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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Al cincilea raport privind coeziunea al Comisiei Europene și strategia 
pentru politica de coeziune după 2013
(2011/2035(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 9 noiembrie 2010 intitulată „Concluziile celui 
de-al cincilea raport privind coeziunea economică, socială și teritorială: viitorul politicii 
de coeziune” (COM(2010)0642) (denumite în continuare „concluzii”),

– având în vedere al cincilea raport al Comisiei privind coeziunea economică, socială și 
teritorială: viitorul politicii de coeziune din 9 noiembrie 2010 (denumit în continuare „al 
5-lea raport de coeziune”),

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special titlul XVIII,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/19991,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1784/19992,

– având în vedere Regulamentul 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,3, 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1084/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de 
creare a Fondului de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1164/944,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de 
instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA)5,

– având în vedere Rezoluția sa din 24 aprilie 2007 privind consecințele extinderilor viitoare 
asupra eficienței politicii de coeziune6,

– având în vedere Rezoluția sa din 24 martie 2009 referitoare la Cartea verde privind 
coeziunea teritorială și stadiul dezbaterilor referitoare la viitoarea reformă a politicii de 

                                               
1 JO L 210, 31.7.2006, p. 1–11.
2 JO L 210, 31.7.2006, p. 12–18.
3 JO L 210, 31.7.2006, p. 25.
4 JO L 210, 31.7.2006, p. 79–81.
5 JO L 210, 31.7.2006, p. 82–93.
6 JO C 74 E, 20.3.2008, p.  275.
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coeziune,1,

– 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 20202,

– având în vedere Rezoluția sa din 7 octombrie 2010 referitoare la politica de coeziune și 
regională a UE după 20133,

– având în vedere Rezoluția sa din 7 octombrie 2010 referitoare la viitorul Fondului Social 
European4,

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

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 6 octombrie 2010 privind „Contribuția 
politicii regionale la creșterea inteligentă în Europa 2020” (COM(2010)0553),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 ianuarie 2011 privind „Contribuția politicii 
regionale la creșterea durabilă în Europa 2020” (COM(2011)0017),

– având în vedere concluziile Consiliului privind al cincilea raport referitor la coeziunea 
economică, socială și teritorială, pe care Consiliul (Afaceri Generale) le-a adoptat la 21 
februarie 2011 (6738/11),

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională, precum și avizele Comisiei 
pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru control bugetar și 
Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A7-0000/2010),

A. întrucât politica de coeziune a UE a contribuit și contribuie în mod decisiv în perioada de 
finanțare trecută și actuală la înregistrarea unei creșteri a productivității în toate regiunile 
UE; evidențiind că evaluarea ex-post prezintă în continuare o diminuare concretă a 
disparității economice, sociale și regionale; întrucât aceste evoluții au avut în egală măsură 
efecte pozitive asupra protecției sociale și asupra investițiilor în domeniul protecției 
mediului;

B. întrucât politica structurală și de coeziune a dat dovadă de flexibilitate în situații de criză 
și a putut contribui în mod decisiv la diferite programe naționale de redresare economică 
și de calificare; 

C. întrucât orientarea fondurilor structurale către obiectivele Strategiei de la Lisabona s-a 
dovedit eficientă, fiind exemplificată prin cote de piață obligatorii impresionante în cazul 

                                               
1 JO C 117 E, 6.5.10, p.  65.
2 Texte adoptate, P7_TA(2010)0191.
3 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2010)0356.
4 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2010)0357.
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obiectivelor „convergență” și „competitivitate regională și ocuparea forței de muncă”, 
având în mod critic în vedere că doar 20 % din proiecte destinate obiectivului „cooperare 
teritorială” sunt orientate spre obiectivele strategiei de la Lisabona;

D. întrucât cauza eșecului parțial al Strategiei de la Lisabona nu rezidă în transpunerea 
insuficientă a politicii de coeziune, ci mai degrabă în efectele crizei financiare și lacunele 
în legătură cu transpunerea pieței interne, disciplina bugetară deficientă, precum și în 
condițiile macro-economice insuficiente din unele state membre;

E. întrucât indiciile de eroare și abuzul de subvenții s-au redus considerabil în ultimele 
perioade;  întrucât este regretabil că politica structurală continuă să fie un domeniu politic 
cu rate înalte de anormalități și că unele state membre nu dețin în continuare niciun fel de 
mecanisme eficiente împotriva abuzului de subvenții și a recuperării fondurilor plătite în 
mod necuvenit;

