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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0252 

„Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 iunie 2017 referitoare la 

propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a 

Deciziei 445/2014/UE de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului 

„Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 (COM(2016)0400 – C8-

0223/2016 – 2016/0186(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2016)0400), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 167 alineatul (5) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 

de către Comisie Parlamentului (C8-0223/2016), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– după consultarea Comitetului Regiunilor, 

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul 

articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul 

reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 24 mai 2017, de a aproba 

poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație (A8-0061/2017), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care înlocuiește, modifică în mod 

substanțial sau intenționează să modifice în mod substanțial propunerea; 
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3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 
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P8_TC1-COD(2016)0186 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 iunie 2017 în vederea 

adoptării Deciziei (UE) 2017/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare 

a Deciziei nr. 445/2014/UE de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea 

evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033  

(Text cu relevanță pentru SEE) 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 167, 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 

după consultarea Comitetului Regiunilor,  

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară1, 

întrucât: 

                                                
1  Poziția Parlamentului European din 13 iunie 2017. 
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(1) Decizia nr. 445/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului2 vizează 

protejarea și promovarea bogăției și diversității culturilor în Europa și sublinierea 

caracteristicilor comune pe care acestea le au în comun, stimulând în același timp 

sentimentul cetățenilor acestora de apartenență la un spațiu cultural comun și 

încurajând astfel înțelegerea reciprocă și dialogul intercultural și evidențiind 

patrimoniul cultural comun. De asemenea, decizia respectivă urmărește 

consolidarea contribuției culturii la dezvoltarea pe termen lung a orașelor care, 

poate implica și regiunile limitrofe ale acestora, în conformitate cu strategiile și 

prioritățile lor respective, pentru a susține o creștere inteligentă, sustenabilă și 

incluzivă.  

(2) Capitalelor europene ale culturii le revine o contribuție esențială la 

promovarea valorilor Uniunii.  

(3) Ar trebui mai mult încurajate activitățile de creare a unor legături între orașele 

care au deținut, dețin sau vor deține titlul de Capitală europeană a culturii, 

pentru a stimula schimbul de experiență și bune practici. 

(4) Decizia nr. 445/2014/UE prevede că doar orașele dintr-un stat membru, dintr-o țară 

candidată sau dintr-o țară potențial candidată, ori, în conformitate cu condițiile 

stabilite în respectiva decizie, dintr-o țară care aderă la Uniune ▌au acces la 

acțiunea Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” 

(„acțiunea”). 

                                                
2 Decizia nr. 445/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 

2014 de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale 
europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 și de abrogare a Deciziei nr. 
1622/2006/CE (JO L 132, 3.5.2014, p. 1). 
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(5) Pentru a consolida legăturile culturale dintre țările membre ale Asociației 

Europene a Liberului Schimb care sunt părți la Acordul privind Spațiul 

Economic European3 („țările AELS/SEE”) și Uniune, acțiunea ar trebui să fie 

deschisă, în anumite condiții, și orașelor din țările respective, în conformitate 

cu respectivul acord. 

(6) Cu toate acestea, în perioada acoperită de Decizia nr. 445/2014/UE, și anume 

2020-2033, din motive de echitate față de orașele care participă la acțiune din 

statele membre, orașelor din țările AELS/SEE ar trebui să li se permită să participe 

la o singură competiție pentru titlu. Din motive de echitate față de statele 

membre, fiecare țară AELS/SEE ar trebui să aibă dreptul să găzduiască titlul doar 

o singură dată în perioada respectivă, cum este cazul țărilor candidate sau 

potențial candidate. 

(7) Întrucât este necesar ca apelurile pentru depunerea candidaturilor să fie 

publicate cu cel puțin șase ani înaintea anului pentru care este acordat titlul, o 

țară candidată, potențial candidată sau țară AELS/SEE ar trebui să găzduiască 

acțiunea „Capitale europene ale culturii” în 2028, și nu în 2027, astfel încât să se 

permită acestor țări ▌să negocieze participarea lor la programul Uniunii de 

sprijinire a culturii care va urma programului „Europa creativă” pentru perioada 

2021-2027 ▌. 

(8) Prin urmare, Decizia nr. 445/2014/UE ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:  

                                                
3  JO L 1, 3.1.1994, p. 3. 
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Articolul 1 

Decizia nr. 445/2014/UE se modifică după cum urmează: 

1.  Articolul 3 se modifică după cum urmează: 

(a) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text: 

„(2)  Numărul de orașe deținătoare ale titlului într-un anumit an (denumit în 

continuare «anul pentru care este acordat titlul») este de maximum trei. 

Titlul se acordă în fiecare an cel mult unui oraș din fiecare dintre cele 

două state membre care figurează în calendarul prevăzut în anexă 

(denumit în continuare «calendarul») și, în anii relevanți, unui oraș dintr-

o țară membră a Asociației Europene a Liberului Schimb care este parte 

la Acordul privind Spațiul Economic European („țară AELS/SEE”), dintr-

o țară candidată ori potențial candidată sau unui oraș dintr-o țară care 

aderă la Uniune în condițiile prevăzute la alineatul (5).”; 
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(b) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text: 

„(4)  Orașele din țările AELS/SEE, din țările candidate și din țările potențial 

candidate care participă la programul «Europa creativă» sau la 

programele ulterioare ale Uniunii de sprijinire a culturii la data publicării 

cererii de depunere a candidaturilor menționată la articolul 10 alineatul 

(2) își pot depune candidatura pentru titlu într-un singur an în cadrul 

unei competiții deschise organizate ▌conform calendarului prevăzut în 

anexă. 

Orașele din țările AELS/SEE, din țările candidate și din țările potențial 

candidate pot participa la o singură competiție în perioada 2020-2033. 

Fiecare țară AELS/SEE și fiecare țară candidată sau potențial candidată 

poate deține titlul doar o singură dată în perioada 2020-2033.”  
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2. Articolul 10 se modifică după cum urmează: 

(a) titlul se înlocuiește cu următorul text: 

„Preselecția și selecția în țările AELS/SEE, în țările candidate și în țările 

potențial candidate;”; 

(b) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text: 

„(1)  Comisia este responsabilă de organizarea competiției dintre orașele din 

țările AELS/SEE, din țările candidate și din țările potențial candidate.”; 

(c) la alineatul (6), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„(6)  Juriul emite un raport de selecție privind candidaturile orașelor 

candidate preselecționate, precum și o recomandare pentru 

nominalizarea a cel mult unui oraș dintr-o țară AELS/SEE, dintr-o țară 

candidată sau potențial candidată.” 
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3.  La articolul 11, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text: 

„(2)  În cazul țărilor AELS/SEE și al țărilor candidate și potențial candidate, 

Comisia nominalizează un oraș care va deține titlul în anii relevanți, pe baza 

recomandărilor cuprinse în raportul de selecție al juriului, și notifică 

nominalizarea Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Regiunilor, 

cu cel puțin patru ani înaintea anului pentru care este acordat titlul.” 

4.  Articolul 13 se modifică după cum urmează: 

(a) la alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„Statul membru, țara AELS/SEE, țara candidată sau potențial candidată în 

cauză poate desemna un observator care să participe la reuniunile 

respective.”; 

(b)  la alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„Juriul transmite rapoartele sale de monitorizare Comisiei, ▌orașelor 

nominalizate și statelor membre din care fac parte, precum și orașelor 

nominalizate și țărilor AELS/SEE, țărilor candidate ori potențial candidate 

din care fac parte.ˮ 

5.  Anexa se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie. 
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Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene. 

Adoptată la …, 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 

Președintele Președintele 
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ANEXĂ 

CALENDAR 

2020 Croația Irlanda  

2021 România Grecia Țară candidată sau 

potențial candidată 

2022 Lituania Luxemburg  

2023 Ungaria Regatul Unit  

2024 Estonia Austria Țară AELS/SEE, țară 

candidată sau potențial 

candidată4 

2025 Slovenia Germania  

2026 Slovacia Finlanda  

2027 Letonia Portugalia  

2028 Republica Cehă Franța Țară AELS/SEE, țară 

candidată sau potențial 

candidată 

2029 Polonia Suedia  

2030 Cipru Belgia Țară AELS/SEE, țară 

candidată sau potențial 

candidată 

2031 Malta Spania  

2032 Bulgaria Danemarca  

2033 Țările de Jos Italia Țară AELS/SEE, țară 

candidată sau potențial 

candidată 

 

 

                                                
4 Cu condiția ca prezenta decizie să intre în vigoare înainte de lansarea cererii de 

depunere de candidaturi pentru ediția 2024 a competiției, și anume cu șase ani 
înaintea anului pentru care este acordat titlul.   
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0245 

Creșterea implicării partenerilor și a vizibilității în procesul de execuție a 

fondurilor structurale și de investiții europene  

Rezoluţia Parlamentului European din 13 iunie 2017 referitoare la creșterea implicării 

partenerilor și a vizibilității în procesul de execuție a fondurilor structurale și de 

investiții europene (2016/2304(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolele 174, 175 și 177 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 

pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 

al Consiliului5 (denumit în continuare „RDC”), 

– având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei din 7 ianuarie 

2014 privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor 

structurale și de investiții europene6, 

– având în vedere Rezoluția sa din 16 februarie 2017 referitoare la investiții în locuri de 

muncă și în creștere – valorificarea la maximum a contribuției fondurilor structurale și 

de investiții europene: o evaluare a raportului în temeiul articolului 16 alineatul (3) din 

RDC7, 

– având în vedere Rezoluția sa din 16 februarie 2017 referitoare la implementarea cu 

întârziere a programelor operaționale din cadrul fondurilor structurale și de investiții 

europene (fondurile ESI) – impactul asupra politicii de coeziune și ce e de făcut în 

                                                
5  JO L 347, 20.12.2013, p. 320. 
6  JO L 74, 14.3.2014, p. 1. 
7  Texte adoptate, P8_TA(2017)0053. 
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continuare8, 

– având în vedere Rezoluția sa din 10 mai 2016 referitoare la noile instrumente de 

dezvoltare teritorială în politica de coeziune 2014-2020: investițiile teritoriale integrate 

(ITI) și dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)9, 

– având în vedere Rezoluția sa din 26 noiembrie 2015 referitoare la tema simplificării și a 

orientării către performanță a politicii de coeziune în perioada 2014-202010, 

– având în vedere Concluziile Consiliului din 16 noiembrie 2016 privind rezultatele și 

noile elemente ale politicii de coeziune și ale fondurilor structurale și de investiții 

europene11, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Asigurarea vizibilității politicii de 

coeziune: Norme de informare si de comunicare 2014-2020”12, 

– având în vedere sondajul Eurobarometru Flash 423 din septembrie 2015 solicitat de 

Comisie și intitulat „Citizens’ awareness and perceptions of EU: Regional Policy” 

(Cunoașterea de către cetățeni a politicii regionale a UE și percepțiile lor cu privire la 

aceasta)13, 

– având în vedere Raportul Van den Brade din octombrie 2014 intitulat „Multilevel 

Governance and Partnership” (Guvernanța pe mai multe niveluri și parteneriatul), 

întocmit la cererea comisarului pentru politica regională și urbană, Johannes Hahn14, 

– având în vedere planul de comunicare al Comitetului European al Regiunilor pentru 

2016 intitulat „Conectarea regiunilor și orașelor pentru o Europă mai puternică”15, 

– având în vedere studiul din iulie 2016 solicitat de Comisie intitulat „Implementation of 

the partnership principle and multi-level governance in the 2014-2020 ESI Funds” 

(Punerea în aplicare a principiului parteneriatului și a guvernanței pe mai multe niveluri 

în fondurile ESI 2014-2020)16,  

– având în vedere prezentarea Secretariatului Interreg Europe intitulată „Designing a 

                                                
8  Texte adoptate, P8_TA(2017)0055. 
9  Texte adoptate, P8_TA(2016)0211. 
10  Texte adoptate, P8_TA(2015)0419. 
11  http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/11/47244650399_ro.pdf 
12 

 http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/information/publications/brochures/2014/ensuri
ng-the-visibility-of-cohesion-policy-information-and-communication-rules-2014-2020 

13 
 http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download
/DocumentKy/67400  

14 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/informing/dialog/2014/5_vandenbrande_re
port.pdf 

15  http://cor.europa.eu/en/about/Documents/CoR-communication-plan-2016.pdf 
16 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/studies_integration/impl_partne
r_report_en.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/11/47244650399_ro.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/information/publications/brochures/2014/ensuring-the-visibility-of-cohesion-policy-information-and-communication-rules-2014-2020
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/information/publications/brochures/2014/ensuring-the-visibility-of-cohesion-policy-information-and-communication-rules-2014-2020
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/67400
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/67400
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/informing/dialog/2014/5_vandenbrande_report.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/informing/dialog/2014/5_vandenbrande_report.pdf
http://cor.europa.eu/en/about/Documents/CoR-communication-plan-2016.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/studies_integration/impl_partner_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/studies_integration/impl_partner_report_en.pdf
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project communication strategy” (Elaborarea unei strategii de comunicare a 

proiectelor)17,  

– având în vedere raportul elaborat în cadrul evaluării ex post și al prevederii beneficiilor 

pentru țările din UE-15 ca urmare a punerii în aplicare a politicii de coeziune în țările 

V4, solicitat de Ministerul Dezvoltării Economice din Polonia și intitulat „How do EU-

15 Member States benefit from the Cohesion Policy in the V4?” (Cum beneficiază 

statele membre ale UE-15 de politica de coeziune în țările V4?)18,  

– având în vedere manualul publicat de Rețeaua europeană pentru combaterea sărăciei 

(EAPN) în 2014 și intitulat „Giving a voice to citizens: Building stakeholder 

engagement for effective decision-making – Guidelines for Decision-Makers at EU and 

national levels” (Acordarea posibilității de a se exprima cetățenilor: consolidarea 

implicării părților interesate pentru a spori eficacitatea procesului decizional – Orientări 

pentru responsabilii politici de la nivel european și național)19, 

– având în vedere studiul din noiembrie 2014 al Direcției Generale Politici Interne 

(Departamentul tematic B: Politici structurale și de coeziune) intitulat „Informarea 

cetățenilor europeni cu privire la Europa: situația actuală și perspective”, 

– având în vedere prezentarea din aprilie 2016 făcută de Direcția Generală Politici Interne 

(Departamentul tematic B: Politici structurale și de coeziune) intitulată „Research for 

REGI Committee: Mid-term review of the MFF and Cohesion Policy” (Cercetare 

pentru Comisia REGI: evaluare la jumătatea perioadei a CFM și a politicii de 

coeziune), 

– având în vedere documentul de lucru al Comisiei din 19 septembrie 2016 privind 

evaluarea ex post a FEDR și a Fondului de coeziune pentru perioada 2007-2013 

(SWD(2016)0318), 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizul Comisiei pentru 

bugete, precum și cel al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

(A8-0201/2017), 

A. întrucât politica de coeziune a contribuit în mare măsură la consolidarea creșterii 

economice și a locurilor de muncă, precum și la reducerea disparităților dintre regiunile 

Uniunii; 

B. întrucât finanțarea politicii de coeziune a UE are un impact pozitiv asupra economiei și 

a vieții cetățenilor, lucru demonstrat de mai multe rapoarte și evaluări independente, 

însă rezultatele acesteia nu au fost întotdeauna bine comunicate, iar efectele sale 

pozitive sunt cunoscute într-o măsură destul de mică; întrucât valoarea adăugată a 

                                                
17 

 http://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/events/Rotterdam/pdf/Designing
_communication_strategy.pdf 

18  https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/fdc8a04e-590d-47ac-9213-
760d4ac76f75/V4_EU15_manazerske-shrnuti.pdf?ext=.pdf 

19  http://www.eapn.eu/images/stories/docs/EAPN-position-papers-and-reports/2014-eapn-
handbook-Give-a-voice-to-citizens-Guidelines-for-Stakeholder-Engagement.pdf 

http://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/events/Rotterdam/pdf/Designing_communication_strategy.pdf
http://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/events/Rotterdam/pdf/Designing_communication_strategy.pdf
https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/fdc8a04e-590d-47ac-9213-760d4ac76f75/V4_EU15_manazerske-shrnuti.pdf?ext=.pdf
https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/fdc8a04e-590d-47ac-9213-760d4ac76f75/V4_EU15_manazerske-shrnuti.pdf?ext=.pdf
http://www.eapn.eu/images/stories/docs/EAPN-position-papers-and-reports/2014-eapn-handbook-Give-a-voice-to-citizens-Guidelines-for-Stakeholder-Engagement.pdf
http://www.eapn.eu/images/stories/docs/EAPN-position-papers-and-reports/2014-eapn-handbook-Give-a-voice-to-citizens-Guidelines-for-Stakeholder-Engagement.pdf
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politicii de coeziune a UE depășește impactul economic, social și teritorial pozitiv 

dovedit al acestora, deoarece cuprinde și angajamentul statelor membre și al regiunilor 

față de consolidarea integrării europene; 

C. întrucât este de importanță crucială ca utilizatorii finali și societatea civilă să fie 

conștienți de programele locale finanțate de UE, indiferent de nivelul de finanțare dintr-

o anumită regiune; 

D. întrucât principiul parteneriatului și modelul de guvernanță pe mai multe niveluri, care 

se bazează pe o coordonare sporită între autoritățile publice, partenerii economici și 

sociali și societatea civilă, pot contribui în mod eficace la o mai bună comunicare a 

obiectivelor politice ale UE și a rezultatelor acesteia; 

E. întrucât un dialog permanent și implicarea societății civile sunt esențiale pentru a 

garanta responsabilitatea și legitimitatea politicilor publice, creând un sentiment de 

responsabilitate comună și asigurând transparența procesului de luare a deciziilor; 

F. întrucât creșterea vizibilității fondurilor ESI poate contribui la îmbunătățirea 

percepțiilor cu privire la eficacitatea politicii de coeziune și la recâștigarea încrederii 

cetățenilor în proiectul european și a interesului lor față de acesta; 

G. întrucât o linie de comunicare coerentă este esențială, nu doar în aval cu privire la 

rezultatele concrete ale fondurilor ESI, ci și în amonte pentru a înștiința inițiatorii de 

proiecte cu privire la oportunitățile de finanțare, pentru a asigura o mai bună implicare a 

publicului în procesul de punere în aplicare; 

H. întrucât ar trebui consolidate metodele de difuzare a informaților și ar trebui 

diversificate și îmbunătățite canalele de comunicare, 

Considerații generale 

1. subliniază că politica de coeziune este unul dintre principalii vectori publici ai creșterii 

care, prin intermediul celor cinci fonduri ESI, garantează investițiile în toate regiunile 

UE și contribuie la reducerea disparităților, la sprijinirea competitivității și a creșterii 

inteligente, durabile și favorabile incluziunii, precum și la îmbunătățirea calității vieții 

cetățenilor europeni; 

2. ia act cu preocupare de faptul că sensibilizarea publicului și percepția generală cu 

privire la eficacitatea politicii regionale a UE au scăzut de-a lungul anilor; face referire 

la sondajul Eurobarometru 423 din septembrie 2015, în care doar cu puțin peste o 

treime (34 %) dintre cetățenii europeni afirmă că au auzit despre proiectele cofinanțate 

de UE care îmbunătățesc calitatea vieții în zona în care trăiesc; ia act de faptul că 

majoritatea respondenților a menționat educația, sănătatea, infrastructura socială și 

politica de mediu ca domenii importante consideră nu doar calitatea proiectelor 

finanțate din fondurile ESI, ci și îndeosebi calitatea acestora și valoarea lor adăugată 

măsurată ca rezultate tangibile sunt o condiție prealabilă pentru o comunicare pozitivă; 

subliniază, prin urmare, că evaluarea, selectarea, punerea în aplicare și finalizarea 

proiectelor trebuie să se axeze pe obținerea rezultatelor preconizate, pentru a evita 

cheltuirea ineficientă, care ar putea genera publicitate negativă pentru politica de 

coeziune; atrage atenția asupra faptului că măsurile de comunicare trebuie să fie 

selectate acordând o atenție specială conținutului și domeniului, reiterând, în același 
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timp, faptul că cea mai bună formă de publicitate este de a ilustra importanța și 

utilitatea proiectelor puse în aplicare; 

3. ia act de faptul că asigurarea vizibilității investițiilor din cadrul politicii de coeziune ar 

trebui să rămână o responsabilitate comună a Comisiei și a statelor membre, în vederea 

formulării unor strategii de comunicare eficiente la nivel european, menite să asigure 

vizibilitatea investițiilor politicii de coeziune; ia act, în acest context, de rolul 

autorităților de management și al autorităților locale și regionale competente, în special 

prin comunicarea instituțională și prin beneficiari, dat fiind că acestea constituie cea 

mai eficientă interfață de comunicare cu cetățenii prin furnizarea de informații la fața 

locului și aducând Europa mai aproape de aceștia; reamintește, de asemenea, că aceste 

autorități cunosc cel mai bine realitățile și nevoile locale și regionale, precum și că 

îmbunătățirea vizibilității necesită mai multe eforturi pentru o mai bună informare și 

transparență la nivelul de bază; 

4. subliniază că asigurarea vizibilității unei politici implică un proces dublu de comunicare 

și de interacțiune cu parteneri; evidențiază, de asemenea, că, în contextul unor 

provocări complexe și pentru a asigura legitimitatea și a oferi soluții eficace și pe 

termen lung, autoritățile publice trebuie să implice părțile interesate relevante în toate 

fazele de negociere și punere în aplicare a acordului de parteneriat și a programelor 

operaționale, în conformitate cu principiul parteneriatului; subliniază, de asemenea, 

necesitatea de a consolida capacitatea instituțională a autorităților publice și a 

partenerilor și reiterează rolul pe care-l poate juca Fondul social european (FSE) în 

acest sens; 

5. subliniază, în acest context, progresele inegale înregistrate de statele membre în materie 

de simplificare a procedurilor administrative pentru a-i implica și mobiliza în mai mare 

măsură pe partenerii locali și regionali, inclusiv pe partenerii economici și sociali și pe 

organele care reprezintă societatea civilă; reamintește importanța dialogului social în 

acest sens; 

Provocările care trebuie abordate 

6. subliniază creșterea euroscepticismului și a propagandei antieuropene și populiste, 

lucru care denaturează informațiile privind politicile Uniunii, și invită Comisia și 

Consiliul să analizeze și să abordeze cauzele subiacente; subliniază, prin urmare, 

necesitatea urgentă de a elabora strategii de comunicare mai eficiente, asigurând 

folosirea unui limbaj accesibil cetățenilor, care să urmărească eliminarea decalajelor 

dintre UE și cetățenii săi, inclusiv persoanele aflate în șomaj și cele expuse riscului de 

excludere socială, prin intermediul unei varietăți de platforme media la nivel local, 

regional și național care să poată transmite cetățenilor un mesaj precis și coerent cu 

privire la valoarea adăugată a proiectului european pentru calitatea vieții și 

prosperitatea lor; 

7. invită Comisia și Consiliul să analizeze, atât pentru cadrul actual, cât și pentru reforma 

post-2020 a politicii de coeziune, impactul avut asupra percepției politicilor UE de către 

măsurile care vizează consolidarea legăturii cu semestrul european și punerea în 

aplicare a reformelor structurale prin intermediul unor programe finanțate prin 

fondurile ESI; 

8. recunoaște limitările cadrului juridic în ceea ce privește asigurarea unei vizibilități 
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corespunzătoare a politicii de coeziune; subliniază că, prin urmare, comunicarea cu 

privire la rezultatele sale tangibile nu a fost întotdeauna o prioritate pentru diversele 

părți interesate; este de părere că activitățile de comunicare recomandate cu privire la 

rezultatele tangibile ar trebui actualizate constant; ia act, în acest context, de faptul că 

asistența tehnică a fondurilor ESI nu include un pachet financiar dedicat comunicării, 

fie la nivelul Uniunii, fie la nivelul statelor membre; subliniază, cu toate acestea, 

responsabilitatea autorităților de management și a beneficiarilor de a monitoriza în mod 

regulat respectarea activităților de informare și de comunicare, astfel cum se prevede la 

articolul 115 și în anexa XII din RDC; 

9. reiterează necesitatea imperativă de a găsi echilibrul adecvat între necesitatea de a 

simplifica normele privind punerea în aplicare a politicii de coeziune și necesitatea de a 

păstra o bună gestiune financiară, în condiții de transparență, precum și de a combate 

frauda, comunicându-le în același timp în mod corespunzător publicului; reamintește, în 

acest context, necesitatea de a opera o distincție clară între nereguli și fraudă, astfel 

încât să nu se creeze neîncredere în rândul publicului față de autoritățile de 

management și administrațiile locale; insistă, de asemenea, asupra necesității de a 

simplifica și a reduce sarcina administrativă pentru beneficiari, fără a aduce atingere 

controalelor și auditurilor necesare; 

10. subliniază că este esențial să se îmbunătățească asumarea responsabilității pentru 

politica de coeziune pe teren, atât la nivel local, cât și regional, pentru a asigura 

obținerea și comunicarea eficientă a rezultatelor; apreciază că principiul parteneriatului 

aduce valoare adăugată la punerea în aplicare a politicilor publice europene, lucru 

confirmat de un studiu recent al Comisiei; subliniază, cu toate acestea, că mobilizarea 

partenerilor rămâne destul de dificilă, în anumite cazuri, dat fiind că principiul 

parteneriatului este aplicat oficial, dar nu permite o participare reală la procesul de 

guvernanță; reamintește că trebuie depuse mai multe eforturi și investite mai multe 

resurse în implicarea în parteneriat și în schimbul de experiență prin intermediul 

platformelor de dialog pentru parteneri, cu scopul suplimentar ca acestea să devină 

multiplicatori de oportunități de finanțare din partea UE și de reușite; 

11. reamintește, de asemenea, natura strategică și pe termen lung a investițiilor în politica 

de coeziune, ceea ce înseamnă că, uneori, rezultatele nu sunt imediate, situație care 

dăunează vizibilității instrumentelor politicii de coeziune, în special în comparație cu 

alte instrumente ale Uniunii, cum ar fi Fondul european pentru investiții strategice 

(FEIS); consideră, prin urmare, că activitățile de comunicare ar trebui, acolo unde este 

cazul, să continue pentru o perioadă suplimentară de patru ani de la încheierea 

proiectului; subliniază că rezultatele anumitor investiții (în special ale investițiilor în 

resursele umane) sunt mai puțin vizibile și mai greu de cuantificat decât investițiile 

„fizice” și solicită o evaluare mai detaliată și diferențiată a impactului pe termen lung al 

politicii de coeziune asupra vieților cetățenilor; consideră, de asemenea, că ar trebui 

acordată o atenție specială evaluării ex-post și activităților de comunicare cu privire la 

contribuția fondurilor ESI la strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și 

favorabilă incluziunii, aceasta fiind strategia europeană de dezvoltare pe termen lung; 

12. ia act de rolul important jucat de mass-media în ceea ce privește informarea cetățenilor 

cu privire la diversele politici ale Uniunii Europene și, în general, la afacerile europene; 

regretă, totuși, faptul că mass-media acoperă în mod limitat investițiile din cadrul 

politicii de coeziune a UE; subliniază necesitatea de a elabora campanii de informare și 

strategii de comunicare care să vizeze mass-media, care să fie adaptate la provocările 
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informaționale actuale și care să ofere informații într-o formă accesibilă și atractivă; 

subliniază că este necesar să se folosească influența crescută a platformelor sociale, 

avantajele oferite de progresele digitale și combinația diverselor tipuri de canale de 

comunicare disponibile pentru a le putea folosi mai bine la promovarea oportunităților 

oferite și a rezultatelor obținute prin fondurile ESI; 

Îmbunătățirea comunicării și implicarea partenerilor în cursul celei de a doua jumătăți a 

perioadei 2014-2020 

13. invită Comisia și statele membre să îmbunătățească coordonarea și accesibilitatea 

mijloacelor și instrumentelor de comunicare existente la nivelul UE, pentru a aborda 

chestiunile care au un impact asupra agendei UE; subliniază, în acest context, 

importanța de a oferi orientări care stabilesc tehnici și metode pentru a comunica 

eficient modul în care politica de coeziune oferă rezultate tangibile pentru viața de zi cu 

zi a cetățenilor UE; solicită autorităților de management și beneficiarilor să comunice în 

mod activ și sistematic rezultatele, beneficiile și impactul pe termen lung al politicii, 

ținând seama, în același timp, de diferitele stadii ale evoluției proiectelor; 

14. subliniază că, având în vedere cantitatea și calitatea informațiilor care sunt transmise de 

canalele media tradiționale și moderne, nu mai este suficientă simpla expunere a 

simbolului Comisiei Europene pe panourile cu descrierea unei lucrări; invită Comisia să 

creeze instrumente de identificare mai eficace;  

15. salută activitățile actuale specifice în materie de comunicare, cum ar fi campania 

„Europa în regiunea mea”, aplicația web a Comisiei „EU Budget for Results”, 

cooperarea cu CIRCOM regional20, programul „Europa pentru cetățeni”, precum și 

oportunitățile oferite de Corpul european de solidaritate, care a fost creat recent; 

subliniază, în plus, rolul-cheie jucat de centrele de informare Europe Direct în cadrul 

comunicării descentralizate, cu scopul de a spori gradul de conștientizare a impactului 

politicii de coeziune pe teren, atât la nivel local, cât și regional; subliniază, de 

asemenea, că este necesar să se concentreze eforturile asupra implicării studenților și a 

jurnaliștilor ca potențiali vectori de comunicare, precum și asupra garantării unui 

echilibru geografic în cadrul campaniilor de comunicare; 

16. subliniază necesitatea de a adapta modalitățile de comunicare prevăzute în RDC; invită 

Comisia să ia în considerare valoarea adăugată prezentată de asigurarea unui pachet 

financiar specific pentru comunicare în cadrul asistenței tehnice, precum și de creșterea, 

după caz, a numărului cerințelor obligatorii în materie de publicitate și informare pentru 

proiecte aferente politicii de coeziune; solicită Comisiei să ofere orientări clare în 2017 

privind modul în care asistența tehnică poate fi utilizată pentru comunicare în perioada 

de finanțare actuală, având în vedere asigurarea securității juridice pentru autoritățile 

locale și cele regionale, precum și pentru alți beneficiari; reiterează, de asemenea, că 

standardele de comunicare și de publicitate obișnuite, deși sunt bine gândite în cazul 

investițiilor structurale și tehnologice, nu sunt la fel de eficiente pentru investițiile 

intangibile în capitalul uman; 

17. subliniază că este nevoie să se acorde o importanță mai mare comunicării în cadrul 

ierarhiei priorităților politicii de coeziune a UE, în special în contextul activității 

cadrelor de conducere care nu sunt direct responsabile de comunicare, precum și că este 

                                                
20  Asociația europeană a televiziunilor regionale. 
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nevoie să se includă comunicarea în procedura normală pentru fondurile ESI; solicită 

mai mult profesionalism în domeniul comunicării, îndeosebi în ceea ce privește 

adoptarea modului de exprimare local și evitarea jargonului UE; 

18. salută evaluarea ex-post a programelor politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013 

de către Comisie, care oferă surse excelente de comunicare a rezultatelor obținute și a 

impactului avut; ia act de inițiativa țărilor V4 cu privire la externalitățile politicii de 

coeziune în cadrul UE-1521 și invită Comisia să întocmească un studiu obiectiv mai 

amplu la nivelul UE-28; îndeamnă, de asemenea, Comisia să adopte strategii de 

comunicare diferite pentru statele membre care sunt contribuitori neți și cele care sunt 

beneficiari neți, evidențiind în același timp beneficiile politicii de coeziune atât în ceea 

ce privește impulsionarea economiei reale, încurajând antreprenorialul și inovarea și 

generând creștere economică și locuri de muncă în toate regiunile UE, cât și în ceea ce 

privește îmbunătățirea infrastructurii sociale și economice, atât prin investiții directe, 

cât și prin exporturi directe și indirecte (externalități); 

19. invită Comisia și autoritățile de management să identifice modalități de a înlesni și 

standardiza accesul la informații, să promoveze un schimb de cunoștințe și de bune 

practici privind strategiile de comunicare pentru a valorifica mai bine experiența 

existentă și a crește transparența și vizibilitatea posibilităților de finanțare; 

20. salută introducerea inițiativei e-coeziune în actuala perioadă de programare, care 

vizează simplificarea și raționalizarea punerii în aplicare a fondurilor ESI; subliniază 

capacitatea sa de a contribui în mod eficace la accesul la informații, monitorizarea 

evoluției proiectului și crearea unor legături utile între părțile interesate; 

21. consideră că este necesară o mai bună comunicare prin intermediul unor noi canale 

mass-media, ceea ce va necesita o strategie pentru mediul digital și platformele sociale 

menită să informeze cetățenii și să le ofere posibilitatea de a-și exprima nevoile, punând 

accentul pe accesul la utilizatorii finali prin intermediul mai multor seturi de 

instrumente, cum ar fi prin mijloace interactive on-line, dezvoltând aplicații și 

conținuturi mobile mai accesibile, precum și asigurându-se că informațiile sunt adaptate 

la diferite categorii de vârstă și sunt disponibile în mai multe limbi, acolo unde este 

cazul; invită autoritățile de management să furnizeze DG-urilor relevante informații 

actualizate cu privire la datele financiare și la realizări și investiții, cu scopul de a afișa 

date și grafice ușor de citit, destinate jurnaliștilor, în platforma de date deschise a 

fondurilor ESI; solicită lansarea de inițiative de premii regionale pentru cele mai bune 

proiecte, inspirate de RegioStars; 

22. sugerează, de asemenea, ca monitorizarea și evaluarea activităților actuale de 

comunicare să fie îmbunătățite și propune înființarea unor grupuri operative regionale 

pentru comunicare care să implice actori de la mai multe niveluri; 

23. evidențiază importanța Codului european de conduită referitor la parteneriat și rolul 

principiului parteneriatului în consolidarea angajamentului colectiv față de politica de 

                                                
21  Raport elaborat în cadrul evaluării ex post și al prevederii beneficiilor pentru țările din 

UE-15 ca urmare a punerii în aplicare a politicii de coeziune în țările V4, solicitat de 
Ministerul Dezvoltării Economice din Polonia și intitulat „How do EU-15 Member 
States benefit from the Cohesion Policy in the V4?” (Cum beneficiază statele membre 
ale UE-15 de politica de coeziune în țările V4?). 
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coeziune și a gradului de asumare a acesteia; solicită ca legătura dintre autoritățile 

publice, beneficiarii potențiali, sectorul privat, societatea civilă și cetățeni să fie 

consolidată printr-un dialog deschis, precum și să se modifice componența 

participanților la parteneriate în cursul punerii în aplicare, dacă este necesar, pentru a 

garanta că paleta de parteneri este reprezentativă pentru interesele comunității în toate 

etapele procesului; 

24. salută modelul inovator al cooperării pe mai multe niveluri și cu participarea mai 

multor părți interesate propus de Agenda urbană a UE și recomandă reproducerea sa, 

acolo unde este posibil, la punerea în aplicare a politicii de coeziune; 

25. subliniază că este necesar să se consolideze dimensiunea comunicațională a cooperării 

transfrontaliere și interregionale, inclusiv la nivelul strategiilor macroregionale în curs 

de desfășurare, care ar trebui să devină mai vizibilă pentru cetățenii UE, prin 

diseminarea de bune practici și povești de succes în materie de investiții și a 

oportunităților de investiții; 

Încurajarea comunicării privind politica de coeziune după 2020  

26. invită Comisia și statele membre să crească gradul de atractivitate al finanțării prin 

politica de coeziune a UE prin simplificarea în continuare și limitarea 

suprareglementării și să aibă în vedere reducerea complexității și, după caz, a 

numărului de regulamente și orientări, având în vedere recenta recomandare a Grupului 

la nivel înalt de experți independenți privind monitorizarea simplificării pentru 

beneficiarii fondurilor ESI; 

27. luând în considerare modul în care politica de coeziune a UE contribuie la o identificare 

pozitivă cu proiectul de integrare europeană, invită Comisia să ia în considerare un 

câmp obligatoriu privind comunicarea în formularele de cerere ale proiectului, ca parte 

a unei utilizări crescute a asistenței tehnice printr-un pachet financiar rezervat pentru 

comunicare, la nivel de program, având grijă să se prevină creșterea numărului de 

constrângeri și să se asigure flexibilitatea necesară; solicită, în plus, ca autoritățile de 

management și cele locale și regionale să îmbunătățească calitatea actelor lor de 

comunicare cu privire la rezultatele finale ale proiectelor; 

28. evidențiază necesitatea imperativă de a intensifica dialogul Uniunii cu cetățenii, de a 

regândi canalele și strategiile de comunicare și, având în vedere oportunitățile oferite de 

rețelele sociale și noile tehnologii digitale, de a adapta mesajele la contextele regionale 

și locale; subliniază, de asemenea, rolul pe care l-ar putea juca actorii societății civile ca 

vectori de comunicare; reiterează, cu toate acestea, că conținutul educativ este la fel de 

important ca strategiile de comunicare și promovarea prin intermediul unor platforme 

diverse; 

