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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la contribuția politicii de coeziune la atingerea obiectivelor de la Lisabona
[2009/2235(INI)]

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 174-
178 ale acestuia,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de 
stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, 
Fondul Social European și Fondul de coeziune,

– având în vedere Decizia 2006/702/CE a Consiliului din 6 octombrie 2006 privind 
orientările strategice comunitare în materie de coeziune,

– având în vedere rezoluția din 24 martie 2009 privind „Punerea în aplicare a 
Regulamentului privind fondurile structurale 2007-2013: rezultatele negocierilor privind 
strategiile naționale de coeziune și programele operaționale”,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 16 august 2007 privind „Regiuni europene 
competitive datorită cercetării și inovării – O contribuție în favoarea consolidării creșterii 
și a îmbunătății cantitative și calitative a locurilor de muncă” COM(2007)0474 

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 14 noiembrie 2007 
privind „Inovarea din cadrul regiunilor ca rezultat al politicii de coeziune”
SEC(2007)1547

– având în vedere comunicarea Comisiei „Cooperarea pentru creștere și locuri de muncă -
Un nou început pentru Strategia de la Lisabona” COM(2005)0024

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Document de 
evaluare a Strategiei de la Lisabona” SEC(2010)0114

– având în vedere comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2007 intitulată „Statele membre 
și regiunile pun în aplicare Strategia de la Lisabona pentru creștere și locuri de muncă, 
prin intermediul politicii de coeziune a UE, 2007-2013” (COM(2007)0798),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 14 mai 2008 privind rezultatele negocierilor 
referitoare la strategiile și programele din domeniul politicii de coeziune pentru perioada 
de programare 2007-2013 (COM(2008)0301),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 21 decembrie 2009 privind cel de-al 20-lea 
raport anual privind punerea în aplicare a fondurilor structurale (2008) (COM (2009)0617 
final/2),

– având în vedere evaluările ex-post pentru perioada de programare 2000-2006,

– având în vedere documentul de lucru al Comisiei din 24 noiembrie 2009 referitor la 
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consultarea privind viitoarea strategie „EU 2020” (COM(2009)0647),

– având în vedere concluziile reuniunii neoficiale a Consiliului European din 11 februarie 
2010,

– având în vedere consultarea publică lansată de Comisie privind Strategia UE 2020 și 
rezultatul acesteia (SEC2010)0116),

– având în vedere propunerea Comisiei din 3 martie 2010 „Europa 2020. O strategie 
europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” 
(COM(2010)2020),

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7–0000/2010),

A. întrucât din 2007 reglementările privind fondurilor structurale includ alocarea obligatorie 
în favoarea obiectivelor de la Lisabona pentru UE-15, resursele politicii de coeziune 
având drept țintă statele membre și regiunile, creșterea și locurile de muncă;

B. întrucât – în special în timpul recesiunii curente – politica de coeziune este instrumentul 
principal de promovare a creșterii și locurilor de muncă în UE datorită stabilității valorilor 
finanțării și sistemului descentralizat de gestionare aplicat;

C. întrucât două treimi din investițiile în sectorul public din UE provin de la nivelurile 
regional și local, autoritățile regionale și locale concentrează adesea competențe politice 
substanțiale și sunt actori principali în aplicarea atât a Strategiei de la Lisabona curente,
cât și a viitoarei Strategii UE 2020;

D. întrucât politica de coeziune trebuie să fie o parte integrală a Strategiei UE 2020, deoarece 
aceasta este inclusă în Tratatul de la Lisabona ca un instrument pus în slujba atingerii
obiectivelor Tratatului;

Politica de coeziune și Strategia de la Lisabona 
1. observă că în alocările din cadrul programului pentru 2007-2013, circa 228 miliarde € pe o 

perioadă de 7 ani au fost alocate priorităților stabilite la Lisabona; subliniază că alocările 
totale, și în UE-12, au depășit procentele necesare;

