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SUGESTII

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

1. subliniază faptul că, în timp ce 27% dintre proiecte au fost selectate în funcţie de volumul 
financiar, rata de execuţie a plăţilor a fost mult mai scăzută în momentul raportului 
(aproximativ 13%), iar la sfârşitul lui 2010 încă era în jur de 22%, acest lucru însemnând 
aproximativ 60% din nivelul perioadei financiare 2000-2006, după patru ani de 
implementare;

2. reaminteşte că, din punct de vedere bugetar, mai puţin de o şesime din plăţi fusese 
efectuată la 1 iulie 2010, la jumătatea perioadei de programare 2007-2013;

3. salută accelerarea capacităţilor de absorbţie şi a execuţiei bugetare a politicii de coeziune 
(în ceea ce priveşte implementarea generală a pachetelor financiare pentru perioada 2007-
2013, există deja creşteri de 79%, respectiv de 62% în 2010 pentru FEDER/ECF, 
respectiv pentru FSE), care decurge printre altele, din modificări legislative recente şi din 
programe operaţionale care au ajuns, în cele din urmă, la viteza de croazieră, ultimele 
sisteme de gestionare şi control fiind în final aprobate de către Comisie; insistă asupra 
faptului că această accelerare a fost reflectată în transferul global din 2010, care a acordat 
suplimentar politicii de coeziune 1 miliard de euro pentru plăţi în 2010;

4. accentuează, cu toate acestea, că ratele de execuţie sunt departe de a fi omogene în rândul 
statelor membre, în ceea ce priveşte domeniile de intervenţie şi fondurile; reaminteşte 
faptul că spre sfârşitul anului 2010, diferenţa maximă în ratele de plată ale statelor 
membre a fost de 247% pentru FEDER şi ECF, considerate împreună, şi de 303% pentru 
FSE;

5. subliniază că dificultăţile constatate în executarea creditelor reflectă parţial lipsa de 
adecvare a anumitor criterii din Strategia de la Lisabona, în special în ceea ce priveşte 
inovarea, la greutăţile cu care se confruntă anumite regiuni, îndeosebi cele mai puţin 
dezvoltate, pentru a le respecta în această perioadă de criză economică şi financiară;

6. solicită să se depună eforturi, prin urmare, pentru acordarea unei atenţii speciale pentru a 
continua promovarea învăţării reciproce, schimbului celor mai bune practici şi consolidării 
capacităţilor administrative în anumite state membre şi solicită să se reflecteze mai mult 
asupra modului de a facilita diferitele seturi de norme şi măsurile de control aplicabile.
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