29. subliniază, în contextul comunicării și al vizibilității, nevoia de a simplifica în 

continuare politica post-2020, inclusiv în ceea ce privește gestiunea partajată și 

sistemele de audit, pentru a găsi echilibrul adecvat între o politică orientată către 

rezultate, un număr adecvat de verificări și controale și nevoia de a simplifica 

procedurile; 

30. solicită ca principiul parteneriatului să fie consolidat în continuare în cadrul perioadei 

de programare post-2020; este convins că o colaborare activă cu părțile interesate, 
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inclusiv cu organizații care reprezintă societatea civilă, în procesul de negociere și 

punere în aplicare a Acordului de parteneriat și a programelor operaționale ar putea 

contribui la sporirea transparenței și a gradului de asumare a implementării politicilor și 

ar putea determina, de asemenea, o mai bună aplicare a politicilor în contextul 

bugetului UE; invită statele membre, prin urmare, să aibă în vedere posibilitatea de a 

aplica modele existente de guvernanță participativă, reunind toți partenerii societali 

relevanți și implicând părțile interesate într-un proces participativ de întocmire a 

bugetului pentru a stabili resursele destinate cofinanțării naționale, regionale și locale, 

acolo unde este cazul, pentru a crește încrederea reciprocă și implicarea cetățenilor în 

deciziile privind cheltuielile publice; sugerează, de asemenea, să se facă evaluări ale 

rezultatelor cu participarea beneficiarilor și a diverselor părți interesate, pentru a colecta 

date relevante care ar putea contribui la stimularea participării active și a vizibilității cu 

privire la acțiunile viitoare; 

31. insistă în continuare asupra intensificării cooperării dintre orașe și zonele rurale pentru 

a dezvolta parteneriate teritoriale între acestea prin exploatarea integrală a potențialului 

sinergiilor dintre fondurile UE și bazându-se pe cunoștințele de specialitate de care 

dispun zonele urbane și pe capacitatea lor mai mare de gestionare a fondurilor;  

32. îndeamnă Comisia și statele membre să se concentreze, de asemenea, în cadrul 

propriilor planuri de acțiune în domeniul comunicării, pe consolidarea cooperării dintre 

diversele direcții generale și ministere și diverșii factori de comunicare la diferite 

niveluri, precum și pe stabilirea unei imagini de ansamblu a publicului-țintă cu scopul 

de a dezvolta și a transmite mesaje adaptate unor grupuri țintă specifice pentru a 

comunica cu cetățenii de pe teren într-un mod mai direct și pentru a-i informa mai bine; 

33. subliniază, în acest context, importanța unei schimbări a mentalității, în sensul că 

comunicarea este responsabilitatea tuturor actorilor implicați, beneficiarii însăși 

devenind comunicatori principali; 

34. solicită, de asemenea, Comisiei și statelor membre să consolideze rolul și poziția 

rețelelor de comunicare și informare preexistente și să utilizeze platforma europeană 

interactivă de e-comunicare privind punerea în aplicare a politicii de coeziune, astfel 

încât să se colecteze toate datele relevante privind proiectele fondurilor ESI, permițând 

utilizatorilor finali să prezinte nu doar o descriere lacunară a proiectului și a 

cheltuielilor suportate, ci și reacția lor cu privire la procesul de punere în aplicare și la 

rezultatele obținute; consideră că o astfel de platformă ar facilita, de asemenea, 

evaluarea eficacității comunicării în contextul politicii de coeziune; 

° 

° ° 

35. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, Comitetului Regiunilor și parlamentelor naționale și regionale ale statelor 

membre. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0246 

Eficiența, din punctul de vedere al costurilor, a celui de al 7-lea Program de 

cercetare  

Rezoluţia Parlamentului European din 13 iunie 2017 referitoare la eficiența, din 

punctul de vedere al costurilor, a celui de al 7-lea Program de cercetare 

(2015/2318(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere titlul XIX din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 

– având în vedere Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

din 18 decembrie 2006 privind Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene 

pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013)22, 

– având în vedere Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea 

Europeană, 

– având în vedere Protocolul nr. 2privind aplicarea principiilor subsidiarității și 

proporționalității, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și 

inovare (2014-2020) - Orizont 202023, 

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European 

și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului 

general al Uniunii24 („Regulamentul Financiar”), 

– având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului 

privind exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile instituțiilor25, 

– având în vedere Raportul special nr. 2/2013 al Curții de Conturi, intitulat : „A asigurat 

Comisia punerea eficientă în aplicare a celui de Al șaptelea program-cadru pentru 

                                                
22  JO L 412, 30.12.2006, p. 1. 
23  JO L 347, 20.12.2013, p. 104. 
24  JO L 298, 26.10.2012, p. 1. 
25  JO C 373, 10.11.2015, p. 1. 
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cercetare?” , 

– având în vedere raportul Comisiei pentru știință și tehnologie al Camerei Comunelor a 

Parlamentului britanic intitulat „Ieșirea din UE: implicații și oportunități pentru știință 

și cercetare”, din 16 noiembrie 201626, 

– având în vedere Decizia sa din 28 aprilie 2016 privind descărcarea de gestiune pentru 

execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, 

secțiunea III - Comisia27, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0194/2017), 

A. întrucât cadrul financiar multianual (CFM) 2007-2013 s-a încheiat, dar implementarea 

celui de-al șaptelea Program-cadru pentru cercetare și inovare (PC7) este încă în curs de 

derulare; 

B. întrucât proiectele referitoare la cercetare și inovare din perioada CFM 2014-2020 intră 

în domeniul de aplicare al Regulamentului Orizont 2020; 

C. întrucât din informațiile pe care le deține, nu s-a făcut nicio analiză cuprinzătoare 

privind eficiența costurilor PC7; 

D. întrucât – în cazul ideal – evaluarea cuprinzătoare a PC7 ar fi trebuit să preceadă 

intrarea în vigoare a Orizont 2020; 

E. întrucât ratele de eroare și evaluarea ex post a programului nu oferă informații detaliate 

privind eficiența costurilor; 

Al șaptelea Program-cadru (PC7) 

1. subliniază faptul că PC7 a reprezentat un buget total votat de 55 de miliarde EUR, 

reprezentând potrivit estimărilor 3% din cheltuielile destinate cercetării și dezvoltării 

tehnologice (CDT) în Europa, sau 25% din finanțarea competitivă; de-a lungul duratei 

de viață a PC7 au fost depuse 139 000 de propuneri de cercetare, din care 25 000 de 

proiecte de cea mai înaltă calitate au fost selectate și au primit finanțare; principalii 

beneficiari dintre cele 29 000 organizații care au participat la PC7 au fost, printre altele, 

universități (44 % din fondurile PC7), organizații de cercetare și tehnologie (27 %), 

mari companii private (11 %) și IMM-uri (13 %), în timp ce sectorul public (3 %) și 

organizațiile societății civile (2 %) au reprezentat o cotă mai puțin semnificativă; 

2. este conștient de faptul că PC7 deservește beneficiari din toate statele membre ale UE, 

din țările asociate și candidate, cum ar fi Elveția, Israel, Norvegia, Islanda, 

Liechtenstein, Turcia, Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Serbia, 

Albania, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina, Insulele Feroe și Moldova, și din țările 

partenere în materie de cooperare internațională; 

                                                
26  http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-

select/science-and-technology-committee/inquiries/parliament-2015/leaving-the-eu-
inquiry-16-17/publications/ 

27  JO L 246, 14.9.2016, p. 25. 

http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/science-and-technology-committee/inquiries/parliament-2015/leaving-the-eu-inquiry-16-17/publications/
http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/science-and-technology-committee/inquiries/parliament-2015/leaving-the-eu-inquiry-16-17/publications/
http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/science-and-technology-committee/inquiries/parliament-2015/leaving-the-eu-inquiry-16-17/publications/
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3. subliniază evaluarea ex post a PC7, făcută de un grup de experți la nivel înalt28, care a 

considerat că PC7 a fost un succes; grupul la nivel înalt a subliniat îndeosebi că PC7: 

– a încurajat excelența științifică la nivel individual și instituțional, 

– a promovat cercetarea revoluționară prin programul inovator PC7-IDEAS 

(Consiliul European pentru Cercetare), 

– a aplicat o strategie de implicare a industriei și a IMM-urilor, 

– a încetățenit un nou mod de colaborare și un cadru de inovare deschis, 

– a întărit Spațiul european de cercetare prin stimularea unei culturi a cooperării și 

construirea de rețele vaste, adaptate rezolvării provocărilor tematice, 

– a abordat anumite provocări societale prin cercetare, tehnologie și inovare – 

PC7‐ COOPERATION, 

– a stimulat armonizarea sistemelor și politicilor naționale de cercetare și inovare, 

– a stimulat mobilitatea cercetătorilor în întreaga Europă – PC7-PEOPLE a creat 

condițiile necesare pentru o piață a muncii deschisă pentru cercetători, 

– a promovat investițiile în infrastructurile de cercetare europene, 

– a atins o masă critică de cercetare la nivel european și mondial; 

4. ia act de faptul că din consultarea publică a părților interesate desfășurată în contextul 

evaluării PC7 în perioada februarie - mai 2015 au reieșit următoarele puncte slabe: 

– sarcină financiară mare și norme juridice și financiare greoaie, 

– nivel exagerat de mare al cererilor de finanțare, 

– insuficientă concentrare pe impactul societal, 

– domeniul subiectelor și al cererilor de propuneri a fost prea îngust, 

– insuficientă concentrare pe participarea industriei, 

– praguri înalte pentru nou-veniți; rată scăzută de succes pentru propuneri și 

solicitanți, de 19 % și, respectiv, 22 %, 

– comunicare deficitară; 

5. este preocupat de faptul că PC7, potrivit comisarului, nu va fi executat și evaluat în 

totalitate înainte de 2020, ceea ce ar putea duce la întârzieri la nivelul viitoarelor 

programe de monitorizare; îndeamnă Comisia să publice rapoartele de evaluare cât mai 

                                                
28  Conștiinciozitate și coerență, evaluare ex-post a celui de-al șaptelea Program cadru al 

UE, noiembrie 2015. 
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fp7_final_evaluation_expert_group_report
.pdf 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fp7_final_evaluation_expert_group_report.pdf
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fp7_final_evaluation_expert_group_report.pdf


 

 30 

curând posibil și cel mai târziu înainte de a prezenta programul său de cercetare post-

Orizont -2020; 

Concluziile Curții de Conturi („Curtea”) 

6. evidențiază cu îngrijorare că potrivit Curții sistemele de supraveghere și control pentru 

cercetare și alte politici interne sunt „parțial eficace”; 

7. invită Comisia să prezinte comisiei sale competente informații detaliate cu privire la 

cele 10 operațiuni care au reprezentat 77 % din erori în 2015 și măsurile de remediere 

luate; 

8. constată cu îngrijorare că procentul de eroare pentru cercetare, dezvoltare și inovare 

(CDI) în descărcarea de gestiune pentru exercițiile financiare recente a fost întotdeauna 

mai mare de 5 %; 

9. remarcă că în 2015 din cele 150 de tranzacții auditate de Curte, 72 (48 %) au fost 

afectate de erori; pe baza celor 38 de erori cuantificate de Curte, s-a estimat că nivelul 

de eroare este de 4,4 %; în plus, în 16 cazuri de erori cuantificabile, Comisia, 

autoritățile naționale sau auditorii independenți dispuneau de suficiente informații 

pentru a detecta și corecta erorile înainte de aprobarea cheltuielilor; dacă toate aceste 

informații ar fi fost utilizate pentru corectarea erorilor, nivelul de eroare estimat ar fi 

fost cu 0,6 % mai mic; 

10. regretă că, pentru 10 din cele 38 de operațiuni afectate de erori cuantificate, Curtea a 

raportat erori care depășesc 20 % din elementele examinate; aceste 10 cazuri (nouă 

legate de cel de Al șaptelea program-cadru și un caz legat de Programul pentru 

competitivitate și inovare 2007-2013) reprezintă 77 % din nivelul de eroare global 

estimat pentru rubrica „Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă” în 2015; 

11. regretă faptul că majoritatea erorilor cuantificate pe care le-a constatat Curtea (33 din 

38) au privit rambursarea unor cheltuieli de personal și a unor cheltuieli indirecte 

neeligibile declarate de către beneficiari și că aproape toate erorile constatate de către 

Curte în declarațiile de cheltuieli s-au datorat faptului că beneficiarii au interpretat 

greșit normele complexe de eligibilitate sau și-au calculat incorect costurile eligibile, 

ceea ce duce la concluzia evidentă că aceste norme trebuie să fie simplificate; 

12. ia la cunoștință faptul că Comisia a calculat rata de eroare reziduală (la sfârșitul 

programului și după corecturi) la 3% în 2014 (2,88 % în 2015); 

13. reamintește poziția sa exprimată cu ocazia descărcării de gestiune a Comisiei din 2012 

și 2014: „rămâne convins că Comisia ar trebui să depună în continuare eforturi pentru a 

obține un echilibru acceptabil între atractivitatea programelor pentru participanți și 

nevoia legitimă de responsabilitate și control financiar; reamintește în acest context 

declarația Directorului General din 2012 că o procedură concepută astfel încât să se 

ajungă la o rată de eroare reziduală de 2 % nu este în niciun caz o opțiune viabilă; 

14. regretă că principalele surse de erori au fost calcularea incorectă a costurilor cu 

personalul și costurile neeligibile directe și indirecte; 

15. face trimitere și este preocupat cu privire la concluziile Raportului Special al Curții nr. 

2/2013, în care Curtea ajunge la concluzia că procesele Comisiei sunt orientate în așa 
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fel încât să asigure investirea fondurilor în cercetare de înaltă calitate; cu toate acestea, 

s-a pus mai puțin accentul pe eficiență; 

– instrumentele informatice (IT) existente nu au permis implementarea eficientă a 

proiectelor, iar în opt servicii ale Comisiei peste 2 500 de angajați se ocupă de 

implementarea PC7, dintre care 1 500 (60 %) au sarcina precisă de a gestiona 

implementarea Programului specific „Cooperare”; 

– timpul până la acordarea granturilor ar trebui scurtat și mai mult și 

– modelul de control financiar al PC7 nu ține cont suficient de riscul de erori; 

16. ia act de răspunsurile Comisiei la concluziile Curții în care se scoate în evidență că au 

fost totuși semnate 4 324 de granturi, cu peste 20 000 de participanți, că timpul până la 

acordarea granturilor a fost deja redus și că sistemul de control a fost conceput în așa 

fel încât să pună mai mult accentul pe controlul ex post; 

Eficiența costurilor sub umbrela PC7 

17. subliniază că eficiența costurilor ar trebui măsurată în conformitate cu principiile 

economiei, eficienței și eficacității (buna gestiune financiară)29 în atingerea obiectivelor 

politicii; 

18. constată că implementarea programelor-cadru de cercetare este o sarcină împărțită între 

diferite direcții generale, agenții executive, întreprinderi comune, așa numitele 

organisme prevăzute la articolul 185, Banca Europeană de Investiții (BEI) și Institutul 

European pentru inovare și tehnologie (EIT); 

19. subliniază că Direcția Generală Cercetare și Inovare (DG RTD) a autorizat plăți în 

valoare de 3,8 miliarde EUR în 2015, din care 67,4 % au fost făcute sub 

responsabilitatea directă a direcției generale, 12,6 % prin întreprinderi comune (IC), 

10,7 % prin BEI și Fondul european de investiții (FEI) și 2,4 % prin agenții executive; 

20. constată că potrivit raportului de activitate anual pe 2015 al DG RTD, Uniunea 

Europeană a contribuit cu 44,56 miliarde EUR la programul PC7, din care 58 % s-au 

dus către Germania (16%), Regatul Unit (16 %), Franța (11 %), Italia (8 %) și Spania 

(7 %); 

21. observă că DG RTD a creat un cadru de control menit să atenueze riscurile inerente din 

diferite etape ale procesului de gestiune directă și indirectă a granturilor; în plus, DG 

RTD a aplicat o strategie de supraveghere pentru instrumentele financiare, care sunt 

implementate de BEI și FEI; 

22. constată, în ceea ce privește PC7 2007-2013, că DG RTD finalizase și încheiase, până 

la sfârșitul lui 2015, 3 035 de acorduri de grant din 4950, și 1 915 proiecte, mai 

rămânând de plată 1,6 miliarde EUR; DG RTD a făcut 826 de plăți finale în 2015; 

încurajează DG să dezvolte aceste statistici în exercițiile financiare ulterioare; 

23. subliniază în mod deosebit faptul că indicatori precum timpul până la acordarea 

granturilor, timpul de informare și timpul până la efectuarea plății au înregistrat o 

                                                
29  Titlul II Capitolul 7 din Regulamentul Financiar. 
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evoluție pozitivă și au fost considerați satisfăcători (93-100 % conformitate); 

24. constată că DG RTD a efectuat 1 550 audituri, reprezentând 1 404 beneficiari și 58,7 % 

din buget în timpul perioadei de programare a PC7; 

25. remarcă faptul că DG RTD consideră că 9,4 echivalenți normă întreagă au fost utilizați 

pentru a supraveghea și coordona activitățile aferente agențiilor executive; aceasta a 

reprezentat 1,26 milioane EUR sau 1,35 % din costurile administrative totale; în plus, 

Agenția executivă pentru cercetare (REA) și Agenția Executivă a Consiliului European 

pentru Cercetare (ERCEA) au executat un buget operațional de 1,94 miliarde EUR, iar 

Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME) și Agenția Executivă 

pentru Inovare și Rețele (INEA) au executat credite de plată în valoare de 480,5 

milioane EUR în 2015; 

26. observă că DG RTD a suportat costuri de 1,67 milioane EUR sau 0,35 % din suma de 

479,9 milioane EUR plătită întreprinderilor comune pentru supravegherea activităților 

lor; observă, de asemenea, că DG RTD a suportat costuri de 0,7 milioane EUR sau 

0,78 % din plățile în contul organismelor prevăzute la articolul 185 pentru 

supravegherea activităților lor; 

27. pune în lumină faptul că întreprinderile comune și organismele prevăzute la articolul 

185 sunt răspunzătoare pentru propriile audituri, rezultatele acestora trebuind să fie 

comunicate DG RTD; 

28. constată cu îngrijorare faptul că DG RTD a estimat rata generală de eroare detectată ca 

fiind de 4,35%; în același timp, direcția generală crede că rata de eroare reziduală (la 

sfârșitul programului și după rectificări) este de 2,88%; 

29. observă că la sfârșitul lui 2016 suma de recuperat era de 68 milioane EUR, din care au 

fost recuperați efectiv 49,7 milioane EUR; 

30. constată, totuși, că normele PC7 nu au fost suficient de compatibile cu practicile 

generale de afaceri, că sistemul de control a necesitat un echilibru mai bun între risc și 

control, că beneficiarii au avut nevoie de o mai bună orientare pentru a face față 

complexității sistemului și că a fost nevoie de metode de rambursare mai eficiente; 

31. este preocupat de faptul că raportul anual de activitate al DG RTD a arătat că, până la 

sfârșitul lui 2015, nu fuseseră finalizate 1 915 proiecte aferente PC7, în valoare de 1,63 

miliarde EUR, fapt care ar putea să întârzie implementarea programului Orizont 2020; 

32. constată că Uniunea Europeană ar trebui să se străduiască să creeze sinergii între 

sectorul cercetării și inovării pe de o parte, și fondurile structurale pe de altă parte, în 

interesul Uniunii Europene; 

33. constată faptul că Comisia ar trebui să se asigure că PC7 și finanțarea națională a 

activității de cercetare sunt coerente cu normele UE privind ajutoarele de stat pentru a 

evita inconsecvențele și duplicarea finanțării; subliniază că ar trebui să fie luate în 

considerare caracteristicile naționale specifice; 

34. evidențiază importanța instrumentelor financiare în domeniul cercetării și inovării; 

subliniază faptul că, în ceea ce privește competitivitatea în domeniul cercetării, 

utilizarea instrumentelor financiare pentru proiecte la niveluri de maturitate tehnologică 
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(TRL) mai ridicate poate asigura un randament suficient al investițiilor publice; 

subliniază, în acest context, faptul că Mecanismul de finanțare cu partajarea riscurilor 

(RSFF 2007-2013) oferă împrumuturi și finanțare hibridă sau de tip mezanin pentru a 

facilita accesul la finanțare pentru proiectele C&I; ia act de faptul că contribuția Uniunii 

la RSFF 2007-2015 de 961 de milioane EUR a susținut activități în valoare de peste 

10,22 miliarde EUR față de 11,31 miliarde EUR preconizate ”; remarcă că Instrumentul 

de partajare a riscurilor (RSI) pentru IMM-uri a oferit finanțare în valoare de peste 2,3 

miliarde EUR, la care Uniunea a contribuit cu 270 milioane EUR30; este de părere că 

aceste cifre atestă interesul ridicat al companiilor și al altor beneficiari față de 

finanțarea ajustată la risc; 

35. observă necesitatea unei mai bune direcționări a instrumentelor financiare ale PC7 

pentru a se asigura că sunt sprijiniți nou veniții cu acces limitat pentru finanțare în 

domeniul cercetării și inovării; 

36. constată că anumite măsuri recomandate de auditorul extern și/sau de serviciul de audit 

intern al Comisiei, și anume cele două măsuri privind sistemele de control pentru 

supravegherea organismelor externe și trei măsuri pentru Fondul de garantare al 

participanților, nu au fost incluse; 

37. sugerează o mai bună comunicare a rezultatelor în statele membre și campanii de 

informare pentru program; 

Perspective de viitor sub umbrela Orizont 2020 

38. subliniază că până la sfârșitul lui 2015 pentru Orizont 2020 fuseseră publicate 198 de 

apeluri de ofertă cu termenul de depunere până la data respectivă; ca răspuns la aceste 

apeluri, au fost primite în total 78 268 de propuneri, din care 10 658 au fost puse pe 

lista principală sau de rezervă; aceasta înseamnă o rată de succes de circa 14% ținând 

cont doar de propunerile eligibile; în aceeași perioadă, au fost semnate 8 832 acorduri 

de grant cu beneficiarii, din care 528 au fost semnate de DG RTD; 

39. recunoaște existența a 551 milioane EUR de economii de costuri în PC7 comparativ cu 

PC6 și angajamentul Comisiei de a simplifica și mai mult implementarea Orizont 2020 

comparativ cu PC7; subliniază cât este de important ca toate domeniile tematice, 

inclusiv fondurile structurale, să beneficieze de simplificare pentru a-i trata în 

continuare egal pe toți cei care beneficiază de asistență financiară europeană; 

40. remarcă cu satisfacție că DG RTD încearcă să reducă și mai mult cheltuielile de regie 

prin externalizarea administrării contractelor către agenții executive și alte organisme; 

subliniază în acest context că, în cadrul Orizont 2020, 55 % din buget va fi administrat 

de agenții executive; 

41. subliniază că numărul mare de actori politici, cuprinzând direcțiile generale ale 

Comisiei, agențiile executive, întreprinderile comune și organismele prevăzute de 

articolul 185, presupune o muncă serioasă de coordonare, a cărei eficacitate este de o 

importanță majoră; 

42. constată divergența de opinii dintre EIT și Comisie, pe de o parte și Curtea pe de altă 

                                                
30  COM(2016)0675, p. 18 și 19. 
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parte, în legătură cu legalitatea plăților; este de părere că acest diferend nu trebuie 

rezolvat în detrimentul beneficiarilor care au acționat de bună credință; 

43. apreciază că în cadrul Orizont 2020: 

– structura programelor este mai puțin complexă și permite interoperabilitatea între 

diferite părți, 

– se aplică un set unic de norme, 

– există în prezent o singură rată de finanțare pe proiect, 

– costurile indirecte sunt acoperite la o rată forfetară (25 %), 

– se verifică doar viabilitatea financiară a coordonatorilor de proiect, 

– a fost introdusă o evaluare mai măsurabilă a performanțelor, 

– se aplică o strategie de audit unică pentru întreaga familie C&I, 

– a fost creat un portal unic pentru participanți pentru gestionarea granturilor și a 

experților, 

– granturile, contractele de expertiză și arhivarea sunt administrate electronic; 

44. salută crearea unui Centru de asistență comun (CSC) care va ajuta la coordonarea și 

executarea programului în mod eficient și armonizat în cele șapte direcții generale ale 

Comisiei, patru agenții și șase întreprinderi comune; ia act de faptul că, începând de la 1 

ianuarie 2014, CSC oferă servicii comune în domenii precum asistența juridică, 

auditarea ex post, sisteme și operațiuni IT, date și informații despre programe tuturor 

DG-urilor implicate în cercetare, agențiilor executive și întreprinderilor comune care 

implementează Orizont 2020; 

45. sugerează că rolul punctelor naționale de contact (PNC) ar trebui să devină mai 

important, pentru a asigura suport tehnic de calitate la fața locului; evaluarea anuală a 

rezultatelor, cursurile de formare și recompensarea PNC-urilor cu performanțe bune vor 

crește rata de succes a programului Orizont 2020; 

46. salută, de asemenea, faptul că proporția fondurilor Orizont 2020 alocate întreprinderilor 

mici și mijlocii a crescut de la 19,4 % în 2014 la 23,4 % în 2015 și recomandă ca 

această tendință să fie încurajată în mod proactiv; 

47. consideră inacceptabil că DG RTD nu a respectat cererea Parlamentului ca direcțiile 

generale ale Comisiei să își publice toate recomandările specifice fiecărei țări în 

rapoartele lor anuale de activitate;  

48. solicită Comisiei să ia măsuri care să asigure același salariu pentru cercetătorii care fac 

aceeași muncă în cadrul aceluiași proiect și să furnizeze o listă, pe naționalități, a 

tuturor întreprinderilor cotate la bursă și/sau care prezintă un profit în propria situație 

anuală a conturilor și care primesc fonduri de la programul Orizont 2020; 

49. recunoaște faptul că noile elemente introduse în Orizont 2020 reflectă și observațiile 
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făcute de Curte; 

50. reamintește că este în curs de pregătire un al nouălea program-cadru de cercetare; 

subliniază necesitatea de a asigura faptul că cele mai bune practici din cadrul 

programului Orizont 2020 sunt utilizate în definirea programului; sugerează acordarea 

mai multor fonduri pentru inovare, ceea ce este eficient din punct de vedere economic 

pentru sectorul de afaceri și o mai mare flexibilitate între bugetele diferitelor 

subprograme pentru a evita lipsa de finanțare pentru entitățile care primesc calificativul 

„excelent”.; 

Repercusiuni pentru PC7 după Ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană 

51. ia act cu respect de votul cetățenilor Regatului Unit din 23 iunie 2016, în care și-au 

exprimat voința politică de a părăsi Uniunea Europeană; 

52. apreciază munca Camerei Comunelor din UK de evaluare a repercusiunilor acestui vot 

în domeniul științei și cercetării31, și eforturile de a reduce la minim efectul negativ 

asupra competitivității europene; 

53. subliniază faptul că organizațiile cu sediul în UK au primit finanțare sub formă de 

granturi în valoare de 1,27 miliarde EUR în 2014, reprezentând 15 % din total, și 1,18 

miliarde EUR în 2015, adică 15,9 % din total – cea mai mare cotă de finanțare din 

partea UE primită de un stat membru în anul respectiv32; 

Concluzii 

54. trage concluzia că – în general – Comisia a gestionat PC7 în mod eficient din punctul 

de vedere al costurilor; ia act de faptul că programul și-a îmbunătățit, de asemenea, 

eficiența în ciuda întârzierilor și ratelor de eroare repetate în punerea sa în aplicare; 

55. apreciază faptul că au fost luate în considerare preocupările Curții; 

56. îi solicită Comisiei să aibă grijă să aplice modernizările introduse în cadrul Orizont 

2020, precum ratele forfetare pentru costurile indirecte, strategia unică de audit, 

portalul unic pentru participanți etc., în mod similar și în alte domenii de politică, spre 

exemplu fondurile structurale; subliniază că toți beneficiarii de granturi ar trebui tratați 

corect și egal; 

57. solicită statelor membre să depună un efort suplimentar pentru a îndeplini obiectivul de 

a investi 3 % din PIB în cercetare; consideră că acest lucru ar stimula excelența și 

inovarea; solicită Comisiei, prin urmare, să examineze posibilitatea de a propune un 

Pact pentru știință la nivel local, regional și național, bazându-se pe dinamica deja 

creată de către Pactul primarilor; 

58. se arată preocupat de faptul că în rapoartele lor de evaluare ambele agenții, REA și 

ERCEA, relevă că ciclurile de feedback și comunicarea dintre Comisie și agențiile 

executive ar putea fi și mai mult îmbunătățite; 

                                                
31  A se vedea raportul Comisiei pentru știință și tehnologie al Camerei Comunelor a 

Parlamentului britanic din 16 noiembrie 2016. 
32  Orizont 2020 Raport de monitorizare 2015, p. 21 urm. 
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° 

° ° 

59. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție guvernelor și 

parlamentelor statelor membre, Curții de Conturi Europene și Comisiei. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0254 

Elemente constitutive ale politicii de coeziune a UE pentru perioada de 

după 2020  

Rezoluţia Parlamentului European din 13 iunie 2017 referitoare la elemente constitutive 

ale politicii de coeziune a UE pentru perioada de după 2020 (2016/2326(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în special articolul 3, și 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special articolele 4, 162, 

174-178 și 349, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 

pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 

al Consiliului33 (denumit în continuare „Regulamentul privind dispozițiile comune”), 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și 

dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere 

economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/200634, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului35, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziții specifice pentru sprijinul din 

partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare 

                                                
33  JO L 347, 20.12.2013, p. 320. 
34  JO L 347, 20.12.2013, p. 289. 
35  JO L 347, 20.12.2013, p. 470. 
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teritorială europeană36, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1302/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 

privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) în ceea ce privește 

clarificarea, simplificarea și îmbunătățirea constituirii și funcționării unor astfel de 

grupări37, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1084/200638, 

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 

decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-

202039, 

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European 

și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului 

general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului40, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 septembrie 2016 intitulată 

„Evaluarea/revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual 2014-2020 

- Un buget al UE axat pe rezultate” (COM(2016)0603), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 decembrie 2015 intitulată „Investiții în 

locuri de muncă și în creștere - Valorificarea la maximum a contribuției fondurilor 

structurale și de investiții europene” (COM(2015)0639), 

– având în vedere Rezoluția sa din 16 februarie 2017 referitoare la investiții în locuri de 

muncă și în creștere – valorificarea la maximum a contribuției fondurilor structurale și 

de investiții europene: o evaluare a raportului în temeiul articolului 16 alineatul (3) din 

RDC41, 

– având în vedere Rezoluția sa din 13 septembrie 2016 referitoare la Cooperarea 

teritorială europeană – practici optime și măsuri inovatoare42, 

– având în vedere Rezoluția sa din 11 mai 2016 referitoare la accelerarea punerii în 

aplicare a politicii de coeziune43, 

– având în vedere Rezoluția Parlamentului European „Strategia UE pentru regiunea 

Dunării”44 din 21 ianuarie 2010, Rezoluția Parlamentului European „Strategia Uniunii 

                                                
36  JO L 347, 20.12.2013, p. 259. 
37  JO L 347, 20.12.2013, p. 303. 
38  JO L 347, 20.12.2013, p. 281. 
39  JO L 347, 20.12.2012, p. 884. 
40  JO L 298, 26.10.2012, p. 1. 
41  Texte adoptate, P8_TA(2017)0053. 
42  Texte adoptate, P8_TA(2016)0321. 
43  Texte adoptate, P8_TA(2016)0217. 
44  JO C 305 E, 11.11.2010, p. 14. 
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Europene pentru regiunea Mării Baltice și rolul macroregiunilor în viitoarea politică de 

coeziune”45 din 6 iulie 2010, Rezoluția Parlamentului European „Strategia UE pentru 

regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice”46 din 28 octombrie 2015,  Rezoluția 

Parlamentului European „Strategia UE pentru regiunea alpină”47 din 13 septembrie 

2016, 

– având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2016 referitoare la sinergiile pentru inovare: 

fondurile structurale și de investiții europene, Orizont 2020 și alte fonduri europene în 

domeniul inovării și programe ale UE48, 

– având în vedere Rezoluția sa din 10 mai 2016 referitoare la noile instrumente de 

dezvoltare teritorială în politica de coeziune 2014-2020: investițiile teritoriale integrate 

(ITI) și dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)49, 

– având în vedere Rezoluția sa din 26 noiembrie 2015 referitoare la tema simplificării și a 

orientării către performanță a politicii de coeziune în perioada 2014-202050, 

– având în vedere Rezoluția sa din 9 septembrie 2015 referitoare la Investițiile pentru 

ocuparea forței de muncă și creștere economică: promovarea coeziunii economice, 

sociale și teritoriale în Uniunea Europeană51, 

– având în vedere Rezoluția sa din 9 septembrie 2015 referitoare la dimensiunea urbană a 

politicilor UE52, 

– având în vedere comunicările Comisiei și rezoluțiile Parlamentului referitoare la 

regiunile ultraperiferice și, în special, Rezoluția din 18 aprilie 2012 referitoare la rolul 

politicii de coeziune în regiunile ultraperiferice din Uniunea Europeană în contextul 

Strategiei „Europa 2020”53 și Rezoluția din 26 februarie 2014 referitoare la dezvoltarea 

optimă a potențialului regiunilor ultraperiferice prin crearea de sinergii între fondurile 

structurale și alte programe ale Uniunii Europene54, 

– având în vedere Rezoluția sa din 28 octombrie 2015 referitoare la politica de coeziune 

și revizuirea Strategiei Europa 202055, 

– având în vedere concluziile și recomandările Grupului la nivel înalt privind 

monitorizarea simplificării birocrației pentru beneficiarii fondurilor ESI, 

– având în vedere concluziile Consiliului privind Raportul Special nr. 31 din 2016 al 

Curții de Conturi, intitulat „Cel puțin un euro din cinci din bugetul UE ar trebui să fie 

cheltuit pentru acțiuni în domeniul climatic: există activități ambițioase în curs de 

                                                
45  JO C 351 E, 2.12.2011, p. 1. 
46  Texte adoptate, P8_TA(2015)0383. 
47  Texte adoptate, P8_TA(2016)0336. 
48  Texte adoptate, P8_TA(2016)0311. 
49  Texte adoptate, P8_TA(2016)0211. 
50  Texte adoptate, P8_TA(2015)0419. 
51  Texte adoptate, P8_TA(2015)0308. 
52  Texte adoptate, P8_TA(2015)0307 
53  JO C 258 E, 7.9.2013, p. 1. 
54  Texte adoptate, P7_TA(2014)0133. 
55  Texte adoptate, P8_TA(2015)0384. 
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desfășurare în acest sens, dar există un risc serios de a nu se reuși atingerea acestui 

obiectiv”, adoptate la 21 martie 2017, 

– având în vedere hotărârea Curții de Justiție din 15 decembrie 201556 privind 

interpretarea articolului 349 din TFUE, 

– având în vedere Raportul special nr. 19/2016 al Curții de Conturi intitulat „Execuția 

bugetului UE prin instrumente financiare – ce învățăminte trebuie desprinse din 

perioada de programare 2007-2013”, 

– având în vedere raportul Comisiei din 22 februarie 2016 privind complementaritățile 

dintre fondurile structurale și de investiții europene și Fondul european pentru investiții 

strategice - asigurarea coordonării, a sinergiilor și a complementarității, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizul Comisiei pentru 

bugete (A8-0202/2017), 

A. întrucât politica de coeziune a UE se bazează pe TUE și pe TFUE și exprimă 

solidaritatea UE ca unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii, prin urmărirea 

obiectivului menționat în tratat de reducere a disparităților regionale și promovarea 

coeziunii economice, sociale și teritoriale între toate regiunile UE; 

B. întrucât funcționarea UE ca „motor de convergență” a stagnat după 2008, generând o 

creștere semnificativă a divergențelor existente între statele membre, precum și apariția 

unor inegalități sociale și economice tot mai profunde în întreaga UE; reamintește că 

politica de coeziune la nivel european este foarte eficientă, în special în promovarea 

diverselor forme de cooperare teritorială și de aceea rămâne - în dimensiunea sa 

economică, socială și teritorială - o politică indispensabilă care combină nevoile 

specifice ale unui teritoriu cu prioritățile UE și produce rezultate concrete pe teren 

pentru toți cetățenii săi; 

C. întrucât politica de coeziune rămâne principala politică, de mare succes și foarte 

apreciată, de investiții și de dezvoltare la nivelul UE pentru crearea de locuri de muncă 

durabile și a unei creșteri economice inteligente, durabile și favorabile incluziunii în 

perioada de după 2020, în special în contextul unei scăderi drastice a investițiilor 

publice și private în multe state membre, și date fiind repercusiunile globalizării; 

reamintește că politica de coeziune a jucat un rol esențial și a demonstrat o capacitate 

de reacție semnificativă la constrângerile macroeconomice; 

D. întrucât ultima reformă a politicii de coeziune din 2013 a fost cuprinzătoare și 

substanțială, accentul punându-se de această dată, pe de o parte, pe o abordare orientată 

spre rezultate, pe concentrarea tematică, pe eficiență și pe eficacitate și, pe de altă parte, 

pe principiile parteneriatului, guvernanței pe mai multe niveluri, specializării inteligente 

și abordărilor la nivel local; 