2. remarcă faptul că alocările variază semnificativ între statele membre și între obiective; 
subliniază că nu există o politică unică pentru toate zonele și că o astfel de încercare ar 
conduce la o lipsă de identificare cu orice strategie pentru creștere și ar duce la o aplicare
insuficientă a acesteia; 

3. reamintește că deja în perioada 2000-2006, în ciuda absenței unui mecanism de alocare,
legătura dintre programele politicii de coeziune și Strategia de la Lisabona a fost puternică, 
cu investiții de 10,2 miliarde € în cercetare și inovare;

4. regretă că din cauza începerii cu întârziere a programelor și a lipsei ulterioare de date 
referitoare la cheltuieli, corespondența dintre alocările programului și cheltuielile reale nu 
poate fi verificată în această etapă; așteaptă cu entuziasm publicarea raportului strategic al 
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Comisiei și solicită desfășurarea unei dezbateri inter-instituționale la nivel înalt pe această 
bază pentru a analiza contribuția politicii de coeziune la obiectivele de la Lisabona și 
pentru a evalua relațiile ulterioare;

5. critică lipsa unei evaluări generale a impactului cheltuielilor cu coeziunea asupra 
dezvoltării regionale; solicită Comisiei să evalueze impactul teritorial al alocării 
fondurilor structurale pentru Strategia de la Lisabona și să evalueze dacă acest sistem 
contribuie în mod real la dezvoltarea teritorială echilibrată și coerentă; 

6. recunoaște că o evaluare eficientă trebuie să se bazeze pe indicatori care permit 
compararea și combinarea datelor între regiuni; solicită Comisiei să elaboreze o propunere 
pentru indicatorii de evaluare înainte de 2012 pentru a furniza modalitățile de a măsura 
impactul produs și de a efectua ajustările necesare pentru următoarea perioadă de 
programare; 

7. regretă că, deși obiectivele principale ale Agendei de la Lisabona includeau inițial creștere 
economică, ocupare a forței de muncă și coeziune socială, relansarea Strategiei în 2005 a 
prezentat un program mai puțin ambițios, cu un rol minor pentru pilonul social; 

8. consideră guvernanța slabă la mai multe niveluri ca fiind una dintre limitele principale ale 
Strategiei de la Lisabona, alături de implicarea insuficientă a autorităților regionale și 
locale și a societății civile în elaborarea, aplicarea, comunicarea și evaluarea strategiei; 
recomandă integrarea mai puternică a acestora în viitor în toate etapele;

9. subliniază că atunci când a fost aplicat principiul parteneriatului în Strategia de la 
Lisabona, acesta a crescut sentimentul de asumare a obiectivelor de către autoritățile 
locale și regionale, precum și de către părțile implicate economic și social și a asigurat un 
caracter solid superior al intervențiilor;

10. subliniază faptul că nivelul regional, în special, are un rol esențial de jucat ca mijloc de a 
ajunge la nenumărații agenți economici și sociali care trăiesc și produc în Europa, în 
special IMM-urile, și de a promova educația și formarea profesională, cercetarea, inovarea 
și dezvoltarea;

11. recomandă îmbunătățirea sinergiilor dintre cadrele naționale strategice de referință și 
programele naționale de reformă printr-un dialog mai puternic și periodic promovat la 
toate nivelurile, inclusiv la nivel comunitar, între administrațiile responsabile cu politica 
de coeziune și Strategia de la Lisabona;

12. apreciază rezultatele obținute până acum cu ajutorul instrumentelor de inginerie financiară 
și datorită cooperării cu BEI în promovarea inovării și cercetării prin forme regenerabile 
de finanțare; recunoaște potențialul lor de ameliorare a investițiilor și solicită consolidarea 
acestora în special cu privire la JEREMIE și JESSICA, pentru a asigura un sprijin mai bun 
acordat activității comerciale și IMM-urilor; recomandă ca regulile care guvernează aceste 
instrumente să fie simplificate în scopul de a permite utilizarea acestora într-o măsură mai 
mare de către beneficiari;

