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Europa are nevoie 
de o strategie 
pentru a putea ieși 
mai puternică din 
criza economică și 
pentru a putea face 
față provocărilor 
pe termen lung.

Din cauza crizei, obiectivul de garantare a unei creșteri 
economice viitoare este mult mai greu de realizat. Potențialul 
nostru de creștere s-a înjumătățit în timpul crizei. Numeroase 
planuri de investiții, talente și idei riscă să se piardă din cauza 
incertitudinilor, a scăderii cererii și a lipsei finanțărilor. Europa 
se află în fața unor opțiuni clare, dar dificile. Țările europene 
trebuie să înfrunte împreună provocarea imediată pe care o 
reprezintă procesul de redresare economică, precum și 
provocările pe termen lung, trebuie să redevină competitive, să 
stimuleze productivitatea și să înscrie UE pe o traiectorie 
ascendentă a prosperității. Este necesară o strategie care să 
transforme UE într-o economie inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, caracterizată de niveluri ridicate de 
ocupare a forței de muncă, productivitate și coeziune socială. 
Aceasta ar trebui să fie Strategia Europa 2020.

Ce propune 
Comisia 
Europeană?

În urma unei evaluări a Strategiei de la Lisabona, Comisia 
Europeană a adoptat la data de 3 martie 2010 propunerea1 sa 
privind Europa 2020. Comisia propune trei priorități care se 
susțin reciproc: creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, precum și șapte inițiative emblematice2 pentru a 
stimula realizarea de progrese în cadrul fiecărei teme prioritare: 
Comisia mai propune cinci obiective principale3 necesare 
pentru stabilirea stadiului pe care UE dorește să îl atingă până 
în anul 2020 și pentru dezvoltare. Pentru a garanta că fiecare 
stat membru adaptează strategia Europa 2020 la situația sa 
specifică, aceste obiective ale UE ar trebui transpuse în 
obiective și traiectorii naționale. Pentru realizarea strategiei vor 
fi necesare un cadru de guvernanță puternic și o supraveghere 
mai orientată a fiecărei țări în vederea asigurării unei puneri în 
aplicare oportune și eficiente.

Parlamentul salută 
obiectivele 
generale, dar 
critică elementele 

Parlamentul European a salutat4 propunerea Comisiei privind 
Strategia UE 2020, întrucât aceasta abordează multe dintre 
punctele slabe ale Strategiei de la Lisabona. Cu toate acestea, 
Parlamentul și-a exprimat, de asemenea, dezamăgirea cu privire 

                                               
1 COM(2010)2020.
2 „O Uniune a inovării”; „Tineretul în mișcare”; „O agendă digitală pentru Europa”; „O Europă eficientă din 
punctul de vedere al resurselor”; „O politică industrială adaptată erei globalizării”; „O agendă pentru noi 
competențe și noi locuri de muncă”; și „O platformă europeană de luptă împotriva sărăciei”.
3 75 % din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani ar trebui să aibă un loc de muncă; 3 % din PIB-ul 
UE ar trebui investit în cercetare și dezvoltare (C&D); obiectivele „20/20/20” în materie de climă/energie ar 
trebui îndeplinite (inclusiv o reducere a emisiilor majorată la 30 %, dacă există condiții favorabile în acest sens);
rata abandonului școlar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10 % și cel puțin 40 % din generația tânără ar 
trebui să aibă studii superioare; numărul persoanelor amenințate de sărăcie ar trebui redus cu 20 de milioane.
4 Rezoluția Parlamentului European din 10 martie 2010 referitoare la UE 2020 (P7_TA(2010)0053)
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principale. la principalele elemente ale Strategiei UE 2020, convenite de 
Consiliul European la data de 26 martie 2010; acesta a solicitat 
insistent Consiliului European să asimileze învățămintele 
actualei crize și să definească o strategie cu adevărat de 
perspectivă, ambițioasă și coerentă1. În special, Parlamentul a 
atras atenția asupra caracterului foarte general al conținutului 
Strategiei UE 2020, redat de obiectivele principale, inițiativele 
emblematice – care nu sunt mai mult decât niște planuri de 
acțiune –, dificultăți și indicatori. Raportorul este întru totul de 
acord cu aceste critici. Documentul Comisiei de revizuire a 
bugetului nu oferă detalii privind repartizarea diferitelor politici 
în funcție de diversele obiective ale Strategiei UE 2020 sau 
distribuirea politicilor orizontale (precum PAC, politica de 
coeziune) pe obiective. Acest lucru este de o importanță majoră 
în elaborarea structurii următorului CFM și în realizarea 
flexibilității interne a acestuia.