E. întrucât politica de coeziune reînnoită a determinat o trecere treptată de la o concentrare 

pe proiectele majore legate de infrastructură către o concentrare pe stimularea 

economiei bazate pe cunoaștere și a inovării; 
                                                
56  ECLI:EU:C:2015:813. 
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F. întrucât aceste principii ar trebui menținute și consolidate în perioada de după 2020, 

pentru a asigura continuitatea, vizibilitatea, securitatea juridică, accesibilitatea și 

transparența punerii în aplicare a politicii; 

G. întrucât, pentru a asigura succesul politicii de coeziune în perioada de după 2020, este 

esențial să se reducă sarcinile administrative ale beneficiarilor săi, să se identifice 

echilibrul corect între orientarea spre rezultate a politicii și nivelul de verificări și 

controale pentru creșterea proporționalității, să se introducă diferențierea în procesul de 

punere în aplicare a programelor și să se simplifice normele și procedurile, care în 

prezent sunt deseori percepute ca fiind prea complexe; 

H. întrucât aceste elemente — combinate cu abordarea politică integrată și cu principiul 

parteneriatului — ilustrează valoarea adăugată a politicii de coeziune; 

I. întrucât nici constrângerile bugetare din ce în ce mai mari atât de la nivelul UE, cât și 

de la nivel național, nici consecințele Brexitului nu ar trebui să conducă la slăbirea 

politicii de coeziune a UE; solicită, în acest context, ca negociatorii UE și ai Regatului 

Unit să reflecteze asupra avantajelor și inconvenientelor participării în continuare a 

Regatului Unit la programele de cooperare teritorială europeană; 

J. întrucât politica de coeziune tratează deja o gamă foarte largă de provocări legate de 

obiectivele sale prevăzute în tratate și nu se poate pretinde ca, în limitele aceluiași buget 

- sau cu un buget și mai mic -, să abordeze toate noile provocări cu care s-ar putea 

confrunta UE după 2020, deși impactul poate fi mai mare dacă statelor membre, 

regiunilor și orașelor li s-ar permite o mai mare flexibilitate pentru a susține noile 

provocări în materie de politică; 

Valoarea adăugată a politicii de coeziune a UE 

1. se opune cu fermitate oricărui scenariu pentru UE-27 până în 2025, astfel cum este 

inclus în Cartea albă privind viitorul Europei, fapt care ar diminua eforturile UE cu 

privire la politica de coeziune; invită, în schimb, Comisia să prezinte o propunere 

legislativă cuprinzătoare pentru o politică de coeziune post-2020 solidă și eficace; 

2. subliniază că creșterea economică și convergența economică și socială regională nu pot 

fi atinse fără o bună guvernanță, fără cooperare, fără încredere reciprocă între toate 

părțile interesate și fără implicarea efectivă a tuturor partenerilor de la nivel național, 

regional și local, astfel cum prevede principiul parteneriatului [articolul 5 din 

Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC)]; reamintește că regimul de gestiune 

partajată al politicii de coeziune a UE îi oferă acesteia din urmă un instrument unic cu 

ajutorul căruia să răspundă în mod direct preocupărilor cetățenilor în ceea ce privește 

provocările interne și externe; este de părere că gestiunea partajată, care se bazează pe 

principiul parteneriatului, pe guvernanța pe mai multe niveluri și pe coordonarea 

diferitelor niveluri administrative are o valoare semnificativă pentru a asigura o mai 

mare responsabilitate pentru punerea în aplicare a politicii în rândul tuturor părților 

interesate; 

3. subliniază efectele de catalizator ale politicii de coeziune și învățămintele care pot fi 

trase pentru administrații, beneficiari și părțile interesate; subliniază abordările 

orizontală și transversală ale politicii de coeziune ca politică inteligentă, sustenabilă și 

favorabilă incluziunii, care oferă un cadru pentru mobilizarea și coordonarea actorilor 
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naționali și subnaționali și îi angajează în mod direct în activități comune în vederea 

realizării priorităților UE prin intermediul proiectelor cofinanțate; solicită, în acest 

context, coordonarea și cooperarea optime între direcțiile generale  ale Comisiei pentru 

politica de coeziune și alte direcții generale, precum și cu autoritățile naționale, 

regionale și locale; 

4. regretă adoptarea tardivă a mai multor programe operaționale și desemnarea tardivă a 

autorităților de management în unele state membre în timpul perioadei de programare 

actuale; salută primele semne ale punerii în aplicare accelerate a programelor 

operaționale, observate în cursul anului 2016; îndeamnă Comisia să continue activitatea 

Grupului operativ pentru o mai bună implementare pentru sprijinirea punerii în aplicare 

și identificarea cauzelor întârzierilor și să propună soluții și măsuri practice pentru a 

evita apariția unor probleme similare la începutul următoarei perioade de programare; 

încurajează puternic toți actorii implicați să continue să îmbunătățească și să accelereze 

punerea în aplicare, fără a crea blocaje; 

5. ia act de deficiențele planificării financiare și ale sistemului de implementare ce au 

condus la acumularea de facturi neonorate și a unor arierate fără precedent, restante 

încă din cadrul financiar multianual (CFM) anterior; solicită Comisiei să prezinte o 

soluție structurală la astfel de probleme înainte de expirarea actualului CFM și pentru a 

preîntâmpina propagarea lor în următorul CFM; subliniază că nivelul creditelor de plată 

trebuie să reflecte angajamentele anterioare, mai ales spre sfârșitul perioadei, când 

nivelul cererilor de plată din partea statelor membre are tendința de a crește în mod 

semnificativ; 

6. recunoaște că, în unele state membre, principiul parteneriatului a condus la o cooperare 

mai strânsă cu autoritățile locale și regionale, deși încă se mai pot realiza îmbunătățiri 

pentru a se asigura implicarea reală și din timp a tuturor părților interesate, inclusiv din 

rândul societății civile, în vederea creșterii gradului de responsabilitate și a vizibilității 

în punerea în aplicare a politicii de coeziune, fără a crește sarcinile administrative sau a  

provoca întârzieri; subliniază că părțile interesate ar trebui să fie implicate în continuare 

în conformitate cu abordarea guvernanței pe mai multe niveluri; consideră că principiul 

parteneriatului și Codul de conduită ar trebui consolidate mai mult în viitor, prin 

introducerea, de exemplu, a unor cerințe minime clare privind participarea partenerilor; 

7. subliniază că, deși politica de coeziune a atenuat impactul recentei crize economice și 

financiare din UE și al măsurilor de austeritate, disparitățile regionale, precum și 

disparitățile în materie de competitivitate și inegalitățile sociale sunt în continuare 

ridicate; solicită acțiuni continue pentru reducerea acestor disparități și pentru 

prevenirea dezvoltării de noi disparități în toate tipurile de regiuni, menținând și 

consolidând sprijinul acordat regiunilor, astfel încât să se faciliteze asumarea politicii în 

fiecare tip de regiune și să se atingă obiectivele UE în întreaga UE; consideră, în acest 

context, că trebuie să se acorde mai multă atenție îmbunătățirii rezistenței regiunilor la 

șocurilor bruște; 

8. reamintește că cooperarea teritorială, în toate formele sale, inclusiv strategiile macro-

regionale, al cărei potențial nu este încă pe deplin exploatat, transpune conceptul de 

cooperare și coordonare politică a regiunilor și a cetățenilor la nivel transfrontalier în 

cadrul UE; subliniază valoarea politicii de coeziune în ceea ce privește abordarea 

provocărilor specifice inerente insulelor, regiunilor transfrontaliere și regiunilor celor 

mai nordice slab populate, așa cum se prevede la articolul 174 din TFUE, regiunilor 
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ultraperiferice definite la articolele 349 și 355 din TFUE, care beneficiază de un statut 

special și ale căror instrumente specifice și finanțare ar trebui menținute după 2020, 

precum și regiunilor periferice; 

9. observă că cooperarea teritorială europeană reprezintă unul dintre obiectivele 

importante ale politicii de coeziune pentru 2014-2020 care aduce o valoarea adăugată 

substanțială obiectivelor UE, încurajează solidaritatea între regiunile UE și cu vecinii 

acesteia și facilitează schimbul de experiență și transferul de bune practici, de exemplu, 

prin intermediul documentelor standardizate; insistă asupra necesității de a continua 

promovarea cooperării transfrontaliere, transnaționale și interregionale, ca o 

componentă a obiectivului privind consolidarea coeziunii teritoriale în conformitate cu 

articolul 174 din TFUE; consideră că aceasta ar trebui să rămână un instrument 

important pentru perioada de după 2020; subliniază, totuși, că actualul buget destinat 

cooperării teritoriale europene nu face față provocărilor majore cu care se confruntă 

programele Interreg și nici nu sprijină eficient cooperarea transfrontalieră; solicită un 

buget majorat în mod semnificativ pentru cooperarea teritorială europeană în 

următoarea perioadă de programare; 

10. subliniază importanța actualului program de cooperare Interreg Europa, destinat 

autorităților publice europene pentru a facilita schimbul de experiență și transferul de 

bune practici; sugerează ca posibilitățile de finanțare în cadrul următorului program 

Interreg Europa după 2020 să fie extinse, pentru a permite investițiile în proiecte-pilot 

fizice și în proiecte demonstrative, ținându-se seama și de implicarea părților interesate 

din Europa; 

Arhitectura politicii de coeziune după 2020 – continuitate și domeniile în care 

sunt necesare îmbunătățiri 

11. subliniază că actuala clasificare a regiunilor, reformele introduse, cum ar fi 

concentrarea tematică și cadrul de performanță, au demonstrat valoarea politicii de 

coeziune; solicită Comisiei să prezinte idei pentru o mai mare flexibilitate în execuția 

bugetului UE în ansamblul său; consideră că crearea unei rezerve este o opțiune 

interesantă în acest context pentru a aborda evenimentele neprevăzute majore în timpul 

perioadei de programare și pentru a facilita reprogramarea programelor operaționale în 

vederea adaptării investițiilor din fondurile ESI la nevoile în schimbare ale fiecărei 

regiuni și pentru a face față efectelor globalizării la nivel regional și local, fără a afecta 

totuși investițiile politicii de coeziune sau concentrarea strategică, obiectivele pe termen 

lung și securitatea și stabilitatea planificării programelor multianuale pentru autoritățile 

regionale și locale; 

12. recunoaște valoarea condiționalităților ex ante, în special a celei privind strategiile de 

cercetare și inovare pentru specializare inteligentă (RIS3), care continuă sprijinirea 

programării strategice a fondurilor ESI și care au condus la o mai bună orientare spre 

performanță; constată că condiționalitățile ex ante, care permit ca fondurile ESI să 

sprijine în mod eficient realizarea obiectivelor Uniunii pentru perioada de după 2020, 

fără a aduce atingere obiectivelor de coeziune prevăzute în tratat; 

13. se opune condiționalităților macroeconomice și subliniază că legătura dintre politica de 

coeziune și procesele de guvernanță economică în semestrul european trebuie să fie 

echilibrată, reciprocă și fără caracter punitiv față de toate părțile interesate; sprijină o 

mai bună recunoaștere a dimensiunii teritoriale care ar putea fi benefică pentru 
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semestrul european, și anume că guvernanța economică și obiectivele politicii de 

coeziune privind coeziunea economică, socială și teritorială, precum și creștere 

durabilă, ocuparea forței de muncă și protecția mediului ar trebui să fie luate în 

considerare într-o abordare echilibrată; 

14. consideră că, în măsura în care fondurile politicii de coeziune au ca scop stimularea 

investițiilor, a creșterii și a ocupării forței de muncă în întreaga Uniune, Comisia ar 

trebui să exploreze, în al șaptelea raport privind coeziunea și în strânsă cooperare cu 

guvernele statelor membre, modul de abordare al impactului acestor investiții asupra 

deficitelor bugetare ale acestor guverne; 

15. subliniază că creșterea capacităților administrative și instituționale - și deci 

consolidarea agențiilor naționale și regionale pentru sprijinirea investițiilor - în 

domeniul programării, punerii în aplicare și evaluării programelor operaționale, precum 

și calitatea formării profesionale în statele membre și regiuni sunt esențiale pentru ca 

politica de coeziune să aibă performanțe bune în timp util, este esențială  pentru 

programarea, punerea în aplicare și evaluarea programelor operaționale, precum și 

pentru realizarea unei convergențe către standarde mai ridicate; subliniază, în acest 

context, importanța inițiativei „Taiex Regio Peer 2 Peer”, care îmbunătățește 

capacitatea administrativă și instituțională și aduce rezultate mai bune pentru investițiile 

UE; 

16. subliniază necesitatea de a simplifica sistemul global de gestionare a politicii de 

coeziune la toate nivelurile de guvernanță, facilitând programarea, gestionarea și 

evaluarea programelor operaționale, astfel încât să devină mai accesibil, mai flexibil și 

mai eficient; subliniază, în acest context, importanța combaterii suprareglementării în 

statele membre; solicită Comisiei să mărească posibilitățile de e-coeziune și tipurile 

specifice de cheltuieli, cum ar fi baremurile standard pentru costurile unitare și sumele 

forfetare în cadrul Regulamentului privind dispozițiile comune, și să introducă o 

platformă digitală sau ghișee unice cu informații pentru solicitanți și beneficiari; 

sprijină concluziile și recomandările adoptate până în prezent de Grupul la nivel înalt 

privind monitorizarea simplificării birocrației pentru beneficiarii fondurilor ESI și 

încurajează statele membre să pună în aplicare aceste recomandări; 

17. solicită Comisiei să aibă în vedere soluții bazate pe proporționalitate și diferențiere, în 

special în ceea ce privește punerea în aplicare a programelor, bazate pe riscuri, criterii 

obiective și stimulente pozitive pentru programe, amploarea și capacitatea 

administrativă a lor, în special în privința nivelurilor multiple de audit, care ar trebui să 

se concentreze pe combaterea neregularităților, și anume a fraudei și a corupției, și 

numărul de controale, pentru o mai bună armonizare a politicii de coeziune cu politica 

în domeniul concurenței și alte politici ale Uniunii, mai ales a normelor privind 

ajutoarele de stat aplicabile fondurilor ESI, dar nu FEIS sau Orizont 2020, precum și în 

ceea ce privește posibilitatea aplicării unui set unic de norme pentru toate fondurile ESI 

pentru eficientizarea finanțării ținând seama totodată de specificitățile fiecărui fond; 

18. solicită Comisiei, în perspectiva unei simplificări reale și de comun acord cu autoritatea 

de gestionare de programe naționale și regionale, să elaboreze un plan fezabil de 

extindere a sistemului de costuri simplificate asupra FEDR, în conformitate, de 

asemenea, cu dispozițiile din propunerea de regulament de modificare a regulamentului 

financiar aplicabil bugetului denumit „Omnibus”; 
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19. consideră că granturile ar trebui să rămână baza finanțării politicii de coeziune; 

constată, cu toate acestea, rolul tot mai important al instrumentelor financiare; 

subliniază că împrumuturile, capitalurile proprii sau garanțiile pot juca un rol 

complementar, dar că ar trebui utilizate cu precauție, pe baza unei evaluări adecvate ex-

ante, iar granturile ar trebui complementate doar atunci când astfel de instrumente 

financiare demonstrează o valoare adăugată și ar putea avea un efect de levier prin 

atragerea de sprijin financiar suplimentar, ținând seama de disparitățile regionale și de 

diversitatea practicilor și experiențelor; 

20. subliniază că este important ca autorităților locale și regionale să li se acorde asistență 

din partea Comisiei, a BEI și a statelor membre cu privire la instrumentele financiare 

inovatoare, prin intermediul unor platforme precum fi-compass sau prin furnizarea de 

stimulente pentru beneficiari; reamintește că aceste instrumente nu sunt potrivite pentru 

toate tipurile de intervenții în cadrul politicii de coeziune; consideră că toate regiunile, 

în mod voluntar, ar trebui să poată decide cu privire la punerea în aplicare a 

instrumentelor financiare în funcție de nevoile lor; se opune totuși obiectivelor 

cantitative obligatorii pentru utilizarea instrumentelor financiare și subliniază că 

folosirea tot mai frecventă a instrumentelor financiare nu ar trebui să conducă la o 

reducere a bugetului UE în general;  

21. invită Comisia să asigure consolidarea sinergiilor și comunicării între fondurile ESI și 

alte fonduri și programe ale Uniunii, inclusiv FEIS, și să faciliteze punerea în aplicare 

de operațiuni bazate pe fonduri multiple; subliniază că FEIS nu ar trebui să submineze 

coerența strategică, concentrarea teritorială și perspectiva pe termen lung a programării 

politicii de coeziune și nu ar trebui să înlocuiască sau să împiedice accesul la granturi și 

nici să încerce să înlocuiască sau să reducă bugetul FEIS; insistă asupra adiționalității 

reale a resurselor sale; solicită stabilirea unor limite clare între FEIS și politica de 

coeziune, însoțită de punerea la dispoziție a unor posibilități de a le combina și de a le 

facilita utilizarea fără a le amesteca, ceea ce ar putea mări atractivitatea structurii de 

finanțare pentru o mai bună utilizare a resurselor limitate ale UE; consideră că sunt 

necesare armonizarea normelor privind operațiile bazate pe fonduri multiple, precum și 

o strategie de comunicare clară referitoare la posibilitățile de finanțare existente;  invită 

Comisia, în acest context, să dezvolte un set de instrumente pentru beneficiari; 

22. invită Comisia să aibă în vedere elaborarea unui set de indicatori suplimentar care să 

completeze indicatorul PIB, care rămâne principala metoda legitimă și fiabilă  pentru 

alocarea echitabilă a fondurilor ESI; consideră că, în acest context, ar trebui evaluat și 

luat în considerare indicele progresului social sau un indicator demografic, pentru a 

oferi o imagine cuprinzătoare a dezvoltării regionale; consideră că acești indicatori ar 

putea răspunde mai bine noilor tipuri de inegalități dintre regiunile UE pe cale de 

apariție; subliniază, în plus, relevanța indicatorilor de rezultat pentru consolidarea 

orientării spre rezultate și performanță a politicii de coeziune; 

23. invită Comisia să ia în considerare măsuri care vizează soluționarea problemei 

finanțării naționale a proiectelor din domeniul politicii de coeziune, având în vedere 

problema cu care se confruntă autoritățile locale și regionale în statele membre foarte 

centralizate, care nu au capacități fiscale și financiare suficiente și care întâmpină mari 

dificultăți în cofinanțarea proiectelor și, adeseori, chiar în elaborarea documentației 

proiectelor, din cauza lipsei de resurse financiare disponibile, ceea ce conduce la o 

utilizare mai scăzută a politicii de coeziune; 
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24. încurajează Comisia să analizeze posibilitatea utilizării nivelului NUTS III drept 

clasificare a regiunilor în cadrul politicii de coeziune pentru unele priorități selectate; 

Domeniile de politică esențiale pentru modernizarea politicii de coeziune după 2020 

25. subliniază importanța FSE, a Garanției pentru tineret și a Inițiativei privind ocuparea 

forței de muncă în rândul tinerilor, în special în ceea ce privește combaterea șomajului 

pe termen lung și a șomajului în rândul tinerilor din Uniune, care se situează la unul 

dintre cele mai ridicate niveluri din istorie, în special în regiunile mai puțin dezvoltate, 

în regiunile ultraperiferice și în regiunile care au fost cel mai grav afectate de criză; 

subliniază rolul esențial al IMM-urilor în crearea de locuri de muncă - mai exact a 80 % 

dintre locurile de muncă din Uniune - și în promovarea sectoarelor inovatoare precum 

economia digitală și economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon; 

26. consideră că politica de coeziune din perioada de după 2020 ar trebui să ajute în 

continuare persoanele vulnerabile și marginalizate, să abordeze inegalitățile tot mai 

mari și să clădească solidaritate; ia act de impactul pozitiv din punctul de vedere al 

valorii adăugate sociale și profesionale a investițiilor în educație, formare și cultură; 

subliniază, de asemenea, necesitatea de a menține incluziunea socială, inclusiv 

cheltuielile din FSE, completate de investițiile FEDR în domeniul respectiv; 

27. sugerează utilizarea mai bună a fondurilor ESI pentru a răspunde schimbărilor 

demografice și consecințelor locale și regionale ale acestora; consideră că în regiunile 

care se confruntă cu provocări precum depopularea, fondurile ESI ar trebui mai bine 

vizate pentru a crea locuri de muncă și creștere; 

28. ia act de importanța din ce în ce mai mare a Agendei teritoriale și a parteneriatelor de 

succes între mediul rural și cel urban, precum și de rolul exemplar al orașelor 

inteligente ca microcosmosuri și catalizatori pentru soluții inovatoare la provocările de 

la nivel local și regional; 

29. salută Pactul de la Amsterdam și recunoașterea într-o mai mare măsură a rolului 

orașelor și al zonelor urbane în elaborarea politicilor europene și solicită o punere în 

aplicare efectivă a metodei de lucru de cooperare prin intermediul parteneriatelor pe 

care le prevede pactul; se așteaptă ca rezultatele să fie incluse în viitoarele politici ale 

UE în perioada de după 2020; 

30. evidențiază dimensiunea urbană îmbunătățită a politicii de coeziune sub forma unor 

dispoziții specifice pentru dezvoltarea urbană durabilă și pentru acțiuni inovatoare 

urbane; consideră că aceasta ar trebui dezvoltată și consolidată din punct de vedere 

financiar și în perioada de după 2020 și că subdelegarea de competențe către niveluri 

inferioare ar trebui consolidată; încurajează Comisia să îmbunătățească coordonarea 

între diferitele măsuri destinate orașelor pentru a consolida sprijinul direct acordat 

administrațiilor locale în cadrul politicii de coeziune prin furnizarea de finanțare și de 

instrumente adaptate dezvoltării teritoriale; subliniază rolul viitor al instrumentelor de 

dezvoltare teritorială, precum dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea 

comunității și investițiile teritoriale integrate; 

31. sprijină angajamentele asumate de UE în cadrul Acordului de la Paris privind 

schimbările climatice; reamintește, în acest context, obiectivul tuturor instituțiilor UE 

de a utiliza cel puțin 20% din bugetul UE pentru acțiuni legate de schimbările climatice 

și subliniază că fondurile ESI joacă un rol esențial în această direcție și ar trebui 
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utilizate în continuare cât mai eficient posibil pentru atenuarea schimbărilor climatice și 

adaptarea la acestea, precum și pentru economia verde și sursele regenerabile de 

energie; consideră necesară îmbunătățirea sistemului de monitorizare a cheltuielilor în 

domeniul climei; subliniază, în acest sens, potențialul cooperării teritoriale europene, 

precum și rolul orașelor și regiunilor în contextul Agendei urbane; 

32. remarcă faptul că RIS3 consolidează ecosistemele de inovare regională; subliniază că, 

pentru ca UE să poată face față concurenței globale, cercetarea, inovarea și dezvoltarea 

tehnologică ar trebui să joace în continuare un rol esențial; consideră că modelul 

specializării inteligente ar trebui să devină principala abordare în cadrul politicii de 

coeziune în perioada după 2020, prin încurajarea cooperării între diferitele regiuni, 

zonele urbane și rurale și stimularea dezvoltării economice în UE, prin crearea de 

sinergii între RIS3 transnaționale și clusterele de nivel internațional;  reamintește 

proiectul-pilot existent „Calea către excelență” (Stairway to Excellence - S2E), care 

oferă în continuare sprijin regiunilor pentru dezvoltarea și valorificarea sinergiilor între 

fondurile FEIS, programul Orizont 2020 și alte programe de finanțare ale UE; 

consideră, prin urmare, că trebuie depuse eforturi suplimentare pentru optimizarea 

sinergiilor, pentru a consolida în continuare specializarea inteligentă și inovarea în 

perioada de după 2020; 

33. subliniază că o mai bună vizibilitate a politicii de coeziune este esențială pentru a 

combate euroscepticismul și poate contribui la recâștigarea încrederii cetățenilor; 

subliniază că, pentru a îmbunătăți vizibilitatea fondurilor ESI, trebuie să se pună 

accentul într-o mai mare măsură pe conținutul și rezultatele programelor lor, printr-o 

abordare ascendentă, permițând participarea părților interesate și beneficiarilor, care pot 

constitui un mijloc eficient de diseminare a rezultatelor politicii de coeziune; îndeamnă, 

de asemenea, Comisia, statele membre, regiunile și orașele să comunice într-un mod 

mai eficient rezultatele măsurabile ale politicii de coeziune care aduc o valoare 

adăugată în viața de zi cu zi a cetățenilor UE; solicită ca activitățile de comunicare 

desfășurare în cadrul unui buget specific în domeniul asistenței tehnice să continue, 

dacă este cazul, după încheierea unui proiect, până când rezultatele vor fi clar vizibile; 

Perspective 

34. solicită ca promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale și a solidarității în UE, 

precum și ca orientarea fondurilor UE către creștere economică, crearea de locuri de 

muncă și competitivitate să fie plasate pe prima pagină a agendei UE; solicită, de 

asemenea, continuarea luptei împotriva disparităților regionale, a sărăciei și excluziunii 

sociale, precum și a discriminării; consideră că, pe lângă obiectivele prevăzute în 

tratate, politica de coeziune ar trebui să servească în continuare drept instrument pentru 

atingerea obiectivelor politice ale UE, contribuind în acest fel la o mai bună vizibilitate 

a performanțelor sale, și să rămână principala politică de investiții a Uniunii disponibilă 

tuturor regiunilor; 

35. reiterează că este momentul să se pregătească politica de coeziune pentru perioada de 

după 2020 în vederea lansării efective a acesteia la începutul noii perioade de 

programare; solicită, prin urmare, ca elaborarea de către Comisie a noului cadru 

legislativ să înceapă în timp util, și anume imediat după prezentarea și traducerea în 

limbile oficiale a propunerii Comisiei pentru următorul CFM; solicită, de asemenea, 

adoptarea în timp util a tuturor propunerilor legislative pentru viitoarea politică de 

coeziune și orientări privind gestionarea și controlul, înainte de începerea noii perioade 
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de programare, fără efect retroactiv; subliniază că punerea în aplicare cu întârziere a 

programelor operaționale poate să afecteze eficiența politicii de coeziune; 

36. ia act de faptul că nucleul actualului cadru legislativ al politicii de coeziune ar trebui 

menținut după 2020 printr-o politică îmbunătățită, consolidată, ușor accesibilă, 

orientată spre rezultate și cu o valoare adăugată mai bine comunicată cetățenilor; 

37. subliniază, având în vedere propunerea Comisiei 2016/0282(COD), că primirea 

migranților și a refugiaților aflați sub protecție internațională, precum și integrarea 

socială și economică a acestora necesită o abordare transnațională coerentă, care ar 

trebui, de asemenea, să facă obiectul actualei și viitoarei politici de coeziune a UE; 

38. remarcă importanța stabilității normelor; solicită Comisiei ca, în timpul elaborării 

dispozițiilor de execuție aferente politicii de coeziune în următorul CFM, să introducă 

un număr minim de modificări;  este convins că este necesar ca ponderea din bugetul 

UE alocată politicii de coeziune pentru perioada de după 2020 să fie menținută la un 

nivel adecvat, sau chiar mărită, având în vedere provocările interne și externe complexe 

cu care se va confrunta această politică în ceea ce privește obiectivele sale; consideră că 

această politică nu trebuie să fie slăbită în niciun caz, nici în contextul Brexit, și că 

ponderea sa în bugetul total al UE nu ar trebui diminuată prin transferuri de fonduri 

pentru a plăti pentru noile provocări; subliniază, de asemenea, caracterul multianual al 

politicii de coeziune și solicită menținerea perioadei sale de programare de șapte ani sau 

introducerea unei perioade de programare de 5+5 ani, cu o revizuire obligatorie la 

jumătate perioadei; 

39. solicită alocarea rapidă a rezervei de performanță; constată că intervalul cuprins între 

realizarea performanței și deblocarea rezervei este prea lung, reducând astfel 

eficacitatea rezervei; îndeamnă, prin urmare, Comisia să permită statelor membre să 

operaționalizeze utilizarea rezervei de performanță de îndată ce revizuirea este 

finalizată; 

40. subliniază, în acest context, faptul că, în cadrul politicii de coeziune, agenda digitală, 

inclusiv furnizarea infrastructurii necesare și a soluțiilor tehnologice avansate, trebuie 

să reprezinte o prioritate, în special în următoarea perioadă de programare; constată că 

evoluțiile din sectorul telecomunicațiilor trebuie însoțite de măsuri corespunzătoare de 

formare, care trebuie, de asemenea, susținute prin politica de coeziune; 

o 

o     o 

41. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei, precum și statelor membre și parlamentelor acestora și Comitetului 

Regiunilor. 

 

 



 

 49 

Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0263 

Raportul pe 2016 privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei  

Rezoluţia Parlamentului European din 14 iunie 2017 referitoare la Raportul Comisiei 

privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei pe 2016 (2016/2310(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere concluziile Președinției Consiliului European de la Salonic, din 19-20 

iunie 2003, privind perspectivele țărilor din Balcanii de Vest de a deveni membre ale 

Uniunii Europene, 

– având în vedere Acordul de stabilizare și asociere (ASA) dintre Comunitățile Europene 

și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Fosta Republică Iugoslavă a 

Macedoniei, pe de altă parte57, 

– având în vedere Acordul-cadru încheiat la Ohrid și semnat la Skopje la 13 august 2001 

(Acordul-cadru de la Ohrid - „ACO”), 

– având în vedere decizia Consiliului European din 16 decembrie 2005 de a acorda 

acestei țări statutul de țară candidată la aderarea la UE, concluziile Consiliului 

European din iunie 2008, din decembrie 2008, din decembrie 2012, din decembrie 2014 

și din decembrie 2015, precum și concluziile Consiliului din 13 decembrie 2016, care 

au fost susținute de majoritatea covârșitoare a delegațiilor și care au reiterat 

angajamentul clar și ferm pentru procesul de aderare a țării la UE, 

– având în vedere cea de-a 13-a reuniune a Comisiei de stabilizare și asociere dintre 

această țară și Comisie, care a avut loc la Skopje la 15 iunie 2016, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 9 noiembrie 2016, intitulată „Politica de 

extindere a UE” (COM(2016)0715), însoțită de documentul de lucru al serviciilor 

Comisiei intitulat „Raportul pe 2016 privind Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei” 

(SWD(2016)0362), 

– având în vedere raportul special al Curții de Conturi Europene din iunie 2016 privind 

fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, 

– având în vedere prioritățile de reformă urgente elaborate de Comisie în iunie 2015 

                                                
57  JO L 84, 20.3.2004, p. 13. 
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pentru Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, 

– având în vedere recomandările grupului de experți la nivel înalt privind problemele 

sistemice din domeniul statului de drept referitoare la interceptarea comunicațiilor, 

semnalate în primăvara anului 2015, 

– având în vedere acordul politic (așa-numitul „Acord de la Pržino”) între cele patru 

partide politice mari, încheiat la Skopje la 2 iunie și la 15 iulie 2015, precum și Acordul 

cvadrilateral privind implementarea sa din 20 iulie și 31 august 2016, 

– având în vedere declarația finală a președintelui Summitului Balcanilor de Vest 

organizat la Paris, la 4 iulie 2016, precum și recomandările organizațiilor societății 

civile pentru Summitul de la Paris din 2016, 

– având în vedere constatările și concluziile preliminare ale OSCE/ODIHR, precum și 

raportul final al acesteia privind alegerile parlamentare anticipate din 11 decembrie 

2016, 

– având în vedere Rezoluțiile 817 (1993) și 845 (1993) ale Consiliului de Securitate al 

ONU și Rezoluția 47/225 a Adunării Generale a ONU, precum și Acordul interimar din 

13 septembrie 1995, 

– având în vedere hotărârea Curții Internaționale de Justiție privind aplicarea Acordului 

interimar din 13 septembrie 1995, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind această țară, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0055/2017), 

A. întrucât, după ce au fost amânate de două ori, alegerile parlamentare anticipate din 

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei au avut loc la 11 decembrie 2016, într-o 

atmosferă marcată de calm și normalitate, în conformitate cu standardele internaționale 

și cu recomandările OSCE/ODIHR; întrucât acestea s-au desfășurat fără incidente 

majore, au fost în general bine gestionate și s-a înregistrat o prezență la vot ridicată; 

B. întrucât reformele și pregătirile pentru aderare sunt îngreunate de polarizarea politică, 

neîncrederea reciprocă profundă și lipsa unui dialog veritabil între părți; întrucât se pot 

observa constant regrese în unele domenii importante; întrucât democrația și statul de 

drept au fost permanent contestate, în special ca rezultat al acaparării statului care 

afectează funcționarea instituțiilor democratice și domenii-cheie ale societății; 

C. întrucât, la 27 aprilie 2017, Talat Xhaferi a fost ales noul președinte al parlamentului 

macedonean; întrucât, la 17 mai 2017, Președintele Republicii Macedonia a încredințat 

mandatul de a forma un nou guvern liderului SDSM, Zoran Zaev; întrucât, la 31 mai 

2017, noul guvern condus de prim-ministrul Zoran Zaev a fost votat de parlamentul 

macedonean; 

D. întrucât printre chestiunile esențiale în procesul de reformă se numără și reforma 

sistemului judiciar, administrația publică și media, șomajul în rândul tinerilor, precum 

și o reexaminare a punerii în aplicare a Acordului-cadru de la Ohrid; 
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E. întrucât este nevoie de angajamentul ferm al tuturor forțelor politice pentru ca țara să 

continue să urmărească integrarea sa europeană și euroatlantică; întrucât noul guvern 

trebuie să adopte și să implementeze pe deplin reforme solide cu rezultate concrete, în 

special în domeniul statului de drept, al justiției, al corupției, al drepturilor 

fundamentale, al afacerilor interne și al relațiilor de bună vecinătate; 

F. întrucât există o înțelegere comună între Comisie, Consiliu și Parlament cu privire la 

faptul că menținerea recomandării pozitive de a deschide negocierile de aderare cu 

această țară rămâne dependentă/condiționată de înregistrarea de progrese în punerea în 

aplicare a Acordului de la Pržino și de înregistrarea unor progrese substanțiale în 

punerea în aplicare a priorităților de reformă urgente; 

G. întrucât Consiliul a blocat procesul din cauza diferendului nerezolvat cu Grecia privind 

numele țării; întrucât chestiunile bilaterale nu ar trebui folosite ca pretext pentru a bloca 

începerea rapidă a negocierilor cu UE; 

H. întrucât disputele bilaterale nu ar trebui să fie folosite pentru a bloca procesul de 

aderare la UE, nici deschiderea negocierilor de aderare, ci ar trebui să fie abordate în 

mod corespunzător într-un spirit constructiv și în conformitate cu standardele UE și ale 

ONU; întrucât ar trebui depuse toate eforturile pentru a menține relații de bună 

vecinătate și relații interetnice bune; 

I. întrucât țările (potențial) candidate sunt evaluate pe baza propriilor merite și întrucât 

calendarul aderării este determinat de viteza și calitatea cu care acestea fac reformele 

necesare; întrucât deschiderea negocierilor de aderare ar trebui garantată odată cu 

îndeplinirea condițiilor cerute; întrucât, de mai mulți ani, această țară este considerată 

una dintre cele mai avansate țări candidate la aderarea la UE în ceea ce privește 

alinierea la acquis; 

J. întrucât procesul de aderare la UE este un stimulent major pentru continuarea 

reformelor, în special în ceea ce privește statul de drept, independența sistemului 

judiciar, lupta împotriva corupției și libertatea presei; întrucât cooperarea regională și 

relațiile de bună vecinătate sunt elemente esențiale ale procesului de extindere, ale 

procesului de stabilizare și de asociere și ale procesului de aderare al țării; 

K. întrucât, la 20 iulie și 31 august 2016, liderii principalelor patru partide politice au ajuns 

la un acord privind punerea în aplicare a Acordului de la Pržino, care a inclus stabilirea 

datei de 11 decembrie 2016 pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate și și-

au declarat sprijinul pentru activitatea procurorului special; întrucât aceștia și-au 

reiterat, de asemenea, angajamentul de a pune în aplicare „prioritățile de reformă 

urgente”; 

L. întrucât criza politică recentă a ilustrat absența unui sistem efectiv de control și 

echilibru între instituțiile macedonene, precum și necesitatea sporirii transparenței și 

responsabilității publice; 

M. întrucât lupta împotriva criminalității organizate și a corupției rămâne fundamentală 

pentru combaterea infiltrării grupărilor infracționale în sistemele politice, juridice și 

economice; 

1. salută formarea noului guvern la 31 mai 2017; îndeamnă toate partidele politice să 
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acționeze în spiritul reconcilierii, în interesul comun al tuturor cetățenilor și să 

colaboreze cu guvernul pentru restabilirea încrederii în țară și în instituțiile sale, 

inclusiv prin implementarea integrală a Acordului de la Przino și a priorităților urgente 

de reformă; 

2. salută respectarea libertăților fundamentale demonstrată la alegerile anticipate 

desfășurate la 11 decembrie 2016, care au fost bine gestionate, s-au desfășurat într-o 

manieră transparentă, care a favorizat includerea și fără incidente majore; observă că 

