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SUGESTII

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

1. reamintește că coeziunea este unul dintre obiectivele Uniunii stabilite la articolul 3 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, este definită la articolul 174 din TFUE și este o 
competență partajată între Uniune și statele membre; subliniază că politica de coeziune 
este una dintre cele mai importante politici ale Uniunii și este principala sa politică de 
investiții publice, având alocată în buget suma de 351,8 miliarde EUR pentru CFM 
2014-2020, ceea ce constituie o treime din CFM, lucru care ar trebui să rămână astfel în 
următorul CFM, fără alte reduceri, și că noile inițiative ale UE trebuie să fie corelate cu 
resurse financiare noi și adecvate și să fie tratate în cadrul procedurii de codecizie;

2. subliniază că politica de coeziune are la bază o politică de solidaritate, urmărind 
obiectivul său stabilit prin tratat de promovare și sprijinire a dezvoltării generale 
armonioase a statelor membre și a regiunilor, promovează cooperarea interregională și 
vizează o reducere a disparităților economice, sociale și teritoriale dintre regiunile 
Uniunii și din interiorul acestora, pentru a asigura că nicio regiune nu este lăsată în 
urmă, ținând seama de provocările demografice; consideră că aceasta generează creștere 
și locuri de muncă în întreaga Uniune și contribuie la realizarea principalelor obiective 
și priorități ale Uniunii, printre care țintele acesteia în materie de climă și energie, 
precum și de creștere economică inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii; 
observă că adiționalitatea poate determina o utilizare echilibrată a fondurilor structurale 
în combinație cu toate sursele disponibile, inclusiv instrumentele financiare;

3. salută faptul că nu mai sunt necesare plăți pentru perioada 2007-2013 și că rata de 
execuție mai bună a plăților, precum și rata crescută de selecție a proiectelor au atins 
viteza de croazieră, dar și faptul că ritmul de selecție a proiectelor pe teren a ajuns în 
sfârșit la nivelurile din perioada de programare anterioară și le-a depășit, atingând 83 % 
în septembrie 2019; observă, cu toate acestea, inegalitățile mari dintre statele membre în 
ceea ce privește această rată și invită Comisia să ajute în continuare statele membre care 
au rămas în urmă să-și îmbunătățească rezultatele;

4. ia act de majorarea creditelor de angajament cu 2,5 % pentru subrubrica 1b din proiectul 
de buget pe 2020 față de bugetul pe 2019 al UE, în timp ce creditele de plată au crescut, 
per ansamblu, cu 6,4 %;

5. invită Consiliul și Comisia să țină seama de învățămintele perioadei de programare 
actuale și să evite alte crize legate de plăți, precum și întârzieri ale plăților în viitor; 
atrage atenția asupra faptului că demararea cu întârziere a programelor și punerea în 
aplicare au dus la aglomerarea cererilor de plată;

6. subliniază că regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din TFUE beneficiază 
de măsuri specifice, mai ales în cadrul politicii de coeziune, în ceea ce privește 
condițiile de accesare a fondurilor, necesare și indispensabile pentru a le promova 
dezvoltarea sustenabilă și a îndeplini astfel obiectivele de dezvoltare durabilă, dată fiind 
situația lor economică și socială, puternicul impact structural pe care îl au depărtarea lor 
geografică și expunerea lor deosebită la efectele aferente schimbărilor climatice;
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7. reamintește că politica de coeziune este unul dintre cele mai importante instrumente 
care abordează prioritățile prezentate în proiectul de buget al Comisiei pentru 2020; 
subliniază rentabilitatea investițiilor pe care o prezintă politica de coeziune, deoarece 
fiecare euro investit generează creștere economică și creează locuri de muncă în valoare 
de 2,74 EUR;

8. afirmă din nou că, pentru a realiza obiectivele politicii de coeziune, autoritățile 
regionale, locale, urbane și alte autorități trebuie să conlucreze și să stabilească un 
dialog cu organizațiile societății civile, inclusiv universități, organizații de mediu și 
grupuri ce reprezintă diversitatea etnică și religioasă, vârstnicii, persoanele cu 
dizabilități, orientarea sexuală sau identitatea de gen;

9. reamintește că politica de coeziune este un instrument util pentru a sprijini primirea și 
integrarea migranților și insistă că, din solidaritate, bugetul UE pentru 2020 ar trebui să 
contribuie la rezolvarea dificultăților legate de migrație;