Realizarea 
UE 2020: nu 
implică doar 
cheltuieli; 
combinație optimă 
de măsuri politice.

Strategia UE 2020 nu implică exclusiv cheltuieli – nici măcar în 
mare parte. Trebuie să mobilizăm toate instrumentele existente 
la nivelul UE, în special piața unică, pentru a face față 
dificultăților și pentru a îndeplini obiectivele Europa 2020. În 
orice situație, ar trebui făcută o evaluare a celei mai bune 
combinații de măsuri politice, necesare atingerii obiectivelor: 
legiferare, coordonare, efectuare de cheltuieli ori o conjugare a 
acestora. În cazul recurgerii întemeiate la finanțare, ar trebui să 
respectăm principiile subsidiarității (cine poate face cel mai 
bine acest lucru) și al proporționalității (conceperea unui 
program de cheltuieli pentru obținerea într-un mod optim a 
rezultatelor scontate).

O necesitate 
imperioasă: 
realizarea unei 
sinergii între 
bugetul UE și 
bugetele naționale.

Strategia UE 2020 angajează atât UE, cât și, mai cu seamă, 
statele membre. Pentru a se obține rezultate, trebuie definite în 
mod clar și bine organizat sarcinile, resursele și 
responsabilitățile în materie de guvernanță la nivel european, 
național, regional și local. Bugetul UE reprezintă doar 2 % din 
totalul cheltuielilor publice europene. Prin urmare, este 
indispensabilă obținerea celui mai mare volum de investiții de 
la bugetele naționale și, prin stimulente adecvate și condiții-
cadru favorabile, de la sectorul privat. Realizarea unei mai mari 
sinergii între cheltuielile la nivelul UE și cele naționale este, de 
asemenea, indispensabilă. Deși UE și statele membre își 
coordonează politicile printr-o mare varietate de mecanisme 
formale (de ex., OGPE, MDC) și implicite, sinergiile la nivel 

                                                                                                                                                  
1 Rezoluția Parlamentului European din 16 iunie 2010 referitoare la UE 2020 (P7_TA(2010)0223)
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bugetar sunt rareori obținute în practică1. Noul mecanism de 
coordonare a politicii economice și bugetare (așa-numitul 
„semestru european”) ar trebui să ofere un cadru potrivit pentru 
realizarea sinergiilor dorite în domeniul bugetar. În cadrul 
acestui nou ciclu de șase luni, în luna aprilie statele membre își 
vor revizui strategiile bugetare pe termen mediu proprii, 
elaborând, în același timp, programe naționale de reformă. În 
lunile iunie și iulie, Consiliul European și Consiliul vor oferi 
consiliere în materie de politici, înainte de finalizarea, de către 
statele membre, a bugetelor lor pentru anul următor. Statele 
membre ar trebui să includă în strategiile lor bugetare pe termen 
mediu informații detaliate referitoare la contribuția proprie la 
îndeplinirea diferitelor obiective și tendințe ale UE 2020. 
Acestea ar trebui, de asemenea, să furnizeze informații privind 
modalitățile în care au utilizat fondurile naționale și ale UE în 
realizarea diferitelor obiective ale UE 20202. Comisia ar trebui 
să valorifice aceste informații în vederea stabilirii unor 
destinații mai precise ale instrumentelor sale de programare 
financiară și a promovării schimburilor de cele mai bune 
practici și a metodelor de însușire a politicilor între statele 
membre.

Bugetul UE: mic 
în comparație cu 
bugetele naționale, 
dar un efect 
stimulant 
considerabil.

Cu toate că multe dintre obiectivele UE pot fi atinse prin 
coordonare legislativă și politică, Parlamentul a subliniat3 că, 
deși cel mai mare volum al resurselor bugetare ar trebui să fie 
asigurat de statele membre, bugetul UE, grație capacității sale 
de mobilizare și coordonare, trebuie să joace un rol important în 
punerea în practică a acestei strategii și că acesta ar trebui să 
devină referință pentru o nouă generație de programe de 
cheltuieli.

Bugetul actual nu 
reflectă suficient 
strategia UE 2020.

