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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. reaminteşte că Strategia Europa 2020 a fost concepută ca principalul instrument pentru 
scoaterea economiilor europene din criza economică şi că politicile regionale şi de 
coeziune sunt recunoscute ca fiind instrumentele centrale pentru atingerea obiectivelor 
acesteia, datorită dimensiunii bugetare a acestora şi abordării bazate pe guvernanţa pe mai 
multe niveluri; aşadar, consideră că regiunile ultraperiferice, ca parte integrantă a Uniunii, 
ar trebui să contribuie în mod esenţial la atingerea ţintelor şi obiectivelor Strategiei 2020 
şi, prin urmare, ar trebui să li se aloce mijloacele financiare necesare pentru a se ţine cont 
de depărtare, insularitate, suprafaţa redusă, relieful şi clima dificile şi dependenţa 
economică de un număr redus de produse, conform dispoziţiilor articolului 349 din TFUE, 
astfel încât aceste regiuni să poată contribui pe deplin la noua strategie economică şi 
bugetară a Uniunii Europene pentru perioada de până în anul 2020, în beneficiul lor şi în 
beneficiul întregii UE.

2. regretă că propunerea Comisiei privind cadrul financiar multianual pentru perioada 
2014-2020 conţine propuneri de reducere care afectează întreaga serie de măsuri şi 
obiective a politicii de coeziune (-5,1 % în preţuri constante din 20111) şi că nu a rămas 
neatinsă nici alocarea suplimentară pentru regiunile ultraperiferice; subliniază că nu se 
poate stabili cuantumul total al reducerilor care vizează regiunile ultraperiferice, deoarece 
alocarea specială de 926 de milioane EUR prevăzută de următorul CFM este destinată nu 
doar regiunilor ultraperiferice, ci şi regiunilor nordice slab populate, astfel cum sunt 
definite în Protocolul nr. 6 la Tratatul de aderare a Austriei, Finlandei şi Suediei; ia act, 
totuşi, de faptul că alocarea suplimentară, destinată atât regiunilor ultraperiferice, cât şi 
regiunilor nordice slab populate pentru perioada 2014-2020 (926 de milioane EUR) 
reprezintă aproximativ 50 % din cuantumul alocat pentru perioada 2007-2013 
(1 738 milioane EUR);

3. reaminteşte că regiunile ultraperiferice ar trebui să beneficieze de măsuri specifice şi de 
finanţări suplimentare care să compenseze handicapurile care rezultă din factorii 
menţionaţi la articolul 349 din Tratat; consideră că plafonarea la 85 % a ratei cofinanţării 
pentru regiunile ultraperiferice este un pas în direcţia cea bună şi invită Comisia să 
stabilească alte modalităţi de a ajuta aceste regiuni, în special dacă finanţarea care le este 
alocată este redusă pentru următoarea perioadă de programare;

4. subliniază necesitatea, în conformitate cu concluziile celui de Al cincilea raport privind 
coeziunea economică, socială şi teritorială, de a spori flexibilitatea instrumentelor politicii 
de coeziune astfel încât să permită investiţii capabile să asigure un nivel de creştere şi de 
dezvoltare în linie cu obiectivele strategiei UE 2020, chiar în prezenţa unor condiţii 
geografice şi demografice speciale;

5. subliniază necesitatea de a se facilita sinergia între fondurile politicii de coeziune şi 

                                               
1 Toate cifrele utilizate în prezentul aviz se bazează pe calculele furnizate de DG REGIO şi de Direcţia pentru 
dezvoltare, coordonare şi comunicare privind politica de coeziune din cadrul Comisiei Europene.
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Programul-cadru de cercetare şi dezvoltare, în scopul accelerării dezvoltării regiunilor 
ultraperiferice şi al stopării subutilizării fondurilor pentru cercetare;

6. regretă că, pentru următoarea perioadă de programare, au fost efectuate reduceri în alte 
domenii care ţin de coeziune – mai exact, Comisia propune o reducere generală cu 5,1 % 
în preţuri constante din 2011 a finanţării destinate coeziunii economice, sociale şi 
teritoriale, procentaj care include o reducere cu 20,2 % a finanţării destinate regiunilor de 
convergenţă (excluzând regiunile de tranziţie), o reducere cu 5,6 % a finanţării destinate 
regiunilor de competitivitate şi o reducere cu 2,9 % a sumelor alocate din Fondul de 
coeziune;

7. salută planul Comisiei de a include în CFM 2014 – 2020 o linie bugetară pentru 
„Regiunile ultraperiferice şi regiunile foarte slab populate”, întrucât astfel se va crea o 
legătură mai clară între fondurile alocate acestor regiuni şi obiectivele acestora;

8. atrage atenţia asupra necesităţii ca propunerea pentru viitorul cadru financiar multianual să 
ţină cont de faptul că unele teritorii europene vor dobândi statutul de „regiune 
ultraperiferică” în perioada 2014-2020; solicită Comisiei să îşi adapteze proiecţiile 
bugetare în consecinţă.
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