Politica de coeziune și UE 2020 
13. salută adoptarea propunerii Comisiei privind viitoarea strategie UE 2020; subliniază faptul 

că, fiind concepută pe termen lung, această strategie urmărește să creeze condiții-cadru 
pentru o creștere stabilă în Europa și este de acord cu prioritățile identificate; 
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14. apreciază că propunerea ia în considerare dimensiunea socială, dar regretă că acesta nu are 
totuși un rol central în strategie; subliniază că recenta criză a demonstrat că nicio strategie 
care are drept scop dezvoltarea nu poate neglija obiectivele care constau în protecție 
socială, acces la servicii, combaterea sărăciei și marginalizării sociale și crearea de locuri 
de muncă de calitate;

15. salută solicitarea unor locuri de muncă mai durabile, inteligente, dar recunoaște că un 
model economic nou ar putea conduce la o distribuție inegală a costurilor și beneficiilor 
între statele membre și fiecare regiune în parte și astfel poate necesita acțiuni la nivel 
comunitar pentru a preveni acest fapt;

16. subliniază că educația, formarea, cercetarea și inovarea sunt instrumente esențiale în 
demersul de a favoriza dezvoltarea UE și de a o face mai competitivă în fața provocărilor 
globale; este de părere că trebuie să existe o investiție regulată în aceste domenii și că 
inovarea în special trebuie evaluată în funcție de rezultatele sale;

17. observă că deficiențele de infrastructură variază în continuare în mod considerabil în 
Europa, blocând potențialul de dezvoltare a acesteia; crede că trebuie create condiții de 
concurență echitabile în transport, energie, telecomunicații și infrastructura informatică, că 
acestea trebuie incluse în strategie și că trebuie să fie în continuare o parte vitală a politicii 
de coeziune;

18. salută recunoașterea rolului fondurilor structurale în realizarea obiectivelor UE 2020; cu 
toate acestea, subliniază că politica de coeziune nu este doar o sursă de alocări financiare 
stabile. Principiile d bază ale acesteia – o abordare integrată, guvernanță la mai multe 
niveluri și parteneriat real – sunt elemente esențiale pentru succesul strategiei și trebuie să 
fie complet integrate în aceasta; 

19. subliniază că o politică de coeziune puternică și bine finanțată, cuprinzând toate regiunile 
Europene, trebuie să fie un element esențial al Strategiei UE 2020; crede că această 
politică, cu o abordare orizontală, este o condiție prealabilă pentru atingerea obiectivelor 
UE 2020, precum și pentru obținerea coeziunii sociale, economice și teritoriale din UE; 
respinge toate încercările de a renaționaliza politica de coeziune și solicită ca dimensiunea 
socială să fie susținută complet în revizuirea bugetului UE;

20. subliniază că politica de coeziune nu este subordonată Strategiei UE 2020; subliniază că în 
timp ce prioritățile politicii de coeziune trebuie armonizate cu obiectivele UE 2020, 
trebuie permisă destulă flexibilitate pentru a cuprinde specificațiile regionale și a sprijini 
regiunile mai slabe pentru a depăși dificultățile socio-economice și a reduce disparitățile; 

21. solicită un sistem de guvernanță îmbunătățit în cadrul Strategiei UE 2020, în comparație 
cu Strategia de la Lisabona; recomandă elaborarea și aplicarea acestuia în conformitate cu
principiul de guvernanță la mai multe niveluri pentru a asigura implicarea într-o măsură 
mai mare a autorităților locale și regionale și a părților interesate ale societății civile; 

22. consideră că, astfel cum a fost inclusă ca obiectiv nou în Tratatul de la Lisabona, 
coeziunea teritorială trebuie să fie o parte integrală a strategiei, ca o premisă pentru 
îndeplinirea obiectivelor acesteia;

