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SUGESTII

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

1. salută acordul politic încheiat la 27 iunie 2013 cu privire la CFM 2014-2020; subliniază 
că, pentru a se asigura o lansare rapidă și eficace a noii politici de coeziune, este vital să se 
încheie cât mai curând negocierile cu privire la pachetul legislativ, acordurile de 
parteneriat și programele operaționale; subliniază faptul că orice întârziere va duce, în 
termeni bugetari, la o concentrare a cererilor de plată la sfârșitul perioadei;

2. indică faptul că nivelul angajamentelor restante (RAL - „reste à liquider”) acumulate la 
sfârșitul CFM 2007-2013 se ridică la două treimi din politica de coeziune1; insistă asupra 
necesității de a găsi o soluție stabilă, care să permită atenuarea riscului de blocaj al punerii 
în aplicare a programelor Uniunii Europene din cauza unei lipse a plăților; atrage atenția 
asupra faptului că regula N+3, deși este esențială pentru a garanta punerea în aplicare a 
proiectelor sprijinite prin politica de coeziune, va avea un impact asupra acumulării RAL 
în următorii ani, mai ales în cazul unei întârzieri a lansării noilor programe;

3. consideră că principiul de guvernanță la mai multe niveluri este indispensabil pentru 
asigurarea unei gestionări eficiente a noii politici de coeziune; subliniază că, în acest sens, 
ar trebui implicate pe deplin autoritățile locale și regionale, în cadrul respectivelor lor 
domenii de competență, atât în faza de pregătire a programelor și a acordurilor, cât și în 
cea de aplicare și evaluare a acestora; subliniază importanța asigurării unui flux de
informații și a unei asistențe tehnice adecvate pentru aceste autorități pentru a facilita și 
optimiza contribuția lor la toate etapele acestui proces;

4. insistă asupra faptului că, în vederea sprijinirii eforturilor de îmbunătățire a eficacității 
investițiilor publice ale Uniunii, este indispensabilă crearea unor sinergii între bugetul 
Uniunii Europene și cele ale statelor membre și ale autorităților regionale și locale; solicită 
din nou Comisiei să indice modalitățile de consolidare a rolului bugetului Uniunii în 
această privință;

5. reamintește că, pentru a maximiza impactul ajutorului UE, este indispensabil să existe o 
abordare integrată care să includă coordonarea diferitelor surse disponibile de finanțare, 
precum și un nivel adecvat de coerență a politicilor și normelor în vigoare, astfel încât să 
se reducă consecințele negative ale politicilor de consolidare bugetară;

6. subliniază poziția sa cu privire la importanța unei examinări și revizuiri obligatorii a 
următorului CFM până la sfârșitul anului 2016, pentru a permite următoarei Comisii și 
următorului Parlament să reevalueze prioritățile politice ale UE, să adapteze CFM, dacă 
este necesar, la noile provocări și să țină seama pe deplin de cele mai recente previziuni 
macroeconomice;

                                               
1

 Dacă bugetul rectificativ nr.2/2013 este aprobat pentru suma totală de 11,2 miliarde EUR, nivelul global estimat al RAL ar putea atinge 
224 de milioane EUR până la sfârșitul anului 2013, în timp ce estimările inițiale ale Comisiei avansau cifra de 180 de miliarde EUR pentru 
RAL la sfârșitul anului 2013.
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7. salută inițiativele pozitive care vizează simplificarea și creșterea transparenței privind 
gestionarea fondurilor UE; subliniază că existența unor proceduri mai simple ar putea 
determina reducerea disfuncționalităților și, prin urmare, o mai bună utilizare a fondurilor 
europene; subliniază necesitatea de a adopta o abordare mai ambițioasă la nivelul 
Comisiei și al statelor membre pentru a simplifica accesul la procedurile de obținere a 
fondurilor, normele referitoare la achizițiile publice și mecanismele de control, precum și 
de a asigura o informare clară și accesibilă cu privire la beneficiarii fondurilor UE și la 
posibilitățile de finanțare.
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