Parlamentul a semnalat anterior4 că actualul buget nu reflectă 
suficient nevoile financiare ce derivă din confruntarea cu 
provocările secolului XXI. În cadrul proiectului preliminar de 
buget pentru anul 2011 inițial, Comisia a identificat programele 
care susțin diferitele inițiative emblematice ale Strategiei 
UE 20205, iar, conform acesteia, numai un procent de 43 % din 
buget (minus cheltuielile administrative) este utilizat pentru 

                                                                                                                                                  
1 Conform unui studiu obținut de Parlament, bugetele naționale, cu câteva excepții – identificate îndeosebi în 
politica regională –, includ arareori contribuția proprie la realizarea obiectivelor Strategiei de la Lisabona sau ale 
altor strategii ale UE.
2 P7_TA (2010)0223
3 P7_TA (2010)0191. 
4 P7_TA (2010)0053
5 Scrisoare adresată de dl Lewandowski dnei Jedrzejewska la data de 20 august cu privire la finanțarea 
Strategiei UE 2020 din bugetul UE pentru anul 2011
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susținerea obiectivelor Strategiei UE 2020. Din analiza datelor 
furnizate de Comisie, rezultă următoarele: 

- doar rubricile 1a (Politici interne, 86 %) și 1b (Politica de 
coeziune, 76 %) sunt considerate a susține puternic 
UE 2020; 

- la rubrica 2 (Resurse naturale), potrivit Comisiei, 
cheltuielile legate de piață și ajutoarele directe (73,5 % din 
această rubrică) nu contribuie la Strategia UE 2020; 

- rubrica 1b (Politica de coeziune) asigură contribuția cea mai 
însemnată (60 % din totalul cheltuielilor pentru UE 2020) la 
realizarea celor trei obiective ale Strategiei UE 2020; 
politica de coeziune este, prin urmare, considerată a fi 
principalul instrument de punere în practică a UE 2020;

- rubricile 3a (Libertate, securitate și justiție), 3b (Cetățenie) 
și 4 (Relații externe) sunt considerate a avea doar o 
contribuție marginală, atât în termeni absoluți, cât și în 
termeni relativi, la Strategia UE 2020.

Raportorul își exprimă un oarecare scepticism privind 
constatările Comisiei și o invită pe aceasta să clarifice criteriile 
aplicate în evaluarea susținerii Strategiei UE 2020 prin 
programele de cheltuieli.
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UE 2020 ar trebui 
să fie principala, 
dar nu unica 
referință politică 
pentru următorul 
CFM.

Concluzia raportorului în urma dezbaterilor în comisie este că 
strategia Europa 2020 ar trebui să constituie referința politică 
pentru CFM de după 2013. Concomitent, acesta consideră că 
Europa 2020 nu ar trebui privită ca o strategie atotcuprinzătoare 
ce acoperă toate domeniile de politică ale UE. Acest lucru ar 
diminua obiectivul său central, și anume creșterea economică și 
locurile de muncă, făcând imposibilă administrarea sa într-o 
manieră coerentă. Raportorul este de părere că domenii de 
politică precum cetățenia, justiția, libertatea și securitatea și 
relațiile externe ar trebui să urmărească alte obiective și să fie 
luate în considerare separat de Strategia UE 2020.

PAC și politica de 
coeziune reformate 
ar trebui incluse în 
cadrul 
Strategiei 2020.

Raportorul este de acord cu concluzia Consiliului European1, 
potrivit căreia „toate politicile comune, inclusiv politica 
agricolă comună și politica de coeziune, vor trebui să sprijine 
strategia”.

Politicile agricolă și de coeziune ar putea pune cele mai mari 
dificultăți de integrare în cadrul Strategiei 2020, deși 
contribuția lor la succesul acesteia este crucială. În această 
privință, raportorul dorește să evoce pozițiile recente adoptate 
de Parlament cu privire la integrarea PAC2 și a politicii de 
coeziune3 în cadrul 2020.

Politica de 
coeziune –
esențială în 
atingerea 
obiectivelor 

Conform analizei din cadrul proiectului preliminar de buget 
pentru anul 2011, politica de coeziune și fondurile structurale 
din cadrul acesteia reprezintă mecanisme esențiale în realizarea 
priorităților de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii în statele membre și în regiunile acestora. De aceea 

                                               
1 Concluziile Consiliului European din 25/26 martie 2010.
2 P7_TA(2010)0223 „63. subliniază că ar trebui luate în discuție reforma PAC până în 2013 și o strategie privind 
sustenabilitatea forestieră în cadrul Strategiei UE 2020; este convins că, dacă beneficiază de un cadru adecvat de 
politici și de resursele bugetare corespunzătoare, agricultura și sectorul forestier pot juca un rol important în 
strategia europeană generală, elaborată pentru a asigura redresarea economică, contribuind, în același timp, la 
securitatea alimentară la nivelul UE și la nivel mondial, protejând peisajul rural care reprezintă 90 % din 
teritoriul UE, asigurând protecția locurilor de muncă în zonele rurale, asigurând avantaje în domeniul mediului și 
aducând o contribuție importantă la cercetarea în materie de surse alternative de energie;”. 

