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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la cel de al 7-lea și cel de al 8-lea raport intermediar al Comisiei privind 
politica de coeziune a UE și raportul strategic 2013 privind implementarea programului 
2007-2013

(2013/2008(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere „Al șaptelea raport intermediar privind coeziunea economică, socială și 
teritorială” al Comisiei din 24 noiembrie 2011 (COM(2011)0776) și documentul de lucru 
care o însoțește (SEC(2011)1372),

– având în vedere „Al optulea raport intermediar privind coeziunea economică, socială și 
teritorială - Dimensiunea regională și urbană a crizei” al Comisiei din 26 iunie 2013 
(COM(2013)0463) și documentul de lucru care o însoțește (SWD(2013)232),

– având în vedere documentul intitulat „Politica de coeziune: Raport strategic 2013 privind 
implementarea programului 2007-2013” al Comisiei din 18 aprilie 2013 
(COM(2013)0210) și documentul de lucru care o însoțește (SWD(2013)129),

– având în vedere propunerea Comisiei din 6 octombrie 2011 de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor 
dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 
(COM(2011)0615),

– având în vedere Rezoluția sa din 11 martie 2009 referitoare la politica de coeziune: 
investiții în economia reală1,

– având în vedere Rezoluția sa din 7 octombrie 2010 referitoare la politica de coeziune și 
regională a UE după 20132,

– având în vedere Rezoluția sa din 20 mai 2010 referitoare la contribuția politicii de 
coeziune la atingerea obiectivelor de la Lisabona și a obiectivelor Strategiei UE 20203,

– având în vedere propunerea Comisiei din 6 octombrie 2011 de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului privind dispozițiile specifice aplicabile Fondului 
european de dezvoltare regională și obiectivului referitor la investițiile pentru creștere 
economică și ocuparea forței de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1080/2006 (COM(2011)0614),

                                               
1 JO C 87 E, 1.4.2010, p. 113.
2 JO C 371 E, 20.12.2011, p. 39.
3 JO C 161 E, 31.5.2011, p. 120.
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– - având în vedere cel de-al patrulea raport de monitorizare al Comitetului Regiunilor 
privind Europa 2020 din octombrie 2013,

– - având în vedere documentul comun al Direcției Generale Politică Regională și Urbană și 
al Direcției Generale Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune intitulat 
„Politica de coeziune a UE contribuie la ocuparea forței de muncă și la creșterea 
economică în Europa” din iulie 2013,

– având în vedere studiul publicat de Parlament intitulat „Politica de coeziune după 2013:  o 
evaluare critică a propunerilor legislative” din iunie 2012,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizele Comisiei pentru 
ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și Comisiei pentru drepturile femeii și 
egalitatea între sexe (A7-0000/2013),

A. întrucât dovezi empirice indică faptul că criza economică și financiară a stopat procesul de 
convergență sau chiar l-a inversat, agravând în acest fel disparitățile dintre regiuni și 
punând capăt unei lungi perioade în timpul căreia disparitățile regionale în ceea ce 
privește PIB pe cap de locuitor și șomajul în UE au scăzut în mod considerabil, afectând 
totodată mai puternic regiunile mai slabe din Uniune;

B. întrucât resursele publice atât în statele membre, cât și la nivelul UE s-au redus și sunt 
supuse unei presiuni în creștere, în timp ce criza și recesiunea care i-a urmat, precum și 
criza datoriilor suverane din mai multe state membre au determinat statele membre să 
implementeze reforme structurale importante și profunde pentru a contribui la restabilirea 
competitivității prețurilor și a durabilității fiscale, fapt care a dus la reduceri ale 
cheltuielilor de creștere economică;

C. întrucât politicile de consolidare fiscală au mărit rolul și importanța politicii de coeziune 
ca sursă de investiții publice, în special la nivel subnațional, dat fiind faptul că finanțarea 
acestei politici reprezintă mai mult de jumătate din totalitatea investițiilor publice într-un 
număr important de state membre și regiuni;

D. întrucât contribuția la obiectivele Strategiei Europa 2020 are o dimensiune regională 
foarte puternică, de care ar trebui să se țină seama în pregătirea și implementarea noii 
generații de programe în cadrul politicii de coeziune și a altor politici de investiții ale UE;

E. întrucât până în prezent, în cadrul politicii de coeziune, s-a pus accentul mai degrabă pe 
absorbție decât pe definirea și monitorizarea obiectivelor, inclusiv pe evaluarea realizării 
acestora, în timp ce sistemele de monitorizare și evaluare nu sunt în măsură să-și 
îndeplinească pe deplin scopul, acela de a îmbunătăți definirea obiectivelor diferențiate, în 
funcție de caracteristicile, elementele specifice și nevoile regionale;

F. întrucât politica de coeziune va continua să reprezinte principala sursă de finanțare publică 
a UE în contextul cadrului financiar multianual 2014-2020 și întrucât noul cadru al 
politicii de coeziune subliniază foarte ferm necesitatea de a concentra investițiile într-un 
număr restrâns de domenii considerate cele mai importante, cum ar fi ocuparea forței de 
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muncă (în special în rândul tinerilor), formarea și educarea, IMM-urile, inovarea, energia, 
mediul, dezvoltarea urbană și orașele;

G. întrucât parteneriatul și guvernanța pe mai multe niveluri constituie principii generale 
orizontale pentru îndeplinirea strategiei Uniunii pentru creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, în contextul noului cadru legislativ al politicii de coeziune;

1. consideră că în prezent există suficiente dovezi că politicile de consolidare bugetare sunt 
insuficiente în sine pentru a stimula creșterea și a promova investițiile care generează 
locuri de muncă de calitate și durabile, ceea ce impune, de asemenea, măsuri de sprijinire 
a economiei și de încurajare a progresului - încă fragil și timid - spre redresare;