F. întrucât sistemul actual ??de obiective existent al politicii structurale și de coeziune 
(convergență, competitivitate și ocuparea forței de muncă, cooperarea transfrontalieră) s-a 
dovedit în esență eficient, împreună cu abordarea „guvernanță pe mai multe niveluri” și , 
datorită unei dotări financiare fiabile și o perioadă de planificare acceptată (7 ani); întrucât 
s-au înregistrat totuși  întârzieri considerabile la întocmirea programului, afectată de 
negocierile îndelungate privind aspectele financiare și legislative;

G. întrucât o finanțare și o dezvoltare durabilă a regiunilor de convergență are un efect 
pozitiv asupra cererii de pe piață de bunuri și de prestări de servicii, efectele pozitive 
putând fi dovedite și în statele membre mai bogate ale UE;

H. întrucât dezechilibrele considerabile sociale și economico-regionale, precum și problemele 
structurale specifice și dezavantajele ce țin de spațiu necesită în continuare o politică 
europeană de coeziune cuprinzătoare în toate regiunile europene, iar Tratatul de la 
Lisabona solicită de asemenea aceasta;

Valoarea adăugată și investițiile prioritare ale politicii de coeziune

1. solicită o mai mare accentuare a valorii adăugate europene pentru programele politicii 
structurale și de coeziune; consideră că această valoare adăugată poate fi obținută atunci 
când proiectele UE realizează o valorizare durabilă și măsurabilă din punct de vedere 
economic, social și/sau ecologici al infrastructurii a unei regiuni dezavantajate, iar acest 
fapt nu ar putea fi realizat fără impulsul european;

2. percepe în continuare valoarea adăugată a finanțării europene, și în cazul în care proiectele 
finanțate contribuie pe plan regional la realizarea obiectivelor paneuropene privind 
creșterea economică, performanțele din cercetare, protecția mediului, economisirea de 
resurse, dezvoltarea demografică, alimentarea durabilă cu energie, coeziunea socială sau 
dezvoltarea transfrontalieră, iar acest fapt nu ar putea fi realizat fără impulsul european;

3. consideră că realizarea obiectivelor europene prin intermediul principiului 
responsabilității comune și al guvernanței pe mai multe niveluri (multi-level-governance) 
reprezintă un mare avantaj al politicii de coeziune și astfel o valoare adăugată în sine; 
solicită continuarea consolidării acestui principiu al parteneriatului;
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4. subliniază faptul că disparitățile regionale au scăzut într-adevăr tendențial, dar că există în 
continuare mari dezechilibre – în unele state membre chiar în creștere – și că de aceea 
politica de coeziune trebuie să se concentreze mai departe pe echilibrarea diferențelor 
regionale de dezvoltare;

5. recunoaște necesitățile speciale ale regiunilor dezavantajate, mai ales din cauza situației 
geografice și a mediului natural; solicită – ca în trecut -, să se mențină preferințele 
speciale de finanțare pentru tipurile de regiuni deosebit de defavorizate menționate în 
Tratatul de la Lisabona (regiunile ultraperiferice, regiunile septentrionale foarte slab 
populate și regiunile insulare, montane sau de frontieră);

6. subliniază faptul că Comunitatea se poate afirma în competitivitatea mondială doar dacă 
politica de coeziune poate utiliza potențialul de dezvoltare ale tuturor regiunilor pentru 
a răspunde provocărilor strategiei UE 2020;

7. subliniază faptul că politica de coeziune trebuie să se dedice în continuare coeziunii 
regionale („coeziune teritorială”) și subliniază că Tratatul de la Lisabona a adăugat la 
obiectivele coeziunii economice și sociale „coeziunea teritorială”; constată că acest 
obiectiv este în continuare legat în mod inseparabil de provocările coeziunii economice și 
sociale;

8. consideră că strategiile macroregionale constituie o oportunitate importantă pentru a 
utiliza mai bine potențialele supraregionale și pentru a aborda împreună provocările din 
domeniul protecției mediului; vede șansa privind folosirea mai orientată către obiectiv a 
fondurilor structurale ale UE printr-o coordonare îmbunătățită a posibilităților existente de 
finanțare;

9. se îndoiește că programele operaționale individuale pentru unitățile geografice funcționale 
ca regiunile metropolitane, bazinele marine sau cursurile râurilor aduc avantaje 
suplimentar; constată în acest caz mai ales lipsa unei instanțe politice (și democratice) cu 
suficientă responsabilitate pentru transpunerea programelor; solicită în schimb o 
coordonare mai intensivă a strategiilor macroregionale sau topografice la nivel 
interguvernamental;