3 P7_TA(2010)0223 „61. consideră că o politică de coeziune puternică și bine finanțată, care să acopere toate 
regiunile europene, trebuie să fie în acord deplin cu strategia UE 2020 și că o astfel de politică, cu abordarea sa 
orizontală, constituie o condiție prealabilă pentru atingerea obiectivelor UE 2020, precum și pentru obținerea 
coeziunii sociale, economice și teritoriale a UE; îndeamnă așadar la simplificarea în continuare la normelor de 
implementare a politicii de coeziune în sprijinul accesibilității, al responsabilității și al unei abordări mai 
orientate spre provocările viitoare și spre riscul unor crize economice;”
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UE 2020 este atât de importantă maximizarea valorii adăugate a 
fondurilor de coeziune, favorizând concentrarea acestora pe 
obiectivele Europa 2020 și o axare riguroasă asupra 
rezultatelor.

Implicații asupra 
structurii

Într-un buget există un beneficiu evident ce reflectă, atât în 
structură, cât și în bilanț, prioritățile politice ale UE. Prin 
urmare, un răspuns direct ar fi să organizăm bugetul în jurul 
strategiei Europa 2020. Comisia a propus o structură ce 
cuprinde câte o subrubrică pentru fiecare dintre cele trei 
obiective ale UE 2020. Această organizare ar asigura o mai 
bună percepție a priorităților politice, permițând o mai bună 
coordonare a politicilor care contribuie la aceleași obiective, 
precum și o mai mare flexibilitate în cadrul subrubricilor. 
Totuși, această structură ar putea genera o programare și o 
gestionare complexe, dacă anumite politici (cum ar fi 
agricultura și coeziunea) s-ar regăsi în cadrul mai multor 
obiective / subrubrici. În cadrul Documentului de lucru privind 
structura, raportorul va aborda în detaliu această chestiune. 

Flexibilitatea este 
indispensabilă:

Dacă există o condiție pentru o strategie până în 2020, atunci 
aceasta este flexibilitatea. Deși am îndrăzni să spunem că o 
creștere inteligentă, o creștere durabilă și una favorabilă 
incluziunii și-ar păstra relevanța ca obiective până în anul 2020, 
nu putem spune același lucru despre prioritățile și activitățile pe 
care le presupun aceste obiective. Fizicianul Niels Bohr a spus 
cândva: „ a face predicții este un lucru dificil; mai ales cu 
privire la viitor”. Alinierea bugetului UE cu 
Strategia Europa 2020 va fi o misiune progresivă: nu doar pe 
baza nevoii de regândire a principalelor noastre politici în 
funcție de noile obiective, dar și pentru că schimbarea 
conținutului acestor obiective este foarte probabilă. Cum am 
putea reflecta în CFM de după 2013 învățămintele desprinse 
din evaluarea intermediară a Strategiei UE 2020, ce va fi 
efectuată în perioada 2015-2016? Doar prin dispoziții 
corespunzătoare privind flexibilitatea.
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ANEXĂ
SELECȚIE DE DOCUMENTE ALE INSTITUȚIILOR ȘI ORGANISMELOR UE

REFERITOARE LA STRATEGIA UE 2020

Aflată la baza documentului de lucru, prezenta anexă oferă fragmente extrase din cele mai 
recente rezoluții ale Parlamentului European, concluzii ale Consiliului European și avize ale 
Comitetului Regiunilor și ale Comitetului Economic și Social, referitoare la implicațiile 
Strategiei UE 2020 asupra CFM de după 2013. Acestea sunt grupate în jurul a patru teme 
orizontale identificate. Următoarele documente au fost supuse analizei:

Comunicarea Comisiei privind bugetul UE [COM(2010)700] (COM3).
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/co
mm_en.htm

19 octombrie 2010

Comunicarea Comisiei privind contribuția politicii regionale la creșterea 
inteligentă în Europa 2020 [COM(2010)553] (COM2)
1 http://ec.europa.eu/budget/reform/library/communication/com_2010_700_en.pdf

6 octombrie 2010

Concluziile Consiliului European (CE2)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/11
5346.pdf