OSCE/ODIHR a considerat că alegerile au fost competitive; salută faptul că toate 

partidele politice au acceptat rezultatele alegerilor în interesul stabilității interne și 

subliniază responsabilitatea lor de a se asigura că nu se revine la o criză politică; 

îndeamnă toate părțile să se abțină de la orice obstrucționare a funcționării eficiente a 

parlamentului; îndeamnă noul guvern să declanșeze rapid reformele necesare, pentru a 

asigura integrarea euro-atlantică a țării și pentru promovarea perspectivei europene a 

acesteia, în beneficiul cetățenilor; consideră că este esențială cooperarea între partide și 

între etnii pentru rezolvarea problemelor presante interne și a celor legate de UE, 

precum și pentru a menține recomandarea pozitivă în vederea deschiderii negocierilor 

de aderare la UE; 

3. salută îmbunătățirile aduse procesului electoral, inclusiv cadrul juridic, listele de 

alegători și mediatizarea; salută faptul că reprezentanții societății civile au fost prezenți 

în calitate de observatori în cea mai parte a secțiilor de votare; invită autoritățile 

competente să trateze în mod eficace pretinsele nereguli și deficiențe, inclusiv 

intimidarea votanților, cumpărarea voturilor, folosirea abuzivă a resurselor publice, 

presiunile politice asupra mass-mediei, precum și retorica agresivă și atacurile verbale 

la adresa jurnaliștilor, de asemenea, în perspectiva alegerilor locale din mai 2017; 

îndeamnă autoritățile competente să abordeze recomandările făcute de OSCE/ODIHR 

și de Comisia de la Veneția și țină o evidență credibilă a controlului eficace al finanțării 

partidelor politice și campaniilor electorale; subliniază că este nevoie de o mai mare 

transparență și continuarea depolitizării activității administrației electorale pentru a 

câștiga încrederea cetățenilor la viitoarele alegeri; 

4. consideră că este important să se realizeze un recensământ al populației (ultimul 

datează din 2002), cu condiția existenței unui consens național cu privire la 

metodologia ce urmează a fi aplicată, cu scopul de a obține o imagine actualizată și 

realistă a demografiei populației macedonene pentru a răspunde mai bine nevoilor 

cetățenilor macedoneni și a le oferi acestora servicii mai bune, și cu scopul de a 

continua actualizarea listei de alegători și de a minimiza orice nereguli și deficiențe în 

viitor; 

5. se așteaptă ca noul guvern, în cooperare cu alte partide, să accelereze reformele legate 

de UE ca o primă prioritate; își reafirmă sprijinul pentru deschiderea negocierilor de 

aderare, cu condiția realizării de progrese în implementarea Acordului de la Pržino 

pentru a asigura punerea sa deplină, concretă și sustenabilă în aplicare și progrese 

substanțiale în punerea în aplicare a priorităților urgente de reformă cu privire la 

reformele sistemice; invită Consiliul să abordeze chestiunea negocierilor de aderare în 

cel mai scurt timp; este în continuare convins că negocierile pot genera reformele atât 

de necesare, pot crea o nouă dinamică, revitaliza perspectiva europeană și avea o 

influență pozitivă asupra soluționării disputelor bilaterale, pentru a nu îngreuna 

procesul de aderare la UE; 
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6. subliniază importanța strategică a înregistrării de progrese suplimentare în procesul de 

integrare în UE și solicită încă o dată tuturor părților să demonstreze voință politică și 

angajament în implementarea integrală a priorităților urgente de reformă și a Acordului 

de la Pržino; subliniază faptul că implementarea Acordului de la Pržino este esențială și 

după alegeri, pentru a asigura stabilitate și durabilitate politică pe viitor; invită Comisia 

să evalueze, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de sfârșitul anului 2017, 

progresele înregistrate de țară în implementare și să raporteze Parlamentului și 

Consiliului; reamintind, totodată, că reformele trebuiau de mult lansate și aplicate, 

sprijină continuarea Dialogului la nivel înalt privind aderarea (HLAD) pentru a acorda 

sistematic asistență țării în acest sens; regretă faptul că nu a fost organizată nicio 

reuniune în cadrul Dialogului la nivel înalt privind aderarea și că s-au înregistrat puține 

progrese în realizarea obiectivelor anterioare; atrage atenția asupra consecințelor 

politice, de securitate și social-economice potențial negative pe care le-ar avea întârzieri 

suplimentare în procesul de aderare euro-atlantică a țării; solicită, în plus, Comisiei și 

SEAE să sporească vizibilitatea proiectelor finanțate de UE în țară pentru a aduce UE 

mai aproape de cetățenii țării; 

7. subliniază progresele semnificative înregistrate de țară în procesul de integrare în UE și 

evidențiază consecințele negative ale unor întârzieri suplimentare în procesul de 

integrare, inclusiv pierderea credibilității politicii de extindere a UE și riscul de 

instabilitate în regiune; 

8. subliniază faptul că actualele provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană 

(Brexit, migrație, radicalism etc.) nu ar trebui să împiedice procesul de extindere și că 

aceste provocări au demonstrat mai degrabă necesitatea integrării depline a Balcanilor 

de Vest în structurile UE cu scopul de a consolida și de a aprofunda parteneriatul pentru 

a depăși crizele internaționale; 

9. salută nivelul ridicat de aliniere legislativă la acquis-ul comunitar și recunoaște 

prioritatea acordată aplicării și respectării efective a cadrului juridic și politic existent, 

la fel ca în cazul țărilor deja angajate în negocierile de aderare; 

10. felicită țara pentru îndeplinirea constantă a angajamentelor sale în cadrul Acordului de 

stabilizare și de asociere (ASA); solicită Consiliului să adopte propunerea Comisiei din 

2009 de a trece la a doua etapă a ASA, în conformitate cu dispozițiile relevante; 

11. îndeamnă toate partidele să dea dovadă de voință politică și responsabilitate, să 

depășească dezbinările din mediul politic, polarizarea și lipsa unei culturi a 

compromisului și să reia dialogul; subliniază din nou rolul esențial pe care îl joacă 

parlamentul în dezvoltarea democratică a țării, dar și ca forum de dialog și reprezentare 

politică; cere consolidarea funcțiilor de supraveghere ale acestuia și limitarea practicii 

de modificare frecventă a textelor de lege și de folosire a unor proceduri scurtate de 

adoptare, fără o consultare suficientă sau o evaluare a impactului; cere ca comisiile 

parlamentare care se ocupă de interceptarea comunicațiilor și de securitate și 

contrainformații să funcționeze normal, să aibă acces neîngrădit la datele și mărturiile 

necesare, pentru a asigura un control parlamentar credibil asupra serviciilor relevante; 

recunoaște rolul constructiv al societății civile în sprijinirea și consolidarea proceselor 

democratice; 

12. remarcă o serie de progrese în reforma administrației publice, inclusiv măsurile de 

aplicare a noului cadru juridic privind gestionarea resurselor umane; solicită în 
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continuare un angajament pentru punerea în aplicare a recomandărilor Comisiei; își 

exprimă în continuare îngrijorarea cu privire la politizarea administrației publice și la 

faptul că funcționarii publici sunt supuși unor presiuni politice; îndeamnă noul guvern 

să demonstreze un puternic angajament politic de a întări profesionalismul, meritul, 

neutralitatea și independența la toate nivelurile, prin implementarea procedurii de 

recrutare și evaluare bazate pe merit; subliniază că trebuie finalizată strategia de 

reformă a administrației publice pentru perioada 2017-2022, inclusiv prin alocări 

bugetare suficiente pentru implementare, și trebuie consolidate capacitățile 

administrative relevante; solicită ca viitorul guvern să instituie un cadru transparent și 

eficace de responsabilitate între instituții și în interiorul acestora; recomandă o 

reprezentare echitabilă a tuturor comunităților la toate nivelurile administrației publice; 

13. recomandă viitorului guvern să elaboreze o strategie cuprinzătoare privind guvernarea 

electronică, însoțită de dezvoltarea în continuare a serviciilor electronice pentru cetățeni 

și întreprinderi pentru a reduce sarcina birocratică pentru stat, cetățeni și activitățile 

comerciale; evidențiază faptul că guvernarea electronică și serviciile electronice ar 

consolida performanța economică a țării și ar spori transparența și eficiența 

administrației și a serviciilor publice; subliniază dreptul cetățenilor de a avea acces la 

informațiile publice și solicită eforturi suplimentare pentru a garanta faptul că acest 

drept nu este încălcat în niciun fel; încurajează căutarea de soluții electronice 

inovatoare pentru a facilita accesul la informațiile publice și pentru a reduce birocrația 

aferentă; 

14. regretă regresele continue înregistrate în reforma sistemului judiciar, care ar trebui să 

fie încurajată să funcționeze în mod independent; deplânge frecventele ingerințe 

politice în activitățile sale, inclusiv în ceea ce privește numirea și promovarea 

judecătorilor și a procurorilor, precum și lipsa de responsabilitate și cazurile de justiție 

selectivă; solicită încă o dată autorităților competente să soluționeze în mod eficace 

problemele rămase nesoluționate, astfel cum sunt identificate în prioritățile urgente de 

reformă, și să demonstreze voința politică de a înregistra progrese în reforma sistemului 

judiciar, inclusiv prin îmbunătățirea, în drept și în practică, a transparenței în 

procedurile de numire și de promovare și prin reducerea duratei procedurilor din 

instanțe; recunoaște faptul că s-au depus unele eforturi pentru îmbunătățirea 

transparenței; invită, de asemenea, autoritățile să asigure profesionalismul Consiliului 

Judiciar și al Consiliului procurorilor, precum și independența funcțională a întregului 

sistem judiciar; 

15. reafirmă importanța unei anchete temeinice și independente, desfășurată în mod 

nestingherit, privind acuzațiile de nereguli aduse în prim-plan de interceptările 

convorbirilor, precum și eșecurile de supraveghere conexe; reamintește importanța 

mandatului și a activității procurorului special și ale Comisiei parlamentare de anchetă 

pentru a analiza acuzațiile atât sub aspectul răspunderii juridice, cât și al 

responsabilității politice; ia act de faptul că procurorul special a procedat la primele 

inculpări penale în legătură cu neregulile rezultate din interceptări;  

16. își exprimă îngrijorarea cu privire la atacurile politice împotriva procurorului special 

(SPO) și la obstrucționările administrative și judiciare ale activității acestuia, precum și 

la lipsa de cooperare din partea altor instituții; reamintește instanțelor penale care nu 

sunt de acord cu cererile oficiale ale SPO că au o obligație juridică de a îi acorda 

asistență; consideră că este esențial pentru procesul democratic ca SPO să poată să-și 

îndeplinească toate atribuțiile și să desfășoare anchete temeinice în deplină autonomie, 
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fără îngrădiri și cu mijloacele necesare; solicită să se acorde SPO sprijin deplin, precum 

și condițiile și timpul necesar pentru a-și finaliza activitatea importantă; solicită să se 

pună capăt obstrucționărilor din instanțe privind trimiterea de probe procurorului 

special, precum și sprijinirea modificării legii pentru a asigura că acesta are o autoritate 

autonomă pentru protecția martorilor în cazurile care intră în competența instituției sale; 

are convingerea fermă că rezultatele anchetelor constituie un pas important către 

restaurarea încrederii în instituțiile naționale; în plus, subliniază necesitatea adoptării 

unor modificări ale Legii privind protecția martorilor; 

17. este în continuare preocupat de faptul că corupția continuă să constituie o problemă 

gravă și că lupta împotriva corupției este subminată de ingerințe politice; subliniază 

faptul că este nevoie de o voință politică puternică pentru combaterea acesteia; 

subliniază că trebuie consolidată independența poliției, a parchetului și a Comisiei de 

stat pentru prevenirea corupției (CSPC); solicită să se depună eforturi în vederea 

îmbunătățirii transparenței și asigurării selecției și numirii bazate pe merit a membrilor 

CSPC; cere să se depună urgent eforturi pentru a asigura prevenirea și sancționarea 

efectivă a conflictelor de interese, precum și pentru a se înregistra rezultate credibile în 

ceea ce privește corupția la nivel înalt, inclusiv punerea în aplicare a cadrului juridic 

pentru protecția avertizorilor de integritate în conformitate cu standardele europene, cu 

prioritățile urgente în materie de reformă și cu recomandările Comisiei de la Veneția; 

încurajează încă o dată organizațiile societății civile independente și mass-media să 

dezvăluie corupția și să sprijine anchetele independente și imparțiale; solicită 

autorităților să sprijine activitatea Ombudsmanului prin măsuri adecvate privind 

personalul și bugetul;  

18. este preocupat de fuzionarea activităților mediatice, politice și guvernamentale, în 

special în ceea ce privește cheltuielile publice; condamnă ferm existența unor legături 

ilegale economice, politice și de familie cu privire la cheltuirea fondurilor publice; 

solicită guvernului să adopte un cadru legislativ care să reglementeze conflictele de 

interese și să facă publice bunurile persoanelor care ocupă funcții înalte în stat, ca 

măsură suplimentară de combatere a corupției; 

19. salută existența cadrului legislativ și a strategiilor de combatere a criminalității 

organizate; salută dezmembrarea rețelelor infracționale și a rutelor de trafic de ființe 

umane și de trafic de droguri și solicită intensificarea eforturilor pentru combaterea 

criminalității organizate; încurajează consolidarea cooperării între agențiile de asigurare 

a respectării legii, atât în interiorul țării, cât și cu țările învecinate, și întărirea puterilor 

și a resurselor instanțelor; consideră că este esențial să se dezvolte mai mult capacitatea 

agențiilor de asigurare a respectării legii de a ancheta infracțiunile financiare și de a 

confisca averile; 

20. apreciază eforturile continue de combatere a radicalizării islamice și a luptătorilor 

teroriști străini; salută adoptarea strategiei de combatere a terorismului pentru perioada 

2013-2019, care definește, de asemenea, conceptele de extremism violent, radicalizare, 

prevenire și de reintegrare; solicită punerea sa în aplicare prin intermediul unei 

cooperări mai strânse între agențiile de securitate și organizațiile societății civile (OSC), 

liderii religioși, comunitățile locale și alte instituții ale statului din domeniile educației, 

sănătății și serviciilor sociale în abordarea diferitelor etape ale radicalizării și elaborarea 

unor instrumente pentru reintegrare și reabilitare; cere, de asemenea, monitorizarea 

continuă de către serviciile de securitate a luptătorilor străini care se întorc în țară, 

integrarea adecvată a acestora în societate și un schimb constant de informații cu 
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autoritățile din statele membre ale UE și din țările din vecinătate; 

21. își exprimă îngrijorarea în legătură cu semnalele primite de la OSC cu privire la 

deteriorarea climatului în care își desfășoară activitatea; este în continuare îngrijorat de 

atacurile publice radicale împotriva organizațiilor societății civile și a reprezentanților 

străini, făcute de politicieni și media; recunoaște și încurajează rolul important al OSC 

în monitorizarea, sprijinirea și consolidarea proceselor democratice, inclusiv a 

procesului electoral și în asigurarea controlului și echilibrului; își exprimă îngrijorarea 

cu privire la angajamentul redus al guvernului și cooperarea insuficientă cu 

organizațiile societății civile, la toate nivelurile; subliniază importanța unui dialog și a 

unei cooperări regulate și constructive cu organizațiile societății civile (OSC) și 

îndeamnă autoritățile competente să le includă în procesul de elaborare a politicilor în 

mod regulat și structurat; solicită autorităților să nu discrimineze OSC pe criterii 

precum afilierea politică, opiniile religioase sau structura etnică; consideră că libertatea 

de întrunire și de asociere nu ar trebui să fie refuzate niciunui grup de persoane fără o 

justificare corespunzătoare; 

22. încurajează autoritățile să reia activitățile legate de recensământul întrerupt, care ar 

furniza statistici precise cu privire la datele referitoare la populație, servind drept bază 

pentru programele de dezvoltare ale guvernului și pentru planificarea corespunzătoare a 

bugetului;  

23. reamintește guvernului și partidelor politice responsabilitățile lor în conturarea, prin 

legislație și în practică, a unei culturi favorabile includerii și toleranței; salută adoptarea 

strategiei naționale pentru egalitate și nediscriminare 2016-2020; își exprimă 

îngrijorarea cu privire la imparțialitatea și independența Comisiei pentru protecția 

împotriva discriminării și solicită un proces transparent de selecție a membrilor 

acesteia; condamnă din nou discursul de incitare la ură împotriva grupurilor 

discriminate; este îngrijorat de persistența intoleranței, a discriminării și atacurilor la 

adresa persoanelor lesbiene, homosexuale, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI); 

reiterează apelul de a alinia legislația privind combaterea discriminării la acquis-ul UE 

în ceea ce privește discriminarea pe motive de orientare sexuală; subliniază încă o dată 

că trebuie combătute prejudecățile și discriminarea împotriva romilor și trebuie 

promovată integrarea lor și accesul la sistemul educațional și la piața forței de muncă; 

își exprimă îngrijorarea cu privire la condițiile fizice inumane și la suprapopularea din 

închisori, deși bugetul pentru închisori a fost majorat semnificativ; solicită respectarea 

recomandărilor ombudsmanului; 

24. solicită eforturi suplimentare pentru a promova egalitatea de gen și pentru a spori 

participarea femeilor la viața politică și pe piața muncii, pentru a îmbunătăți situația lor 

socioeconomică și pentru a consolida drepturile femeilor în ansamblu; invită autoritățile 

competente să îmbunătățească aplicarea Legii privind egalitatea de șanse, să combată 

reprezentarea insuficientă a femeilor în poziții decizionale cheie la toate nivelurile și să 

întărească eficacitatea mecanismelor instituționale de promovare a egalității între 

bărbați și femei; îndeamnă autoritățile competente să efectueze alocări bugetare 

suficiente pentru punerea sa în aplicare; își exprimă îngrijorarea în legătură cu lipsa de 

acces a femeilor la unele din serviciile de bază, precum și în legătură cu rata mortalității 

infantile care rămâne în continuare ridicată; 

25. îndeamnă guvernul să ia măsuri pentru reexaminarea Legii privind prevenirea și 

protecția împotriva violenței domestice și a altor texte legislative relevante pentru a 
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asigura o protecție adecvată pentru toate victimele violenței domestice și ale violenței 

bazate pe gen și să îmbunătățească serviciile de asistență pentru victimele violenței 

domestice, inclusiv asigurarea unui număr adecvat de adăposturi; de asemenea, 

îndeamnă guvernul să garanteze anchete temeinice privind cazurile de violență 

domestică și punerea sub acuzare a autorilor, precum și să continue activitatea de 

sensibilizare privind violența domestică;  

26. reamintește că situația interetnică rămâne fragilă; îndeamnă toate partidele politice și 

organizațiile societății civile să promoveze activ o societate multietnică, multiculturală 

și multireligioasă favorabilă includerii și tolerantă, precum și să întărească coexistența 

și dialogul; consideră că trebuie adoptate măsuri specifice pentru a realiza coeziunea 

socială între diferitele comunități etnice, naționale și religioase; reamintește guvernului 

și liderilor de partid angajamentul pe care și l-au luat de a aplica integral Acordul-cadru 

de la Ohrid într-un mod transparent și favorabil includerii, de a finaliza fără întârziere 

reexaminarea acestuia, deja în întârziere, inclusiv recomandările privind politicile și de 

a asigura un buget suficient pentru implementarea sa; condamnă toate formele de 

iredentism și orice încercare de dezintegrare a diferitelor grupuri sociale; subliniază 

importanța începerii fără întârziere a mult-așteptatului recensământ; 

27. invită Comisia să depună eforturi suplimentare pentru a sprijini un veritabil proces de 

reconciliere în regiune, în special prin susținerea proiectelor culturale care abordează 

trecutul recent și care promovează o înțelegere comună și asumată în comun a istoriei și 

o cultură publică și politică bazată pe toleranță, incluziune și reconciliere; 

28. afirmă încă o dată că autoritățile și societatea civilă ar trebui să adopte măsuri adecvate 

de reconciliere istorică pentru a depăși dezbinarea dintre diferitele grupuri etnice și din 

interiorul acestora, incluzând aici cetățenii cu identitate bulgară; 

29. îndeamnă guvernul să transmită publicului și media semnale clare, care să indice faptul 

că discriminarea din motive de identitate națională nu este tolerată în țară, inclusiv în 

raport cu sistemul judiciar, mass-media și oportunitățile sociale și de ocupare a unui loc 

de muncă; subliniază importanța acestor acțiuni pentru integrarea diferitelor comunități 

etnice și pentru stabilitatea și integrarea europeană a țării; 

30. încurajează autoritățile să recupereze din Serbia arhivele relevante ale serviciilor 

secrete iugoslave; consideră că abordarea transparentă a trecutului totalitar, inclusiv 

deschiderea arhivelor serviciilor secrete, reprezintă un pas înainte în direcția 

aprofundării democratizării, a responsabilității și a consolidării instituționale; 

31. reiterează importanța libertății și a independenței mass-mediei, care reprezintă una 

dintre valorile de bază ale UE și una dintre pietrele unghiulare ale democrației; își 

exprimă în continuare îngrijorarea cu privire la libertatea de exprimare și a mass-

mediei, la discursurile care incită la ură, la cazurile de intimidare și de autocenzură, la 

ingerințele și presiunile politice sistemice în politicile editoriale și la absența unor 

relatări mediatice de investigație, obiective și corecte, precum și la informarea 

dezechilibrată cu privire la activitățile guvernamentale; solicită din nou relatări despre 

puncte de vedere variate în mass-media tradiționale, în special în serviciul public de 

radiodifuziune;  

32. invită noul guvern să se asigure că sunt prevenite și investigate intimidarea jurnaliștilor 

și violențele împotriva lor iar cei responsabili sunt aduși în fața justiției; subliniază că 
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serviciul public de radiodifuziune trebuie să fie sustenabil și autonom din punct de 

vedere politic și financiar pentru a-i asigura acestuia independența financiară și 

editorială, precum și pentru a garanta dreptul de acces la informații imparțiale; solicită 

organisme de reprezentare a intereselor mass-mediei favorabile includerii; solicită 

instituirea unui cod de conduită profesional acceptat deopotrivă de mass-media publice 

și private; încurajează colaborarea dintre funcționarii guvernamentali, OSC și 

organizațiile ziariștilor în ceea ce privește reforma mass-mediei; 

33. este în continuare preocupat de faptul că situația politică reprezintă un risc grav la 

adresa economiei acestei țări; continuă să fie preocupat de executarea defectuoasă a 

contractelor, de amploarea economiei subterane și de dificultățile în obținerea accesului 

la finanțare; subliniază că nivelul ridicat al economiei subterane reprezintă un obstacol 

semnificativ pentru afaceri; subliniază necesitatea adoptării unor măsuri pentru 

îmbunătățirea competitivității și a creării de locuri de muncă în sectorul privat și invită 

autoritățile competente să abordeze, de asemenea, problema eficienței sistemului 

judiciar; 

34. salută menținerea stabilității macroeconomice, reducerea ratei șomajului și 

angajamentul continuu al guvernului față de promovarea creșterii economice și a 

ocupării forței de muncă prin intermediul politicilor economice bazate pe piață, dar își 

exprimă îngrijorarea cu privire la sustenabilitatea datoriei publice și la faptul că rata 

șomajului rămâne ridicată, cu o rată foarte scăzută de participare pe piața forței de 

muncă, în special în rândul tinerilor, al femeilor și al persoanelor cu handicap; 

îndeamnă autoritățile competente să soluționeze problema șomajului de lungă durată și 

a șomajului structural, să promoveze cooperarea în materie de politici economice, să 

coreleze mai bine educația cu nevoile pieței muncii și să dezvolte o strategie bine 

orientată privind integrarea mai bună a tinerilor și a femeilor pe piața muncii; este 

preocupat de exodul tinerilor profesioniști cu un nivel înalt de educație și invită ferm 

guvernul să elaboreze programe pentru a permite tinerilor profesioniști cu un nivel 

ridicat de educație să se întoarcă și să participe la procesele de elaborare a politicilor și 

de luare a deciziilor; solicită adoptarea de măsuri pentru îmbunătățirea disciplinei 

fiscale și a transparenței, precum și pentru creșterea capacității de planificare bugetară; 

încurajează principiul unui buget echilibrat; constată că un mediu de reglementare fiabil 

și previzibil pentru întreprinderi duce la o stabilitate macroeconomică mai mare și la 

creștere; solicită o consultare adecvată a tuturor părților implicate în acest sens;  

35. salută progresele realizate în ceea ce privește modernizarea rețelelor de transport, a 

celor energetice și de telecomunicații și, în special, eforturile depuse pentru finalizarea 

Coridorului X58; salută, având în vedere importanța legăturilor feroviare în cadrul unui 

sistem de transport sustenabil, intenția guvernului de a moderniza sau de a construi 

legături feroviare din Skopje până în capitalele țărilor vecine și solicită realizarea unor 

progrese mai însemnate, printre care finalizarea legăturilor feroviare și rutiere din 

cadrul Coridorului VIII59; 

36. felicită nivelul ridicat al pregătirii în sectorul comunicațiilor electronice și al societății 

informaționale; solicită progrese suplimentare în sectorul securității cibernetice și 

                                                
58  Coridorul X este unul dintre coridoarele de transport pan-europene și pornește de la 

Salzburg (Austria) continuând până la Salonic (Grecia). 
59  Coridorul VIII este unul dintre coridoarele de transport pan-europene și pornește de la 

Durrës (Albania) continuând până la Varna (Bulgaria). Acesta trece și prin Skopje. 
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subliniază nevoia de a elabora și adopta o strategie națională privind securitatea 

cibernetică pentru a crește reziliența cibernetică; 

37. își exprimă îngrijorarea cu privire la deficiențele însemnate în domeniul mediului, în 

special în ceea ce privește poluarea industrială, precum și poluarea aerului și a apei; 

constată că starea actuală a sistemului de alimentare cu apă este, în general, deficitară, 

având ca rezultat o pierdere însemnată de apă și probleme de calitate a apei; subliniază 

necesitatea elaborării și implementării unei politici sustenabile privind deșeurile și 

solicită elaborarea unei politici și a unei strategii cuprinzătoare privind combaterea 

schimbărilor climatice, care să se înscrie în cadrul UE pentru 2030 referitor la politica 

privind schimbările climatice, precum și ratificarea și punerea în aplicare a Acordului 

de la Paris privind schimbările climatice; 

38. salută rolul constructiv al țării în cooperarea regională, în special în inițiativa celor șase 

țări din Balcanii de Vest și agenda privind conectivitatea; constată totuși că legăturile 

din infrastructura transporturilor și cea energetică cu vecinii din regiune și conectarea la 

rețeaua TEN-T sunt încă limitate; salută progresele înregistrate în ceea ce privește 

securitatea aprovizionării, precum și în domeniul interconexiunilor pentru transportul 

de energie electrică și interconexiunile de gaze; observă acordul semnat cu țările din 

Balcanii de Vest privind dezvoltarea unei piețe regionale a energiei electrice; 

evidențiază necesitatea de a se înregistra progrese cu privire la deschiderea pieței 

energiei electrice și de a dezvolta concurența pe piața gazelor naturale și a energiei, 

vizând separarea serviciilor de utilități publice în conformitate cu cel de al treilea 

pachet al UE privind energia; solicită îmbunătățiri substanțiale în ceea ce privește 

eficiența energetică, producția de energie din surse regenerabile și lupta împotriva 

schimbărilor climatice; solicită ratificarea Acordului de la Paris privind schimbările 

climatice; 

39. îndeamnă autoritățile să întărească capacitățile administrative și financiare pentru a 

asigura un regim transparent, eficient și eficace al achizițiilor publice, pentru a preveni 

orice nereguli și a utiliza în mod corespunzător și în timp util fondurile UE, precum și 

să prezinte, în același timp, rapoarte periodice detaliate privind programarea și 

utilizarea fondurilor comunitare; ia act cu îngrijorare de faptul că Comisia a redus din 

nou asistența financiară prin IPA cu aproximativ 27 milioane EUR, ca urmare a lipsei 

de angajament politic de a realiza reformele în domeniul gestiunii finanțelor publice; 

invită Comisia să includă în rapoartele sale informații despre sprijinul acordat țării prin 

intermediul IPA și eficacitatea măsurilor puse în aplicare, în special în ceea ce privește 

sprijinul IPA alocat punerii în aplicare a priorităților-cheie și a proiectelor relevante;  

40. felicită această țară pentru cooperare și pentru rolul său constructiv, precum și pentru 

eforturile deosebite în abordarea provocărilor legate de criza migrației, contribuind, 

astfel, în mod substanțial la securitatea și stabilitatea UE; în acest sens, invită Comisia 

să ofere țării toate instrumentele necesare pentru a atenua criza; recomandă adoptarea 

unor măsuri și acțiuni suplimentare în conformitate cu dreptul internațional umanitar 

pentru îmbunătățirea sistemului său de azil, pentru a asigura capacitatea necesară pentru 

a împiedica și combate traficul de ființe umane și de migranți, inclusiv acorduri de 

cooperare cu statele învecinate în lupta împotriva criminalității, și pentru a asigura 

gestionarea eficace a frontierelor;  

41. constată că țara este situată pe așa-numita „rută a Balcanilor de Vest” și că până în 

prezent aproximativ 800 000 de refugiați și de migranți, inclusiv grupuri vulnerabile, 
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cum ar fi copii și persoane în vârstă, au urmat-o în drumul lor către Europa; îndeamnă 

autoritățile sale să se asigure că migranții și refugiații care solicită azil în țară sau care 

călătoresc pe teritoriul său sunt tratați în conformitate cu dreptul internațional și cu 

dreptul UE, inclusiv cu Convenția din 1951 privind statutul refugiaților și cu Carta 

drepturilor fundamentale a UE; 

42. invită Comisia să își continue activitatea privind aspectele legate de migrație cu toate 

țările din Balcanii de Vest, pentru a se asigura că sunt respectate normele și standardele 

europene și internaționale;  

43. evidențiază importanța cooperării regionale ca instrument necesar pentru avansul 

procesului de integrare în UE și salută eforturile constructive și contribuțiile proactive 

ale țării în promovarea relațiilor bilaterale cu toate țările din regiune; 

44. consideră că cooperarea regională reprezintă un element esențial în procesul de aderare 

la UE, care aduce stabilitate și prosperitate în regiune, și că aceasta ar trebui să fie o 

prioritate pentru guvern; salută rolul constructiv continuu al acestei țări și contribuțiile 

proactive ale acesteia la promovarea cooperării bilaterale, regionale și internaționale, 

precum și participarea sa la operațiunile de gestionare a crizelor civile și militare; 

felicită țara pentru alinierea din ce în ce mai mare la politica externă a UE (73 %); 

invită autoritățile macedonene să se alinieze, de asemenea, la măsurile restrictive ale 

UE împotriva Rusiei ca urmare a anexării ilegale a Crimeii; reafirmă că este important 

să se finalizeze negocierile privind un tratat de prietenie și bună vecinătate cu Bulgaria; 

invită autoritățile să respecte drepturile politice, sociale și culturale ale cetățenilor țării 

care se identifică ca fiind bulgari; 

45. încurajează înființarea unor comitete mixte de experți în domeniul istoriei și al 

educației, împreună cu țările din vecinătate, pentru a contribui la o interpretare 

obiectivă și bazată pe fapte a istoriei, pentru a consolida cooperarea universitară și 

pentru a promova o atitudine pozitivă a tinerilor față de vecinii lor; 

46. salută rezultatele concrete ale inițiativei vizând adoptarea de măsuri de consolidare a 

încrederii între această țară și Grecia, care ar putea contribui la o mai bună înțelegere și 

la consolidarea relațiilor bilaterale, deschizând calea pentru o soluție reciproc 

acceptabilă la problema numelui și recunoaște evoluțiile pozitive în ceea ce privește 

punerea în aplicare a acestora; subliniază importanta evitării gesturilor, a acțiunilor 

controversate și a declarațiilor care pot afecta în mod negativ relațiile de bună 

vecinătate; reiterează în mod ferm invitația adresată Vicepreședintelui/Înaltului 

Reprezentant (VP/ÎR) și Comisiei de a elabora noi inițiative pentru depășirea 

diferențelor rămase și a acționa, în cooperare cu cele două țări și cu Reprezentantul 

special al ONU, pentru a ajunge la o soluție reciproc acceptabilă în ceea ce privește 

numele țării și să informeze Parlamentul în acest sens; 

47. salută activitățile desfășurate în cadrul Procesului de la Berlin, care demonstrează un 

sprijin politic puternic pentru perspectiva europeană a țărilor din Balcanii de Vest; 

subliniază importanța acestui proces pentru promovarea dezvoltării economice a țărilor 

din regiune prin investiții în rețelele principale și proiecte bilaterale în domeniile 

infrastructurii, economiei și interconectivității; reiterează importanța participării active 

la inițiativele regionale legate de tineret, cum ar fi Biroul regional de cooperare pentru 

tineret din Balcanii de Vest; salută înființarea Fondului pentru Balcanii de Vest și 

îndeamnă Comisia să țină seama de inițiativele și proiectele propuse; 
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48. felicită țara pentru președinția ICE, când pe parcursul întregului an 2015 s-a pus 

accentul pe cooperarea economică și oportunitățile de afaceri, infrastructură și 

dezvoltarea economică generală, inclusiv dezvoltarea rurală și turismul, precum și pe 

reducerea decalajelor între macroregiuni; 

49. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor 

membre, precum și guvernului și parlamentului acestei țări. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0265 

Stadiul punerii în aplicare a Pactului de sustenabilitate în Bangladesh  

Rezoluţia Parlamentului European din 14 iunie 2017 referitoare la stadiul punerii în 

aplicare a Pactului de sustenabilitate în Bangladesh (2017/2636(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere rezoluția sa din 26 noiembrie 2015 referitoare la libertatea de 

exprimare în Bangladesh60, 

– având în vedere Rezoluția sa din 29 aprilie 2015 referitoare la comemorarea a doi ani 

de la prăbușirea clădirii Rana Plaza și la progresul Pactului de sustenabilitate pentru 

Bangladesh61, 

– având în vedere rezoluția sa din 18 septembrie 2014 referitoare la încălcarea drepturilor 

omului în Bangladesh62, 

– având în vedere rezoluția sa din 27 aprilie 2017 referitoare la Inițiativa emblematică a 

UE în sectorul confecțiilor63, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Bangladesh, în special cele din 

16 ianuarie 201464, din 21 noiembrie 201365 și din 14 martie 201366, 

– având în vedere rezoluțiile sale din 25 noiembrie 2010 referitoare la drepturile omului 

și standardele sociale și de mediu în acordurile comerciale internaționale67 și la 

responsabilitatea socială a întreprinderilor în acordurile comerciale internaționale68, 

– având în vedere rezoluțiile sale din 6 februarie 2013 referitoare la „Responsabilitatea 

socială a întreprinderilor: un comportament responsabil și transparent al întreprinderilor 

                                                
60  Texte adoptate, P8_TA(2015)0414. 
61  JO C 346, 21.9.2016, p. 39. 
62  JO C 234, 28.6.2016, p. 10. 
63  Texte adoptate, P8_TA(2017)0196. 
64  JO C 482, 23.12.2016, p. 149. 
65  JO C 436, 24.11.2016, p. 39. 
66  JO C 36, 29.1.2016, p. 145. 
67  JO C 99 E, 3.4.2012, p. 31. 
68  JO C 99 E, 3.4.2012, p. 101. 
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și o creștere economică durabilă”69, și la „Responsabilitatea socială a întreprinderilor: 

promovarea intereselor societății și calea către o redresare durabilă și favorabilă 

incluziunii”70, 

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 24 aprilie 2017 intitulat 

„Lanțuri valorice durabile în sectorul confecțiilor prin măsurile de dezvoltare ale UE” 

(SWD(2017)0147),  

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „O nouă strategie a UE (2011-2014) 

pentru responsabilitatea socială a întreprinderilor” (COM(2011)0681) și rezultatele 

consultării publice cu privire la activitatea Comisiei în ceea ce privește direcția ce 

urmează să fie luată de politica sa privind responsabilitatea socială a întreprinderilor 

(RSI) după 2014, 

– având în vedere rezoluția sa din 5 iulie 2016 referitoare la o nouă strategie inovatoare și 

de perspectivă privind comerțul și investițiile71, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 octombrie 2015 intitulată „Comerț 

pentru toți: Către o politică comercială și de investiții mai responsabilă” 

(COM(2015)0497),  

– având în vedere Acordul de cooperare dintre Comunitatea Europeană și Republica 

Populară Bangladesh privind parteneriatul și dezvoltarea, 

– având în vedere Pactul de sustenabilitate pentru îmbunătățirea continuă a drepturilor în 

materie de muncă și a siguranței în fabrică în industria confecțiilor și tricotajelor din 

Bangladesh, 

– având în vedere rapoartele Comisiei Europene din iulie 2016 și 24 aprilie 2015 

referitoare la stadiul tehnic al Pactului de sustenabilitate pentru Bangladesh, 

– având în vedere raportul de misiune din 23 ianuarie 2017 al Comisiei pentru comerț 

internațional ca urmare a vizitei delegației ad-hoc în Bangladesh (Dhaka) din perioada 

15-17 noiembrie 2016, 

– având în vedere programul OIM „Condiții de muncă mai bune” („Better Work”) în 

Bangladesh, lansat în octombrie 2013, 

– având în vedere Raportul misiunii tripartite la nivel înalt al OIM și observațiile din 