10. subliniază rolul cheie al orașelor la realizarea obiectivelor UE 2020 economice, 
ecologice și sociale; solicită susținerea conceptelor și proiectelor model pe baza unor 
planuri de dezvoltare integrate și valorizarea relațiilor periurbane;

11. refuză angajamentele cantitative (cote) asumate special pentru împărțirile naționale ale 
programelor (FSE/FEDER), dezvoltarea urbană, zona rurală, precum și pentru alte 
categorii de aglomerare respectiv pentru spații funcționale; consideră drept problematic și 
o constatare obligatorie a orașelor și zonelor eligibile pentru finanțare deja în cadrul 
programelor operaționale și solicită și în acest caz să le se acorde statelor membre și 
regiunilor proceduri de selecție orientate spre concurență;

12. subliniază faptul că în politica structurală și de coeziune nu trebuie să se ajungă la o 
privilegiere unilaterală a unor tipuri de regiuni; solicită ca parteneriatele regiunilor 
rurale și zonelor urbane să fie privite mai mult în contexte ce țin de spațiul social și 
economic; 
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13. subliniază că sprijinul structural și de coeziune trebuie să se adreseze mai mult 
provocărilor educaționale și sociopolitice ale strategiei UE 2020; este totuși de părere că 
europenizarea unei arii vaste de domenii politice corespunzătoare va eșua deja din motive 
financiare; solicită de aceea extinderea altor abordări model prin menținerea 
competențelor nivelurilor naționale și regionale; 

14. solicită mai ales o contribuție întărită a politicii de coeziune la dezvoltarea rapidă a 
sectorului energiei din surse regenerabile având în vedere transformarea energetică
până la sursele regenerabile de energie și dezbaterile privind clima; susține planificările în 
acest sens din regiuni privind concepte energetice decentralizate cu tehnologii eficiente de 
înmagazinare;

15. vede posibilități prin care fondurile structurale să susțină investiții speciale în 
infrastructura energetică, care trebuie însă să se limiteze la regiuni unde din motive 
politice și geografice soluțiile economiei de piață pentru alimentarea cu energie sunt 
considerabil de limitate; solicită în plus ca fiecare sprijin din fondurile structurale să fie 
mereu legat de premisa că se urmărește în principiu o abordare comercială și că se 
respectă principiul responsabilității împărțite;

16. subliniază că rețelele de transporturi transeuropene joacă un rol decisiv pentru 
coeziunea regiunilor europene, iar din acest motiv dezvoltarea infrastructurilor TEN și 
accesul la acestea și la străzile europene clasificate trebuie întărite mai ales în zonele de 
frontieră; stimulează o axă revalorizată de finanțare „infrastructura” în legătură cu 
obiectivul 3 al cooperării teritoriale europene; 

Structurile țintă și cadrul programării

17. subliniază că elementele nucleu ale strategiei UE 2020 (inovarea, educația, energia, 
mediul, ocuparea forței de muncă, competitivitatea, calificarea, combaterea sărăciei) sunt 
deja parte componentă a politicii structurale și de coeziune; este de părere că provocările 
UE 2020 se integrează foarte bine în cele trei structuri țintă verificate (convergență, 
creștere și ocuparea forței de muncă, dezvoltare transfrontalieră); 

18. este de părere că și finanțarea infrastructurilor de bază și susținerea energiilor 
convenționale trebuie privite ca fiind conforme cu UE 2020, deoarece doar rețelele 
competitive de transport, energie și comunicare, precum și infrastructurile de colectare 
transpun regiunile de convergență astfel încât să participe la realizarea obiectivelor UE 
2020 – de aceea obiectivele UE 2020 trebuie să fie interpretabile până la un anumit grad 
în ceea ce privește regiunile mai slabe și mai nevoiașe;

19. este de părere că PIB trebuie să rămână în continuare criteriul central în vederea 
stabilirii zonelor de finanțare maximă (mai mic de 75 % în medie PIB/cap de locuitor) și 
eventual al statelor de coeziune (mai mic de 90 %); indică faptul că autorităților naționale 
competente trebuie să le rămână un spațiu de acțiune pentru a atrage la un nivel decizional 
adecvat și alți indicatori;

20. solicită ca politica de coeziune să se îndrepte în continuare mai ales către cele mai 
înapoiate regiuni conform țintei prevăzute în Tratatul de la Lisabona; subliniază că în 
cadrul țintei I (convergență) trebuie atribuită o parte adecvată privind problemele de 
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dezvoltare celor mai nevoiașe regiuni;

