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SUGESTII

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

1. consideră că politica regională a UE demonstrează de mult timp publicului european 
valoarea sa adăugată unică la nivel european, promovând în mod eficient coeziunea 
economică și socială în UE și contribuind în același timp la atingerea obiectivelor 
strategiei de la Lisabona pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă; respinge, 
așadar, orice tentativă de renaționalizare a acestei politici comunitare; își reiterează poziția 
deja consacrată conform căreia politica de coeziune ar trebui să vizeze totalitatea 
teritoriului UE și partea cea mai semnificativă a resurselor financiare disponibile ar trebui 
să se concentreze asupra nevoilor regiunilor mai puțin dezvoltate;

2. consideră că este indispensabil să se garanteze finanțarea adecvată pentru perioada de 
după 2013, astfel încât să se permită nu numai continuarea cu succes a sarcinilor ce țin în 
mod tradițional de politica de coeziune, ci și soluționarea unei serii de noi provocări 
globale cu efecte semnificative asupra teritoriului, cum ar fi schimbările climatice și 
demografice, eficiența energetică și concentrarea urbană, chestiuni detaliate în cel de-al 
patrulea raport al Comisiei privind coeziunea economică și socială (COM(2007)0273); 
prin urmare, consideră că alocarea unui procent de 0,35% din PIB-ul UE va fi insuficientă 
pentru finanțarea acestei politici;

3. subliniază necesitatea simplificării procedurilor de implementare a fondurilor structurale, 
în special a sistemelor de gestionare și control; ia notă de faptul că absorbția insuficientă a 
resurselor disponibile de către statele membre se datorează într-o oarecare măsură 
complexității sistemului; îndeamnă Comisia să prezinte fără întârziere propuneri concrete 
de simplificare a procedurilor relevante care ar trebui implementate imediat; 

4. ia act de faptul că Comisia s-a implicat pentru prima dată în realizarea unei evaluări 
sistematice a eficacității programelor operaționale din perioada 2000-2006; așteaptă cu 
mare interes rezultatele acestei evaluări, care reprezintă un efort semnificativ de măsurare 
a eficacității acțiunilor politicii de coeziune; observă totuși că este extrem de dificil să se 
realizeze o estimare atotcuprinzătoare a efectelor pozitive pe care politica de coeziune le-a 
avut în realitate, deoarece acestea nu pot fi măsurate în termeni pur economici;

5. admite că actuala criză financiară a schimbat radical situația economică și financiară din 
multe state membre; ia act de faptul că prioritățile naționale în materie de investiții se pot 
schimba în urma acestei crize și că este posibil ca mai multe programe operaționale să 
necesite adaptări din acest motiv; subliniază faptul că statele membre pot, de asemenea, 
întâmpina probleme de lichiditate care să le împiedice să asigure plata contribuțiilor 
naționale la implementarea acțiunilor și programelor structurale; îndeamnă Comisia să 
colaboreze strâns cu statele membre într-un efort comun de relansare a economiei 
europene; invită, de asemenea, Comisia să propună schimbări ale cadrului legislativ în 
vigoare privind fondurile structurale 2007-2013, acolo unde este cazul;

6. în contextul coeziunii teritoriale, recomandă consolidarea în mod semnificativ a 
obiectivului de cooperare teritorială europeană atât din punct de vedere politic, cât și 
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financiar și sugerează asigurarea unor fonduri suplimentare pentru următoarea perioadă de 
programare; salută eforturile recente ale Comisiei de consolidare a cooperării teritoriale 
prin crearea unor structuri de cooperare transnațională pentru țările care se confruntă cu 
probleme similare; ia act cu un deosebit interes de strategia Mării Baltice, care arată că, în 
viitor, ar putea fi avute în vedere strategii similare pentru alte regiuni; 

7. reamintește că, în cursul negocierilor privind regulamentul referitor la fondurile 
structurale 2007-2013, în contextul unui trialog informal, Parlamentul a propus realocarea 
resurselor necheltuite, care se pierd din cauza regulii N+2/N+3, către rubrica 1b privind 
coeziunea din bugetul comunitar și către alte programe operaționale cu o rată de absorbție 
mai ridicată; regretă profund că această propunere nu a fost acceptată de Consiliu la 
momentul respectiv; invită Comisia, cu ocazia evaluării intermediare iminente, să dea curs 
propunerii Parlamentului și să facă propuneri specifice pentru realocarea acestor resurse. 
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