2017 ale Comitetului de experți al OIM cu privire la aplicarea convențiilor și 

recomandărilor referitoare la Convențiile 87 și 98, 

– având în vedere alineatul special din raportul Comitetului OIM pentru aplicarea 

standardelor adoptat în cadrul Conferinței OIM din 2016,  

– având în vedere plângerea depusă în 2017 la Comitetul OIM privind libertatea de 

asociere referitoare la represiunea guvernului împotriva lucrătorilor din industria 

confecțiilor din Ashulia din decembrie 2016 și plângerea depusă în conformitate cu 

                                                
69  JO C 24, 22.1.2016, p. 28. 
70  JO C 24, 22.1.2016, p. 33. 
71  Texte adoptate, P8_TA(2016)0299. 
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mandatele speciale ale ONU privind represiunea din Ashulia, 

– având în vedere Declarația ONU de la Johannesburg privind un consum și o producție 

sustenabile în vederea promovării dezvoltării sociale și economice,  

– având în vedere Cadrul UNCTAD de politici de investiții pentru dezvoltare sustenabilă 

(2015), 

– având în vedere principiile directoare ale ONU privind activitățile întreprinderilor și 

drepturile omului care stabilesc un cadru atât pentru guverne, cât și pentru întreprinderi 

în sensul protejării și respectării drepturilor omului și care au fost aprobate de Consiliul 

ONU pentru drepturile omului din iunie 2011,  

– având în vedere Pactul mondial al Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile 

omului, muncă, mediu și combaterea corupției, 

– având în vedere Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale, 

– având în vedere Raportul agregat trimestrial privind progresele înregistrate în cadrul 

măsurilor de reabilitare a fabricilor de confecții care fac obiectul Acordului din 31 

octombrie 2016, 

– având în vedere întrebarea adresată Comisiei referitoare la stadiul punerii în aplicare a 

Pactului de sustenabilitate în Bangladesh (O-000037/2017 – B8-0217/2017), 

– având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru comerț internațional, 

– având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din 

Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât Bangladeshul a devenit al doilea cel mai important producător de îmbrăcăminte 

din lume, iar sectorul textilelor asigură aproape 81 % din exporturile totale; întrucât 

60 % din producția de îmbrăcăminte a Bangladeshului este exportată în UE, aceasta 

fiind cea mai mare piață de export pentru această țară; 

B. întrucât sectorul confecțiilor oferă locuri de muncă pentru aproximativ 4,2 milioane de 

persoane în nu mai puțin de 5 000 de fabrici și oferă în mod indirect mijloace de 

subzistență pentru nu mai puțin de 40 de milioane de persoane, ceea ce reprezintă 

aproximativ un sfert din populația Bangladeshului; întrucât industria confecțiilor a 

contribuit în mod semnificativ la reducerea sărăciei și la capacitarea femeilor; întrucât 

femeile, în special cele din zonele rurale, reprezintă 80 % din personalul care lucrează 

în industria confecțiilor în Bangladesh; întrucât, cu toate acestea, 80 % dintre lucrători 

sunt încă angajați în sectorul informal; întrucât natura complexă a lanțului de 

aprovizionare din industria confecțiilor și nivelul său redus de transparență facilitează 

încălcările drepturilor omului și încurajează exploatarea; întrucât salariul minim în 

sectorul confecțiilor a rămas sub pragul sărăciei stabilit de Banca Mondială; 

C. întrucât egalitatea de gen reprezintă un motor al dezvoltării; întrucât drepturile femeilor 

se încadrează în domeniul drepturilor omului; întrucât la articolul 8 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene s-a stabilit în mod clar că „în toate acțiunile sale, 

Uniunea urmărește să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea între bărbați și 

femei” și, prin urmare, UE are datoria de a integra egalitatea de gen în toate politicile 
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sale, de a garanta că bărbații și femeile beneficiază în mod egal de schimbările sociale, 

de creșterea economică și de crearea de locuri de muncă decente, eliminând 

discriminarea și promovând respectarea drepturilor femeilor în lume; 

D. întrucât aproximativ 10 % din forța de muncă din sectorul confecțiilor este angajată în 

zonele industriale de export (ZIE); întrucât Legea privind munca în ZIE nu acordă 

lucrătorilor drepturi de bază suficiente în comparație cu alte sectoare din Bangladesh; 

întrucât este planificată o extindere considerabilă a ZIE; 

E. întrucât sistemul generos al UE de preferințe comerciale unilaterale în temeiul 

inițiativei „Totul în afară de arme” pentru țările cel mai puțin dezvoltate (LDC), 

consacrat în regulamentul SGP al UE care acordă un acces nerestricționat pentru 

produsele textile din Bangladesh în conformitate cu norme flexibile de origine, a 

contribuit în mod semnificativ la povestea de succes pe care o constituie creșterea 

semnificativă a exporturilor de confecții și a ocupării forței de muncă în Bangladesh; 

F. întrucât aceste preferințe comerciale generoase sunt consacrate în principiul UE de 

promovare a comerțului echitabil și liber și, prin urmare, permit ca UE să suspende 

beneficiile SGP în cazurile cele mai grave de încălcări ale drepturilor omului în temeiul 

capitolului V articolul 19 punctul 1 litera (a) din Regulamentul privind SGP, care 

prevede că tratamentul preferențial poate fi retras temporar pentru o serie de motive, 

inclusiv încălcarea gravă și sistematică a principiilor definite de convențiile enumerate 

în partea A a anexei VIII, printre care cele opt convenții fundamentale ale OIM; 

G. întrucât, în temeiul acestor dispoziții, Comisia și SEAE au lansat, la începutul anului 

2017, un dialog consolidat privind drepturile lucrătorilor și drepturile omului pentru a 

asigura o mai bună conformitate cu principiile acestor convenții; 

H. întrucât OIM a consacrat un alineat special Bangladeshului în raportul Comisiei sale 

pentru aplicarea standardelor adoptat în cadrul conferinței sale din 2016, constatând că 

țara se afla într-o situație de încălcare gravă a obligațiilor care îi revin în conformitate 

cu Convenția nr. 87 (privind libertatea de asociere); întrucât, în 2015, OIM a informat 

că 78 % dintre cererile de înregistrare a sindicatelor au fost respinse pentru mai multe 

motive, printre care ostilitatea manifestată față de sindicate de către directorii de fabrici 

și de către anumiți politicieni, precum și incapacitatea administrativă de a le înregistra; 

I. întrucât, potrivit mai multor relatări, din 2006, sute de lucrători din industria 

confecțiilor au murit în incendiile izbucnite în fabrici din Bangladesh, pentru care, din 

păcate, numeroși proprietari și directori de fabrici vinovați nu au fost niciodată aduși în 

fața justiției; întrucât se estimează că, anual, aproximativ 11 700 de lucrători își pierd 

viața în accidente mortale iar alte 24 500 de persoane mor din cauza bolilor 

profesionale, în toate sectoarele; 

J. întrucât salariul minim în vigoare de 5 300 de taka (BDT) sau 67 USD pe lună nu a fost 

mărit din 2013, iar Consiliul pentru salariul minim nu a fost convocat; 

K. întrucât, din 21 decembrie 2016, în urma grevelor și a demonstrațiilor lucrătorilor din 

sectorul confecțiilor din Bangladesh care solicitau salarii mai mari, autoritățile au 

arestat și deținut în mod arbitrar cel puțin 35 de lideri de sindicate sau susținători 

sindicali, au închis birourile sindicatelor și ale ONG-urilor și le-au pus sub 

supravegherea poliției, și au suspendat sau au demis 1 600 de lucrători pentru că 
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protestau împotriva salariilor mici din industria confecțiilor; 

L. întrucât Bangladeshul se situează pe locul 145 din 177 în clasamentul țărilor realizat pe 

baza indicelui de transparență; întrucât corupția este endemică în lanțul global de 

aprovizionare din sectorul confecțiilor și cuprinde atât clasa politică, cât și administrația 

locală; 

M. întrucât o serie de inițiative promițătoare conduse de sectorul privat, cum ar fi 

reprezentanți ai Acordului privind siguranța clădirilor și protecția contra incendiilor 

(Acordul), au contribuit în mod pozitiv moderat la îmbunătățirea standardelor lanțurilor 

de aprovizionare și a siguranței forței de muncă în ultimii 20 de ani în ceea ce privește 

consolidarea drepturilor lucrătorilor în cadrul lanțului de aprovizionare cu 

îmbrăcăminte; 

N. întrucât concluziile evaluărilor succesive ale Pactului din 2014, 2015 și 2016 au relevat 

îmbunătățiri concrete realizate de autoritățile din Bangladesh în anumite domenii și 

recunosc contribuția Pactului de sustenabilitate la îmbunătățirea moderată a sănătății și 

siguranței în fabrici și a condițiilor de muncă în industria confecțiilor; întrucât 

progresele privind drepturile lucrătorului au fost mai dificile și nu s-au înregistrat 

progrese substanțiale în ultimii ani în acest domeniu; întrucât, potrivit OIM, deficiențele 

în modificarea și punerea în aplicare a Legii muncii din Bangladesh din 2013 au drept 

rezultat grave obstacole în calea exercitării dreptului la libertatea de asociere și la 

înregistrarea de sindicate, în special în sectorul confecțiilor în ZIE; întrucât lucrătorilor 

din ZIE li s-a refuzat dreptul de a se afilia unui sindicat;  

O. întrucât, după dezastru, s-a înregistrat o cerere fără precedent din partea consumatorilor 

europeni de informații mai detaliate cu privire la originea produselor și la condițiile de 

producție ale acestora; întrucât cetățenii europeni au depus nenumărate petiții și au 

organizat campanii cerând o mai mare responsabilizare a mărcilor de confecții, astfel 

încât produsele acestora să fie fabricate în mod etic, 

Comportamentul responsabil în afaceri în Bangladesh - un obiectiv în primul rând 

național 

1. subliniază că, în ciuda rezultatelor sale impresionante în materie de creștere și 

dezvoltare în ultimii ani, Bangladeshul trebuie să depună eforturi semnificative pe 

termen lung pentru a realiza o creștere sustenabilă și mai favorabilă includerii; 

subliniază că reforme structurale care să ducă la creșterea productivității, la o mai mare 

diversificare a exporturilor, la justiție socială, la asigurarea drepturilor lucrătorilor, la 

protecția mediului și la combaterea corupției ar fi esențiale în acest sens; 

2. invită guvernul Bangladeshului să-și mărească nivelul de implicare în ceea ce privește 

îmbunătățirea securității și a condițiilor de muncă, precum și drepturile lucrătorilor în 

sectorul textil, ca o măsură extrem de prioritară, precum și să intensifice punerea în 

aplicare a legislației privind siguranța în clădiri și în fabrici și să continue să mărească 

nivelul de finanțare guvernamentală pentru inspectoratul muncii, să continue să 

recruteze și să formeze mai mulți inspectori de fabrică, să ofere condiții pentru 

reducerea fluctuațiilor numărului de inspectori de muncă, să stabilească un plan de 

lucru anual de inspecții de monitorizare a fabricilor care fac obiectul reabilitării și să 

extindă controalele efectuate în clădiri și fabrici și la alte sectoare; 
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3. invită guvernul Bangladeshului să modifice Legea muncii din 2013 pentru a aborda 

chestiunea libertății de asociere și a dreptului la negociere colectivă în mod efectiv, a 

promova dialogul social, a asigura înregistrarea rapidă și nearbitrară a sindicatelor, a 

asigura investigarea și urmărirea penală eficace a presupuselor acte de discriminare 

împotriva sindicatelor și împotriva practicilor neloiale în domeniul ocupării forței de 

muncă, a garanta că cadrul legislativ în domeniul muncii este în deplină conformitate 

cu standardele internaționale, în special cu convențiile OIM 87 și 98 privind libertatea 

de asociere și dreptul la negociere colectivă și că este pus în aplicare în mod eficient; 

îndeamnă, de asemenea, guvernul să asigure că legea privind zonele industriale de 

export (ZIE) permite exercitarea pe deplin a libertății de asociere în conformitate cu 

aceleași standarde internaționale și să ancheteze în mod activ, de urgență, toate actele 

de discriminare împotriva sindicatelor; 

4. îndeamnă guvernul Bangladeshului, asociațiile profesionale și proprietarii de fabrici să 

realizeze lucrări de reabilitare a tuturor fabricilor de confecții orientate către export și să 

asigure că sunt efectuate inspecții ulterioare ale acestor și ale altor lucrări, că acestea 

sunt monitorizate în mod transparent de către autoritățile publice competente, 

recunoscând utilitatea fondurilor mobilizate de către donatori și importanța unor măsuri 

eficace de sprijin financiar; 

5. îndeamnă guvernul Bangladeshului să reconvoace imediat Consiliul pentru salariul 

minim și să intensifice ritmul revizuirilor salariale; 

Inițiativele sectorului privat - o contribuție eficace și valoroasă 

6. invită mărcile internaționale, vânzătorii cu amănuntul și sectorul privat din Bangladesh 

să continue să colaboreze în vederea respectării legislației muncii și a punerii în 

aplicare a unor măsuri referitoare la responsabilitatea socială a întreprinderilor, precum 

și pentru a-și îmbunătăți performanța în ceea ce privește practicile comerciale 

responsabile, inclusiv asigurarea unor condiții de muncă decente pentru lucrătorii din 

industria confecțiilor din Bangladesh, precum și facilitarea furnizării de informații 

transparente cu privire la fabricile care produc bunuri și la mecanismele de coordonare 

dintre inițiativele relevante; încurajează continuarea lucrărilor comercianților cu 

amănuntul și a mărcilor de talie mondială pentru adoptarea unui cod de conduită 

unificat pentru auditul fabricilor din Bangladesh; 

7. subliniază realizările programului de implicare a sectorului privat al afacerilor în 

cooperare cu guvernul Bangladeshului și organizațiile internaționale din această țară 

prin intermediul Acordului privind siguranța clădirilor și protecția contra incendiilor; 

subliniază totuși că, în ciuda progreselor înregistrate privind protecția contra incendiilor 

și siguranța clădirilor, partenerii la Acord continuă să fie îngrijorați cu privire la ritmul 

lent al soluționării anumitor probleme esențiale legate de siguranță; invită părțile la 

Acord să își prelungească angajamentul prevăzut în acesta pentru o nouă perioadă de 

cinci ani înainte de expirarea acordului actual la 12 mai 2018; invită guvernul, precum 

și sectorul de afaceri din Bangladesh, să recunoască utilitatea angajamentului 

comercianților cu amănuntul în Bangladesh prin intermediul Acordului și să sprijine 

prelungirea mandatului acordat partenerilor Acordului în Bangladesh; 

8. invită guvernul Bangladeshului și sectorul privat să-și continue inițiativele care vizează 

despăgubirea financiară și reabilitarea victimelor, precum și să elaboreze o strategie 

eficace de reangajare și să ofere sprijin în ceea ce privește competențele legate de 
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spiritul de întreprinzător și de capacitățile de subzistență; 

UE și comunitatea internațională - o responsabilitate comună 

9. sprijină activitățile de monitorizare a Pactului de sustenabilitate pentru Bangladesh și 

dialogul consolidat al Comisiei și SEAE cu Bangladeshul privind drepturile lucrătorilor 

și drepturile omului pentru a se ajunge la o mai bună respectare a principiilor 

convențiilor enumerate în Regulamentul privind SGP; 

10. sprijină examinarea de către Comisie a unei eventuale inițiative la nivelul UE în 

sectorul confecțiilor, inițiativele voluntare și codurile stricte de conduită fiind 

principiile cheie ale acesteia; ia act de documentul de lucru al Comisiei din 24 aprilie 

2017 intitulat „Lanțurile valorice sustenabile din sectorul confecțiilor prin intermediul 

acțiunii de dezvoltare a UE” și își reiterează cererea de a nu se limita numai la acest 

document de lucru, dar să includă luarea în considerare a unor eventuale acte legislative 

obligatorii cu privire la diligența necesară; subliniază, în plus, că coordonarea și 

schimbul de informații și de bune practici și angajamentul guvernelor de a stabili 

condiții-cadru adecvate pot contribui la creșterea eficienței inițiativelor publice și 

private din lanțul valoric și la obținerea unor rezultate pozitive în materie de dezvoltare 

sustenabilă; subliniază importanța sensibilizării consumatorilor în ceea ce privește 

creșterea transparenței, precum și a sprijinirii eforturilor de îmbunătățire a standardelor 

de muncă și de mediu, a siguranței produselor și a consumului sustenabil; 

11. consideră că Pactul de sustenabilitate în Bangladesh, în cadrul căruia Uniunea 

Europeană este un actor major, ar putea constitui piatra de temelie pentru crearea unor 

relații similare de parteneriat cu țările terțe; invită UE să continue să-și consolideze 

cooperarea la nivel internațional în domeniul dezvoltării durabile și al responsabilității 

sociale a întreprinderilor cu organizații precum OIM, OCDE și ONU; 

12. sprijină eforturile grupului de lucru deschis al ONU înființat în vederea elaborării unui 

tratat cu caracter obligatoriu al ONU privind afacerile și drepturile omului; invită 

Comisia și statele membre să se implice în mod activ în negocierile pertinente; 

13. subliniază că lipsa progreselor în materie de securitate și lipsa unei abordări sistematice 

a amenințărilor reprezentate de extremiștii din Bangladesh vor avea un efect direct 

asupra investițiilor în țară, ceea ce va împiedica în cele din urmă dezvoltarea pe termen 

lung și va afecta viața oamenilor de rând; 

Concluzii 

14. subliniază că sectorul confecțiilor de înaltă calitate este esențial pentru dezvoltarea 

economică și socială a Bangladeshului, că extinderea sa a permis mai multor lucrători, 

în special femei, să treacă de la economia informală la economia formală; avertizează 

cu privire la inițiativele care ar putea duce la o dezangajare a întreprinderilor din UE și 

a altor întreprinderi din Bangladesh, lucru care ar afecta nu numai reputația țării, ci, mai 

ales, perspectivele de dezvoltare ale acesteia; 

15. subliniază faptul că este de datoria comună a guvernului Bangladeshului, a sectorului 

privat local, a comunității internaționale și a partenerilor de afaceri să contribuie la 

realizarea obiectivului general al unei conduite responsabile în afaceri; 
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o 

o     o 

16. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Serviciului European de Acțiune Externă, Vicepreședintei Comisiei/Înaltei 

Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, 

Reprezentantului Special al UE pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor 

statelor membre, Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, guvernului și 

parlamentului Bangladeshului, precum și Directorului General al OIM. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0268 

Pakistan, în special situația apărătorilor drepturilor omului și pedeapsa cu 

moartea  

Rezoluţia Parlamentului European din 15 iunie 2017 referitoare la Pakistan, în special 

situația apărătorilor drepturilor omului și pedeapsa cu moartea (2017/2723(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind situația din Pakistan, 

– având în vedere concluziile Consiliului din 18 iulie 2016 privind Pakistan, 

– având în vedere Planul de angajament pe cinci ani UE-Pakistan, 

– având în vedere Planul de acțiune privind drepturile omului adoptat de Pakistan, 

– având în vedere programul indicativ multianual UE-Pakistan 2014-2020, 

– având în vedere recomandările formulate în rapoartele misiunii UE de observare a 

alegerilor din Pakistan, 

– având în vedere declarațiile Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 

politica de securitate și ale purtătorului său de cuvânt privind Pakistanul, 

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948 și, în special, 

articolul 18, 

– având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, la care 

Pakistanul este țară semnatară, 

– având în vedere Convenția privind drepturile copilului, 

– având în vedere Constituția Pakistanului, 

– având în vedere Orientările UE privind promovarea și protecția libertății de religie sau 

de convingere, Orientările UE cu privire la apărătorii drepturilor omului și Orientările 

UE privind pedeapsa cu moartea, precum și Cadrul strategic al UE privind drepturile 

omului și democrația adoptat în 2012, 

– având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din 

Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât, până în 2015, în Pakistan a fost în vigoare un moratoriu asupra pedepsei cu 

moartea, însă aceasta a fost reinstituită în urma masacrului de la școala publică a 

armatei din orașul Peshawar din decembrie 2014; întrucât moratoriul a fost ridicat 
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inițial numai pentru activitățile teroriste, dar ulterior a fost extins la toate infracțiunile 

capitale; 

B. întrucât, în prezent, Pakistanul se numără printre țările cu cel mai mare număr de 

persoane condamnate la moarte de la nivel mondial; întrucât au fost raportate cazuri de 

execuții care au avut loc în timp ce mecanismele de recurs erau încă în desfășurare; 

C. întrucât „legislația privind blasfemia” din Pakistan (secțiunea 295-C din Codul penal) 

prevede obligativitatea pedepsei cu moartea; întrucât, în prezent, sute de persoane sunt 

în așteptarea procesului, iar mai multe persoane sunt condamnate la moarte sub acuzația 

de „blasfemie”; întrucât se consideră că legea conține definiții vagi care permit abuzuri 

împotriva dizidenților politici sau reducerea la tăcere a celor care exprimă opinii critice 

legitime la adresa instituțiilor de stat și a altor organisme; 

D. întrucât, în martie 2017, prim-ministrul a ordonat interzicerea tuturor materialelor 

online cu caracter „blasfemator”, iar autoritățile pakistaneze le-au solicitat companiilor 

care gestionează rețele de socializare să le ajute să identifice pakistanezii suspectați de 

„blasfemie”; întrucât, la 14 aprilie 2017, Mashal Khan, student la Universitatea Abdul 

Wali Khan, a fost linșat de un grup de colegi de-ai săi după ce a fost acuzat de 

publicarea unor materiale online cu caracter „blasfemator”; întrucât, la 10 iunie 2017, o 

instanță de combatere a terorismului din Pakistan l-a condamnat la moarte pe Taimoor 

Raza pentru presupusa comitere a unor acte de „blasfemie” pe Facebook; întrucât 

activistul Baba Jan și alți 12 manifestanți au fost condamnați la închisoare pe viață, cea 

mai severă sentință pronunțată pentru acuzația de participare la manifestații; 

E. întrucât, la 18 aprilie 2017, Adunarea Națională a Pakistanului a adoptat o rezoluție prin 

care condamnă linșarea lui Mashal Khan de către o mulțime violentă pe motivul unor 

presupuse acte de „blasfemie”; întrucât Senatul a dezbătut reforme pentru reducerea 

abuzurilor; 

F. întrucât tribunalele militare au fost autorizate pentru o perioadă de doi ani, timp în care 

sistemul judiciar civil ar fi trebuit consolidat; întrucât progresele înregistrate în ceea ce 

privește dezvoltarea sistemului judiciar au fost slabe, iar, la 22 martie 2017, tribunalele 

militare au fost reinstituite în mod controversat pentru o perioadă suplimentară de doi 

ani; 

G. întrucât, în Pakistan, s-au constatat mai multe cazuri în care apărători ai drepturilor 

omului, dizidenți politici și membri ai minorităților religioase sau ai unor grupuri 

precum Ahmadiyya s-au confruntat cu acte de intimidare, de agresiune, de tortură sau 

de hărțuire sau au fost închiși sau uciși; întrucât, din informațiile colectate de Grupul de 

lucru al ONU pentru disparițiile forțate sau involuntare și de ONG-uri, reiese că în 

spatele disparițiilor forțate se află forțele de securitate și autoritățile de aplicare a legii, 

inclusiv poliția și serviciile de informații; întrucât niciunul dintre autorii comiterii 

acestor fapte nu a fost adus în fața justiției; 

H. întrucât resortisantul indian Kulbhushan Jadhav a fost judecat de o instanță militară în 

aprilie 2017 și condamnat la moarte; întrucât cauza se află în prezent în fața Curții 

Internaționale de Justiție, pe motiv că acestuia i s-a refuzat dreptul de acces la serviciile 

consulare; întrucât, la 4 mai 2017, un băiat în vârstă de 10 ani a fost ucis, iar alte cinci 

persoane au fost rănite într-un atac al mulțimii asupra unei secții de poliție din 

Balochistan, care se pare că ar fi fost motivat de presupuse acte de „blasfemie”; 

întrucât, la 30 mai 2017, în urma unui presupus viol al unei adolescente (pe numele său 

„Shumaila”, conform mass-mediei locale) de către un membru al familiei sale din 

Rajanpur, victima a fost condamnată la pedeapsa cu moartea de către o instanță tribală; 
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întrucât aceste cazuri nu reprezintă evenimente izolate; 

I. întrucât cazul Aasiyei Noreen, mai bine cunoscută sub numele Asia Bibi, rămâne o 

importantă sursă de preocupare în materie de drepturile omului în Pakistan; întrucât 

Asia Bibi, o pakistaneză creștină, a fost condamnată pentru blasfemie de un tribunal 

pakistanez și condamnată la moarte prin spânzurare în 2010; întrucât, în cazul în care se 

dă curs sentinței, Asia Bibi ar fi prima femeie care este executată în mod legal în 

Pakistan pentru blasfemie; întrucât diverse petiții internaționale au solicitat eliberarea 

acesteia, pe motiv că este persecutată pentru religia sa; întrucât ministrul minorității 

creștine Shahbaz Bhatti și politicianul musulman Salmaan Taseer au fost uciși de 

justițiari pentru că au pledat în favoarea ei și au protestat contra „legilor blasfemiei”; 

întrucât, în ciuda suspendării temporare a condamnării la moarte a lui Asia Bibi, aceasta 

rămâne închisă în prezent, iar familia sa se ascunde; 

J. întrucât acțiunile de reprimare a ONG-urilor continuă nestingherite; întrucât, sub 

pretextul punerii în aplicare a planului național împotriva terorismului, numeroase 

ONG-uri au fost intimidate și hărțuite, iar birourile unora dintre acestea au fost închise; 

K. întrucât 12 milioane de femei nu au cărți de identitate naționale și, prin urmare, acestora 

li se refuză dreptul de a se înregistra pentru a vota la alegeri; întrucât mai multe misiuni 

ale UE de observare a alegerilor au formulat o serie de recomandări pentru 

îmbunătățirea procesului electoral pentru alegerile următoare, care sunt programate 

pentru 2018; 

L. întrucât Pakistanul a aderat la sistemul SGP+ la 1 ianuarie 2014; întrucât acest sistem ar 

trebui să ofere un stimulent puternic pentru respectarea principalelor drepturi ale 

omului și ale muncii, precum și a mediului și a principiilor unei bune guvernări; 

M. întrucât UE își menține pe deplin angajamentul pentru continuarea dialogului și a 

cooperării cu Pakistanul în cadrul Planului de angajament pe cinci ani și al celui care îl 

va înlocui, 

1. reiterează opoziția fermă a UE față de pedeapsa cu moartea, în toate cazurile, fără 

excepție; solicită abolirea universală a pedepsei capitale; își exprimă profunda 

îngrijorare cu privire la decizia Pakistanului de ridicare a moratoriului și la ritmul 

alarmant în care continuă în prezent execuțiile; invită Pakistanul să reinstituie 

moratoriul, cu obiectivul pe termen lung al abolirii complete a pedepsei cu moartea; 

2. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la semnalările privind utilizarea pedepsei cu 

moartea în Pakistan în urma unor procese viciate, la execuția minorilor și a persoanelor 

cu afecțiuni mintale, precum și la presupusele cazuri de tortură; invită guvernul să 

armonizeze dispozițiile privind pedeapsa cu moartea din legislația națională cu 

legislația și standardele internaționale, inclusiv să suspende execuțiile pentru orice altă 

infracțiune decât uciderea intenționată, să interzică execuția delincvenților minori și a 

persoanelor cu afecțiuni mintale și să introducă un moratoriu privind execuțiile pe 

durata unor căi de atac pendinte; 

3. regretă faptul că Pakistanul a făcut un pas înapoi în ceea ce privește respectarea 

drepturilor omului și statul de drept și, în special, regretă creșterea numărului 

execuțiilor extrajudiciare și actele de intimidare și utilizarea forței împotriva 

jurnaliștilor, a apărătorilor drepturilor omului, a ONG-urilor și a criticilor guvernului; 

reamintește obligațiile guvernului pakistanez de a asigura respectarea drepturilor 

fundamentale; salută adoptarea de către Pakistan a unui Plan de acțiune privind 

drepturile omului și solicită ca acesta să se concretizeze luând forma unor progrese 

tangibile; avertizează, în acest sens, profunda preocupare a UE în cazul în care 
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militanții vor continuă să fie victime ale unor astfel de practici și progresele vor întârzia 

să apară; 

4. își exprimă îngrijorarea cu privire la libertatea largă de acțiune acordată forțelor de 

securitate și invită guvernul pakistanez să asigure o mai bună supraveghere a acțiunilor 

lor; îndeamnă autoritățile competente să realizeze o anchetă promptă și imparțială cu 

privire la decesele survenite în arest, la omorurile comise de forțele de securitate și la 

acuzațiile de tortură, precum și să urmărească penal autorii execuțiilor extrajudiciare și 

ai actelor de tortură; 

5. deplânge utilizarea în Pakistan a tribunalelor militare, care organizează audieri în secret 

și au jurisdicție civilă; insistă ca autoritățile pakistaneze să acorde acces observatorilor 

internaționali și organizațiilor pentru drepturile omului în scopul monitorizării utilizării 

tribunalelor militare; solicită, de asemenea, trecerea imediată și în mod transparent la 

instanțe civile independente, în conformitate cu standardele internaționale privind 

procedurile judiciare; subliniază că resortisanților țărilor terțe aduși în fața justiției 

trebuie să li se permită accesul la servicii consulare și la protecție consulară; 

6. este profund preocupat de utilizarea în continuare a „legislației privind blasfemia” și 

consideră că acest lucru agravează climatul de intoleranță religioasă; ia act de 

constatările Curții Supreme a Pakistanului potrivit cărora persoanele acuzate de 

„blasfemie” „suferă în mod disproporționat și ireparabil” în lipsa unor garanții adecvate 

împotriva aplicării incorecte sau abuzive a acestor legi; invită, prin urmare, guvernul 

pakistanez să abroge secțiunile 295-A, 295-B și 295-C din Codul penal și să instituie 

garanții instituționale și procedurale eficace pentru a preveni utilizarea abuzivă a 

acuzațiilor de „blasfemie”; invită, de asemenea, guvernul să condamne cu o mai mare 

fermitate actele celor care iau legea în propriile mâini îndreptate împotriva presupușilor 

„blasfematori” și îl îndeamnă să nu folosească el însuși o retorică a „blasfemiei”; 

7. invită guvernul pakistanez să ia urgent măsuri pentru a proteja viața și drepturile 

jurnaliștilor și bloggerilor; își exprimă îngrijorarea cu privire la cererea adresată de 

autoritățile pakistaneze rețelelor de socializare Twitter și Facebook de a furniza 

informații referitoare la utilizatorii lor în vederea identificării persoanelor suspectate de 

„blasfemie”; solicită guvernului și parlamentului Pakistanului să modifice Legea din 

2016 privind prevenirea infracțiunilor săvârșite prin mijloace electronice și să elimine 

dispozițiile mult prea cuprinzătoare privind monitorizarea și păstrarea datelor și 

închiderea site-urilor pe baza unor criterii vagi; solicită, de asemenea, comutarea tuturor 

pedepselor cu moartea pronunțate în baza unor acuzații de „blasfemie” sau de opoziție 

politică, inclusiv comutarea sentinței lui Taimoor Raza; solicită, în acest context, 

președintelui Pakistanului să facă uz de puterea sa de grațiere;  

8. ia act de progresele realizate în punerea în aplicare a Planului de angajament pe cinci 

ani UE-Pakistan, dar își exprimă speranța ca noul Plan strategic de angajament care va 

fi finalizat în 2017 să fie ambițios și să contribuie la consolidarea relațiilor dintre UE și 

Pakistan;  

9. îndeamnă guvernul pakistanez să soluționeze, cât mai constructiv și mai rapid posibil, 

cazul actual al Asiei Bibi; recomandă adoptarea unor măsuri pentru a asigura siguranța 

dnei Bibi și a familiei acesteia, având în vedere modul în care au fost tratate 

dintotdeauna victimele acuzate de blasfemie de către justițiari și actori nejudiciari; 

10. reamintește că acordarea statutului SGP+ este supusă unor condiții, iar punerea în 

aplicare efectivă a convențiilor internaționale este o cerință de bază în cadrul 

sistemului; îndeamnă guvernul pakistanez să depună toate eforturile în vederea punerii 



 

 75 

în aplicare a celor 27 de convenții principale și să demonstreze că înregistrează 

progrese;  

11. invită Comisia și SEAE să dezbată aceste aspecte cu autoritățile pakistaneze în cadrul 

dialogului periodic privind drepturile omului; 

12. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 

externe și politica de securitate, Reprezentantului Special al UE pentru drepturile 

omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre și guvernului și parlamentului 

Pakistanului. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0269 

Situația drepturilor omului în Indonezia  

Rezoluţia Parlamentului European din 15 iunie 2017 referitoare la situația drepturilor 

omului în Indonezia (2017/2724(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Indonezia, în special cea din 19 

ianuarie 201772, 

– având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare (APC) UE-Indonezia, care a intrat 

în vigoare la 1 mai 2014 și comunicatul de presă comun din 29 noiembrie 2016 în urma 

primei reuniuni a comitetului mixt UE-Indonezia în cadrul APC, 

– având în vedere declarația locală a UE din 9 mai 2017 privind libertatea de religie sau 

de convingere și libertatea de exprimare,  

– având în vedere raportul Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru 

Drepturile Omului — Culegere privind Indonezia din 17 februarie 2017 și evaluarea 

periodică universală (al treilea ciclu), precum și rezumatul comunicărilor părților 

interesate cu privire la Indonezia din 20 februarie 2017,  

– având în vedere declarația din 27 iulie 2016 a purtătorului de cuvânt al Serviciului 

European de Acțiune Externă (SEAE) cu privire la execuțiile planificate în Indonezia,  

– având în vedere al 6-lea Dialog Uniunea Europeană - Indonezia pe tema drepturilor 

omului din 28 iunie 2016,  

– având în vedere Declarația de la Bangkok din 14 octombrie 2016 privind promovarea 

unui parteneriat global între UE și ASEAN pentru Obiectivele strategice comune,  

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 10 decembrie 1948,  

– având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP), 

pe care Indonezia l-a ratificat în 2006,  

– având în vedere Convenția din 1987 împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente 

crude, inumane sau degradante, 

– având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din 

Regulamentul său de procedură, 

                                                
72  Texte adoptate, P8_TA(2017)0002. 
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A. întrucât Indonezia este a patra țară ca populație din lume, a treia cea mai mare 

democrație, cea mai mare țară cu o populație majoritar musulmană și o societate 

diversă, cuprinzând 255 de milioane de cetățeni de diferite etnii, limbi și culturi;  

B. întrucât Indonezia este un partener important al UE; întrucât relațiile dintre UE și 

Indonezia, membră a G20, sunt strânse; întrucât UE și Indonezia împărtășesc aceleași 

valori în ceea ce privește drepturile omului, guvernarea și democrația;  

C. întrucât în 2016 s-a înregistrat un număr fără precedent de atacuri verbale violente și 

discriminatorii, hărțuiri și declarații virulente împotriva persoanelor LGBTI în 

Indonezia; întrucât aceste atacuri ar fi fost instigate, direct sau indirect, de oficiali 

guvernamentali, instituții ale statului și extremiști; întrucât, în plus, natura acestor 

atacuri s-a agravat în 2017;  

D. întrucât în provincia autonomă cu statut special Aceh, reglementată de legea Sharia, 

actele sexuale consimțite între parteneri de același sex și relațiile sexuale în afara 

căsătoriei sunt incriminate și sunt pedepsite cu o sancțiune de până la 100 de lovituri de 

bici și 100 luni de închisoare; întrucât, în mai 2017, doi tineri condamnați pentru relații 

sexuale între persoane de același sex au primit o pedeapsă de 85 de lovituri de trestie de 

zahăr; întrucât dreptul de a nu fi torturat este un drept fundamental și inalienabil; 

E. întrucât în restul Indoneziei homosexualitatea nu este ilegală; întrucât, cu toate acestea, 

comunitatea LGBTI a fost sub asediu în ultimii ani; 

F. întrucât 141 de bărbați au fost arestați pentru „încălcarea legilor pornografiei” după o 

descindere a poliției la un club al homosexualilor din Jakarta la 21 mai 2017;  

G. întrucât, din ianuarie 2016, Curtea Constituțională a Indoneziei analizează o petiție care 

vizează incriminarea relațiile sexuale homosexuale și în afara căsătoriei;  

H. întrucât crește intoleranța față de minoritățile religioase în Indonezia, care a devenit 

posibilă ca urmare a legilor și reglementărilor discriminatorii, inclusiv a legii privind 

blasfemia, care recunoaște în mod oficial numai șase religii; întrucât, începând din iunie 

2017, mai multe persoane au fost condamnate și încarcerate în temeiul legilor privind 

blasfemia;  

I. întrucât, în ianuarie 2017, Comisia națională pentru drepturile omului (Komisi Nasional 

Hak Asaki Manusia) a constatat că în unele provincii, cum ar fi Java de Vest, 

intoleranța religioasă este mult mai intensă decât în altele, precum și că oficiali ai 

guvernelor regionale sunt adeseori responsabili fie de tolerarea, fie de săvârșirea în mod 

direct a abuzurilor;  