23. subliniază faptul că o dimensiune teritorială mai puternică a strategiei, având în vedere 
caracteristicile regiunilor europene, cu implicarea directă a autorităților regionale și locale 
în planificarea și aplicarea programelor relevante, va conduce la o mai mare asumare a 
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obiectivelor acesteia la toate nivelurile și asigură o conștientizare mai bună a obiectivelor 
și rezultatelor la fața locului; 

24. atrage atenția asupra rolului principal al orașelor în atingerea obiectivelor UE 2020; 
solicită ca experiența și contribuția acestora să fie luate în calcul în punerea în aplicare a 
priorităților UE 2020, în special cu privire la schimbările climatice și demografice și 
investițiile ecologice; 

25. recunoaște că, deși foarte importante, fondurile structurale nu reprezintă singurul 
instrument utilizat pentru a pune în aplicare Strategia UE 2020; se așteaptă ca, în scopul
creării sinergiilor dintre politica de coeziune și politicile sectoriale existente conform unei 
abordări integrate, Comisia să prezinte propuneri concrete; recomandă raționalizarea 
obiectivelor, instrumentelor și procedurilor administrative ale programelor și armonizarea 
duratei programului acestor politici;

26. recomandă adoptarea unei abordări simplificate în ceea ce privește utilizarea fondurilor 
structurale din viitorul cadru de reglementare; subliniază faptul că armonizarea regulilor și 
procedurilor poate conduce la sisteme simplificate de punere în aplicare și poate încuraja 
participarea beneficiarilor potențiali în cadrul programelor cofinanțate de UE;

27. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE
Evaluarea sistemului curent
Atât Strategia de la Lisabona, cât și politica de coeziune au identificat în inovare, în sensul ei 
mai larg, instrumentul principal menit să favorizeze dezvoltarea teritoriului european și să
potențeze capacitatea competitivă a acestuia față de provocările unei lumi globalizate. În 
consecință, inovarea a fost pusă în centrul ambelor obiective, iar rolul său strategic a fost 
evidențiat mai mult ca oricând. 

Orientările strategice ale Comunității pentru perioada 2007-2013 stabilesc drept cerință 
formală ca UE-15 (și o recomandare ca UE-12) să aloce cel puțin 60 % din fondurile 
programului în regiunile de convergență și 75 % în regiunile de competitivitate și ocupare a 
forței de muncă pentru îndeplinirea obiectivelor de la Lisabona.

De fapt, deja în perioada 2000-2006, când nu era în vigoare nicio cerință formală de alocare, 
între 5,5 % și 7,4 % din toate cheltuielile fondului structural (10,2 miliarde € în total) au fost 
investite în activități de cercetare și inovare.
Evaluările ex-post disponibile până în prezent subliniază că utilizarea programelor regionale 
pentru a îndeplini obiectivele de la Lisabona a fost mai evidentă pentru regiunile relativ mai 
prospere și mai limitată pentru cele mai puțin dezvoltate, unde programele au avut tendința să
accentueze infrastructura foarte simplă. 

În mod evident, nu poate fi aplicată o strategie unică în toate zonele; în mod contrar, 
specificul diferitelor regiuni – dimensiunea lor teritorială – a avut un impact important asupra 
eficacității măsurilor implementate. Implicarea autorităților regionale și locale în elaborarea și 
nu numai în aplicarea programelor devine, prin urmare. esențială, deoarece acești actori 
cunosc cel mai bine nevoile teritoriului lor.
Din analiza alocărilor din cadrul programului pentru perioada 2007-2013 rezultă că alocarea a 
depășit în mod sensibil pragurile stabilite. În special în obiectivul „Convergență” 65 % și în 
regiunile de Competitivitate 82 % din fonduri au fost alocate priorităților aferente obiectivelor 
de la Lisabona. Aceste procentaje, care reprezintă o alocare totală de circa 228 miliarde € pe o 
perioadă de 7 ani, se referă la UE27, indicând, de asemenea, că UE-12 s-au angajat în mod 
serios în exercițiul de alocare. 