17 iunie 2010

Rezoluția Parlamentului European referitoare la UE 2020 (PE5)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0223+0+DOC+XML+V0//EN

16 iunie 2010

Rezoluția Parlamentului European referitoare la revizuirea politicii 
comunitare în materie de inovare într-o lume în schimbare UE 2020 (PE4)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0143+0+DOC+XML+V0//EN

15 iunie 2010

Rezoluția Comitetului Regiunilor privind o implicare mai puternică a 
autorităților locale și regionale în strategia Europa 2020 (COR)
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Documents/CdR 199-2010 fin EN.doc

10 iunie 2010

Rezoluția Parlamentului European referitoare la o nouă agendă digitală 
pentru Europa: 2015.eu (PE3)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0066+0+DOC+XML+V0//EN

25 mai 2010

Rezoluția Parlamentului European referitoare la contribuția politicii de 
coeziune la atingerea obiectivelor de la Lisabona și a obiectivelor 
Strategiei UE 2020 (PE2)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0191+0+DOC+XML+V0//EN

20 mai 2010

Concluziile Consiliului European (CE1)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/11
3591.pdf

25/26 martie 2010

Rezoluția Parlamentului European referitoare la UE 2020 (PE1)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0223+0+DOC+XML+V0//EN

10 martie 2010

Comunicarea Comisiei Europa 2020 – O strategie europeană pentru o 
creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” [COM(2010)2020] 
(COM1).

3 martie 2010
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http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-
%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Strategia de la 
Lisabona după 2010 (CESE)
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.news.10090

4 noiembrie 2009
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ALINIEREA CFM DE DUPĂ 2013 CU UE 2020

Aspecte generale
„Comisia va propune acțiuni de dezvoltare a unor soluții de finanțare inovatoare care să 
sprijine obiectivele strategiei Europa 2020 prin valorificarea pe deplin a posibilităților de 
sporire a eficienței și a eficacității bugetului de care dispune în prezent UE, printr-o 
ierarhizare mai bună a priorităților și printr-o corelare mai bună a cheltuielilor UE cu 
obiectivele strategiei Europa 2020, în vederea eliminării fragmentării actuale a 
instrumentelor de finanțare ale UE (de exemplu, cercetare, dezvoltare și inovare, investiții în 
infrastructurile-cheie de rețele transfrontaliere de energie și transporturi, precum și 
tehnologii cu emisii reduse de carbon)...;” (COM1)

„Astăzi adoptăm «Europa 2020», noua noastră strategie economică pentru ocuparea forței 
de muncă și o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii. Aceasta reprezintă un 
cadru coerent care permite Uniunii să își mobilizeze toate instrumentele și politicile și 
statelor membre să întreprindă acțiuni coordonate și consolidate. Strategia va promova 
concretizarea reformelor structurale. Accentul trebuie pus la acest moment pe punerea în 
aplicare, iar noi vom ghida și monitoriza acest proces. În lunile care vor urma, vom analiza 
în detaliu modul în care pot fi mobilizate politici specifice pentru a debloca potențialul de 
creștere al UE, pornind de la politicile în materie de inovare și de energie;” (CE2)

„5.(g) Toate politicile comune, inclusiv politica agricolă comună și politica de coeziune, vor 
trebui să sprijine strategia. Un sector agricol durabil, productiv și competitiv va aduce o 
contribuție importantă la noua strategie, având în vedere potențialul de creștere și de 
ocupare a forței de muncă al zonelor rurale, asigurând în același timp o concurență loială. 
Consiliul European subliniază importanța promovării coeziunii economice, sociale și 
teritoriale, precum și a dezvoltării infrastructurii, pentru a contribui la succesul noii 
strategii.” (CE1)

„25. Recunoaște că bugetul UE trebuie să joace un rol central în realizarea obiectivelor 
Strategiei UE 2020;…” (PE2)

„33. Consideră că actualul buget nu reflectă suficient nevoile financiare asociate confruntării 
cu provocările secolului XXI; îndeamnă Comisia să prezinte o propunere ambițioasă pentru 
ca Strategia EU 2020 să aibă succes;” (PE1)