J. întrucât există îngrijorări serioase legate de intimidarea și de violențele împotriva 

jurnaliștilor; întrucât jurnaliștii ar trebui să aibă acces la întreg teritoriul țării;  

K. întrucât, potrivit Human Rights Watch, între 2010 și 2015, 49 % dintre fetele cu vârsta 

de 14 de ani sau sub 14 ani au fost victime ale mutilării genitale; 

L. întrucât autoritățile au executat patru traficanții condamnați pentru trafic de droguri în 

iulie 2016 și au precizat că alți 10 de deținuți condamnați la moarte vor fi executați în 

2017,  

1. salută existența unei legături strânse între UE și Indonezia și reafirmă importanța 

legăturilor politice, economice și culturale puternice și de durată între cele două părți; 

subliniază importanța dialogului UE-Indonezia privind drepturile omului, permițând un 

schimb deschis cu privire la drepturile omului și la democrație, care reprezintă, de 

asemenea, baza APC;  
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2. solicită consolidarea contactelor parlamentare între UE și Indonezia prin care pot fi 

discutate în mod constructiv diverse aspecte de interes reciproc, inclusiv drepturile 

omului; invită Parlamentul Indoneziei să consolideze aceste relații interparlamentare;  

3. salută angajamentul activ al Indoneziei la nivel regional și multilateral; subliniază că 

Indonezia a fost evaluată recent în contextul evaluării periodice universale în cursul 

reuniunii Consiliul ONU pentru Drepturile Omului în mai 2017; subliniază că, la fel ca 

în ciclurile anterioare, Indonezia s-a supus în mod voluntar acestei evaluări;  

4. invită autoritățile din provincia autonomă cu statut special Aceh să împiedice 

continuarea persecutării homosexualilor și să dezincrimineze homosexualitatea prin 

modificarea Codului său Penal Islamic; condamnă ferm flagelarea celor doi bărbați 

homosexuali de 20 și de 23 de ani în Aceh, la 22 mai 2017, aceasta fiind prima dată 

când autoritățile din Aceh flagelează persoane pentru practici homosexuale; condamnă 

ferm faptul că homosexualitatea este ilegală în temeiul Codului Penal Islamic al 

provinciei Aceh, care se bazează pe legea Sharia; subliniază că pedepsirea celor doi 

bărbați este crudă, inumană și degradantă, putând fi considerată tortură în temeiul 

dreptului internațional; solicită, de asemenea, autorităților să înceteze imediat biciuirea 

în public;  

5. își exprimă, de asemenea, preocuparea privind creșterea intoleranței față de 

comunitatea LGBTI din Indonezia în alte regiuni decât provincia autonomă cu statut 

special Aceh; condamnă ferm faptul că 141 de bărbați au fost arestați după o descindere 

a poliției într-un club al homosexualilor din Jakarta, la 21 mai 2017, deși 

homosexualitatea nu este o infracțiune în temeiul Codului penal al Indoneziei; 

îndeamnă autoritățile și oficialii guvernamentali să se abțină de la declarații publice 

care sunt discriminatorii față de persoanele LGBTI sau față de alte minorități din 

această țară; subliniază faptul că poliția are datoria de a pune în aplicare legislația, de a 

proteja minoritățile vulnerabile și de a nu le persecuta;  

6. respinge afirmația Asociației de Psihiatrie Indoneziene potrivit căreia homosexualitatea 

și transsexualismul sunt tulburări mintale; solicită autorităților să pună capăt detenției 

forțate a persoanelor LGBTI și, de asemenea, să pună capăt tuturor formelor de 

„tratament” care vizează „vindecarea” acestora de homosexualitate, bisexualitate sau 

identitate transsexuală și să aplice în mod riguros interdicția; 

7. salută declarația președintelui Widodo din 19 octombrie 2016 prin care condamnă 

discriminarea persoanelor LGBTI; solicită președintelui Widodo să își utilizeze poziția 

cheie pentru a condamna public intoleranța și infracțiunile împotriva persoanelor, 

minorităților, femeilor și organizațiilor sau grupărilor LGBTI din țară;  

8. solicită revizuirea legii privind blasfemia, deoarece aceasta pune în pericol minoritățile 

religioase; sprijină recomandările ONU de abrogare a articolelor 156 și 156(a) din 

Codul penal, a legii privind prevenirea abuzurilor și defăimării religiei și a legii privind 

tranzacțiile și datele electronice, precum și retragerea acuzațiilor și încetarea 

persecuțiilor împotriva celor acuzați de blasfemie; 

9. își exprimă îngrijorarea privind creșterea intoleranței față de minoritățile etnice, 

religioase și sexuale; îndeamnă autoritățile din Indonezia să își continue și să își 

intensifice eforturile pentru a consolida toleranța religioasă și diversitatea socială; 

condamnă ferm toate actele de violență, hărțuire și intimidare împotriva minorităților; 

solicită ca toți cei care comit astfel de infracțiuni să fie trași la răspundere;  

10. își exprimă îngrijorarea cu privire la încălcările grave ale libertății presei; îndeamnă 

guvernul Indoneziei să insiste ca organismele de stat să adopte o politică de toleranță 
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zero față de abuzurile fizice împotriva jurnaliștilor și să ofere acces liber presei străine 

în țară;  

11. invită autoritățile din Indonezia să abroge toate dispozițiile legale care limitează în mod 

nejustificat libertățile fundamentale și drepturile omului; invită autoritățile din 

Indonezia să își revizuiască toate legile și să asigure conformitatea acestora cu 

obligațiile internaționale ale țării, în special cele privind libertatea de exprimare, de 

gândire, de conștiință și de religie, egalitatea în fața legii, dreptul la nediscriminare, 

precum și dreptul de exprimare și de întrunire;  

12. este preocupat de informațiile referitoare la persistența violențelor împotriva femeilor, 

precum și practicilor care aduc prejudicii femeilor, precum mutilarea genitală a 

femeilor; invită autoritățile din Indonezia să-și pună în aplicare legislația privind 

violența împotriva femeilor, să sancționeze toate formele de violență sexuală și să 

legifereze în vederea eliminării inegalității de gen și a emancipării femeilor;  

13. salută suspendarea execuțiilor persoanelor condamnate la moarte pentru trafic de 

droguri până la revizuirea cazurilor lor; îndeamnă guvernul Indoneziei să oprească în 

continuare toate aceste execuții și să judece din nou aceste cazuri în conformitate cu 

standardele internaționale; solicită aplicarea imediată a unui moratoriu privind 

utilizarea pedepsei cu moartea în vederea abolirii pedepsei cu moartea;  

14. invită guvernul Indoneziei să își îndeplinească toate obligațiile și să respecte și să 

protejeze drepturile și libertățile consacrate în PIDCP; 

15. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 

externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, 

guvernului și parlamentului Indoneziei, Secretarului General al Asociației Națiunilor 

din Asia de Sud-Est (ASEAN), Comisiei Interguvernamentale pentru drepturile omului 

a ASEAN și Consiliului ONU pentru Drepturile Omului. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0270 

Punerea în aplicare a Fondului european pentru investiții strategice  

Rezoluţia Parlamentului European din 15 iunie 2017 referitoare la punerea în aplicare 

a Fondului european pentru investiții strategice (2016/2064(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolele 165 și 166 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 

14, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiții strategice, 

Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european de 

proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 

1316/2013 – Fondul european pentru investiții strategice73 (Regulamentul privind 

FEIS), 

– având în vedere raportul Comisiei din 31 mai 2016 către Parlamentul European, 

Consiliu și Curtea de Conturi Europeană privind gestionarea Fondului de garantare al 

Fondului european pentru investiții strategice în 2015 (COM(2016)0353), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 1 iunie 2016 către Parlamentul European, 

Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor intitulată „Europa investește din nou – Bilanțul Planului de investiții pentru 

Europa și etapele următoare (COM(2016)0359), 

– având în vedere raportul anual al Băncii Europene de Investiții pentru Parlamentul 

European și Consiliu privind finanțarea din partea Grupului BEI și operațiunile de 

investiții în cadrul FEIS pentru 201574, 

– având în vedere evaluarea documentului de lucru al Comisiei (SWD(2016)0297), 

evaluarea funcționării Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) de către 

                                                
73  JO L 169, 1.7.2015, p. 1. 
74  http://www.eib.org/attachments/strategies/efsi_2015_report_ep_council_en.pdf 

http://www.eib.org/attachments/strategies/efsi_2015_report_ep_council_en.pdf
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Banca Europeană de Investiții75, auditul ad-hoc privind aplicarea Regulamentului (UE) 

nr. 2015/1017 realizat de Ernst and Young76 și avizul Curții de Conturi Europene77, 

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2016 și (UE) 2015/1017 în ceea ce 

privește prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și 

introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de 

consiliere în materie de investiții (COM(2016)0597), 

– având în vedere Acordul de la Paris adoptat la cea de-a 21-a Conferință a părților (COP 

21) la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC), 

organizată la Paris, Franța, în decembrie 2015, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European78, 

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor79, 

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru 

afaceri economice și monetare, desfășurate în conformitate cu articolul 55 din 

Regulamentul de procedură, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, precum și articolul 1 

alineatul (1) litera (e) din decizia Conferinței președinților din 12 decembrie 2002 

privind procedura de autorizare a rapoartelor din proprie inițiativă și anexa 3 la aceasta, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru afaceri economice 

și monetare, precum și avizele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei 

pentru transport și turism, Comisiei pentru comerț internațional, Comisiei pentru 

control bugetar, Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei 

pentru piața internă și protecția consumatorilor, Comisiei pentru dezvoltare regională și 

Comisiei pentru cultură și educație (A8-0200/2017), 

1. ia act de decalajul semnificativ în materie de investiții din Europa, pe care Comisia îl 

estimează la cel puțin 200-300 de miliarde EUR pe an; subliniază, în special, în acest 

context, necesitățile de finanțare cu risc ridicat din Europa, îndeosebi în domeniile 

finanțării IMM-urilor, a cercetării și dezvoltării (C-D), a TIC și infrastructurilor de 

transport, comunicații și energetice, care sunt necesare pentru a sprijini dezvoltarea 

economică favorabilă incluziunii; este preocupat de faptul că cele mai recente date 

privind conturile naționale nu indică nicio creștere a investițiilor de la lansarea 

Fondului european pentru investiții strategice (FEIS), ceea ce generează îngrijorări 

legate de faptul că, dacă nu se schimbă nimic, creșterea economică modestă și ratele 

ridicate ale șomajului, în special în rândul tinerilor și al noilor generații, vor persista; 

subliniază că eliminarea acestui decalaj în materie de investiții prin crearea unui mediu 

favorabil investițiilor în anumite domenii strategice este esențială pentru relansarea 

creșterii, combaterea șomajului, promovarea dezvoltării unei industrii puternice, 

                                                
75  http://www.eib.org/attachments/ev/ev_evaluation_efsi_en.pdf, September 2016 
76  Raportul din 14 noiembrie 2016, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/ey-report-on-efsi_en.pdf 
77  JO C 465, 13.12.2016, p. 1. 
78  JO C 268, 14.8.2015, p. 27. 
79  JO C 195, 12.6.2015, p. 41. 

http://www.eib.org/attachments/ev/ev_evaluation_efsi_en.pdf
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durabile și competitive și atingerea obiectivelor de politici ale UE pe termen lung; 

2. subliniază rolul jucat de FEIS în ceea ce privește soluționarea dificultăților și 

înlăturarea obstacolelor din calea finanțării, precum și implementarea unor investiții 

strategice, transformatoare și productive care oferă un nivel ridicat de valoare adăugată 

economiei, mediului înconjurător și societății, reformarea și modernizarea economiilor 

statelor membre, generarea de creștere și de locuri de muncă pentru care nu se obține 

finanțare de pe piață în pofida fezabilității economice, precum și încurajarea 

investițiilor private în toate regiunile UE;  

3. reamintește rolul Parlamentului, astfel cum este prevăzut în regulament, în special în 

ceea ce privește monitorizarea punerii în aplicare a FEIS; recunoaște, cu toate acestea, 

că este prea devreme să se finalizeze o evaluare cuprinzătoare bazată pe dovezi a 

funcționării FEIS și a impactul acestuia asupra economiei UE, însă este de părere că 

este esențială o evaluare preliminară, bazată pe datele cuprinzătoare privind proiectele 

selectate și respinse și deciziile aferente, pentru a se identifica posibile domenii de 

ameliorare pentru FEIS 2.0 și pentru perioada ulterioară; invită Comisia să prezinte o 

evaluare cuprinzătoare imediat ce informațiile respective devin disponibile; 

 

Adiționalitate 

4. reamintește că obiectivul FEIS este să asigure adiționalitate contribuind la remedierea 

disfuncționalităților pieței sau a situațiilor de investiții suboptime, sprijinind operațiuni 

care nu ar fi putut fi realizate, sau nu ar fi putut fi realizate în aceeași măsură, în cadrul 

instrumentelor financiare existente ale Uniunii sau prin intermediul unor surse private, 

fără implicarea FEIS; observă, cu toate acestea, că este necesară o clarificare 

suplimentară a conceptului de adiționalitate;  

5. reamintește că, deși se străduiesc să creeze locuri de muncă, creștere durabilă, coeziune 

economică, socială și teritorială conform obiectivelor generale prevăzute la articolul 9 

din Regulamentul privind FEIS, se consideră că proiectele susținute de FEIS oferă 

adiționalitate în cazul în care comportă un risc ce corespunde activităților speciale ale 

BEI, astfel cum sunt definite la articolul 16 din Statutul BEI și în orientările BEI 

privind politica aferentă riscului de credit; reamintește că proiectele sprijinite de FEIS 

au, de regulă, un profil de risc mai ridicat decât proiectele sprijinite prin operațiunile 

normale ale BEI; subliniază că proiectele BEI care au un risc mai scăzut decât riscul 

minim al activităților speciale ale BEI pot să fie și ele sprijinite de FEIS numai dacă 

este necesară utilizarea garanției UE pentru asigurarea adiționalității; 

6. remarcă faptul că, deși toate proiectele aprobate în cadrul FEIS sunt prezentate ca 

„activități speciale”, o evaluare independentă a constatat că unele proiecte ar fi putut fi 

finanțate fără utilizarea garanției UE; 

7. solicită Comisiei, în cooperare cu BEI și cu structurile de guvernanță ale FEIS, să 

întocmească un inventar al tuturor finanțărilor BEI garantate de UE care intră sub 

incidența criteriilor adiționalității și să ofere explicații clare și cuprinzătoare cu privire 

la dovezile care atestă că acestea nu ar fi putut fi realizate prin alte mijloace; 

8. observă că ar putea să apară o contradicție între obiectivele calitative și cantitative ale 

FEIS, în sensul că, pentru a atinge obiectivul de atragere de investiții private, BEI ar 

putea să finanțeze proiecte mai puțin riscante în cazul în care există deja un interes din 
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partea investitorilor; îndeamnă BEI și structurile de guvernanță ale FEIS să 

implementeze o adiționalitate reală, astfel cum este definită la articolul 5 din 

Regulamentul privind FEIS, și să asigure că disfuncționalitățile pieței și situațiile sub 

nivelul optim sunt tratate integral; 

9. solicită BEI să garanteze transparența în gestionarea fondurilor, precum și în ceea ce 

privește originea eventualelor contribuții publice, private și ale părților terțe și să ofere 

date concrete, inclusiv privind proiectele specifice și investitorii străini, și subliniază 

cerințele de raportare către Parlament prevăzute în Regulamentul privind FEIS; 

reamintește că toți posibilii contribuitori viitori din țări terțe trebuie să respecte toate 

normele UE privind achizițiile publice, dreptul muncii și reglementările de mediu și se 

așteaptă să se respecte pe deplin criteriile sociale și de mediu aplicabile proiectelor BEI 

în deciziile de finanțare a proiectelor FEIS; 

Tabelul comparativ și selecția proiectelor 

10. constată că, astfel cum se prevede în regulament, înainte să fie selectate pentru sprijin 

din partea FEIS, proiectele trebuie să treacă prin procese de verificare prealabilă și 

decizionale atât în structurile de guvernanță ale BEI, cât și în cele ale FEIS; observă că 

promotorii de proiecte și-au exprimat dorința de a beneficia de feedback rapid și de 

transparență sporită atât în legătură cu criteriile de selecție, cât și cu cuantumul și 

tipul/tranșa de posibil sprijin din partea FEIS; solicită o mai mare claritate, pentru a 

încuraja și mai mult promotorii de proiecte să solicite sprijin din partea FEIS, inclusiv 

prin punerea tabloului de bord la dispoziția solicitanților de finanțare din partea FEIS; 

solicită ca procesul decizional să devină mai transparent în ceea ce privește criteriile de 

selecție și sprijinul financiar și să fie accelerat, asigurând totodată în continuare 

îndeplinirea în mod riguros a obligației de diligență cu scopul de a proteja resursele UE; 

subliniază că, pentru a simplifica procesul de evaluare, în special pentru platformele de 

investiții, ar trebui să se încurajeze o obligație de diligență comună din partea BEI și a 

băncilor naționale de promovare (BNP) sau o delegare de competențe din partea BEI 

către BNP; 

11. consideră că criteriile conform cărora sunt evaluate proiectele și contrapărțile eligibile 

ar necesita o clarificare suplimentară; solicită informații suplimentare de la organele de 

conducere ale FEIS cu privire la evaluările efectuate asupra tuturor proiectelor aprobate 

în mod corespunzător în cadrul FEIS, în special în ceea ce privește adiționalitatea, 

contribuția acestora la creșterea economică și capacitatea lor de a crea locuri de muncă, 

astfel cum se definește în regulament; solicită, în ceea ce privește contrapărțile eligibile, 

ca pentru acest tip de entități să se impună norme stricte privind guvernanța corporativă 

atunci când doresc să devină parteneri acceptabili ai FEIS din perspectiva principiilor 

UE și a standardelor Organizației Internaționale a Muncii (OIM); 

12. reamintește faptul că tabelul comparativ este un instrument prin care Comitetul de 

investiții (CI) prioritizează utilizarea garanției UE pentru operațiunile care prezintă 

punctaje și valoare adăugată mai ridicate și că acesta trebuie utilizat în mod 

corespunzător de către CI; intenționează să evalueze dacă tabelul comparativ și 

indicatorii acestuia sunt consultați, aplicați și utilizați în mod corespunzător; solicită 

aplicarea corespunzătoare a criteriilor de selecție și îmbunătățirea transparenței acestui 

proces; reamintește că, în conformitate cu anexa la prezentul regulament, CI trebuie să 

atribuie o importanță egală fiecărui pilon al tabelului comparativ atunci când stabilește 

prioritatea proiectelor, indiferent dacă pilonul respectiv atribuie un punctaj numeric sau 
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dacă este compus din indicatori calitativi și cantitativi fără punctaj; regretă că pilonul 3, 

care este relevant pentru aspectele tehnice ale proiectelor, a primit în tabelul comparativ 

actual aceeași pondere precum pilonii 1 și 2, care se referă la rezultatele dorite mai 

importante; critică faptul că BEI admite ea însăși că experții CI utilizează cel de-al 4-

lea pilon doar în scop informativ, nu și pentru procesul decizional; solicită ca tabelele 

comparative să fie făcute publice după adoptarea deciziei finale privind un proiect, 

excluzându-se informațiile sensibile din punct de vedere comercial; 

13. recunoaște că poate să fie nevoie de câțiva ani pentru a se pregăti proiecte noi și 

inovatoare, că BEI se află sub presiunea de a atinge obiectivul de 315 miliarde EUR și, 

prin urmare, nu a avut altă opțiune decât să lanseze activitățile FEIS imediat; este 

preocupat, totuși, de faptul că, la punerea în aplicare a FEIS, BEI s-a folosit până acum 

de propriul flux de proiecte care conține, în mare măsură, proiecte cu un risc mai redus, 

reducând astfel propria sa finanțare convențională; își exprimă temerea că FEIS nu 

asigură finanțare complementară pentru proiecte inovatoare cu risc ridicat; subliniază 

că, dacă un proiect este calificat drept activitate specială, aceasta nu înseamnă neapărat 

că este riscant; totuși, clasificarea ca activitate specială ar putea proveni și din faptul că 

finanțarea proiectului a fost structurată în mod artificial ca fiind riscantă, ceea ce 

înseamnă că proiectele cu risc foarte scăzut pot și ele să ajungă cu ușurință proiecte cu 

risc ridicat; subliniază faptul că criteriile proiectului nu ar trebui să fie relaxate doar 

pentru atingerea unui obiectiv politic de 315 miliarde EUR în investiții mobilizate; 

14. solicită BEI să furnizeze o estimare a capacității sale potențiale anuale de creditare pe 

termen mediu, luând în considerare FEIS și posibilele evoluții în materie de 

reglementare, și să își continue propria activitate de creditare la rate de 70-75 de 

miliarde EUR pe an, folosind profiturile, rambursările din programe etc. și utilizând 

FEIS ca instrument complementar; ia act de faptul că aceasta ar însemna ca volumul de 

afaceri al BEI să ajungă la cel puțin 90 de miliarde EUR, în loc de 75 de miliarde EUR 

în total; 

15. consideră că este important să se discute dacă efectul de pârghie preconizat de 15 este 

adecvat pentru a permite FEIS să sprijine proiectele de înaltă calitate care prezintă un 

risc mai ridicat și invită Comisia să furnizeze o evaluare în acest sens; reamintește că 

efectul de pârghie preconizat de 15 se bazează pe portofoliu și reflectă experiența BEI 

în materie de finanțare în scopul remedierii disfuncționalităților pieței; solicită 

evaluarea obiectivelor publice care trebuie îndeplinite de către FEIS, în mod 

complementar față de cerința legată de volum; sugerează să se țină cont, de asemenea, 

de obiectivele Uniunii stabilite în cadrul Conferinței de la Paris privind schimbările 

climatice (COP21); invită BEI să prezinte efectul de pârghie obținut până în prezent, 

împreună cu metoda de calcul de bază; 

16. subliniază faptul că proiectele la scară mică întâmpină adesea dificultăți în accesarea 

finanțării de care au nevoie; ia act cu îngrijorare de faptul că se pretinde că proiectele 

mici sunt neeligibile și sunt descurajate să solicite finanțare FEIS din cauza 

dimensiunilor lor; atrage atenția asupra impactului semnificativ pe care un proiect mic 

l-ar putea avea totuși la nivel național sau regional; subliniază că este necesar să se 

consolideze asistența tehnică oferită de Platforma europeană de consiliere în materie de 

investiții (EIAH), care are un rol esențial în consilierea și acompanierea promotorilor de 

proiecte de mică anvergură în structurarea și gruparea proiectelor prin intermediul unor 

platforme de investiții sau acorduri-cadru; solicită Comitetului director să analizeze 

această chestiune și să prezinte propuneri pentru a remedia această situație; 
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Diversificarea sectorială 

17. subliniază faptul că FEIS este un instrument bazat pe cerere, care ar trebui, totuși, să se 

orienteze în funcție de obiectivele politice stabilite în regulament și definite de către 

Comitetul director; solicită intensificarea și extinderea activităților de informare către 

sectoarele care au o cerere nesatisfăcută de investiții, dar care nu au putut utiliza pe 

deplin FEIS; observă, în acest sens, că la nivel macroeconomic european ar trebui luate 

mai multe măsuri pentru a stimula cererea; 

18. salută faptul că toate sectoarele definite în Regulamentul privind FEIS au fost acoperite 

de finanțarea FEIS; subliniază însă că anumite sectoare sunt subreprezentate, în special 

sectoarele infrastructurii sociale, sănătății și educației, cărora le-a fost alocat doar 4 % 

din finanțarea aprobată de FEIS; observă că acest lucru poate fi cauzat de o varietate de 

motive, de exemplu, din cauza faptului că este posibil ca anumite sectoare să sufere ca 

urmare a lipsei de experiență și de cunoștințe tehnice sau să nu știe cum să acceseze 

FEIS, sau din cauză că ofereau deja, la declanșarea FEIS, oportunități de investiții mai 

bune din perspectiva proiectelor pregătite și rentabile; invită BEI, în acest context, să 

discute despre modalitățile de a îmbunătăți diversificarea sectorială, corelând-o cu 

obiectivele stabilite în regulament, precum și despre posibilitatea ca sprijinul FEIS să se 

extindă și la alte sectoare; 

19. reamintește că acordul COP21 privind schimbările climatice aprobat de UE implică o 

tranziție majoră către investițiile sustenabile pe care FEIS ar trebui să o sprijine pe 

deplin; subliniază că investițiile FEIS ar trebui să fie compatibile cu acest angajament; 

subliniază că este necesară consolidarea raportării privind schimbările climatice; 

20. atrage atenția asupra necesității de a spori procentajul de resurse destinate proiectelor 

pe termen lung, cum ar fi rețelele de telecomunicații, sau proiectelor prezentând un risc 

destul de ridicat, asociat în general noilor tehnologii emergente mai avansate; constată 

că investițiile în infrastructura de bandă largă și în rețelele 5G, în securitatea 

cibernetică, în digitalizarea economiei tradiționale, în domeniul microelectronicii, în 

calculul de înaltă performanță (HPC) ar putea reduce și mai mult decalajul digital; 

21. regretă lipsa limitelor pentru concentrarea geografică în faza inițială; reamintește că 

sectorul transporturilor a avut cea mai mare contribuție la FEIS, de 2,2 miliarde EUR 

din totalul de 8 miliarde EUR, reprezentând mai mult de 25 % din totalul fondului de 

garantare; își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că sectorul transporturilor a 

primit doar 13 % din totalul investițiilor mobilizate și puse la dispoziție până acum în 

cadrul componentei pentru infrastructură și inovare a FEIS, procentaj extrem de mic în 

comparație cu limita de 30 % stabilită pentru fiecare sector; solicită comitetului de 

investiții să acorde o atenție deosebită proiectelor din sectorul transporturilor, având în 

vedere că acestea sunt foarte puțin reprezentate în portofoliul de investiții și că 

transportul are un rol important pentru dezvoltarea economică și siguranța cetățenilor; 

Guvernanță 

22. constată că structurile de guvernanță ale FEIS au fost puse în aplicare pe deplin în 

cadrul BEI; consideră că, pentru a îmbunătăți eficiența și gradul de responsabilitate al 

FEIS, ar trebui să se discute opțiunile pentru a separa complet structura de guvernanță a 

FEIS de cea a BEI; 
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23. reamintește că directorul executiv este responsabil de gestionarea curentă a FEIS, de 

pregătirea și prezidarea reuniunilor CI și de reprezentarea externă; reamintește faptul că 

directorul executiv este asistat de directorul executiv adjunct; regretă faptul că, în 

practică, rolurile respective, în special cel al directorului executiv adjunct, nu au fost 

identificate în mod clar; invită BEI să reflecteze la definirea mai clară a sarcinilor 

directorului executiv și ale directorului executiv adjunct, pentru a asigura transparența 

și responsabilitatea; consideră că este important ca directorul executiv, asistat de 

directorul executiv adjunct, să stabilească în continuare ordinea de zi a ședințelor CI; 

propune, în plus, ca directorul executiv să elaboreze proceduri pentru soluționarea 

potențialelor conflicte de interese în cadrul CI, să raporteze Comitetului director (CD), 

să propună sancțiuni pentru încălcări, precum și mijloacele de punere în aplicare a 

acestora; consideră că autoritatea directorului executiv și a directorului executiv adjunct 

în îndeplinirea acestor sarcini ar fi consolidată dacă aceștia s-ar bucura de o mai mare 

autonomie față de BEI; în consecință, invită BEI să analizeze opțiunile pentru a crește 

independența directorului executiv și a directorului executiv adjunct; 

24. reamintește că experții CI răspund de selectarea proiectelor FEIS, de acordarea 

garanției UE și de aprobarea operațiunilor cu platformele de investiții și cu bănci 

naționale de promovare (BNP) sau instituții; reamintește, de asemenea, că aceștia sunt 

independenți; este preocupat, prin urmare, de conflictele de interese evidențiate printre 

membrii CI, care trebuie evitate pe viitor, în toate situațiile; 

25 consideră că selecția proiectelor nu este suficient de transparentă; subliniază că BEI ar 

trebui să aducă îmbunătățiri în ceea ce privește divulgarea informațiilor cu privire la 

proiectele pe care le aprobă în cadrul FEIS, cu justificarea adecvată a adiționalității și 

cu tabelul comparativ, precum și cu privire la contribuția proiectelor la atingerea 

obiectivelor FEIS, punând un accent deosebit pe impactul preconizat al operațiunilor 

FEIS asupra decalajului în materie de investiții existent în Uniune; 

26. invită BEI să reflecteze cu privire la modalitățile în care s-ar putea îmbunătăți 

cooperarea dintre CI, prin intermediul directorului executiv și al CD; consideră că este 

important ca directorul executiv să participe în continuare la reuniunile CD, ceea ce i-ar 

permite acestuia să informeze CD cu privire la activitățile viitoare; 

27. propune discutarea mijloacelor de consolidare a transparenței structurilor de guvernanță 

ale FEIS față de Parlament și adăugarea unui nou membru titular al CD numit de 

Parlament; îndeamnă organismele de guvernanță ale FEIS să facă schimb de informații 

cu Parlamentul de manieră proactivă; 

Băncile naționale de promovare 

28. reamintește faptul că, datorită cunoștințelor lor de specialitate, BNP sunt esențiale 

pentru succesul FEIS, având în vedere apropierea și familiaritatea cu piețele locale; 

constată că sinergiile nu au fost exploatate până acum în măsura necesară; observă că 

există riscul ca instituțiile locale să fie eliminate din joc de către BEI și invită BEI să își 

îmbunătățească capacitatea de a atrage parteneri de la nivel național și regional; solicită 

BEI să sprijine consolidarea structurilor bancare publice existente, în scopul de a 

facilita de manieră activă schimbul de bune practici și cunoștințe despre piață între 

aceste instituții; consideră, în acest sens, că BNP ar trebui să își propună să încheie 

acorduri de colaborare cu Fondul european de investiții (FEI); recunoaște că FEIS și 

BEI sunt din ce în ce mai dispuse să adopte mai multe tranșe inferioare/subordonate cu 
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BNP și le îndeamnă să continue să facă acest lucru; invită Comisia și BEI să discute în 

ce măsură ar fi utilă punerea la dispoziția CD a cunoștințelor de specialitate ale BNP; 

Platformele de investiții 

29. reamintește că ar trebui să se ofere posibilitatea investițiilor diversificate, cu o orientare 

tematică sau geografică, prin sprijinirea finanțării și prin comasarea proiectelor și 

fondurilor din diferite surse; remarcă cu preocupare faptul că prima platformă de 

investiții a fost înființată doar în al treilea trimestru din 2016 și că această întârziere 

afectează atât oportunitatea proiectelor la scară mică de a beneficia de FEIS, cât și 

dezvoltarea unor proiecte transfrontaliere; subliniază necesitatea simplificării normelor 

pentru crearea de platforme de investiții; solicită BEI și Platformei europene de 

consiliere în materie de investiții (EIAH) să promoveze utilizarea platformelor de 

investiții ca o modalitate de realizare a diversificării geografice și tematice a 

investițiilor; 

30. îndeamnă organismele de guvernanță ale FEIS să acorde o mai mare atenție 

platformelor de investiții în vederea maximizării beneficiilor pe care acestea le pot 

aduce în depășirea obstacolelor în calea investițiilor, în special în statele membre cu 

piețe financiare mai puțin dezvoltate; invită BEI să furnizeze părților interesate, 

inclusiv organismelor naționale, locale și regionale, mai multe informații cu privire la 

platforme și cu privire la condițiile și la criteriile de înființare a acestora; recunoaște 

rolul autorităților locale și regionale în identificarea proiectelor strategice și încurajează 

participarea acestora; 

31. propune o discuție cu privire la mijloacele suplimentare de promovare a platformelor de 

investiții, de exemplu prin acordarea de prioritate aprobării proiectelor prezentate prin 

intermediul unei platforme, gruparea proiectelor mai mici și a contractelor de grup, 

precum și instituirea unor mecanisme de finanțare a grupărilor de contracte; consideră 

că platformele transnaționale ar trebui promovate în mod special, deoarece multe 

proiecte energetice și digitale au o dimensiune transnațională; 

Instrumente financiare 

32. reamintește că BEI a dezvoltat noi instrumente financiare pentru FEIS în scopul de a 

furniza produse personalizate pentru finanțarea cu grad ridicat de risc; îndeamnă BEI să 

își mărească în continuare valoarea adăugată, concentrându-se pe produse financiare 

mai riscante, precum finanțările subordonate și instrumentele de pe piața de capital; își 

exprimă preocuparea cu privire la criticile formulate de promotorii de proiecte, conform 

cărora instrumentele de finanțare puse la dispoziție nu sunt compatibile cu necesitățile 

proiectelor lor (proiectele cu risc ridicat au deseori nevoie de un avans pentru a demara 

investițiile și nu de sume mai mici în fiecare an), și de investitorii care subliniază faptul 

că nu sunt, în prezent, în măsură să participe la finanțarea FEIS din cauza lipsei de 

instrumente de capital privat corespunzătoare; invită BEI să examineze această 

chestiune împreună cu promotorii de proiecte și cu investitorii; de asemenea, invită BEI 

să exploreze modul în care dezvoltarea obligațiunilor ecologice poate maximiza 

potențialul FEIS în finanțarea de proiecte care au beneficii pozitive pentru mediu și/sau 

climă; 

Diversificarea geografică 
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33. salută faptul că, până la sfârșitul anului 2016, toate cele 28 de țări au primit finanțare 

din FEIS; observă însă cu preocupare că, la 30 iunie 2016, UE-15 primiseră 91 %, în 

timp ce UE-13 beneficiaseră de numai 9 % din sprijinul FEIS; regretă că de sprijinul 

FEIS a beneficiat, în principal, doar un număr limitat de țări, unde decalajele în materie 

de investiții sunt deja sub media UE; observă că în țările beneficiare există adeseori 

inegalități în ceea ce privește distribuția geografică a proiectelor finanțate din FEIS; 

consideră că există un risc de concentrare teritorială și subliniază că este necesar să se 

acorde mai multă atenție regiunilor mai puțin dezvoltate din toate cele 28 de state 

membre; invită BEI să asigure în continuare asistență acelor țări și regiuni care au 

beneficiat în mai mică măsură de finanțare din partea FEIS; 

34. recunoaște că există o legătură între PIB și numărul de proiecte aprobate; recunoaște că 

statele membre mai mari sunt în măsură să profite de piețele de capital mai dezvoltate 

și, prin urmare, sunt mai susceptibile să beneficieze de un instrument orientat spre 

piață, precum FEIS; subliniază faptul că sprijinul mai scăzut acordat de FEIS în EU-13 

poate fi atribuit și altor factori, precum dimensiunea redusă a proiectelor, poziția 

geografică periferică a unei anumite regiuni și concurența din partea fondurilor 

structurale și de investiții europene (fondurile ESI); observă cu preocupare, cu toate 

acestea, beneficiile disproporționate pentru anumite țări și subliniază necesitatea de a 

diversifica și mai mult distribuția geografică, în special în sectoare esențiale, de 

exemplu prin îmbunătățirea productivității și a sustenabilității economiilor, punând 

accentul în mod deosebit pe dezvoltarea tehnologică; solicită Comisiei să investigheze 

și să cartografieze în continuare motivele distribuției geografice actuale;  

Platforma europeană de consiliere în materie de investiții (EIAH) 

35. acordă o importanță deosebită funcționării EIAH; consideră că misiunea acesteia de a 

acționa ca punct de contact unic pentru consiliere cuprinzătoare și asistență tehnică pe 

parcursul tuturor etapelor din ciclul de viață al proiectului constituie, în mare măsură, 

un răspuns la nevoia din ce în ce mai mare a autorităților și promotorilor de sprijin sub 

forma asistenței tehnice; 

36. este mulțumit de faptul că EIAH funcționează efectiv din septembrie 2015, trecând 

printr-o etapă rapidă de implementare; ia act de faptul că, din cauza scurtei sale 

existențe și din cauza lipsei de personal din faza inițială, nu toate serviciile oferite de 

EIAH au fost dezvoltate complet și activitatea s-a axat mai ales pe oferirea de sprijin 

pentru dezvoltarea și structurarea proiectelor, consultanță în materie de politici și 

selecție de proiecte; subliniază că este necesar ca EIAH să recruteze experți din diverse 

domenii pentru a-și orienta mai bine activitățile de consiliere, comunicare și sprijin 

către sectoarele care nu utilizează FEIS la capacitatea sa maximă; 

37. este convins că EIAH are potențialul de a juca un rol important în rezolvarea multora 

dintre deficiențele implementării FEIS; este ferm convins că, pentru a realiza acest 

lucru, EIAH trebuie să adopte o atitudine mai proactivă în furnizarea de asistență în 

domenii precum instituirea platformelor de investiții, având în vedere și importanța 

acestora din urmă în finanțarea proiectelor mai mici; subliniază, de asemenea, rolul 

EIAH în oferirea de consiliere pentru combinarea altor surse de finanțare din partea 

Uniunii cu FEIS; 

