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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru afaceri economice și 
monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. consideră că o politică de coeziune puternică și finanțată corespunzător reprezintă un 
instrument eficace și eficient pentru realizarea Strategiei UE până în 2020, datorită 
programelor sale de dezvoltare pe termen lung, sistemului administrativ descentralizat și 
includerii priorităților UE pentru dezvoltarea durabilă;

2. subliniază faptul că politica regională dispune de o metodologie consolidată pentru o 
abordare integrată și oferă un sistem de orientare pe deplin elaborat pentru mobilizarea 
investițiilor la fața locului, care ar putea sprijini în mod adecvat coordonarea politicilor 
economice; 

3. regretă lipsa de ambiție a obiectivelor naționale, concentrarea excesivă asupra rezultatelor 
pe termen scurt și progresele insuficiente înregistrate de UE în majoritatea domeniilor în 
ceea ce privește obiectivele principale convenite de Consiliul European;

4. consideră că acest lucru reprezintă o justificare pentru a consolida, în cadrul orientării 
politicii structurale, potențialele și părțile interesate regionale (nu doar cele naționale);

5. subliniază faptul că o dimensiune teritorială mai puternică a strategiei, ținând seama de 
caracteristicile și de diferitele niveluri de dezvoltare ale regiunilor europene, cu 
implicarea directă a autorităților și partenerilor regionali și locali în planificarea și 
aplicarea programelor relevante, va conduce la o mai mare asumare a obiectivelor 
acesteia la toate nivelurile și va asigura o conștientizare mai bună a obiectivelor și 
rezultatelor la fața locului;

6. invită statele membre să implice mai îndeaproape parlamentele naționale, partenerii 
sociali, autoritățile regionale și locale, precum și societatea civilă în elaborarea 
programelor naționale de reformă, consultând aceste părți în mod regulat.


