
AD\905962RO.doc PE489.343v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru bugete

2011/0275(COD)

21.6.2012

AVIZ
al Comisiei pentru bugete

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind dispozițiile specifice aplicabile Fondului european de 
dezvoltare regională și obiectivului referitor la investițiile pentru creștere 
economică și ocuparea forței de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1080/2006
(COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD))

Raportor pentru aviz: Andrea Cozzolino



PE489.343v02-00 2/13 AD\905962RO.doc

RO

PA_Legam



AD\905962RO.doc 3/13 PE489.343v02-00

RO

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Politica de coeziune este unul din principalele instrumente de investiții menite să susțină 
prioritățile-cheie ale Uniunii enunțate în strategia Europa 2020. În conformitate cu articolele 
174 și 176 din TFUE, Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) are rolul de a reduce 
discrepanțele dintre nivelurile de dezvoltare ale regiunilor, precum și înapoierea regiunilor 
celor mai defavorizate, astfel încât acțiunile sale trebuie canalizate îndeosebi înspre țările și 
regiunile unde nevoile sunt cele mai mari.

Potrivit propunerii Comisiei Europene, în perioada 2014-2020 FEDER va susține dezvoltarea 
regională și locală prin cofinanțarea investițiilor în C&D și inovare, în aspectele legate de 
schimbările climatice și de mediu, în asistență pentru IMM-uri, în serviciile de interes 
economic comun, în infrastructurile de telecomunicații, energie și transport, în infrastructurile 
de sănătate, educație și sociale și în dezvoltarea urbană durabilă. Raportorul pentru aviz 
consideră totuși că activitățile asociate turismului și patrimoniului cultural ar trebui să se 
reflecte mai bine în regulament.

Pentru o mai mare concentrare a susținerii prin intermediul FEDER asupra priorităților UE, 
astfel cum au fost stabilite în strategia UE 2020, Comisia Europeană propune o concentrare 
tematică luând în considerare nivelul diferit de dezvoltare. Raportorul pentru aviz sprijină 
ideea de a evita dublarea efortului, precum și efectele dispersării și ale stabilirii insuficiente de 
priorități care au limitat în trecut valoarea adăugată a investițiilor europene. Concentrarea 
tematică și identificarea priorităților de investiții, în conformitate cu obiectivele strategiei 
Europa 2020, sunt esențiale, mai ales într-o perioadă de penurie de resurse.

Regulamentul propus prevede, de asemenea, o concentrare sporită asupra dezvoltării urbane 
sustenabile, în special prin alocarea a minimum 5% din resursele FEDER pentru dezvoltarea 
urbană sustenabilă. Raportorul pentru aviz salută această idee.

Pachetul financiar pentru FEDER pentru 2014-2020 nu este menționat în regulamentul propus 
privind FEDER, ci în propunerea de regulament de stabilire a unor dispoziții comune pentru 
toate fondurile [RDC]1. Articolul 84 alineatul (1) din acest din urmă regulament prevede 
96,52% din pachetul financiar total pentru fondurile structurale și de coeziune, adică 
324,3 miliarde (la prețurile constante din 2011), pentru obiectivul investiții pentru creștere 
economică și locuri de muncă. Din aceste 324,3 miliarde, 68,7 miliarde (la prețuri constante 
din 2011) sunt alocate pentru Fondul de coeziune. În plus, Comisia propune cote minime 
pentru Fondul social european (FSE) pentru fiecare categorie de regiuni, ceea ce înseamnă o 
cotă minimă globală pentru FSE de 25% din bugetul total alocat fondurilor structurale și de 
coeziune, respectiv 84 de miliarde EUR. Prin urmare, o sumă maximă de 183,3 miliarde EUR 
rămâne disponibilă pentru FEDER pentru perioada 2014-2020. Aceasta reprezintă o scădere 
față de perioada 2007-2013. Raportorul pentru aviz regretă faptul că pachetul financiar total 
pentru politica de coeziune a fost diminuat, determinând scăderea alocării bugetare pentru 
FEDR. 

                                               
1 COM (2011) 615.
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Miliarde EUR - prețuri constante 
2011

CFM 2007 - 2013 CFM 2014 - 2020 Variație
FEDR 203 183 - 10 %
FSE 78 84 + 8 %
Fondul de coeziune  71 69 - 3 %
Total 354 336 - 5,3 %
Din cauza rotunjirii, sumele adunate pot diferi de totalul prezentat

Totul va depinde totuși de rezultatul final al negocierilor privind întregul pachet financiar care 
urmează să fie alocat politicii de coeziune. Nu poate fi fixată o sumă până nu se ajunge la un 
acord în legătură cu propunerea de regulament de stabilire a cadrului financiar multianual 
pentru perioada 2014-2020. În plus, raportorul pentru aviz dorește să sublinieze convingerea
exprimată de Parlamentul European în rezoluția sa din 8 iunie 2011 că „este nevoie de o 
creștere de cel puțin 5% a resurselor pentru viitorul CFM”, comparativ cu nivelul din 2013, și 
că „sumele alocate politicii de coeziune în actuala perioadă de programare financiară ar trebui 
cel puțin menținute în următoarea perioadă”, ceea ce se pare că nu s-a întâmplat.