Destul de previzibil, alocarea variază semnificativ între statele membre și între obiective. În 
special în regiunile de competitivitate, programarea se face în strânsă legătură cu obiectivele 
de la Lisabona, accentul fiind pus pe inovație, cunoaștere și tehnologie, în timp ce în 
programele de convergență sunt privilegiate într-o măsură mai mare prioritățile legate de 
ocuparea forței de muncă, indicând că o reformă a sistemului de educație și de formare 
profesională este considerată aici o premiză pentru continuarea dezvoltării. 
Un prim raport strategic, care analizează rezultatele punerii în aplicare de către statele 
membre pentru îndeplinirea acestor priorități prin cheltuieli în primele 18 luni ale aplicării 
programului, va fi adoptat de către Comisie până la 1 aprilie 2010. 

De fapt, ceea ce trebuie evaluat amănunțit este măsura în care sunt reflectate aceste 
angajamente în ceea ce privește cheltuielile reale la nivel de proiect. Din păcate, din cauza 
începerii cu întârziere a programelor și a lipsei ulterioare de date referitoare la cheltuieli, 
această corespondență nu poate fi verificată în această etapă. 

Raportul strategic al Comisiei va reprezenta, prin urmare, un document esențial în acest sens, 
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în ciuda perioadei acoperite limitate, pe baza căruia se va desfășura o dezbatere 
interinstituțională la nivel înalt pentru a evalua nivelul și tipul de contribuție a fondurilor 
structurale la obiectivele de la Lisabona și reprezintă o bază a unei analize desfășurate între
instituțiile UE și naționale, părțile implicate la nivel regional și societatea civilă privind forma 
și conținutul strategiei pentru creștere și locuri de muncă după 2010, așa-numita Strategie UE 
2020.
Se dovedește a fi chiar mai importantă posibilitatea de a evalua pe termen lung impactul
investițiilor legate de obiectivele de la Lisabona și realizate cu ajutorul fondurile structurale 
avut în statele membre și regiuni. Orice discuție privind viitorul nu va fi eficientă dacă nu sunt 
cunoscute rezultatele acestei evaluări.
Deși aceste date nu sunt disponibile încă deoarece punerea în aplicare a programului se află 
încă în fază incipientă, este esențial să asigurăm condițiile pentru o dezvoltare urgentă a
instrumentelor care permit o astfel de analiză, adică indicatori omogeni, care pot fi combinați 
și comparați între programe și state membre pe întreaga perioadă pentru a verifica impacturile 
produse și a efectua ajustările necesare. De asemenea, este esențială sensibilizarea Comisiei în 
legătură cu necesitatea acestei dezvoltări.

Rolul politicii de coeziune în cadrul Strategiei UE 2020
Construirea viitorului implică analiza trecutului pentru a maximiza rezultatele obținute, a 
capitaliza experiențele și a evita greșelile din trecut. O examinare profundă a relației dintre 
politica de coeziune și Strategia de la Lisabona este, prin urmare, necesară în elaborarea noii 
Strategii UE 2020, care este destinată să facă față provocărilor din următorii zece ani. 
De fapt, politica de coeziune poate reuși să mobilizeze mai bine decât alte politici investițiile 
pentru creștere și locuri de muncă; aceasta a demonstrat, de asemenea, că atunci când se 
aplică corect principiul parteneriatului și actorii regionali și locale devin protagoniștii aplicării 
priorităților, este generat un sentiment mai puternic de asumare a obiectivelor și rezultatelor 
politicilor. 
Propunerea Comisiei pentru Strategia UE 2020 recunoaște că politica de coeziune este 
politica esențială pentru îndeplinirea obiectivelor UE 2020.
Cu toate acestea, pare să fi considerată mai mult ca o sursă de alocări financiare stabile decât 
o referință majoră datorită aplicării unor principii precum parteneriatul, abordarea integrată, 
guvernanță la mai multe niveluri, precum și pentru capacitatea ei de a mobiliza actori 
regionali și locali. Dacă aceste principii, care reprezintă o contribuție majoră a politicii de 
coeziune în vederea aplicării cu succes a Strategiei UE 2020, nu sunt integrate adecvat în 
aceasta, succesul strategiei în sine poate fi pus în pericol. 
Raportul prezintă câteva recomandări concrete pentru a garanta că această legătură este luată 
în considerare în mod adecvat:

 prioritățile identificate în Strategia UE 2020 trebuie armonizate în mod strict cu cele ale 
viitoarei politici de coeziune: sunt necesare o concentrare mai mare asupra priorităților 
centrale și complementarități crescute între acestea, asigurând totodată flexibilitatea 
necesară pentru a se adapta la specificul regional.