21. solicită pentru fostele zone de finanțare maximă (regiunile de convergență) o finanțare 
care urmează unui regim de ajutor (Phasing Out) adecvată și de încredere în cadrul 
obiectivului „convergență”;

22. solicită o consolidare a obiectivului 2, „competitivitate regională și ocuparea forței de 
muncă”, cu orientarea sa orizontală; subliniază că sistemul verificat al grupurilor de 
inovare și al competițiilor privind subvențiile trebuie extins în continuare;

23. este de părere că o categorie nouă de finanțare între 75 % și 90 % contrazice bunele 
practici ale politicii UE de coeziune (finanțarea celor mai slabi, concentrarea potențialelor 
endogene într-o abordare orizontală în cazul regiunilor mai înstărite) și refuză această 
categorie intermediară;

24. este în mod clar de părere că obiectivul 3 al cooperării „teritoriale” trebuie consolidat la 
toate granițele interioare ale UE și la cele trei dimensiuni ale sale (transfrontalieră, 
inter-regională, transnațională), și solicită ca partea din fondul structural să fie ridicată la 
7 %; subliniază valoarea pozițională a regiunilor de frontieră în vederea realizării 
obiectivelor UE 2020; consideră drept necesară o relație întărită cu rețelele TEN conform 
priorităților europene, cum ar fi cu infrastructurile transfrontaliere și solicită o ofertă 
suplimentară adecvată de subvenționare pentru toate zonele de frontieră;

25. consideră că noi fonduri tematice (climă, energie, transport) ar submina bunul principiu 
al responsabilității împărțite și ar pune în pericol transpunerea obiectivelor UE 2020;

26. solicită ca FSE, ca parte integrantă a politicii de coeziune, să întărească în continuare 
integrarea socială, creșterea economică și ocuparea forței de muncă; vede în FSE cel mai 
important instrument politic al UE de pe piața forței de muncă și pentru ocuparea forței de 
muncă; acordă o importanță deosebită susținerii calificării și mobilității, egalității de șanse 
a ambelor genuri, integrării persoanelor dezavantajate, precum și susținerea IMM-urilor;

27. evidențiază sinergiile abordărilor integrative, mai ales conectarea FSE cu FEDER și 
solicită, referitor la planificarea integrată de dezvoltare, posibilitatea facilitării finanțării 
încrucișate între cele două fonduri;

28. solicită un cadru strategic comun pentru FEDR, FSE, fondul de coeziune, FEADR și 
FEP pentru perioada de subvenționare după 2013; este de părere că modelul abordării 
legislative unitare (administrare, eligibilitatea pentru subvenții, audit, regulamentele de 
raportare) trebuie consolidat în continuare printr-o directivă cadru comună;

29. stimulează verificarea reîncadrării programelor FEADR pe plan regional (axe 
existente de subvenționare 3 și 4) în acest cadru și solicită ținte obligatorii pentru statele 
membre și pentru regiuni, pentru a crea structuri administrative unitare pentru fondurile 
structurale ale UE și pentru programele regionale ale dezvoltării rurale;

30. solicită din motive de eficiență eliminarea respectiv comasarea de fonduri, care sunt 
importante pentru dezvoltarea și coeziunea regională; recomandă renunțarea la fondul 
european de ajustare la globalizare ca instrument independent și respectarea sarcinii sale 
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în mod adecvat în cadrul fondului social; solicită să se verifice în ce măsură fuziunea 
fondului de coeziune și a fondului pentru dezvoltare regională este conformă tratatelor 
europene; atrage atenția asupra faptului că plățile din Fondul european pentru dezvoltare 
regională și din fondul de coeziune sunt prevăzute în general pentru finanțarea aceluiași 
fel de proiecte;

31. salută obiectivele parteneriatelor pentru dezvoltare și investiții (în locul planurilor 
cadru anterioare naționale strategice) propuse de Comisie dintre UE și statele membre; 
solicită în acest sens stabilirea unor priorități pentru investiții în vederea transpunerii 
strategiei UE 2020 și a altor obiective politice structurale și de coeziune; consideră drept 
necesară lămurirea rapidă a împărțirii concrete de competențe între nivelurile participante 
și solicită menținerea corespunzătoare a principiului de subsidiaritate a competențelor 
naționale, respectiv regionale;

32. susține menținerea programelor operaționale ca cel mai important instrument în vederea 
transpunerii documentelor strategice în priorități concrete pentru investiții; solicită în acest 
sens obiective clare și măsurabile;