2. își exprimă îngrijorarea cu privire la lipsa de resurse financiare publice suficiente, în 
special la nivel subnațional, pentru implementarea corespunzătoare a Strategiei Europa 
2020, din cauza impactului crizei economice, și cu privire la faptul că un număr important 
de state membre și regiuni mai puțin dezvoltate depind în mare măsură de finanțarea 
politicii de coeziune;

3. consideră că, cu toate că resursele alocate politicii de coeziune în următorul cadru 
financiar multianual sunt relativ mici comparativ cu nevoile de pe teren, asigurarea unei 
eficiențe și a unor sinergii mai bune între bugetul UE și bugetele naționale ar putea totuși 
să constituie pârghii importante pentru politicile de stimulare a creșterii economice; 

4. consideră că, deși alinierea la Strategia Europa 2020 este importantă, este esențial să nu se 
piardă din vedere scopurile coeziunii economice, sociale și teritoriale care au fost puse în 
pericol din cauza crizei; solicită acțiuni decisive pentru menținerea coeziunii și pentru 
punerea accentului pe investiții în proiecte infrastructurale din sectoarele de bază, cum ar 
fi transporturile, telecomunicațiile și energia;

5. consideră că - în ciuda faptului că autoritățile locale și regionale sunt implicate în 
pregătirea acordurilor de parteneriat - trebuie întreprinse acțiuni viitoare pentru 
consolidarea dimensiunii teritoriale a sistemului de guvernanță al politicii de coeziune, 
Strategiei Europa 2020 și a Semestrului european, prin asigurarea unei reale coordonări și 
complementarități între diferitele niveluri de guvernanță, pe de o parte, și a consecvenței 
priorităților stabilite la aceste niveluri cu necesitățile și elementele specifice identificate la 
nivel național , regional și local, pe de altă parte, permițând totodată, atunci când este 
necesar, ca anumite aspecte ale politicii să fie tratate printr-o abordare de sus în jos;

6. consideră că politica de coeziune prezintă cele mai bune mijloace pentru a oferi Strategiei 
Europa 2020 dimensiunea teritorială necesară pentru a aborda diferențele foarte 
semnificative din Uniune și din statele membre și că, dat fiind faptul că diferențele în ceea 
ce privește capacitățile instituționale, diferitele regiuni nu pot utiliza obiectivele date ca 
referințe în același fel;

7. este deosebit de preocupat de faptul că, din cauza crizei, populația expusă riscului de 
sărăcie sau de excluziune socială s-a mărit considerabil, cu o  frecvență mai mare în 
regiunile și orașele din regiunile de convergență, și consideră că este urgent să se abordeze 
aceste aspecte, care subminează grav coeziunea dintre regiuni și care pot pune în pericol 
competitivitatea Uniunii pe termen mediu și lung, prin punerea accentului pe politici care 
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asigură locuri de muncă durabile și de calitate și incluziune socială;

8. insistă asupra rolului FES în reducerea disparităților de capital uman dintre regiuni și în 
contextul implementării dimensiunii sociale a Strategiei Europa 2020, dat fiind faptul că 
acest fond, concomitent cu FEDER, a contribuit în mod semnificativ la îndeplinirea 
câtorva dintre prioritățile actuale majore ale Uniunii, și anume stimularea ocupării forței 
de muncă tinere și a pieței de muncă, promovarea economiei și creșterii durabile, 
reducerea numărului de persoane care abandonează prematur școala și combaterea 
sărăciei, discriminării și excluziunii sociale;

9. reamintește, cu toate acestea, că, deși există dovezi clare că punerea în aplicare a politicii 
de coeziune s-a accelerat și că programele care au decurs din aceasta au adus contribuții 
importante în numeroase domenii în care investițiile sunt necesare pentru modernizarea 
economică și competitivitate (cum ar fi cercetarea și dezvoltarea, sprijinul acordat IMM-
urilor, reindustrializarea, incluziunea socială și educația și formarea), un anumit număr de 
state membre riscă să nu-și implementeze programele până la sfârșitul perioadei actuale 
de programare;

10. încurajează statele membre să exploreze sinergiile dintre finanțarea politicii de coeziune și 
alte surse de finanțare europeană (precum TEN-T, TEN-E, MCE și alte programe), 
precum și cu finanțarea oferită de Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare; îndeamnă statele membre să simplifice și să 
îmbunătățească accesul la fondurile disponibile pentru stimularea IMM-urilor, a 
municipalităților locale și a altor beneficiari interesați să utilizeze aceste fonduri;

11. este preocupat de faptul că, deși este clar că evaluarea are un rol esențial în dezbaterea 
politică și în procesul politic de învățare, lipsa de date și imposibilitatea, în numeroase 
cazuri, de a le agrega, face imposibilă monitorizarea în mod corect a progreselor realizate 
la nivel regional și local către obiectivele stabilite și consideră că lărgirea și actualizarea 
statisticilor regionale, precum și îmbunătățirea calității datelor reprezintă o prioritate;

12. consideră că rapoartele intermediare nu oferă pe deplin o imagine clară a progreselor 
realizate în aplicarea politicii de coeziune și în realizarea obiectivelor stabilite, sau din 
cauza problemelor legate de disponibilitatea datelor la nivelul relevant sau din cauza unei 
legături insuficient de clare între datele statistice furnizate și măsura în care obiectivele 
politicii de coeziune care cer monitorizare au fost îndeplinite;

13. cere Comisiei și statelor membre să se folosească pe deplin de instrumentele de 
monitorizare și evaluare disponibile în contextul următorului cadru legislativ, pentru o 
programare și o implementare de mai bună calitate;

14. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 
și statelor membre.