38. consideră, în mod similar, că EIAH poate să contribuie în mod activ la diversificarea 

geografică și sectorială, nu numai prin acoperirea tuturor regiunilor și a mai multor 
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sectoare în furnizarea serviciilor sale, ci și acordând asistență BEI pentru lansarea de 

operațiuni; consideră că EIAH poate juca un rol important prin contribuția la obiectivul 

de coeziune economică, socială și teritorială; 

39. reamintește că Regulamentul privind FEIS conferă EIAH un mandat de mobilizare a 

cunoștințelor locale în vederea facilitării sprijinului FEIS la nivelul întregii Uniunii; 

este de părere că sunt necesare îmbunătățiri semnificative în acest domeniu, îndeosebi o 

cooperare consolidată cu instituțiile naționale competente; acordă o mare importanță 

furnizării de servicii la nivel local, inclusiv pentru a ține seama de situațiile specifice și 

de necesitățile locale, în special în țările care nu au experiența instituțiilor naționale de 

promovare (INP) sau a BNP; consideră că, pentru a se ține cont de aceasta, ar trebui să 

se îmbunătățească legăturile cu alți furnizori locali; 

40. se așteaptă ca EIAH să își încheie procesele de recrutare și să ajungă fără nicio altă 

întârziere la completarea schemei de personal; își exprimă îndoiala, cu toate acestea, că 

nivelul prevăzut al personalului va fi suficient pentru ca EIAH să ofere serviciile de 

consiliere necesare și să facă față unui volum de muncă sporit, precum și unui mandat 

mai extins; 

41. subliniază că EIAH trebuie să sporească vizibilitatea serviciilor sale, să îmbunătățească 

comunicarea și să sporească gradul de conștientizare și de înțelegere cu privire la 

activitățile sale în rândul părților interesate ale EIAH; consideră că ar trebui să se 

utilizeze în acest scop toate canalele de comunicare relevante, inclusiv la nivel național 

și local; 

Portalul european pentru proiecte de investiții (PEPI) 

42. regretă faptul că Portalul european pentru proiecte de investiții (PEPI) a fost lansat de 

Comisie abia la 1 iunie 2016, la aproape un an de la adoptarea Regulamentului privind 

FEIS; constată că portalul este acum operațional, cu 139 de proiecte prezentate 

actualmente, dar consideră că acesta este încă foarte departe de potențialul preconizat în 

momentul în care a fost adoptat Regulamentul privind FEIS; 

43. consideră că PEPI oferă o platformă accesibilă pentru ca promotorii de proiecte să 

sporească vizibilitatea proiectelor lor de investiții în mod transparent; consideră, cu 

toate acestea, că cheia succesului portalului este ca acesta să își sporească în mod 

semnificativ vizibilitatea, pentru a fi general recunoscut drept un instrument util, fiabil 

și eficient, atât de către investitori, cât și de către promotorii de proiecte; îndeamnă 

Comisia să acționeze cu fermitate în această direcție prin activități de comunicare 

solide; 

44. observă că bugetul UE acoperă în prezent costurile legate de crearea și dezvoltarea, 

gestionarea, asistența și întreținerea, precum și găzduirea PEPI, în cadrul alocării anuale 

de 20 de milioane EUR prevăzute pentru EIAH; reamintește, cu toate acestea, că taxele 

percepute de la promotorii de proiecte privați care își înregistrează proiectele pe portal 

constituie un venit alocat extern pentru PEPI și în viitor va fi principala sursă de 

finanțare a acesteia; 

Garanția 

45. reamintește că Uniunea acordă BEI o garanție irevocabilă și necondiționată pentru 
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operațiuni de finanțare și de investiții în cadrul FEIS; este convins că garanția UE a 

permis BEI să își asume un risc mai ridicat pentru componenta pentru infrastructură și 

inovare (IIW) și a permis ca finanțarea IMM-urilor, a întreprinderilor cu capitalizare 

medie în cadrul programului COSME și a InnovFin cu sprijinul componentei pentru 

IMM-uri (SMEW) să fie consolidată și concentrată la începutul perioadei; consideră că 

pragul de 25 de milioane EUR, care pare să fie utilizat de către BEI pentru operațiunile 

sale normale de creditare, nu ar trebui să fie aplicabil FEIS, în scopul creșterii 

capacității de finanțare a proiectelor mai mici și al facilitării accesului IMM-urilor și al 

altor beneficiari potențiali; 

46. pune accent pe faptul că, datorită unei utilizări pe scară largă care reflectă nivelul 

ridicat al cererii de pe piață, componenta pentru IMM-uri a fost consolidată în 

continuare cu 500 de milioane EUR din portofoliul de datorie IIW în temeiul cadrului 

legislativ existent; salută faptul că, datorită flexibilității Regulamentului privind FEIS, 

finanțarea suplimentară a fost acordată în beneficiul IMM-urilor și al întreprinderilor 

mici cu capitalizare medie; intenționează să monitorizeze îndeaproape alocarea 

garanției între cele două componente; constată și faptul că, la 30 iunie 2016, 

operațiunile semnate în cadrul IIW atingeau doar 9 % din volumul total vizat; 

47. reamintește faptul că fondul de garantare al UE este finanțat predominant de la bugetul 

UE; ține cont de toate evaluările relevante care sugerează că rata curentă de 

provizionare a fondului de garantare de 50 % pare a fi precaută și prudentă în ceea ce 

privește acoperirea eventualelor pierderi și că bugetul Uniunii ar fi deja protejat de o 

rată-țintă ajustată de 35 %; intenționează să analizeze dacă propunerile pentru o rată-

țintă mai joasă ar avea repercusiuni asupra calității și naturii proiectelor selectate; 

subliniază că, până în prezent, nu au existat apeluri care să urmeze unor neîndepliniri 

ale obligațiilor de plată din partea BEI sau FEI; 

Finanțarea viitoare, capacitatea fondului 

48. ia act de propunerea Comisiei de prelungire a FEIS atât în ceea ce privește durata, cât și 

capacitatea financiară, și de faptul că aceasta va avea un impact asupra bugetului UE; 

își exprimă intenția de a prezenta propuneri alternative de finanțare; 

49. reamintește faptul că statele membre au fost invitate să contribuie la FEIS pentru a-i 

extinde capacitatea, permițându-i astfel să sprijine mai multe investiții cu risc ridicat; 

regretă faptul că, în pofida considerării acestei investiții drept măsură cu caracter 

excepțional în sensul articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului din 7 

iulie 1997 privind consolidarea supravegherii bugetare și supravegherea și coordonarea 

politicilor economice80 și al articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al 

Consiliului din 7 iulie 1997 privind accelerarea și clarificarea aplicării procedurii de 

deficit excesiv81, statele membre nu au făcut uz de această inițiativă; solicită BEI și 

Comisiei să informeze dacă au depus între timp eforturi pentru a convinge statele 

membre să contribuie la FEIS și dacă ar putea fi în măsură să atragă alți investitori; 

invită Comisia și BEI să își intensifice eforturile în această direcție; 

Complementaritățile cu alte surse de finanțare ale UE 

                                                
80  JO L 209, 2.8.1997, p. 1. 
81  JO L 209, 2.8.1997, p. 6. 
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50. ia act de faptul că sensibilizarea Comisiei și a BEI cu privire la suprapunerile și 

concurența dintre FEIS și instrumentele financiare din bugetul UE a condus la 

adoptarea unor orientări care recomandă combinarea finanțărilor FEIS și ESI; 

subliniază că orice combinare a finanțărilor din FEIS și din fondurile ESI nu ar trebui în 

niciun caz să afecteze nivelul și orientarea finanțării acordate de fondurile ESI; atrage 

atenția, cu toate acestea, asupra diferențelor persistente între criteriile de eligibilitate, 

reglementări, termenele pentru prezentarea rapoartelor și aplicarea normelor privind 

ajutoarele de stat, care împiedică utilizarea combinată; salută faptul că aceste aspecte au 

început să fie abordate de către Comisie în propunerea sa de revizuire a Regulamentului 

financiar și speră că această revizuire va fi efectuată în timp util, astfel încât să se 

simplifice combinarea finanțării și să se evite concurența și suprapunerile; consideră că 

este necesară continuarea eforturilor și că al doilea și al treilea pilon al planului de 

investiții sunt esențiale în acest sens; 

51. sugerează Comisiei să enumere, în rapoartele sale periodice, proiectele care beneficiază 

de combinarea granturilor din Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) și 

FEIS; 

52. observă că proiectele de infrastructură de transport realizate prin parteneriate public-

privat (PPP) ar trebui să se bazeze în general pe principiul „utilizatorul plătește”, pentru 

a reduce sarcina impusă bugetelor publice și contribuabililor pentru construirea și 

întreținerea infrastructurii; constată că este important să se coordoneze diferitele tipuri 

de finanțare din partea UE pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor din cadrul politicii 

de transport a UE în întreaga Uniune Europeană și să nu se promoveze fondurile de tip 

PPP în defavoarea fondurilor structurale; 

Fiscalitatea 

53. este profund preocupat de faptul că, în unele cazuri, BEI a făcut presiuni prin 

intermediul FEIS pentru a sprijini proiecte care au fost structurate folosindu-se 

întreprinderi din paradisuri fiscale; îndeamnă BEI și FEI să se abțină de la utilizarea de 

structuri de evitare a obligațiilor fiscale sau de la implicarea în acestea, în special când 

este vorba despre sisteme de planificare fiscală agresivă sau practici care nu respectă 

principiile UE de bună guvernanță în domeniul fiscal, astfel cum sunt prevăzute în 

legislația aplicabilă a Uniunii, inclusiv în recomandările și comunicările Comisiei; 

insistă ca niciun proiect sau promotor să nu poată depinde de o persoană sau de o 

societate care desfășoară activități într-o țară inclusă în viitoarea listă comună a UE a 

jurisdicțiilor fiscale necooperante; 

Comunicare și vizibilitate 

54. observă că mulți promotori de proiecte nu sunt la curent cu existența FEIS sau au o 

imagine insuficient de clară a ceea ce FEIS le poate oferi, a criteriilor de eligibilitate 

specifice și a măsurilor concrete ce trebuie luate atunci când se solicită finanțare; 

subliniază că trebuie să se depună mai multe eforturi de sensibilizare cu privire la ceea 

ce este FEIS, la produsele și serviciile specifice pe care le propune și la rolul 

platformelor de investiții și al BNP, inclusiv prin asistența tehnică specifică în statele 

membre care au beneficiat mai puțin de FEIS, în limba oficială a UE vorbită pe 

teritoriul acestora; 

55. solicită traducerea tuturor materialelor informative sau care fac parte din procedura de 
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finanțare în toate limbile statelor membre, pentru a facilita informarea și accesul pe 

plan local; 

56. își exprimă preocuparea cu privire la faptul că ajutorul acordat direct intermediarilor 

financiari, care sunt apoi răspunzători pentru alocarea fondurilor UE, ar putea conduce 

la situații în care beneficiarul final nu este conștient că beneficiază de finanțarea FEIS 

și solicită să se găsească soluții de îmbunătățire a vizibilității FEIS; solicită, așadar, BEI 

să includă în contractele FEIS o clauză specifică prin care să semnaleze clar 

promotorului proiectului faptul că finanțarea primită a fost posibilă datorită 

FEIS/bugetului UE; 

Prelungirea  

57. recunoaște că FEIS nu va putea probabil să acopere singur – și la scară limitată – 

deficitul de investiții în Europa, dar că acesta constituie totuși un pilon central al 

planului de investiții al UE și demonstrează hotărârea UE de a soluționa această 

problemă; solicită noi propuneri privind modul în care să se stimuleze permanent 

investițiile în Europa; 

° 

° ° 

58. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, Băncii Europene de Investiții, precum și guvernelor și parlamentelor statelor 

membre. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0272 

Platformele online și piața unică digitală  

Rezoluţia Parlamentului European din 15 iunie 2017 referitoare la platformele online și 

piața unică digitală (2016/2276(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 25 mai 2016 intitulată „Platforme online și 

piața unică digitală – Oportunități și provocări pentru Europa” (COM(2016)0288) și 

documentul de lucru aferent al serviciilor Comisiei (SWD(2016)0172), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 2 iunie 2016 intitulată „O agendă europeană 

pentru economia colaborativă” (COM(2016)0356) și documentul de lucru aferent al 

serviciilor Comisiei (SWD(2016)0184), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 aprilie 2016 intitulată „Planul de acțiune 

al UE privind guvernarea electronică 2016-2020 – accelerarea transformării digitale a 

guvernării” (COM(2016)0179) și documentele de lucru aferente ale serviciilor Comisiei 

(SWD(2016)0108 și SWD(2016)0109), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 aprilie 2016 intitulată „Digitalizarea 

industriei europene – valorificarea deplină a pieței unice digitale” (COM(2016)0180) și 

documentul de lucru aferent al serviciilor Comisiei (SWD(2016)0110), 

– având în vedere comunicarea Comisiei din 6 mai 2015 intitulată „O strategie privind 

piața unică digitală pentru Europa” (COM(2015)0192) și documentul de lucru aferent al 

serviciilor Comisiei (SWD(2015)0100), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 aprilie 2016 intitulată „Inițiativa 

europeană în domeniul cloud computingului - Dezvoltarea unei economii competitive 

bazate pe date și pe cunoaștere în Europa” (COM(2016)0178) și documentul de lucru 

aferent al serviciilor Comisiei (SWD(2016)0106), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 ianuarie 2017 intitulată „Construirea 

unei economii europene a datelor” (COM(2017)0009) și documentul de lucru aferent al 

serviciilor Comisiei (SWD(2017)0002), 

– având în vedere Rezoluția sa din 16 februarie 2017 referitoare la inițiativa europeană în 
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domeniul cloud computingului82, 

– având în vedere Rezoluția sa din 19 ianuarie 2016 referitoare la pregătirea unui act 

legislativ privind piața unică digitală83, 

– având în vedere Rezoluția sa din 19 ianuarie 2017 referitoare la un pilon european al 

drepturilor sociale84, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 2015/2120 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la 

internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal 

și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și 

a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de 

comunicații mobile în interiorul Uniunii85, 

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 în ceea ce privește normele 

referitoare la piețele de roaming cu ridicata (COM(2016)0399), 

– având în vedere propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 

instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (COM(2016)0590), 

– Având în vedere propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 

privind drepturile de autor pe piața unică digitală (COM(2016)0593), 

– având în vedere Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 

iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în 

special ale comerțului electronic, pe piața internă („Directiva privind comerțul 

electronic”)86, 

– având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)87, 

– având în vedere Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului 

din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și 

a sistemelor informatice în Uniune88 (Directiva privind securitatea rețelelor și a 

informațiilor), 

– având în vedere propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 

modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite 

prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire 

la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluțiile de pe piață  

(COM(2016)0287) (Directiva SMAV), 

                                                
82  Texte adoptate, P8_TA(2017)0052. 
83  Texte adoptate, P8_TA(2016)0009. 
84  Texte adoptate, P8_TA(2017)0010. 
85  JO L 310, 26.11.2015, p. 1. 
86  JO L 178, 17.7.2000, p. 1. 
87  JO L 119, 4.5.2016, p. 1. 
88  JO L 194, 19.7.2016, p. 1. 
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– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea 

legislației în materie de protecție a consumatorului (COM(2016)0283), 

– având în vedere propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 

privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital 

(COM(2015)0634), 

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 25 mai 2016, intitulat 

„Orientări cu privire la implementarea/aplicarea Directivei 2005/29/CE privind 

practicile comerciale neloiale” (SWD(2016)0163), 

– având în vedere „Ghidul sectorial TIC referitor la aplicarea principiilor directoare ale 

ONU privind afacerile și drepturile omului”, publicat de către Comisie în iunie 2013, 

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 15 septembrie 2016 

intitulat „Raport preliminar privind ancheta referitoare la sectorul comerțului 

electronic” (SWD(2016)0312), 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor intitulată „Platforme online și piața unică digitală – 

Oportunități și provocări pentru Europa”89, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru industrie, cercetare și energie 

și ale Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, în conformitate cu 

articolul 55 din Regulamentul de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și al Comisiei 

pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul Comisiei pentru afaceri 

juridice (A8-0204/2017), 

A. întrucât rațiunea de a fi a pieței unice digitale este de a evita fragmentarea între 

legislațiile naționale și de a elimina barierele tehnice, juridice și fiscale pentru a permite 

întreprinderilor, cetățenilor și consumatorilor să beneficieze pe deplin de instrumentele 

și serviciile digitale; 

B. întrucât digitalizarea și noile tehnologii continuă să modifice formele de comunicare, 

accesul la informații și comportamentul cetățenilor, al consumatorilor și al 

întreprinderilor și întrucât cea de a patra revoluție industrială va conduce la 

digitalizarea tuturor aspectelor economiei și societății; 

C. întrucât evoluția constantă a utilizării internetului și a dispozitivelor mobile oferă noi 

oportunități de afaceri pentru întreprinderile de toate dimensiunile și generează noi 

modele alternative de afaceri, profitând de noile tehnologii și de accesul la piața 

mondială, dar creează și noi provocări; 

D. întrucât evoluția constantă a dezvoltării și utilizării platformelor de internet pentru o 

gamă largă de activități, inclusiv activități comerciale și de partajare a bunurilor și 

serviciilor, au modificat modul în care utilizatorii și întreprinderile interacționează cu 
                                                
89  JO C 75, 10.3.2017, p. 119. 
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furnizorii de conținut, comercianții și alte persoane care furnizează bunuri și servicii; 

E. întrucât Directiva privind comerțul electronic exonerează intermediarii de răspunderea 

pentru conținut doar dacă ei nu au cunoștință de informațiile transmise și/sau găzduite 

și nu dețin controlul asupra acestora, însă, în cazul în care intermediarii au efectiv 

cunoștință de încălcarea sau activitatea ori informația ilegală, solicită o reacție rapidă 

pentru a elimina sau pentru a dezactiva accesul la informația sau activitatea ilegală 

atunci când aceasta este cunoscută; 

F. întrucât numeroase platforme online și servicii ale societății informaționale oferă un 

acces mai ușor la bunuri, servicii și conținutul digital și și-au extins activitățile destinate 

consumatorilor și altor actori; 

G. întrucât Comisia realizează o serie de evaluări ale normelor în materie de protecție a 

consumatorilor și ale practicilor B2B pe care platformele online le adoptă față de 

utilizatorii lor comerciali; 

H. întrucât creativitatea și inovarea sunt motoarele economiei digitale și este, așadar, 

esențial să se asigure un nivel ridicat de protecție a drepturilor de proprietate 

intelectuală, 

Introducere generală 

1. salută Comunicarea intitulată „Platforme online și piața unică digitală – Oportunități și 

provocări pentru Europa”; 

2. salută diversele inițiative propuse deja în cadrul Strategiei privind piața unică digitală 

pentru Europa; subliniază importanța coordonării acestor inițiative și a coerenței dintre 

ele; consideră că realizarea unei piețe unice digitale este esențială pentru încurajarea 

competitivității UE, crearea unor locuri de muncă de înaltă calitate și de înaltă calificare 

și promovare creșterii economiei digitale în Europa; 

3. recunoaște că platformele online sunt utile pentru economia digitală și societatea de 

astăzi, ele oferindu-le consumatorilor mai multe posibilități de a alege și creând noi 

piețe; subliniază totuși că platformele online implică noi provocări în materie de 

politică și reglementare; 

4. reamintește că numeroase politici europene se aplică și platformelor online, însă 

constată că, în unele cazuri, legislația nu este pusă în aplicare în mod corespunzător sau 

este interpretată în mod diferit în statele membre; subliniază importanța punerii în 

aplicare corespunzătoare și a asigurării respectării legislației europene înainte de a 

evalua în ce măsură este necesară completarea cadrului juridic actual pentru a remedia 

această situație; 

5. salută eforturile depuse în prezent pentru a actualiza și a completa cadrul juridic actual, 

astfel încât acesta să fie adecvat scopului în era digitală; consideră că un mediu de 

reglementare eficace și atractiv este vital pentru dezvoltarea activităților comerciale 

online și digitale din Europa; 

Definiția platformelor 

6. recunoaște că ar fi foarte dificil să se ajungă la o definiție unică, relevantă din punct de 

vedere juridic și orientată spre viitor a platformelor online la nivelul UE, din cauza unor 
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factori cum ar fi marea varietate de tipuri de platforme online existente și domeniile lor 

de activitate, precum și evoluția rapidă a mediului digital la nivel mondial; consideră, în 

orice caz, că o definiție europeană unică sau o abordare „universală” nu ar ajuta 

Uniunea să reușească într-o economie bazată pe platforme; 

7. este conștient, în același timp, de importanța de a evita fragmentarea pieței interne a 

UE, care s-ar putea produce din cauza proliferării normelor și definițiilor naționale sau 

regionale, precum și de necesitatea de a oferi siguranță și condiții de concurență 

echitabile atât pentru întreprinderi, cât și pentru consumatori; 

8. consideră, prin urmare, că platformele online ar trebui să fie distinse și definite în 

legislația sectorială relevantă la nivelul UE în funcție de caracteristicile, clasificările și 

principiile lor, adoptând o abordare orientată către identificarea problemelor; 

9. salută activitatea pe care Comisia o desfășoară în prezent în domeniul platformelor 

online, inclusiv consultările cu părțile interesate și realizarea unui studiu de impact; 

consideră că acest tip de abordare bazată pe probe este esențială pentru a asigura o 

înțelegere cuprinzătoare în acest domeniu; invită Comisia să propună, dacă este cazul, 

măsuri de reglementare sau de altă natură pe baza acestei analize aprofundate; 

10. ia act de faptul că platformele online B2C și C2C sunt utilizate pentru o gamă deosebit 

de largă de activități, cum ar fi comerțul electronic, mass-media, motoarele de căutare, 

comunicațiile, sistemele de plată, punerea la dispoziție de lucrători, sistemele de 

operare, transporturi, publicitate, distribuirea conținutului cultural, economia 

colaborativă și rețelele de socializare; ia act, de asemenea, de faptul că, deși anumite 

trăsături comune permit identificarea acestor entități, platformele online pot îmbrăca 

multe forme și pot fi adoptate multe abordări diferite pentru a identifica o platformă; 

11. ia act de faptul că platformele online B2C și C2C sunt caracterizate, într-o mai mică sau 

mai mare măsură, de anumite trăsături comune, precum: funcționarea pe piețele 

multilaterale, permiterea intrării în contact direct, prin mijloace electronice, a părților 

care fac parte din două sau mai multe grupuri distincte, conectarea diferitelor tipuri de 

utilizatori, oferirea de servicii online adaptate la preferințele utilizatorului și pe baza 

datelor oferite de acesta, clasificarea conținutului, de exemplu, cu ajutorul algoritmilor, 

bunurilor sau serviciilor propuse sau oferite online de părți terțe sau trimiterea la acesta, 

reunirea mai multor actori pentru vânzarea unui produs, oferirea unui serviciu sau 

schimbul sau partajarea de conținut, informații, bunuri sau servicii, fără însă a se limita 

la aceste trăsături; 

12. subliniază importanța esențială a clarificării metodelor prin care sunt luate decizii pe 

baza algoritmilor și a promovării transparenței cu privire la utilizarea acestor algoritmi; 

invită, prin urmare, Comisia și statele membre să analizeze posibilitatea apariției unor 

erori și distorsiuni în utilizarea algoritmilor pentru a împiedica orice fel de discriminare, 

practică neloială sau încălcare a confidențialității; 

13. consideră totuși că ar trebui făcută o diferență clară între platformele B2C și B2B, în 

lumina platformelor online B2B emergente, care sunt esențiale pentru dezvoltarea 

internetului industrial, cum ar fi serviciile bazate pe cloud sau platformele de partajare 

de date care permit comunicarea între produsele din cadrul internetului obiectelor; 

invită Comisia să abordeze barierele de pe piața unică care împiedică dezvoltarea unor 

astfel de platforme; 
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Facilitarea creșterii durabile a platformelor online europene 

14. ia act de faptul că platformele online folosesc internetul ca mijloc de interacțiune și 

acționează ca mediatori între părți, oferind astfel beneficii utilizatorilor, consumatorilor 

și întreprinderilor prin facilitarea accesului la piața mondială; ia act de faptul că 

platformele online pot contribui la adaptarea ofertei și a cererii de bunuri și servicii pe 

baza opiniei comunității, a accesului partajat, a reputației și încrederii; 

15. ia act de faptul că platformele și aplicațiile online, multe dintre acestea concepute de 

dezvoltatorii europeni de aplicații, profită de numărul enorm și în continuă creștere de 

dispozitive mobile, computere, laptopuri și alte dispozitive de calcul și sunt din ce în ce 

mai disponibile pe aceste dispozitive; 

16. evidențiază faptul că trebuie să se acorde prioritate maximă asigurării unor investiții 

suficiente pentru implementarea rețelelor și a altor infrastructuri digitale de mare viteză 

și în bandă largă pentru a atinge obiectivele în materie de conectivitate ale societății 

gigabiților, întrucât aceasta constituie o condiție esențială pentru a permite cetățenilor și 

întreprinderilor să beneficieze de dezvoltarea tehnologiei 5G, și pentru a asigura, în 

general, conectivitatea la nivelul statelor membre; 

17. subliniază că utilizarea la scară tot mai largă a dispozitivelor inteligente, inclusiv a 

telefoanelor inteligente și a tabletelor, a extins și a îmbunătățit și mai mult accesul la 

noi servicii, inclusiv la platformele online, consolidând astfel rolul lor în economie și 

societate, în special în rândul tinerilor, dar din ce în ce mai mult în rândul tuturor 

categoriilor de vârstă; ia act de faptul că digitalizarea se va intensifica și mai mult odată 

cu dezvoltarea rapidă a internetului obiectelor, care se estimează că va conecta 25 de 

miliarde de obiecte până în 2020; 

18. consideră că accesul la platformele online prin intermediul tehnologiei de înaltă calitate 

este important pentru toți cetățenii și toate întreprinderile, nu doar pentru cei care sunt 

deja activi online; subliniază importanța de a preveni apariția unor lacune care ar putea 

fi cauzate de lipsa competențelor digitale sau de accesul inegal la tehnologie; subliniază 

că este necesară asumarea la nivel național și european a unui angajament în favoarea 

dezvoltării competențelor digitale; 

19. atrage atenția asupra piețelor platformelor online care se dezvoltă foarte rapid și care 

oferă un nou spațiu de comercializare a produselor și serviciilor; recunoaște 

dimensiunea mondială și frontalieră a acestor piețe; evidențiază faptul că piețele 

platformelor online mondiale le oferă consumatorilor o gamă largă de opțiuni și o 

concurență eficace în materie de prețuri; ia act de faptul că acordul privind roamingul la 

prețuri naționale sprijină dimensiunea transfrontalieră a platformelor online făcând mai 

accesibilă utilizarea serviciilor online; 

20. ia act de rolul tot mai important al platformelor online în partajarea și furnizarea 

accesului la știri și la alte informații valoroase pentru cetățeni, precum și pentru 

funcționarea democrației; consideră că platformele online pot avea și rolul de 

catalizatori ai e-guvernanței; 

21. îndeamnă Comisia să promoveze în continuare dezvoltarea platformelor online și a 

întreprinderilor nou-înființate europene și să consolideze capacitatea lor de extindere și 

competitivitatea lor la nivel mondial; invită Comisia să mențină o politică favorabilă 

inovării față de platformele online pentru a facilita intrarea pe piață; regretă că UE are o 
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cotă mică de capitalizare bursieră a platformelor online; subliniază că este important să 

se înlăture obstacolele care împiedică buna funcționarea a platformelor online la nivel 

transfrontalier și care perturbă funcționarea pieței unice digitale europene; subliniază 

importanța nediscriminării și necesitatea de a facilita trecerea de la o platformă la alta 

atunci când acestea oferă servicii compatibile; 

22. subliniază că printre factorii esențiali se numără un mediu deschis, norme omogene, 

disponibilitatea unei conectivități suficiente, interoperabilitatea aplicațiilor existente și 

disponibilitatea unor standarde deschise; 

23. recunoaște beneficiile semnificative pe care platformele online le pot oferi IMM-urilor 

și întreprinderilor nou-înființate; ia act de faptul că platformele online reprezintă adesea 

cel mai simplu și mai adecvat prim pas pentru întreprinderile mici care doresc să aibă o 

prezență online și să beneficieze de canalele de distribuție online; ia act de faptul că 

platformele online oferă IMM-urilor și întreprinderilor nou-înființate acces la piețele 

mondiale fără ca acestea să trebuiască să investească în mod excesiv în crearea unei 

infrastructuri digitale costisitoare; subliniază importanța transparenței și a accesului 

echitabil la platforme și reamintește că consolidarea tot mai mare a poziției dominante a 

unora dintre platformele online nu ar trebui să reducă libertatea antreprenorială; 

24. îndeamnă Comisia să acorde prioritate acțiunilor care permit crearea de întreprinderi și 

platforme online europene și extinderea acestora; subliniază că facilitarea finanțării 

întreprinderilor nou-înființate și a realizării de investiții în acestea, utilizând toate 

instrumentele de finanțare disponibile, este o condiție esențială pentru dezvoltarea 

platformelor online din Europa, în special prin accesul la capitalul de risc și la diferite 

canale cum ar fi serviciile bancare sau fondurile publice, sau prin posibilități de 

finanțare alternative, cum ar fi finanțarea participativă și investițiile participative; 

25. ia act de faptul că unele platforme online contribuie la economia colaborativă și la 

dezvoltarea acesteia în Europa; salută comunicarea Comisiei privind economia 

colaborativă și subliniază că aceasta ar trebui să reprezinte un prim pas spre o strategie 

mai cuprinzătoare a UE în acest domeniu, care să sprijine dezvoltarea unor noi modele 

de afaceri; subliniază că aceste noi modele de afaceri creează locuri de muncă, 

promovează spiritul antreprenorial și le oferă cetățenilor și consumatorilor noi servicii, 

o gamă mai largă de opțiuni și prețuri mai accesibile, generând în același timp 

flexibilitate și noi oportunități, însă poate da naștere și la provocări și riscuri pentru 

lucrători; 

26. subliniază că statele membre au făcut progrese în domeniul standardelor sociale și de 

muncă și al sistemelor de protecție socială în ultimele decenii și subliniază că 

dezvoltarea dimensiunii sociale trebuie să fie garantată și în era digitală; ia act de faptul 

că digitalizarea tot mai mare are un impact asupra piețelor muncii, asupra redefinirii 

locurilor de muncă și asupra relațiilor contractuale dintre lucrători și întreprinderi; ia act 

de faptul că este important să se asigure respectarea drepturilor lucrătorilor și a 

drepturilor sociale și punerea în aplicare corespunzătoare a legislației în vigoare pentru 

a promova în continuare sistemele de securitate socială și calitatea locurilor de muncă; 

invită, de asemenea, statele membre, în colaborare cu partenerii sociali și alte părți 

interesate relevante, să evalueze în ce măsură trebuie modernizată legislația în vigoare, 

inclusiv sistemele de securitate socială, pentru a ține pasul cu evoluțiile tehnologice, 

asigurând, totodată, protecția lucrătorilor și garantând condiții decente de muncă și 

producând beneficii generale pentru societate, în ansamblul său; 
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27. invită statele membre să asigure o securitate socială adecvată pentru lucrătorii 

independenți, care sunt actori esențiali pe piața digitală a muncii; invită, de asemenea, 

statele membre să dezvolte noi mecanisme de protecție, dacă este cazul, pentru a garata 

asigurarea socială adecvată a lucrătorilor din cadrul platformelor online, precum și 

nediscriminarea și egalitatea de gen, și să facă schimb de bune practici la nivel 

european; 

28. remarcă faptul că platformele de sănătate online pot sprijini activitățile inovatoare prin 

crearea și transferarea de cunoștințe relevante de la consumatorii activi de asistență 

medicală către un mediu de asistență medicală inovator; subliniază că noile platforme 

de inovare vor contribui la proiectarea și la crearea generației viitoare de produse 

sanitare inovatoare, astfel încât acestea să corespundă exact actualelor nevoi 

nesatisfăcute; 

Clarificarea răspunderii intermediarilor  

29. ia act de faptul că regimul actual al răspunderii limitate a intermediarilor din UE 

reprezintă una dintre problemele aduse în discuție de anumite părți interesate în cadrul 

actualei dezbateri privind platformele online; ia act de faptul că consultarea privind 

cadrul de reglementare pentru platforme a demonstrat un sprijin relativ pentru cadrul 

actual prevăzut în Directiva privind comerțul electronic, dar a evidențiat și necesitatea 

de a elimina anumite lacune în punerea sa în aplicare; consideră, prin urmare, că 

regimul răspunderii ar trebui să fie mai bine clarificat, deoarece acesta este un pilon 

esențial al economiei digitale a UE; consideră că Comisia trebuie să ofere orientări cu 

privire la punerea în aplicare a cadrului privind răspunderea intermediarilor pentru a 

permite platformelor online să își îndeplinească responsabilitățile și să respecte normele 

privind răspunderea și să sporească securitatea juridică și încrederea consumatorilor; 

invită Comisia să adopte măsuri suplimentare în acest sens, reamintind că platformele 

care nu joacă un rol neutru, așa cum se menționează în Directiva privind comerțul 

electronic, nu pot solicita exonerarea de răspundere; 

30. subliniază că, în pofida faptului că în prezent se consumă mai mult conținut creativ 

decât niciodată prin servicii precum platformele cu conținut încărcat de utilizatori și 

servicii de agregare a conținutului, sectoarele creative nu au înregistrat o creștere 

comparabilă a veniturilor în urma acestei creșteri a consumului; subliniază că unul 

dintre principalele motive ar fi un transfer de valoare care a apărut ca urmare a lipsei de 

claritate cu privire la statutul acestor servicii online în legislația privind drepturile de 

autor și comerțul electronic; subliniază că a fost creată o piață neloială, care amenință 

dezvoltarea pieței unice digitale și principalii săi actori, și anume sectoarele culturale și 

creative; 

31. salută angajamentul Comisiei de a publica orientări cu privire la răspunderea 

intermediarilor, întrucât există o anumită lipsă de claritate în ceea ce privește normele 

actuale și punerea lor în aplicare în unele state membre; consideră că orientările vor 

spori încrederea utilizatorilor în serviciile online; îndeamnă Comisia să își prezinte 

propunerile; invită Comisia să atragă atenția asupra diferențelor de reglementare dintre 

mediul online și offline și să creeze condiții de concurență echitabile pentru servicii 

online și offline comparabile, atunci când este necesar și posibil și ținând seama de 

particularitățile fiecărui domeniu, de evoluția societății, de necesitatea unei mai mari 

transparențe și securități juridice și necesitate de a nu împiedica inovarea; 

32. consideră că platformele digitale sunt o modalitate de a lărgi accesul la operele 



 

 103 

culturale și creative și oferă sectoarelor culturale și creative posibilități semnificative de 

dezvoltare a unor noi modele de afaceri; evidențiază necesitatea de a studia modul în 

care acest proces poate funcționa oferind mai multă securitate juridică titularilor de 

drepturi și respectându-i în mare măsură; subliniază importanța transparenței și a 

asigurării unor condiții de concurență echitabile; consideră, în acest sens, că este 

necesar ca, în cadrele referitoare la drepturile de autor și la proprietatea intelectuală, 

titularii de drepturi să fie protejați pentru a asigura recunoașterea valorilor și stimularea 

inovării, creativității, investițiilor și producerii de conținuturi; 

33. îndeamnă platformele online să adopte măsuri mai stricte pentru a combate conținutul 

ilegal și dăunător online; salută lucrările în curs cu privire la Directiva SMAV și 

intenția Comisiei de a propune măsuri pentru platformele de partajare a materialelor 

video cu scopul de a proteja minorii și pentru retragerea conținutului legat de 

discursurile de incitare la ură; ia act de absența referirilor la conținutul legat de incitarea 

la terorism; solicită acordarea unei atenții deosebite pentru a evita hărțuirea și violența 

îndreptată împotriva persoanelor vulnerabile; 

34. consideră că normele în materie de răspundere pentru platformele online ar trebui să 

permită abordarea în mod eficient a chestiunilor legate de conținutul și bunurile ilegale, 

de exemplu prin îndeplinirea obligației de diligență, menținând, în același timp, o 

abordare echilibrată și favorabilă inovării; îndeamnă Comisia să definească și să 

clarifice în continuare procedurile de notificare și de retragere și să ofere orientări cu 

privire la măsurile voluntare care vizează abordarea acestui conținut; 

35. subliniază că este important să se ia măsuri împotriva diseminării de știri false; invită 

platformele online să le ofere utilizatorilor instrumente pentru a denunța știrile false în 

așa fel încât alți utilizatori să poată fi informați cu privire la faptul că veridicitatea 

conținutului a fost contestată; subliniază, în același timp, că schimbul liber de opinii 

este fundamental pentru democrație și că dreptul la viața privată se aplică și în sfera 

platformelor de comunicare socială; subliniază valoarea libertății presei în ceea ce 

privește furnizarea de informații fiabile cetățenilor; 

36. invită Comisia să analizeze în detaliu situația actuală și cadrul juridic cu privire la 

știrile false și să verifice posibilitatea unei intervenții legislative pentru a limita 

difuzarea și răspândirea conținutului fals; 

