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

pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
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structurale din statele membre 
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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Raportorul ia act de propunerea Comisiei de a oferi statelor membre posibilitatea de a aloca 

integral sau parțial rezerva de performanță inclusă în regulament pentru a sprijini 

angajamentele statelor membre în ceea ce privește reformele structurale. Decizia de a utiliza 

rezerva de performanță pentru reformele structurale ar fi în totalitate la discreția statelor 

membre, de la care se solicită o propunere oficială pentru această realocare. Propunerea 

trebuie să includă măsuri pentru punerea în aplicare a reformelor, etapele, obiectivele și un 

calendar. Comisia ar evalua propunerea și ar adopta o decizie prin intermediul unui act de 

punere în aplicare. 

Posibilitatea de a utiliza rezerva de performanță pentru reformele structurale contravine în 

mod clar scopului său inițial și obiectivului politicii de coeziune, întrucât rezerva de 

performanță a fost instituită pentru a aloca fonduri programelor finanțate din fondurile ESI 

care și-au atins obiectivele de etapă. Întrucât Comisia va efectua o examinare a acestor 

programe în 2019, programele s-au concentrat asupra atingerii obiectivelor de etapă și au luat 

în calcul fondurile din rezerva de performanță. Dacă acum statele membre pot decide să 

utilizeze rezerva în alte scopuri, este posibil ca programele de coeziune să se confrunte cu 

insecuritate financiară și întârzieri ale punerii în aplicare. Măsurile care încurajează succesul 

programelor finanțate din fondurile ESI ar dispărea. 

În plus, regulamentul de modificare subordonează politica de coeziune semestrului european, 

chiar dacă aceasta are propriile sale obiective stabilite în tratat. 

Alegerea aplicării gestiunii directe pentru sprijinirea reformelor structurale utilizând fonduri 

care erau destinate politicii de coeziune ar încălca și principiul de cofinanțare al politicii de 

coeziune. 

De asemenea, Comisia nu definește în mod clar reformele structurale în propunerea sa, fapt 

care face ca realocarea fondurilor din rezerva de performanță să fie și mai neclară. 

În cele din urmă, Comisia își justifică propunerea susținând că ar servi drept proiect-pilot 

pentru următorul CFM. Totuși, rezultatele din această etapă-pilot nu vor putea fi luate în 

considerare la elaborarea următorului CFM. 

Având în vedere toate acestea, raportorul propune respingerea propunerii Comisiei, întrucât 

este cea mai bună modalitate de a garanta o politică de coeziune eficientă, autonomă și de 

succes. 
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****** 

Comisia pentru bugete invită Comisia pentru dezvoltare regională, care este comisie 

competentă, să propună respingerea propunerii Comisiei. 
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