33. solicită o implicare obligatorie a landurilor federale și a regiunilor în organizarea unor 
parteneriate de dezvoltare și programe operaționale; consideră drept indispensabile 
formulările adecvate din regulamentele privind fondurile structurale;

34. susține sistemul priorităților tematice propus de Comisie; cu cât este mai scăzut stadiul 
de dezvoltare al statelor membre sau al regiunilor, cu atât mai largă ar trebui să fie o astfel 
de listă de priorități, trebuind să se țină seama de necesitățile regionale specifice de 
dezvoltare;

35. solicită în cazul priorităților obligatorii pentru toate statele membre, ca acestea să fie 
prevăzute în domeniile inovare, infrastructură și economisirea resurselor și să fie adaptate 
la necesitățile specifice ale regiunilor; subliniază faptul că alte priorități trebuie oferite și 
transpuse în mod voluntar și în acord cu principiul subsidiarității; solicită ca energia, 
educația și combaterea sărăciei să facă parte din prioritățile oferite;

36. solicită evitarea întârzierilor la începerea programului, și în principiu desfășurări mai 
rapide ale proceselor de luare a deciziilor și de evaluare; solicită în acest sens 
îmbunătățirea dotării tehnice și interconectării în rețea a administrațiilor participante, 
obligații de publicare și reducerea considerabilă a termenelor de licitație și de predare a 
avizelor necesare;

Stimulente, condiționare, orientare către obținerea de rezultate, cofinanțare, opțiuni de 
finanțare

37. solicită corelarea plăților din fondurile pentru subvenții de condiționalități din 
parteneriatele pentru investiții, solicitând reforme din partea statelor membre, pentru a 
garanta utilizarea eficientă a mijloacelor financiare în domeniile aflate în legătură directă 
cu politica de coeziune; consideră echitabilă îmbinarea conectării mai ales cu transpunerea 
concretă a legislației UE deja adoptate (reglarea prețurilor, licitații, transport, mediu, 
sănătate și altele.), pentru a evita astfel neuniformitățile și pentru a garanta eficacitatea; 
respinge însă țintele care solicită de la statele membre reforme sociale și economice 
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fundamentale;

38. salută orientarea întărită către obținerea de rezultate a politicii de coeziune prevăzute 
de Comisie printr-o stabilire ex ante a unor obiective și indicatori adecvați; subliniază 
faptul că poate fi vorba doar de câțiva indicatori clar definiți și măsurabili, care trebuie să 
se afle într-o corelare directă cu finanțarea și care trebuie conveniți împreună cu 
regiunile/statele membre;

39. solicită concentrarea indicatorilor asupra corelărilor cu valoarea adăugată europeană
(creșterea productivității, performanțele din domeniul cercetării, serviciile de transport, 
creșterea regională, îmbunătățiri relevante ale mediului); solicită renunțarea la țintele 
cantitative pentru măsurătorile performanței în domeniile cu competență predominant 
națională (standardele de educare, granițele de sărăcie, capacitatea de integrare) și 
evaluarea mai degrabă a caracterului-model și inovator al proiectelor;

40. consideră cofinanțarea unul dintre principiile fundamentale ale politicii de coeziune; 
solicită o verificare a cotei-parte maxime a UE care ar trebui să îi urmeze întărit nivelului 
regional de dezvoltare, valorii adăugate europene și felurilor de măsuri și care trebuie 
mărită sau scăzută corespunzător; 

41. consideră drept necesară limitarea subvenționării maxime la 75 %, întrucât altfel în prim 
plan se va afla mai puțin necesitatea proiectului și mai degrabă perspectiva financiară 
(bani cadou) a cererilor; solicită facilitarea cofinanțării private și a opțiunilor de credit 
orientate spre piață pentru cotele-parte regionale;

42. solicită luarea în considerare a situației reale în cazul subvențiilor adresate direct 
întreprinderilor, pentru ca politica de coeziune să finanțeze mai degrabă efecte de 
reportare în cazul marilor întreprinderi decât să indice direcția în care să se afle locația, și 
solicită de aceea concentrarea subvenționărilor întreprinderilor asupra investițiilor în 
cercetare și dezvoltare, respectiv asigurarea acesteia în mod întărit și indirect prin 
intermediul susținerii infrastructurii;  solicită în plus o reglementare clară în cadrul 
Regulamentului privind fondurile structurale, care exclude subvenționarea din partea UE a 
relocalizărilor în cadrul UE, precum și o scădere clară a pragului de verificare privind 
controlul unor astfel de investiții;