37. subliniază că este necesar ca platformele online să combată conținutul și bunurile 

ilegale și practicile neloiale (de exemplu, revânzarea biletelor de spectacol la prețuri 

exorbitante), prin intermediul unor măsuri de reglementare, completate de măsuri 

eficace de autoreglementare (de exemplu, prin stabilirea unor condiții de utilizare clare 

și a unor mecanisme adecvate pentru a-i identifica pe cei care recidivează, sau prin 

crearea unor echipe specializate de moderare a conținutului și urmărirea produselor 

periculoase) sau măsuri hibride; 

38. salută Codul de conduită privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ură pe 

internet, adoptat în 2016 și sprijinit de Comisie, și solicită Comisiei să dezvolte 

mijloace adecvate și rezonabile care să permită platformelor online să identifice și să 

elimine conținutul și bunurile ilegale; 

39. consideră că respectarea Regulamentului general privind protecția datelor și a 

Directivei privind securitatea rețelelor și a informațiilor este esențială în ceea ce 

privește proprietatea; ia act de faptul că utilizatorii sunt adesea incitați să partajeze 
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datele lor cu caracter personal pe platformele online; subliniază că este necesar ca 

utilizatorii să fie informați cu privire la natura exactă a datelor colectate și modul în 

care acestea vor fi utilizate; subliniază că este esențial ca utilizatorii să dețină controlul 

asupra colectării și utilizării datelor lor cu caracter personal; subliniază că ar trebui să 

existe și opțiunea de a nu comunica datele cu caracter personal; ia act de faptul că 

„dreptul de a fi uitat” se aplică și platformelor online; invită platformele online să se 

asigure că anonimatul este garantat atunci când datele cu caracter personal sunt 

prelucrate de către părți terțe; 

40. invită Comisia să finalizeze rapid analiza sa privind necesitatea unor proceduri oficiale 

de notificare și de acțiune, ca o modalitate promițătoare de a consolida regimul 

răspunderii în mod armonizat în întreaga UE; 

41. încurajează Comisia să prezinte cât mai curând posibil orientările sale practice cu 

privire la supravegherea pieței produselor vândute online; 

Crearea unor condiții de concurență echitabile 

42. îndeamnă Comisia să garanteze condiții de concurență echitabile pentru furnizorii de 

servicii de pe platformele online și alte tipuri de servicii cu care concurează, inclusiv 

B2B și C2C; subliniază că securitatea în materie de reglementare este esențială pentru 

crearea unei economii digitale prospere; ia act de faptul că presiunea concurențială 

variază între diferitele sectoare și între diferiții actori din cadrul sectoarelor; 

reamintește, prin urmare, că soluțiile universale sunt rar adaptate; consideră că orice 

soluții personalizate sau măsuri de reglementare propuse trebuie să ia în considerare 

caracteristicile specifice ale platformelor pentru a asigura o concurență loială în condiții 

echitabile; 

43. atrage atenția asupra faptului că dimensiunea platformelor online variază de la 

întreprinderi multinaționale la microîntreprinderi; subliniază importanța concurenței 

echitabile și eficace între platformele online pentru a promova posibilitatea 

consumatorului de a alege și pentru a evita crearea monopolurilor sau a pozițiilor 

dominante care distorsionează piețele prin abuzul de putere de piață; subliniază că 

facilitarea trecerii de la o platformă online la alta sau de la un serviciu online la altul 

este o măsură esențială pentru a preveni eșecul pieței și pentru a evita blocajele; 

44. ia act de faptul că platformele online modifică modelul de afaceri tradițional foarte 

reglementat; subliniază că posibilele reforme ale actualului cadru de reglementare ar 

trebui să se concentreze pe armonizarea normelor și reducerea fragmentării legislative, 

pentru a asigura o piață deschisă și competitivă pentru platformele online, garantând, în 

același timp, standarde ridicate de protecție a consumatorilor; subliniază că este necesar 

să se evite reglementarea excesivă și să se continue procesul REFIT și punerea în 

aplicare a principiului privind o mai bună reglementare; subliniază că neutralitatea 

tehnologică este importantă și că trebuie să existe coerență între normele care se aplică 

online și offline în situații echivalente, în măsura necesară și posibilă; subliniază că 

securitatea în materie de reglementare stimulează concurența, investițiile și inovarea; 

45. subliniază că este important să se facă investiții în infrastructură atât în zonele urbane, 

cât și în cele rurale; subliniază că concurența loială asigură investiții în servicii în bandă 

largă de calitate și de mare viteză; subliniază că accesul la prețuri accesibile la 

infrastructuri fiabile și de mare viteză și dezvoltarea completă a acestora, precum 

conexiunile și telecomunicațiile ultrarapide, stimulează furnizarea și utilizarea 
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serviciilor platformelor online; subliniază necesitatea de a asigura neutralitatea rețelei și 

accesul echitabil și nediscriminatoriu la platformele online, ca o condiție prealabilă 

pentru inovare și o piață cu adevărat competitivă;  îndeamnă Comisia să raționalizeze 

sistemele de finanțare pentru inițiativele conexe care facilitează procesul de digitizare, 

pentru a utiliza Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), fondurile europene 

structurale și de investiții (fondurile ESI) și programul Orizont 2020 (H2020) și 

contribuțiile de la bugetele naționale ale statelor membre; invită Comisia să evalueze 

potențialul parteneriatelor public-privat și al inițiativelor comune în domeniul 

tehnologiei; 

46. invită Comisia să aibă în vedere instituirea unei abordări armonizate cu privire la 

dreptul de rectificare, la dreptul de declarare a opoziției și la dreptul la clemență pentru 

utilizatorii platformelor; 

47. invită Comisia să creeze condiții de concurență echitabile în ceea ce privește cererile de 

despăgubire împotriva platformelor generate de circulația unor fapte defăimătoare, care 

aduc un prejudiciu constant utilizatorilor; 

Informarea cetățenilor și a consumatorilor și consolidarea poziției acestora 

48. subliniază că internetul viitorului nu va avea succes dacă utilizatorii nu vor avea 

încredere în platformele online, dacă nu se va asigura o mai mare transparență, condiții 

de concurență echitabile, protejarea datelor cu caracter personal, un mai bun control al 

publicității și al altor sisteme automate și dacă platformele online nu vor respecta 

întreaga legislație aplicabilă și interesele legitime ale utilizatorilor; 

49. subliniază că transparența este importantă în colectarea și utilizarea datelor și consideră 

că platformele online trebuie să răspundă în mod adecvat preocupărilor utilizatorilor, 

solicitându-le consimțământul în mod corespunzător, în conformitate cu Regulamentul 

general privind protecția datelor, și informându-i mai eficace și mai clar cu privire la 

datele cu caracter personal colectate și modul în care acestea sunt comunicate și 

utilizate, în conformitate cu cadrul european privind protecția datelor, menținând 

totodată posibilitatea ca aceștia să-și retragă consimțământul cu privire la clauze 

individuale, fără a pierde accesul complet la un serviciu; 

50. invită Comisia și statele membre să ia măsurile necesare pentru a asigura respectarea 

deplină a drepturilor cetățenilor la confidențialitate și la protecția datelor lor cu caracter 

personal în mediul digital; subliniază importanța punerii în aplicare corecte a 

Regulamentului general privind protecția datelor, asigurând aplicarea deplină a 

principiului „confidențialității prin concepție și prin definiție”; 

51. ia act de importanța de a clarifica aspectele legate de accesul la date, proprietatea 

datelor și răspunderea cu privire la acestea și invită Comisia să analizeze mai în detaliu 

cadrul de reglementare actual în ceea ce privește aceste aspecte; 

52. subliniază că natura transfrontalieră a platformelor online reprezintă un avantaj imens 

pentru dezvoltarea pieței unice digitale, dar necesită, în același timp, o mai bună 

cooperare între autoritățile publice naționale; solicită ca serviciile și mecanismele 

existente în materie de protecție a consumatorilor să colaboreze mai bine și să ofere o 

protecție eficientă a consumatorilor în contextul activităților platformelor online; 

menționează, în plus, rolul important pe care îl deține, în această privință, 

Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului la nivel 
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transfrontalier; salută intenția Comisiei de a evalua în continuare orice necesitate de 

actualizare suplimentară a normelor existente privind protecția consumatorilor în raport 

cu platformele, ca parte a verificării REFIT a legislației UE în materie de protecție a 

consumatorilor și de marketing din 2017; 

53. încurajează platformele online să le ofere consumatorilor clauze și condiții clare, 

cuprinzătoare și echitabile și să asigure modalități accesibile de prezentare a clauzelor 

și condițiilor lor, a procesării datelor, a garanțiilor juridice și comerciale și a costurilor 

posibile, evitând în același timp terminologia complexă, pentru a consolida protecția 

consumatorilor și a spori încrederea acestora și înțelegerea drepturilor consumatorilor, 

deoarece acest lucru este vital pentru succesul platformelor online; 

54. subliniază necesitatea unor standarde ridicate de protecție a consumatorilor pe 

platformele online nu doar în practicile B2B, ci și în relațiile C2C; 

55. solicită o evaluare a legislației în vigoare și a mecanismelor de autoreglementare pentru 

a stabili dacă acestea oferă o protecție corespunzătoare utilizatorilor, consumatorilor și 

întreprinderilor, ținând seama de numărul tot mai mare de plângeri și de investigațiile 

inițiate de Comisie cu privire la mai multe platforme; 

56. subliniază importanța de a le oferi utilizatorilor informații clare, imparțiale și 

transparente cu privire la criteriile utilizate pentru a filtra, împărți pe categorii, 

personaliza, sponsoriza sau evalua informațiile care le sunt prezentate; subliniază 

necesitatea de a face o diferențiere clară între conținutul sponsorizat și orice alt tip de 

conținut; 

57. invită Comisia să abordeze anumite aspecte legate de sistemele de recenzie ale 

platformelor, cum ar fi recenziile false sau eliminarea recenziilor negative, cu scopul de 

a obține un avantaj concurențial; subliniază necesitatea de a face recenziile mai fiabile 

și mai utile pentru consumatori și de a garanta că platformele respectă obligațiile în 

vigoare și iau măsuri în acest sens împotriva unor practici precum sistemele voluntare; 

salută orientările referitoare la punerea în aplicare a Directivei privind practicile 

comerciale neloiale; 

58. invită Comisia să evalueze necesitatea unor criterii și praguri care să stabilească 

condițiile în care platformele online pot face obiectul unei supravegheri suplimentare a 

pieței și să ofere orientări pentru platformele online pentru a facilita respectarea de către 

acestea în timp util a obligațiilor și orientărilor existente, în special în domeniul 

protecției consumatorilor și al normelor în materie de concurență; 

59. subliniază că drepturile autorilor și ale creatorilor trebuie protejate și în era digitală și 

reamintește importanța industriei creative pentru ocuparea forței de muncă și economia 

UE; invită Comisia să evalueze Directiva privind respectarea drepturilor de proprietate 

intelectuală (DPI)90 în vigoare, pentru a împiedica utilizarea în mod abuziv, cu bună 

știință, a proceselor de raportare și pentru a garanta că toți actorii din lanțul valoric, 

inclusiv intermediarii cum ar fi furnizorii de servicii de internet, pot lupta în mod mai 

eficace împotriva contrafacerii, luând măsuri active, proporționale și eficace pentru a 

asigura trasabilitatea și a preveni promovarea și distribuirea de bunuri contrafăcute, 

având în vedere că contrafacerea reprezintă un risc pentru consumatori; 

                                                
90  Directiva 2004/48/CE (JO L 157, 30.4.2004, p. 45). 
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60. subliniază necesitatea restabilirii echilibrului în ceea ce privește împărțirea valorii 

pentru proprietatea intelectuală, în special pe platformele care distribuie conținut 

audiovizual protejat; 

61. solicită o cooperare mai strânsă între platforme și titularii de drepturi, astfel încât să se 

asigure utilizarea corespunzătoare a operelor protejate prin drepturi de autor și 

combaterea încălcării DPI online; reamintește că astfel de încălcări pot constitui o 

adevărată problemă, nu numai pentru întreprinderi, dar și pentru sănătatea și siguranța 

consumatorilor, care trebuie să fie conștienți de realitatea comerțului ilicit cu produse 

contrafăcute; reiterează, prin urmare, apelul său prin care solicită aplicarea abordării 

„urmărește banii” („follow the money”) serviciilor de plată relevante, pentru a-i priva 

pe falsificatori de mijloacele necesare continuării activității lor economice; subliniază 

că o revizuire a Directivei privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală 

(DPI) ar putea constitui un mijloc adecvat de a asigura un nivel ridicat de cooperare 

între platforme, utilizatori și toți ceilalți actori economici, împreună cu aplicarea corectă 

a Directivei privind comerțul electronic; 

62. invită Comisia să promoveze în continuare în rândul consumatorilor platforma lansată 

pentru soluționarea litigiilor care implică achizițiile efectuate online, să simplifice 

utilizarea acesteia și să monitorizeze dacă comercianții își respectă obligația de a 

adăuga un link la această platformă pe site-ul lor, în vederea soluționării în continuare a 

numărului tot mai mare de plângeri împotriva mai multor platforme online; 

Sporirea încrederii în mediul online și încurajarea inovării 

63. subliniază că aplicarea eficace a normelor de protecție a datelor și a drepturilor 

consumatorilor pe piețele online, în conformitate cu dispozițiile din Regulamentul 

general privind protecția datelor și Directiva privind securitatea cibernetică, sunt acțiuni 

prioritare atât pentru politica publică, cât și pentru întreprinderi, atunci când este vorba 

de sporirea încrederii; subliniază că protecția consumatorilor și a datelor necesită o 

gamă largă de măsuri și mijloace tehnice în domeniile protecției vieții private pe 

internet, a securității internetului și a securității cibernetice; subliniază importanța 

transparenței în colectarea datelor și securitatea plăților; 

64. ia act de faptul că plățile online oferă un nivel ridicat de transparență care contribuie la 

protejarea drepturilor consumatorilor și ale întreprinzătorilor și minimizează riscurile de 

fraudă; salută, de asemenea, metodele de plată alternative noi și inovatoare, cum ar fi 

monedele virtuale și portofelele electronice; ia act de faptul că transparența facilitează 

compararea prețurilor și a costurilor tranzacțiilor și sporește trasabilitatea tranzacțiilor 

economice; 

65. subliniază că un mediu echitabil, previzibil și favorabil inovării, precum și investițiile 

în cercetare și dezvoltare și actualizarea competențelor forței de muncă sunt vitale 

pentru generarea de noi idei și inovări; subliniază importanța datelor și a standardelor 

deschise pentru dezvoltarea noilor platforme online și pentru inovare; reamintește că 

revizuirea punerii în aplicare a Directivei privind reutilizarea informațiilor din sectorul 

public91 este prevăzută pentru 2018; constată că bancurile de încercare deschise, 

avansate și partajate și interfețele de programare a unor aplicații deschise pot fi un 

avantaj pentru Europa; 

                                                
91  Directiva 2003/98/CE (JO L 345, 31.12.2003, p. 90). 
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66. subliniază importanța de a adopta o abordare fermă din partea Comisiei și, în special, 

din partea statelor membre, în vederea dezvoltării competențelor digitale, pentru a 

forma o forță de muncă înalt calificată, dat fiind că aceasta este o condiție pentru a 

asigura un nivel ridicat al ocupării forței de muncă în condiții echitabile pe întreg 

teritoriul UE, punând capăt, în același timp, analfabetismului digital care favorizează 

decalajul digital și excluziunea digitală; subliniază, prin urmare, că dezvoltarea și 

îmbunătățirea competențelor digitale se impune de urgență și necesită investiții majore 

în educație și învățarea pe tot parcursul vieții; 

67. consideră că platformele pe care este stocat un volum important de lucrări protejate și 

care sunt puse la dispoziția publicului ar trebui să încheie acorduri de licență cu titularii 

de drepturi pertinenți, cu excepția cazului în care acestea sunt active și, astfel, cuprinse 

în exonerarea prevăzută la articolul 14 din Directiva privind comerțul electronic, în 

vederea împărțirii echitabile a profiturilor cu autorii, creatorii și titularii de drepturi 

relevanți; subliniază că astfel de acorduri de licență și implementarea acestora trebuie 

să respecte exercitarea de către utilizatori a drepturilor lor fundamentale; 

Respectarea relațiilor B2B și a legislației UE în domeniul concurenței 

68. salută acțiunile întreprinse de Comisie pentru a pune în aplicare mai bine legislația în 

materie de concurență și subliniază necesitatea de a lua decizii în timp util în cazurile 

de concurență, având în vedere ritmul rapid de evoluție a sectorului digital; ia act totuși 

de faptul că, în anumite privințe, legislația UE în domeniul concurenței trebuie adaptată 

la lumea digitală pentru a fi adecvată scopului;  

69. este preocupat de practicile comerciale B2B neloiale problematice ale platformelor 

online, cum ar fi lipsa de transparență (de exemplu, în rezultatele căutărilor, utilizarea 

datelor sau în ceea ce privește prețurile), modificările unilaterale ale clauzelor și 

condițiilor, promovarea rezultatelor bazate pe publicitate sau sponsorizate, reducând în 

același timp vizibilitatea rezultatelor pentru care nu se plătește, eventualele clauze și 

condiții abuzive, de exemplu, în ceea ce privește soluțiile de plată, și posibilele abuzuri 

legate de rolul dual al platformelor, ca intermediari și concurenți; remarcă faptul că 

acest rol dual poate crea stimulente economice pentru platformele online cu scopul de a 

practica discriminarea în favoarea propriilor produse și servicii și de a impune clauze 

discriminatorii B2B; invită Comisia să ia măsuri corespunzătoare în acest sens; 

70. invită Comisia să propună un cadru legislativ specific, favorabil creșterii economice și 

consumatorilor pentru relațiile B2B bazate pe principiile prevenirii abuzului de putere 

de piață și garantării faptului că platformele care servesc drept poartă de acces către o 

piață din aval nu devin controlori ai accesului; consideră că un astfel de cadru ar trebui 

să contribuie la evitarea prejudiciilor aduse bunăstării consumatorilor și să promoveze 

concurența și inovarea; recomandă, de asemenea, ca acest cadru să fie neutru din punct 

de vedere tehnologic și capabil să abordeze riscurile existente, de exemplu, în ceea ce 

privește piața pentru sistemul de operare mobilă, dar și riscurile viitoare cu noile 

tehnologii bazate pe internet, cum ar fi internetul obiectelor sau inteligența artificială, 

care vor consolida și mai mult poziția platformelor ca intermediari puternici între 

întreprinderile online și consumatori; 

71. salută exercițiul de colectare de date orientat către practicile B2B care urmează să fie 

efectuat de Comisie până în primăvara anului 2017 și îndeamnă să se ia măsuri eficace 

pentru a asigura o concurență loială; 
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72. subliniază că legislația UE în materie de concurență și autoritățile competente în acest 

domeniu trebuie să garanteze condiții de concurență echitabile atunci când este cazul, 

inclusiv în ceea ce privește protecția consumatorilor și chestiunile fiscale; 

73. ia act de recentele dezvăluiri care implică, printre altele, mari societăți digitale și 

practicile lor de planificare fiscală în UE; salută, în acest sens, eforturile depuse de 

Comisie pentru a combate evitarea obligațiilor fiscale și invită statele membre și 

Comisia să propună noi reforme pentru a evita practicile de evitare a obligațiilor fiscale 

în UE; solicită să se ia măsuri pentru a garanta că toate întreprinderile, inclusiv cele 

digitale, își plătesc impozitele în statele membre în care își desfășoară activitățile 

economice; 

74. evidențiază diferențele existente în peisajul juridic din cele 28 de state membre și 

particularitățile sectorului digital în care, adesea, prezența fizică a unei întreprinderi pe 

piața dintr-o anumită țară nu este necesară; invită statele membre să își adapteze 

sistemele de TVA în conformitate cu principiul țării de destinație92; 

Locul UE în lume  

75. evidențiază faptul că, în mod regretabil, prezența UE pe piața mondială este deosebit de 

scăzută, în special din cauza actualei fragmentări a pieței digitale, a insecurității 

juridice, a lipsei de finanțare și a incapacității de a comercializa inovațiile tehnologice, 

întreprinderile europene putând cu dificultate deveni lideri și concura cu actori din 

restul lumii în această nouă economie competitivă la nivel mondial; încurajează 

dezvoltarea unui mediu pentru întreprinderile nou-înființate și cele în curs de extindere 

care să favorizeze dezvoltarea și crearea de locuri de muncă la nivel local; 

76. invită instituțiile europene să garanteze condiții de concurență echitabile în lumea 

digitală pentru operatorii din Europa și din afara sa, de exemplu în ceea ce privește 

impozitele și aspectele similare; 

77. consideră că UE are potențialul de a deveni un actor important în lumea digitală și că 

aceasta ar trebui să deschidă calea către un climat favorabil inovării în Europa prin 

asigurarea unui cadru juridic ermetic, care să protejeze toate părțile interesate; 

° 

° ° 

78. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, 

Consiliului, Consiliului European și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 

                                                
92  A se vedea Rezoluția Parlamentului din 24 noiembrie 2016 referitoare la tema „Către 

un sistem de TVA definitiv și combaterea fraudei în domeniul TVA” (Texte adoptate, 
P8_TA(2016)0453). 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0273 

Situația umanitară din Yemen  

Rezoluţia Parlamentului European din 15 iunie 2017 referitoare la situația umanitară 

din Yemen (2017/2727(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Yemen, îndeosebi 

cea din 25 februarie 201693, referitoare la situația umanitară din Yemen, și cea din 9 

iulie 201594, referitoare la situația din Yemen, 

– având în vedere concluziile Consiliului din 3 aprilie 2017 referitoare la Yemen, 

– având în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al 

Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate din 8 octombrie 2016 referitoare 

la atacul din Yemen și din 19 octombrie 2016 referitoare la încetarea focului în Yemen, 

– având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU referitoare la Yemen, în 

special rezoluțiile nr. 2216 (2015), nr. 2201 (2015) și nr. 2140 (2014), 

– având în vedere evenimentul la nivel înalt de strângere de fonduri pentru criza 

umanitară din Yemen, care a avut loc la Geneva la 25 aprilie 2017, 

– având în vedere apelul lansat la 12 aprilie 2017 de Raportorul special al ONU pentru 

drepturile omului și sancțiunile internaționale, Idriss Jazairy, privind ridicarea blocadei 

navale a Yemenului, 

– având în vedere declarațiile Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid 

Ra’ad Al Hussein, din 10 octombrie 2016 referitoare la atacul scandalos asupra unor 

funeralii în Yemen, din 10 februarie 2017 referitoare la populația civilă yemenită prinsă 

între părțile beligerante și din 24 martie 2017 referitoare la uciderea într-o lună a peste 

100 de civili, inclusiv pescari și refugiați, în contextul împlinirii a doi ani de la 

izbucnirea conflictului din Yemen, 

– având în vedere declarațiile trimisului special al ONU pentru Yemen, Ismail Ould 

Cheikh Ahmed, din 21 octombrie și 19 noiembrie 2016 și din 30 ianuarie 2017, 

                                                
93  Texte adoptate, P8_TA(2016)0066. 
94  Texte adoptate, P8_TA(2015)0270. 
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– având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât situația umanitară din Yemen este catastrofală; întrucât, în februarie 2017, 

Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a declarat că 

situația din Yemen este „cea mai gravă situație de urgență de natură alimentară din 

lume”; întrucât, în mai 2017,  Oficiul Națiunilor Unite pentru coordonarea afacerilor 

umanitare (OCHA) a declarat că 17 milioane de persoane aveau nevoie de ajutor 

alimentar în Yemen, 7 milioane dintre acestea confruntându-se cu „o situație de 

securitate alimentară de urgență”; întrucât 2,2 milioane de copii se confruntă cu 

malnutriție acută severă, un copil sucombând la fiecare 10 minute, aceste decese având 

cauze ce ar putea fi înlăturate; întrucât există două milioane de persoane strămutate 

intern și un milion de persoane returnate; 

B. întrucât consecințele actualului conflict sunt devastatoare pentru țară și populația sa; 

întrucât, în pofida presiunii internaționale în vederea găsirii unei soluții politice la criză, 

părțile implicate în conflict nu au reușit să ajungă la un acord și luptele continuă; 

întrucât niciuna dintre părți nu a obținut o victorie militară și este puțin probabil să 

reușească acest lucru în viitor; 

C. întrucât, din martie 2015, aproximativ 10 000 de persoane au fost ucise și peste 40 000 

rănite în cursul violențelor, potrivit ONU; întrucât luptele, atât la sol, cât și în aer, au 

făcut imposibil accesul în zonă al observatorilor din cadrul Oficiului Înaltului Comisar 

al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR) pentru a verifica numărul de 

victime în rândul civililor, ceea ce înseamnă că aceste cifre reflectă doar decesele și 

rănirile pe care OHCHR a reușit să le coroboreze și să le confirme; întrucât 

infrastructura și instituțiile civile din Yemen au fost puternic afectate de război și sunt 

din ce în ce mai incapabile să furnizeze servicii de bază; întrucât sistemul de sănătate 

este în pragul prăbușirii și personalul medical de bază din prima linie nu a fost plătit de 

luni întregi; 

D. întrucât Yemenul se confruntă cu o nouă epidemie de holeră și de diaree acută, cu peste 

100 000 de cazuri suspectate de holeră și aproape 800 de decese înregistrate în întreaga 

țară între 27 aprilie și 8 iunie 2017; 

E. întrucât grupurile vulnerabile, femeile și copiii sunt deosebit de afectați de ostilitățile în 

curs și de criza umanitară și întrucât siguranța și bunăstarea femeilor și fetelor 

constituie motive de mare îngrijorare; întrucât în special copiii sunt vulnerabili în fața 

intensificării violențelor în Yemen, 1 540 de copii fiind uciși și 2 450 răniți, după cum 

raportează ONU; 

F. întrucât, din cauza violențelor, peste 350 000 de copii nu au putut să își continue 

educația în ultimul an școlar, astfel încât numărul total de copii neșcolarizați din Yemen 

a depășit 2 milioane, conform UNICEF; întrucât există riscul ca copiii neșcolarizați să 

fie recrutați pentru a participa la lupte; 

G. întrucât 90 % din alimentele de bază sunt importate; întrucât Raportorul special al ONU 

pentru drepturile omului și sancțiunile internaționale a subliniat că blocada aeriană și 

navală aplicată Yemenului din martie 2015 de către forțele de coaliție constituie una 

dintre cauzele principale ale catastrofei umanitare, iar violențele din țară și deficitul 

generalizat de combustibil au afectat rețelele interne de distribuire a hranei; 
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H. întrucât o situație de stabilitate și securitate în Yemen, precum și un guvern care să 

funcționeze în mod adecvat reprezintă factori extrem de importanți pentru eforturile 

internaționale de combatere a extremismului și violenței în regiune și dincolo de 

aceasta, precum și pentru pacea și stabilitatea din Yemen; 

I. întrucât situația din Yemen prezintă riscuri grave pentru stabilitatea regiunii, în special 

în Cornul Africii, în zona Mării Roșii și în Orientul Mijlociu în general; întrucât 

gruparea Al-Qaeda din Peninsula Arabică (AQAP) a putut beneficia de deteriorarea 

situației politice și de securitate din Yemen, extinzându-și prezența și crescând numărul 

și amploarea atacurilor sale teroriste; întrucât AQAP și așa-numitul Stat Islamic 

ISIS/Daesh au devenit prezenți în Yemen și au comis atacuri teroriste, care s-au soldat 

cu moartea a sute de persoane; 

J. întrucât, în rezoluția sa din 25 februarie 2016, Parlamentul a solicitat să fie lansată o 

inițiativă a UE cu scopul de a aplica un embargou comerțului cu arme al Arabiei 

Saudite, în conformitate cu Poziția comună nr. 2008/944/PESC a Consiliului din 8 

decembrie 2008; 

K. întrucât forțele Houthi și forțele aliate au fost acuzate de comiterea unor grave încălcări 

ale legilor războiului, plasând mine antipersonal interzise, maltratând deținuții și 

lansând fără discernământ rachete în zonele populate din Yemen și din sudul Arabiei 

Saudite; 

L. întrucât cuantumul total al finanțării acordate de UE pentru ajutor umanitar în Yemen în 

2015 și 2016 s-a ridicat la 120 de milioane EUR; întrucât cuantumul ajutoarelor alocate 

în 2017 este de 46 de milioane EUR; întrucât, în pofida evenimentului la nivel înalt de 

strângere de fonduri pentru criza umanitară din Yemen, care a avut loc la Geneva în 

aprilie 2017 și în cursul căruia diverse țări și organizații au făcut promisiuni în valoare 

de 1,1 miliarde USD, fondurile puse la dispoziție de donatori la 9 mai 2017 reprezentau 

numai 28% din suma de 2,1 miliarde USD solicitată de ONU pentru operațiuni 

umanitare în Yemen în 2017; întrucât în 2017 se așteaptă mobilizarea unei sume 

suplimentare de 70 de milioane EUR sub formă de ajutor pentru dezvoltare, 

1. își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la deteriorarea alarmantă a situației 

umanitare din Yemen, caracterizată de generalizarea insecurității alimentare și a 

malnutriției severe, de atacuri aleatorii lansate împotriva populației civile și a 

personalului medical și umanitar și de distrugerea infrastructurii civile și medicale, de 

continuarea raidurilor aeriene, de persistența luptelor la sol și a atacurilor de artilerie, în 

ciuda apelurilor repetate lansate cu scopul de a institui o nouă încetare a ostilităților; 

2. regretă profund pierderile de vieți omenești cauzate de conflict și suferința celor prinși 

în acest conflict și își exprimă condoleanțele față de familiile victimelor; își reafirmă 

angajamentul de a continua să sprijine Yemenul și poporul yemenit; solicită tuturor 

părților să procedeze la încetarea ostilităților și să revină la masa negocierilor; își 

reiterează sprijinul pentru integritatea teritorială, pentru suveranitatea și independența 

Yemenului;  

3. își exprimă îngrijorarea profundă față de continuarea atacurilor și a luptelor la sol, care 

au dus la moartea a mii de oameni, la strămutări de populație și distrugeri ale 

mijloacelor de subzistență, au destabilizat și mai mult Yemenul, au distrus 

infrastructura fizică a țării, au creat o situație de instabilitate exploatată de organizațiile 
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teroriste și extremiste, cum ar fi ISIS/Daesh și AQAP, și au exacerbat o situație 

umanitară deja critică; 

4. condamnă în modul cel mai ferm atacurile și violențele împotriva populației civile, 

inclusiv bombardamentele, utilizarea munițiilor cu dispersie, tirul de rachete și 

mortiere, tirul efectuat de către lunetiști și atacurile cu rachetă și utilizarea semnalată a 

minelor antipersonal, precum și  atacurile care cauzează distrugerea infrastructurii 

civile, inclusiv a școlilor, a unităților medicale, a zonelor rezidențiale, a piețelor, a 

canalizării, a porturilor și a aeroporturilor; 

5. solicită insistent guvernului yemenit să își asume responsabilitățile în combaterea 

grupărilor teroriste ISIS/Daesh și AQAP, care profită de instabilitatea actuală; 

reamintește că toate actele de terorism sunt criminale și nejustificabile, indiferent de 

motivația lor și indiferent când, unde și de cine au fost comise; subliniază că toate 

părțile implicate în conflict trebuie să ia măsuri ferme împotriva acestor grupări, ale 

căror activități reprezintă o amenințare serioasă pentru negocierea unui acord și pentru 

securitatea din regiune și din afara acesteia; 

6. cere din nou tuturor părților și actorilor regionali și internaționali care le acordă 

susținere să respecte dreptul umanitar internațional și dreptul internațional al drepturilor 

omului, să asigure protecția civililor și să nu vizeze în mod direct infrastructurile civile, 

în special infrastructurile medicale și sistemele de aprovizionare cu apă; reamintește că 

atacurile deliberate împotriva populației civile și a infrastructurii civile, inclusiv a 

spitalelor și a personalului medical, reprezintă o gravă încălcare a dreptului umanitar 

internațional; solicită insistent comunității internaționale să asigure urmărirea penală 

internațională a celor răspunzători de încălcările dreptului internațional săvârșite în 

Yemen; sprijină, în acest sens, apelul adresat de Înaltul Comisar al ONU pentru 

Drepturile Omului, Zeid Ra’ad Al Hussein, privind instituirea unui organ internațional 

și independent care să efectueze investigații amănunțite privind crimele comise în 

timpul conflictului din Yemen;  subliniază că asigurarea tragerii la răspundere a celor 

vinovați pentru încălcări este esențială pentru soluționarea durabilă a conflictului; 

7. reamintește că conflictul din Yemen nu poate fi soluționat pe cale militară și că această 

criză poate fi soluționată numai prin negocieri incluzive, conduse de Yemen, la care să 

participe toate părțile, inclusiv cu participarea deplină și efectivă a femeilor, și care să 

aibă ca rezultat o soluție politică cuprinzătoare; își reiterează sprijinul față de eforturile 

depuse de Secretarul general al ONU, de Trimisul Special al ONU pentru Yemen și de 

Serviciul European de Acțiune Externă pentru a media reluarea negocierilor și 

îndeamnă toate părțile la conflict să răspundă acestor eforturi în mod constructiv, fără a 

impune precondiții; subliniază că punerea în aplicare a unor măsuri de consolidare a 

încrederii, cum ar fi măsuri imediate în direcția unei încetări durabile a focului, un 

mecanism de retragere monitorizată de ONU a forțelor, facilitarea accesului umanitar și 

comercial și eliberarea prizonierilor politici, va fi esențială pentru facilitarea revenirii la 

calea politică; 

8. solicită insistent Arabiei Saudite și Iranului să își îmbunătățească relațiile bilaterale și 

să coopereze pentru a pune capăt conflictului din Yemen; 

9. susține apelul UE prin care aceasta solicită tuturor părților implicate în conflict să ia 

toate măsurile necesare pentru a preveni toate formele de violență și a răspunde 

acestora, inclusiv violența sexuală și bazată pe gen în situațiile de conflict armat; 
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condamnă în mod ferm încălcările drepturilor copilului și își exprimă preocuparea cu 

privire la accesul limitat de care dispun copiii la îngrijirile medicale de bază și la 

educație; condamnă recrutarea și înregimentarea de copii-soldați în acest conflict; 

solicită UE și comunității internaționale să sprijine reabilitarea și reintegrarea la nivelul 

comunităților a copiilor demobilizați; 

10. invită toate părțile la conflict să depună eforturi pentru a elimina toate obstacolele de 

ordin logistic și financiar care afectează importul și distribuirea de alimente și 

medicamente civililor aflați în situație critică; îndeamnă cu insistență părțile să asigure 

deplina și corecta funcționare a punctelor comerciale principale de intrare, precum 

porturile Hodeida și Aden; subliniază importanța lor ca legătură vitală pentru ajutor 

umanitar și pentru furnizarea de produse de bază; solicită redeschiderea aeroportului 

din Sanaa pentru zborurile comerciale, astfel încât medicamentele și produsele de bază 

necesare de urgență să poată intra în țară, iar cetățenii care au nevoie de tratament 

medical să poată fi evacuați; 

11. solicită Consiliului să promoveze în mod eficace respectarea legislației umanitare 

internaționale, astfel cum prevăd principiile UE aplicabile; subliniază mai ales că se 

impune stricta aplicare de către toate statele membre ale UE a normelor prevăzute în 

Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului privind exporturile de arme; reamintește, 

în acest sens, rezoluția sa din 25 februarie 2016; 

12. subliniază că este important ca autoritățile locale să fie sprijinite în consolidarea 

capacităților lor de prestări servicii, precum și ca diaspora yemenită și ONG-urile 

internaționale să fie implicate în sectoarele de servicii aflate în stare critică; subliniază 

mai ales că UE și alți actori internaționali trebuie să trateze de urgență epidemia de 

holeră și să acorde sprijin sistemului de sănătate pentru a preveni prăbușirea sa, inclusiv 

prin facilitarea asigurării cu medicamente și cu salarii a personalului medical din prima 

linie, a cărui prezență este esențială pentru asistența umanitare; 

13. salută faptul că UE și statele sale membre sunt pregătite să își intensifice asistența 

umanitară pentru populația din întreaga țară pentru a răspunde nevoilor în creștere și 

pentru a-și mobiliza asistența pentru dezvoltare cu scopul de a finanța proiecte în 

sectoare esențiale; salută angajamentele asumate în cadrul evenimentului la nivel înalt 

al donatorilor pentru criza umanitară din Yemen și subliniază necesitatea coordonării 

măsurilor umanitare sub egida ONU, pentru a ușura suferința poporului din Yemen; 

îndeamnă, în continuare, toate țările să-și îndeplinească angajamentele asumate în 

cadrul evenimentului donatorilor pentru a răspunde nevoilor umanitare; 

14. solicită Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 

externe și politica de securitate să propună de urgență o strategie integrată a UE pentru 

Yemen și să întreprindă noi eforturi pentru un proces de pace în Yemen, sub auspiciile 

ONU; solicită în acest sens desemnarea unui reprezentant special al UE pentru Yemen; 

15. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 

externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, 

Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Secretarului General al 

Consiliului de Cooperare al Golfului, Secretarului General al Ligii Statelor Arabe și 

guvernului din Yemen. 
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