 sinergiile dintre cadrele naționale strategice de referință și programele naționale de 
reformă trebuie dezvoltate și potențialul lor trebuie exploatat mai bine și printr-o
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coordonare administrativă îmbunătățită la nivel comunitar, național, regional și local,
pentru a crește guvernanța. 

 Obiectivele UE 2020 trebuie definite la nivel comunitar, dar aplicarea și adaptarea lor în 
cadrul politicilor naționale trebuie să implice în viitor mai mult autoritățile subnaționale. 
Una dintre limitele recunoscute în general până acum ale Strategiei de la Lisabona este 
guvernanța slabă la mai multe niveluri și implicarea insuficientă a autorităților locale și 
regionale în aplicarea obiectivelor acesteia, în ciuda faptului că 2/3 din investițiile în 
sectorul public provin de la nivel regional și local și că aceste autorități concentrează 
adesea competențe politice substanțiale. Integrarea dimensiunii regionale în viitoarea 
strategie este, de asemenea, necesară pentru a adera la noile prevederi ale Tratatului de la 
Lisabona, care recunoaște dimensiunea subnațională a subsidiarității. O abordare 
ascendentă va putea asigura o asumare reală a strategiei și durabilitatea acesteia pe termen 
lung. Guvernanța la mai multe niveluri trebuie considerată nu doar în dimensiunea sa 
verticală, ci și orizontală, dezvoltând relații între actorii economici și sociali de la același 
nivel. 

 Principiul parteneriatului trebuie aplicat în întregime în punerea în aplicare a viitoarei 
strategii. O astfel de schimbare a abordării va avea avantajul de a asigura o comunicare 
mai bună a obiectivelor și rezultatelor strategiei în societatea civilă, a cărei lipsă în prezent 
se dovedește a fi una dintre marile puncte slabe ale Strategiei de la Lisabona.

 Deși prin Tratatul de la Lisabona coeziunea teritorială a fost recunoscută ca fiind un 
obiectiv al Comunității, dimensiunea teritorială transpare prea puțin din propunerea 
Comisiei, fapt care poate antrena un risc de sectorizare a politicii. Din contră, doar o 
abordare integrată prin includerea dimensiunii regionale în strategie va aduce rezultate 
eficiente. În special, sinergiile între instrumentele comunitare care promovează inovarea 
(fonduri structurale, PCI și al șaptelea Program-cadru) trebuie îmbunătățite, iar durata 
programării multianuale a acestor instrumente trebuie menținută armonizată în viitor.

 potențialul instrumentelor de inginerie financiară, în special JEREMIE și JESSICA 
trebuie exploatate la maximum pentru a asigura un sprijin sporit al potențialului comercial, 
în special în ce privește IMM-urile; în special regulile care guvernează accesul și 
administrarea alocării de fonduri puse la dispoziție de aceste instrumente financiare 
trebuie simplificate pentru a stimula utilizarea acestora de către beneficiarii interesați; 

 trebuie asigurată finanțarea adecvată a unei politici de coeziune, care trebuie să acopere 
tot teritoriul Uniunii Europene pentru a permite sprijinirea eficientă a punerii în aplicarea 
a noii strategii; 

 viitorul cadru de reglementare a politicii de coeziune trebuie să fie simplificat în vederea
reducerii nivelului actual de eroare și în vederea facilitării participării la proiecte, în 
special a partenerilor din sectorul privat.