43. recunoaște efectul de pârghie și potențialul de mobilizare al noilor instrumente de 
finanțare, este în principiu pentru o finanțare mai întărită prin împrumuturi și solicită 
extinderea instrumentelor financiare de tip revolving la mai multe domenii de 
subvenționare (printre care cercetare, infrastructură); solicită în acest sens simplificări și o 
mai mare siguranță juridică pe întreaga perioadă de subvenționare; este de părere ca cel 
târziu după o perioadă de subvenționare răspunderea pentru utilizarea mijloacelor ar trebui 
să treacă la nivel național, respectiv la nivelul proiectului; 

44. subliniază faptul că subvenționarea trebuie să rămână mereu drept mijloc de opțiune și că 
trebuie să rămână la latitudinea actorilor de la fața locului să utilizeze mixul de finanțare 
adecvat conform cerințelor regionale;

45. este de părere că BEI trebuie să ocupe un rol mai întărit în cadrul finanțărilor 
infrastructurilor TEN; solicită mai multe abordări pentru soluțiile parteneriatelor public-
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privat care se auto-susțin; consideră, în principiu, că Parlamentul European are o 
responsabilitate importantă cu privire la o transparență adecvată, precum și cu privire la 
sarcinile ce privesc luarea de decizii și supravegherea; 

46. vede în subvențiile globale de la nivelul de sub regiuni un instrument adecvat pentru 
strategiile de inovare autodeterminate conform obiectivelor politico-structurale europene; 
propune utilizarea instrumentului recunoscut al procedurilor de concurență și pentru 
subvențiile globale;

Buget, gestiunea financiară, reducerea sarcinilor administrative, disciplina bugetară, 
controlul financiar

47. este de părere că perioada de șapte ani de program s-a dovedit a fi bună și că ar trebui 
menținută cel puțin până la sfârșitul următoarei perioade de planificare (2020); solicită 
totuși un sistem pentru o evaluare strategică nouă mai rapidă a condițiilor inițiale, pentru a 
putea reacționa mai repede și mai flexibil la evenimentele deosebite (criza financiară, 
criza energetică, catastrofele naturale);

48. evidențiază că bugetul UE s-a dovedit a fi bun în structura sa bugetară actuală și prin 
regulamentele de instituire a fondului ce îi stau la bază tocmai pentru transpunerea 
politicii structurale și de coeziune, astfel încât trebuie făcute modificări doar acolo unde 
desfășurarea procedurilor nu s-a dovedit a fi eficientă, respectiv unde există contradicții cu 
privire la reglementarea financiară existentă; solicită ca chiar și în cazul unei modificări 
minime a structurilor consacrate trebuie să se procedeze cu cea mai mare atenție;

49. consideră că este posibilă o integrare a obiectivelor UE 2020 în structurile-țintă și ale 
fondurilor existente și prin urmare a liniilor bugetare; respinge subîmpărțirea bugetului 
UE în termenii teoretici privind creșterea „smart”, „inclusive” sau „sustainable”;

50. vede în politica structurală și de coeziune de după 2013 domeniul politic decisiv în 
vederea transpunerii strategiei UE 2020 în toate sectoarele și solicită de aceea cel puțin 
aceeași abordare bugetară ca în perioada curentă a programului;

51. solicită pentru statele membre care încalcă în mod grav criteriile de stabilitate ale UE și 
care prezintă în același timp anomalii serioase la utilizarea fondurilor structurale, o 
propunere de reglementare mai aspră, care să acționeze automat în vederea supravegherii 
întărite a folosirii legale și conforme scopului fondurilor structurale; 

52. solicită statelor membre, respectiv regiunilor, stabilirea de autorități care să dețină singure 
răspunderea privind gestionarea legală a fondurilor structurale;

53. consideră că Comisiei îi revine pe viitor o responsabilitate întărită cu privire la 
îmbunătățirea procedurilor naționale de administrare; consideră de aceea Comisia ca fiind 
responsabilă de efectuarea unor proceduri de acreditare a administrațiilor naționale, 
respectiv federale, și a birourilor care se ocupă cu verificări; consideră că este necesară 
corelarea acreditărilor de succes și realizarea unor rate de eroare scăzute cu dreptul la o
raportare simplificată la intervale de timp mai mari; 

54. solicită extinderea procedurilor standard cu scopul simplificării administrative prin 
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baremuri standard de costuri unitare, precum și rate forfetare; solicită să se țină seama 
într-o mai mare măsură de principiul proporționalității, ceea ce înseamnă să se pretindă 
considerabil mai puține obligații de raportare și verificare pentru transpunerea 
programelor mai mici;