10. solicită un exercițiu de reprogramare pentru inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”, 
în urma acordului la care s-a ajuns în cadrul procedurii bugetare 2019, de a crește 
semnificativ nivelul creditelor de angajament; insistă asupra finanțării unor măsuri 
specifice care să urmărească limitarea exodului tinerilor din regiunile mai puțin 
dezvoltate;

11. este îngrijorat de consecințele unui posibil Brexit fără acord și mai ales de potențialul 
impact negativ asupra politicii de coeziune și asupra regiunilor transfrontaliere; 
subliniază importanța negocierilor privind următorul CFM și îndeamnă, în acest 
context, ca repercusiunile bugetare ale Brexitului asupra politicii de coeziune să fie, pe 
cât posibil, limitate;

12. reiterează că este important să se consolideze capacitatea administrativă a autorităților 
locale și regionale, care reprezintă un element-cheie pentru pregătirea și punerea în 
aplicare în mod corect a proiectelor pe teren;

13. constată că exercițiul bugetar 2020 este ultimul din actualul CFM și, prin urmare, 
evidențiază că este important să se pregătească noua perioadă financiară și ca adaptarea 
la aceasta să se facă fără probleme;

14. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că obiectivul de a cheltui 20 % din bugetul 
UE pentru combaterea schimbărilor climatice în CFM 2014-2020 nu va fi atins și 
îndeamnă Comisia să majoreze substanțial procentul destinat cheltuielilor în domeniul 
climei în 2020; invită statele membre și regiunile să țină seama corespunzător de 
contribuția importantă a politicii de coeziune la investițiile în protecția climei și la 
atingerea obiectivului Uniunii privind cheltuielile în domeniul climei și evidențiază, 
totodată, că este necesar să se elimine deficitul bugetar de 3,5 miliarde EUR în 
domeniul climei și să nu se cheltuiască fonduri publice pentru combustibilii fosili, 
pentru a îndrepta atenția mai mult pe combaterea schimbărilor climatice, astfel încât să 
se respecte Acordul de la Paris;

15. consideră că ar trebui sprijinite suficient acțiunile axate îndeosebi pe aspectele de 
sănătate și de mediu, care ar putea decurge și din cerințele referitoare la tranziția 
energetică, cum ar fi dezafectarea centralelor nucleare; reamintește nevoia de a 
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decarboniza cele 41 de regiuni dependente de cărbune prin recalificarea și 
perfecționarea lucrătorilor din sectorul cărbunelui și de a asigura o tranziție echitabilă la 
o economie sustenabilă prin instituirea unui fond pentru o tranziție echitabilă, alocând 
resurse suficiente în buget, cu scopul de a asigura o tranziție justă și echitabilă la o 
economie cu zero emisii de carbon până în 2050;

16. remarcă faptul că, în ceea ce privește transferurile către Mecanismul pentru 
interconectarea Europei, 2020 va fi al doilea an în care se pot solicita prefinanțări 
suplimentare pentru acțiuni inițiate în 2014, 2015 sau 2016, respectiv ultimul an pentru 
realocarea resurselor neutilizate;

17. subliniază că nu ar trebui să se facă niciun transfer de credite de la politica de coeziune 
care ar putea periclita capacitatea fondurilor structurale și de investiții de a-și atinge 
obiectivele;

18. ia act de faptul că pentru finanțarea Programului de sprijin pentru reforme structurale se 
va recurge la marja globală pentru angajamente; avertizează că majorările nu trebuie să 
se facă în detrimentul politicii de coeziune; reamintește că noile inițiative ale Uniunii ar 
trebui să fie finanțate din resurse suplimentare noi, și nu în detrimentul politicilor de 
lungă durată ale Uniunii; ia act de faptul că politica de coeziune și guvernanța 
economică ar putea avea obiective diferite și că reformele ar trebui să țină seama în mod 
corespunzător de impactul teritorial;

19. regretă diminuarea alocării pentru Fondul de coeziune, comparativ cu perioada de 
programare precedentă, și constată riscurile de creștere a decalajelor de dezvoltare în 
ceea ce privește infrastructura de bază, în special infrastructura de transport; solicită 
flexibilizarea mecanismelor bugetare pentru a facilita realocarea fondurilor necesare 
acoperirii investițiilor suplimentare în infrastructura de bază, în special infrastructura 
TEN-T, ca principal motor de realizare a incluziunii economice, sociale și teritoriale la 
nivelul Uniunii în statele membre cu evidente decalaje de dezvoltare;

20. invită Comisia și statele membre să asigure utilizarea transparentă, echitabilă și 
responsabilă a resurselor Uniunii.
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