„3.9.1. Reforma bugetului UE din perspectiva Strategiei de la Lisabona: în general, trebuie 
să se redefinească resursele bugetare ale diferitelor politici, cu orientare spre cercetare și 
competitivitate, mediu și climă, investiții în utilizarea durabilă a energiei; cheltuielile publice 
productive în favoarea economiei locale, o politică activă a pieței forței de muncă, 
reconcilierea vieții profesionale cu cea de familie, coeziunea socială, prevenirea sărăciei și 
crearea de locuri de muncă noi și de înaltă calitate. Dezbaterea cu privire la reforma 
bugetului UE din perspectiva Strategiei de la Lisabona trebuie să aibă în vedere și viitorul 
cadru financiar pentru perioada 2014-2020. Punerea în aplicare eficientă a obiectivelor la 
nivel european presupune, de asemenea, includerea în discuțiile privind finanțarea politicii 
structurale și de coeziune după 2013 și a consolidării dimensiunii regionale.” (CESE)
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Politica agricolă comună
„9. își exprimă dezamăgirea cu privire la faptul că nu s-a făcut nicio mențiune referitoare la 
sectorul agricol în propunerile inițiale pentru Strategia UE 2020, în pofida potențialului 
agriculturii de a contribui activ în confruntarea cu viitoarele provocări; își exprimă 
convingerea că, dacă beneficiază de un cadru adecvat de politici și de resursele bugetare 
corespunzătoare, agricultura și sectorul forestier pot juca un rol important în strategia 
europeană generală, elaborată pentru a asigura redresarea economică și atingerea 
obiectivelor climatice, contribuind, în același timp, la securitatea alimentară la nivelul UE și 
la nivel mondial, la creștere și la crearea de locuri de muncă;” (PE1)

„63. subliniază că ar trebui luate în discuție reforma PAC până în 2013 și o strategie privind 
sustenabilitatea forestieră în cadrul strategiei UE 2020; este convins că, dacă beneficiază de 
un cadru adecvat de politici și de resursele bugetare corespunzătoare, agricultura și sectorul 
forestier pot juca un rol important în strategia europeană generală, elaborată pentru a 
asigura redresarea economică, contribuind, în același timp, la securitatea alimentară la 
nivelul UE și la nivel mondial, protejând peisajul rural care reprezintă 90% din teritoriul UE, 
asigurând protecția locurilor de muncă în zonele rurale, asigurând avantaje în domeniul 
mediului și aducând o contribuție importantă la cercetarea în materie de surse alternative de 
energie;”(PE5)

Politica de coeziune
„Coeziunea economică, socială și teritorială va rămâne în centrul strategiei Europa 2020 
pentru a asigura că toate energiile și capacitățile sunt mobilizate și orientate către urmărirea 
priorităților strategiei. Politica de coeziune și fondurile structurale, care își păstrează 
importanța ca elemente de sine stătătoare, reprezintă totodată mecanisme-cheie de execuție
pentru realizarea priorităților de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în 
statele membre și în regiunile acestora.” (COM1)

„25. …consideră că politica de coeziune este un mecanism eficient pentru realizarea 
Strategiei UE 2020, datorită obiectivului său strategic, condiționării puternice și obligatorii, 
intervențiilor personalizate, precum și monitorizării și asistenței tehnice; (PE2)

„28. subliniază că o politică de coeziune puternică și bine finanțată, cuprinzând toate 
regiunile Europene, trebuie să fie un element esențial al Strategiei UE 2020; consideră că 
această politică, cu abordarea sa orizontală, este o condiție prealabilă pentru atingerea 
obiectivelor UE 2020, precum și pentru obținerea coeziunii sociale, economice și teritoriale a 
UE; respinge toate încercările de a renaționaliza politica de coeziune și solicită ca 
dimensiunea regională să fie pe deplin sprijinită la revizuirea bugetului UE;” (PE2)

„30. subliniază că politica de coeziune nu este subordonată Strategiei UE 2020; subliniază 
că, deși prioritățile politicii de coeziune ar trebui armonizate cu obiectivele UE 2020, ar 
trebui permisă suficientă flexibilitate pentru a putea ține seama de specificitățile regionale și 
pentru a sprijini regiunile mai slabe și cu nevoi mai importante pentru a depăși dificultățile 
socio-economice, handicapurile naturale și a reduce disparitățile;” (PE2)
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"37. consideră, cu toate acestea, că Uniunea ar trebui să folosească în continuare, ca 
principale mecanisme financiare, Fondul de coeziune și fondurile structurale, care dispun de 
metode de punere în aplicare bine stabilite și operaționale; consideră că nu este necesară 
crearea de noi fonduri tematice separate pentru a aborda obiectivele UE 2020 și consideră, 
în schimb, că acestea ar trebui incluse în politicile de coeziune și de dezvoltare rurală;” 
(PE2)