55. susține propunerea Comisiei de a efectua rambursările către autoritățile naționale abia 
atunci când a fost plătită beneficiarului suma din partea UE; vede în aceasta o accelerare a 
plăților, precum și stimulentul decisiv pentru controale naționale stricte; indică totuși 
faptul că ar putea apărea eventuale probleme de lichiditate în cazul statelor membre și al 
landurilor federale și că ar trebui găsite în acest sens soluții de garanție;

56. sprijină propunerea Comisiei de a utiliza consecvent „regula n+2” cu excepția primului 
an de subvenționare și să înlăture excepțiile; consideră că aceasta reprezintă garanția unei 
relații echilibrate între investițiile de înaltă calitate și transpunerea rapidă și fără probleme 
a programelor;

Politica de vecinătate și de extindere

57. subliniază importanța din perspectiva coeziunii politice a Instrumentului european de 
vecinătate și parteneriat (IEVP) pentru cooperarea transfrontalieră cu statele din afara 
Uniunii Europene; vede tocmai în legătura infrastructurală (transport, energie) a statelor 
vecine efectul pozitiv și pentru regiunile de frontieră europene; solicită concentrarea mai 
puternică a mijloacelor IEVP asupra necesității strategice a aprovizionării cu energie și a 
infrastructurilor de transport;

58. subliniază în plus relevanța coeziunii procesului de extindere a UE cu instrumentul de 
asistență pentru preaderare (IPA), care servește candidaților la aderare, printre altele, la 
pregătirea organizatorică și din punctul de vedere al conținutului structurilor de coeziune;

59. reiterează solicitarea unei implicări responsabile a Comisiei pentru dezvoltare regională în 
dezvoltarea viitoare a ambelor instrumente;

60. subliniază încă o dată printr-un calcul actual urmările financiare extreme ale aderării la 
UE a noilor țări pentru politica de coeziune;1 accentuează că aceste dimensiuni ar depăși 
cu mult din punct de vedere al coeziunii politice capacitățile de absorbție ale 
Comunității; solicită deschiderea instrumentului IPA în vederea pregătirii și a unor forme 
prealabile, deosebite ale vecinătății UE sau a statutului de membru și solicită din nou un 
concept gradat al politicii de coeziune pentru candidați mari, precum Turcia;

                                               
1 Acest lucru presupune că țările aflate în acest moment în curs de negocieri de aderare, Turcia și Croația, ar fi 
susținute, în perioada programului 2007 – 2013, cu un volum financiar mediu pe cap de locuitor echivalent celui 
al noilor state membre (EU 12), iar volumul financiar necesar în total ar fi de 132,5 miliarde de euro. Din această 
sumă 124,9 miliarde de euro sau 94,3 procente îi revin Turciei și 7,6 miliarde de euro sau 5,7 procente Croației. 
În cazul în care se pornește de la un ajutor cu o valoare egală cu cota-parte medie a PIB-ului din noile state 
membre (2006), volumul financiar suplimentar ar fi de 109,1 miliarde de euro. Din această sumă 99,8 miliarde 
de euro îi revin Turciei și 9,3 miliarde de euro Croației. (Untiedt, G. (2011) Das Volumen und die Verteilung der 
EU-Strukturfondsmittel für die Förderperiode von 2007 bis 2013 unter Berücksichtigung der Türkei und 
Kroatiens, luarea de poziție a Prof. Dr. G. Untiedt, GEFRA GbR, la întrebarea Dr. Markus Pieper, MdEP).
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61. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

1. Condițiile-cadru

Comunitatea europeană de state va pierde din importanță în contextul prognozelor mondiale 
privind creșterea și populația. Dacă UE 27 mai reprezintă astăzi în jur de 8 % din populația 
mondială, în anul 2050 aceasta va mai reprezenta doar 5 %. Ponderea economică va scădea 
atunci din cauza creșterii mai ales în China și în economiile emergente importante de la 20 % 
astăzi la aproximativ 12 % în acel moment.1

 Dacă dorește să se afirme în concurența economică și politică și dacă se dorește ca această 
pierdere relativă a importanței să nu fie asociată cu pierderi de bunăstare, comunitatea 
europeană de state trebuie să fie mai solidară în privința chestiunilor importante care îi asigură 
viitorul. Acest fapt este valabil pentru politica externă și de securitate, la fel ca și în ceea ce 
privește chestiunile decisive ale pieței interne, cercetării, alimentării cu energie și ale 
asigurării de resurse. Comunitatea trebuie să se dedice mai mult ca până acum dezvoltării 
rapide de energii regenerative și capacității înmagazinării lor.

