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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 UE, astfel cum este prevăzut la 
articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană și definit la articolul 174 din 
TFUE, fiind o competență partajată între UE și statele membre; subliniază că politica 
de coeziune este una dintre cele mai importante politici ale UE și este, totodată, 
principala sa politică de investiții, având alocată în buget suma de 351,8 miliarde EUR 
pentru perioada 2014-2020: o treime din CFM;

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 armonioase 
per ansamblu a statelor membre și a regiunilor, și vizează o reducere a disparităților 
economice, sociale și teritoriale dintre regiunile UE și din interiorul acestora, precum 
și asigurarea faptului că nicio regiune nu este lăsată în urmă; 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;

3. reamintește că politica de coeziune este unul dintre cele mai importante instrumente 
care abordează prioritățile prezentate în proiectul de buget al Comisiei pentru 2020; 

4. 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, ajungând în sfârșit la nivelurile din perioada de programare 
anterioară, și anume 75 % în ianuarie 2019; 

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

6. invită Comisia și Consiliul să țină seama de învățămintele perioadei de programare 
actuale și să evite alte crize legate de plăți;

7. 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;

8. ia act de faptul că pentru finanțarea Programului de sprijin pentru reforme structurale 
se va recurge la marja globală pentru angajamente; atrage atenția asupra faptului că 
majorările nu trebuie să se facă în detrimentul politicii de coeziune;

9. 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 
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nivelul creditelor de angajament; 

10. invită Comisia să asigure utilizarea transparentă, echitabilă și responsabilă a 
resurselor Uniunii.