„2. subliniază că politica de coeziune, prin abordarea sa descentralizată și sistemul unei 
guvernanțe pe mai multe niveluri, este unica politică a Uniunii Europene care conectează 
obiectivele strategiei Europa 2020 și noile provocări cu autoritățile locale și regionale, dar în 
același timp are nevoie de finanțare suficientă. De aceea se impune ca politica de coeziune să 
fie îndreptată și în continuare spre obiectivele creșterii economice durabile, incluziunii 
sociale, ocupării forței de muncă, combaterii schimbărilor climatice, calității și eficienței 
furnizării serviciilor publice;” (COR)

Dimensiunea externă
„5.(h) Strategia va cuprinde o importantă dimensiune externă, pentru a asigura că 
instrumentele și politicile UE sunt elaborate în scopul promovării intereselor și a pozițiilor 
noastre pe scena internațională, prin participarea pe piețe deschise și echitabile în întreaga 
lume.” (CE2)

„64. atrage atenția asupra faptului că ar trebui să se acorde mai multă atenție dimensiunii 
externe a strategiei UE 2020; îndeamnă Comisia să aplice o abordare mai largă și mai 
cuprinzătoare în acțiunile sale externe, în conformitate cu conceptul european de coerență a 
politicilor în favoarea dezvoltării; invită Comisia să folosească strategia sa comercială 
pentru a promova valorile fundamentale ale Uniunii, cum ar fi promovarea drepturilor 
omului, democrația, statul de drept, libertățile fundamentale și protecția mediului; (PE5)

STABILIREA PRIORITĂȚILOR

„41. consideră că UE ar trebui să demareze proiecte economice majore, cum ar fi o 
adevărată rețea energetică europeană, finalizarea proiectului Galileo și aplicarea extinsă a 
tehnologiei ecologice, inclusiv renovarea sistematică a parcului de clădiri al UE, e-sănătate 
și eforturile de îmbunătățire și actualizare a infrastructurii TIC;” (PE1)

„21. solicită consolidarea atitudinii europene în privința finanțării inovațiilor pentru a 
preveni actuala fragmentare și abordare pe termen scurt; consideră că un element 
indispensabil dezvoltării inovațiilor îl constituie alocarea de resurse financiare adecvate și 
că, prin urmare, bugetul UE pentru inovare ar trebui să fie majorat considerabil; solicită 
reflectarea acestui aspect în cadrul revizuirii cadrului financiar actual și în contextul 
planificărilor din cadrul perspectivelor financiare pentru intervalul 2014-2020; …” (PE4)

„26. subliniază că Europa ar trebui să se afle în avangarda dezvoltării tehnologiilor internet 
și a aplicațiilor TIC cu emisii reduse de dioxid de carbon; propune dublarea bugetului UE 
afectat cercetării în domeniul TIC în următoarea perspectivă financiară;
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„50....propune ca bugetul alocat de UE cercetării în domeniul TIC să fie dublat, iar bugetul 
pentru asimilarea TIC să fie mărit de patru ori în următoarele perspective financiare;” (PE3)

„19. subliniază faptul că proiectele majore de C&D, investițiile-cheie în infrastructura 
energetică, noile competențe ale UE în domeniul politicii spațiale și politica europeană 
privind inovarea necesită un sprijin financiar credibil și sustenabil din partea UE dacă se 
dorește atingerea obiectivelor-cheie ale UE pentru 2020;” (PE5)

"29. …solicită Comisiei să majoreze pachetul financiar total rezervat cercetării și inovării în 
cadrul bugetului comunitar;” (PE5)

„50. remarcă faptul că pentru a combate schimbările climatice, vor fi necesare investiții 
substanțiale în infrastructura energetică până în 2020 și după acest an, inclusiv investiții 
pentru a moderniza rețelele energetice ale Europei, super-rețelele energetice și rețelele 
inteligente cu adevărat europene, coridoare verzi, finalizarea proiectului Galileo, tehnologia 
ecologică, e-sănătatea, rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) și accesul liber și 
echitabil la tehnologiile informației și comunicării și la internetul în bandă largă;” (PE5)

"55. reiterează solicitarea Parlamentului de a asigura o finanțare adecvată pentru sprijinirea 
tehnologiilor energetice nepoluante, sustenabile și eficiente, cu emisii reduse de dioxid de 
carbon, care se ridică la cheltuieli de cel puțin 2 miliarde EUR pe an din bugetul UE, în plus 
față de PC7 și Programul pentru competitivitate și inovare, începând cu 2010;…” (PE5)