2. Rolul regiunilor și valoarea adăugată a politicii de coeziune

Politicii structurale și de coeziune îi revine un rol-cheie în privința chestiunilor pe care le 
implică viitoarea competitivitate. Regiunile și orașele europene și societățile lor sunt deja 
foarte puternic ancorate în economia globală, aspect care ține de istoria europeană a statelor 
naționale individuale. Astfel structura economică europeană este considerabil mai complexă 
decât structurile asiatice sau nord-americane. Mai mult de jumătate din legăturile mondiale 
dintre întreprinderile multinaționale și filialele acestora își au originea în UE. Politica de 
coeziune trebuie să preia în mod ferm acest avantaj încă existent al interconectării 
internaționale și să atragă și mai multe întreprinderi mici și mijlocii pe piețele internaționale 
ale dezvoltării. 

O astfel de politică orientată către creștere și inovare funcționează însă doar pe o piață internă 
fără bariere, care trebuie armonizată în continuare. În plus, o astfel de politică poate fi 
durabilă doar dacă obiectivele politico-regionale vor fi legate de obiectivele paneuropene 
privind inovarea și cercetarea, precum și de provocările ecologice, și dacă va fi implicat în 
egală măsură și know-how-ul regiunilor mai bogate. 

În plus, pe lângă componenta de creștere este nevoie și de o logică regională și socială de 
compensare. Doar atunci când populația și regiunile în ansamblu vor susține această politică, 
politica structurală și de coeziune va primi în cele din urmă recunoașterea de care are nevoie 
pentru a asigura o transpunere de succes. Tocmai având în vedere acest fapt trebuie subliniat 
faptul că politica de coeziune a UE reprezintă, prin principiile sale privind răspunderea 
împărțită pentru program și mijloace, o abordare politică unică în lume, integrată și verificată, 
care trebuie dezvoltată.

                                               
1 Surse: Publicații ale Organizației Națiunilor Unite 2006 și ale FMI 2009 
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În acest sens trebuie - și în ceea ce privește acceptarea bugetului necesar pentru fondurile 
structurale - ca valoarea adăugată europeană să fie mai clar definită și să aibă un caracter 
proactiv. Trebuie să reușim mai mult să îmbinăm obiectivele europene cu cele ale dezvoltării 
regionale. Alocarea de fonduri, practicată în acest moment în cadrul procesului de la 
Lisabona, unei politici orientate către inovare reprezintă în această privință o abordare reușită 
și trebuie continuată – totuși mai mult orientată spre rezultate – pentru strategia UE 2020. 

Întrebarea care trebuie pusă în plus în prezent referitor la valoarea adăugată europeană sună 
astfel: În ce măsură a inițiat politica de coeziune într-adevăr proiecte? Sau nu ar fi fost 
realizate multe proiecte, așezări, deschideri de infrastructuri de asemenea doar prin asumarea 
responsabilității naționale, regionale sau antreprenoriale? Doar dacă programele europene 
sunt generatorul originar de impulsuri pentru proiecte și dacă acestea livrează astfel valoarea 
adăugată a acestora, se poate justifica o politică puternică de coeziune. În rest, Comunitatea 
finanțează pe multe căi ocolitoare birocratice numai efectele de reportare.

Raportorul vede în unele rapoarte-cheie ale strategiei UE 2020 (mai puține persoane care-și 
întrerup studiile, mai mulți absolvenți calificați, un grad mai mare de încadrare în muncă, mai 
puțină sărăcie, mai multe investiții comunale legate de protecția mediului) o responsabilitate 
politică prioritară la nivel național sau chiar regional/comunal. Politica de coeziune nu ar 
trebui să reprezinte aici niciun catalizator pentru europenizarea fundamentală a politicii 
sociale și de mediu. Acest fapt ar suprasolicita masiv politica de coeziune. În schimb, accentul 
trebuie pus mai puternic asupra contribuției regionale la chestiunile paneuropene (protecția 
mediului, schimbările climatice, energia, infrastructura traficului ș.a.), a stimulentelor creșterii 
și inovării (IMM-urile în rețele internaționale ș.a.), a proiectelor sociale de tip model 
(planificare integrată de dezvoltare, sănătate, demografie ș.a.) și, sub toate aceste titluri, mai 
ales asupra rațiunii de compensare pentru regiunile dezavantajate.