„49. …solicită, prin urmare, Comisiei și statelor membre să plaseze eficiența energetică în 
fruntea agendei UE, inclusiv în ceea ce privește bugetul;” (PE5)

„51. reamintește că Uniunea Europeană trebuie să investească masiv în infrastructurile de 
transport, cum ar fi TEN-T, să sporească crearea de locuri de muncă, să îmbunătățească 
coeziunea socială și teritorială și să creeze un sistem sustenabil și interoperabil de transport; 
invită la o combinare a modurilor de transport și la utilizarea inteligentă a logisticii, 
deoarece pentru a reduce emisiile de carbon din sectorul transporturilor și a-i asigura 
sustenabilitatea, este nevoie de inovare, de noi tehnologii și de resurse financiare;” (PE5)

„34. subliniază faptul că Parlamentul a identificat, de asemenea, tineretul ca fiind o prioritate 
esențială în bugetul pentru 2011 și și-a exprimat clar intenția de a acorda ajutor financiar 
suplimentar pentru toate programele din acest domeniu;” (PE5)

COMPLEMENTARITATEA CU BUGETELE NAȚIONALE

consideră că statele membre ar trebui să indice modul în care au utilizat fondurile UE pentru 
a atinge diversele obiective UE 2020…;” (PE1)

„55. …solicită în acest sens, ca statele membre și Comisia să elaboreze de urgență un 
calendar de finanțare cu privire la resursele pe care le vor aloca pentru a se asigura că 
fondurile vor fi disponibile din 2010 pentru diferitele inițiative ale planului SET, precum și 
pentru inițiative complementare;” (PE5)
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CALITATEA CHELTUIELILOR

„Cadrul financiar multianual al UE va trebui să reflecte, de asemenea, prioritățile pe termen 
lung în materie de creștere. Comisia intenționează să includă aceste priorități, odată ce se va 
ajunge la un acord în această privință, în propunerile sale pentru următorul cadru financiar 
multianual, care urmează să fie prezentat anul viitor. Discuțiile ar trebui să nu se limiteze 
numai la nivelurile de finanțare, ci să abordeze și modalitățile în care trebuie concepute 
instrumentele de finanțare, precum fondurile structurale, fondurile destinate agriculturii și 
dezvoltării rurale, programul-cadru de cercetare și programul-cadru pentru competitivitate și 
inovare (PCI), pentru a contribui la realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020, astfel 
încât să se maximizeze impactul, să se asigure eficacitate și să se ofere o valoare adăugată a 
UE. Va fi important să găsim modalități de a crește impactul bugetului UE, care, deși este 
redus, poate avea un efect catalizator important atunci când este bine direcționat.” (COM1)

„19. consideră că …– finanțarea din partea UE ar trebui să fie condiționată de obținerea de 
rezultate și de compatibilitatea cu obiectivele Strategiei UE 2020;” (PE1)

„6. critică absența unei evaluări generale a impactului cheltuielilor legate de coeziune 
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 o dezvoltare regională echilibrată și coerentă;” (PE2)

"32. consideră că ar trebui stabilite obiective explicite pentru instrumente de finanțare 
compatibile cu IMM-urile, pentru a garanta interoperabilitatea și accesibilitatea mediului 
digital, precum și că acestea ar trebui să includă promovarea unor standarde UE pentru eco-
inovații;” (PE5)

„40. subliniază importanța alocării unui minim de fonduri pentru IMM-uri prin licitațiile 
deschise publicate în cadrul inițiativelor de cercetare și inovare, pe baza aceluiași 
angajament adoptat pentru PC7 (15 % dintre resursele programului de cooperare);” (PE4)

„46. consideră că normele privind distribuirea fondurilor structurale ale UE ar trebui 
ajustate pentru a ține seama de necesitatea de a promova un proces de inovare care reduce 
costurile și îmbunătățește utilizarea resurselor;” (PE5)

„30. subliniază importanța pe care o au simplificarea finanțării cercetării și dezvoltării, 
precum și reducerea birocrației, pentru ca un mediu de afaceri centrat pe cunoaștere să-și 
poată maximiza eficacitatea și să fie încurajate noi oportunități de angajare;” (PE5)

„44. consideră că o promovare mai bună a inovării trebuie să fie însoțită permanent de o 
simplificare a birocrației în favoarea solicitanților; invită Comisia să elimine birocrația prin 
regândirea proceselor programului-cadru și prin crearea unui comitet al utilizatorilor;” 
(PE4)
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