În privința altor dispoziții cu implicații bugetare, raportorul salută eforturile de simplificare 
depuse de Comisie în Regulamentul privind dispozițiile comune1. Raportorul pentru aviz 
subliniază în continuare responsabilitatea statelor membre de a susține aceste eforturi de 
simplificare.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, competentă în fond, 
să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1a. reamintește Rezoluția sa din 
8 iunie 2011 privind investiția în viitor: un 
nou cadru financiar multianual pentru o 
Europă competitivă, durabilă și favorabilă 
incluziunii1; afirmă încă o dată că sunt 
necesare resurse suplimentare suficiente 
în cadrul viitorului CFM pentru a permite 
Uniunii să își realizeze prioritățile politice 
existente și noile sarcini prevăzute de 
Tratatul de la Lisabona, precum și pentru 

                                               
1 COM (2011) 615.



AD\905962RO.doc 5/13 PE489.343v02-00

RO

a reacționa la evenimente neprevăzute; 
atrage atenția asupra faptului că, chiar și 
în condițiile unei creșteri cu 5% a 
nivelului resurselor pentru următorul 
CFM, comparativ cu nivelul din 2013, nu 
se poate aduce decât o contribuție limitată 
la realizarea obiectivelor și a 
angajamentelor convenite ale Uniunii și 
la respectarea principiului solidarității în 
cadrul Uniunii; solicită Consiliului, în 
cazul în care nu este de acord cu această 
abordare, să identifice în mod clar la care 
dintre prioritățile sau proiectele sale 
politice ar putea renunța în totalitate, în 
pofida valorii lor adăugate europene 
dovedite;
_______________
1 Texte adoptate, P7_TA(011)0266.

Amendamentul 2

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1b (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1b. reamintește, în special, că în aceeași 
rezoluție Parlamentul European 
subliniază că „o politică de coeziune 
consolidată și de succes necesită o 
finanțare corespunzătoare” și 
concluzionează că „sumele alocate 
acesteia în perioada actuală de 
programare financiară ar trebui cel puțin 
menținute în următoarea perioadă”;

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) În Rezoluția din 8 iunie 2011 privind 
investiția în viitor: un nou cadru 
financiar multianual pentru o Europă 
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competitivă, durabilă și favorabilă 
incluziunii” Parlamentul European a 
evidențiat că „valoarea adăugată 
europeană a politicii de coeziune, întrucât 
această politică reprezintă un mecanism 
bine stabilit de realizare a creșterii 
economice și de creare de locuri de 
muncă, un instrument major pentru 
convergență, dezvoltare durabilă și 
solidaritate și una dintre politicile cele 
mai importante, vizibile și de succes ale 
Uniunii decenii la rând”. Parlamentul 
European a subliniat totuși că o politică 
de coeziune modernă trebuie să facă 
obiectul unor reforme structurale, în 
special în domeniul simplificării, să 
răspundă principalelor provocări cu care 
se confruntă Uniunea și să promoveze 
sinergii cu alte politici și instrumente în 
momentul aplicării. Parlamentul 
European și-a exprimat convingerea că 
politica de coeziune a UE ar trebui să 
rămână o politică pentru toate țările UE 
care să ofere acces la resurse, experiență 
și asistență tuturor regiunilor UE.

Justificare

Punctul 64 din Rezoluția Parlamentului European din 8 iunie 2011 privind investiția în viitor: 
un nou cadru financiar multianual (CFM) pentru o Europă competitivă, durabilă și 
favorabilă incluziunii”.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul -1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) În rezoluția sa din 8 iunie 2011, 
Parlamentul European a subliniat faptul 
că o politică de coeziune consolidată și de 
succes necesită o finanțare 
corespunzătoare și că sumele alocate 
acesteia în perioada actuală de 
programare financiară ar trebui cel puțin 
menținute în următoarea perioadă pentru 
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a intensifica eforturile de reducere a 
disparităților de dezvoltare dintre 
regiunile UE. Cu toate acestea, Comisia 
propune micșorarea cu 5,3% a pachetului 
financiar total destinat politicii de 
coeziune, comparativ cu pachetul 
financiar pentru 2007-2013. Potrivit 
propunerii Comisiei, pentru FEDR vor fi 
alocate maximum 183 de miliarde EUR, 
ceea ce ar reprezenta o scădere cu 10% 
față de perioada 2007-2013.

Justificare

Punctul 67 din Rezoluția Parlamentului European din 8 iunie 2011 privind investiția în viitor: 
un nou cadru financiar multianual pentru o Europă competitivă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, completat cu cifre.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) FEDER ar trebui să contribuie la 
Strategia Europa 2020, asigurând astfel o 
mai mare concentrare a ajutorului acordat 
în temeiul FEDER asupra priorităților 
Uniunii. În funcție de categoria de regiuni 
susținută, sprijinul FEDER ar trebui să se 
concentreze pe cercetare și inovare, pe 
întreprinderile mici și mijlocii și pe 
atenuarea schimbărilor climatice. Gradul 
de concentrare ar trebui să țină cont de 
nivelul de dezvoltare al regiunii, precum și 
de nevoile specifice ale regiunilor al căror 
PIB pe cap de locuitor pentru perioada 
2007-2013 a reprezentat mai puțin de 75% 
din PIB-ul mediu din UE-25 pentru 
perioada de referință.

(5) FEDER ar trebui să contribuie la 
Strategia Europa 2020, asigurând astfel o 
mai mare concentrare a ajutorului acordat 
în temeiul FEDER asupra priorităților 
Uniunii. În funcție de categoria de regiuni 
susținută, sprijinul FEDER ar trebui să se 
concentreze pe cercetare și inovare, pe 
întreprinderile mici și mijlocii și pe 
atenuarea schimbărilor climatice. Ar trebui
să se acorde o atenție deosebită necesității 
de coordonare cu instrumentele și 
programele existente ale UE în domeniile 
susmenționate. Gradul de concentrare ar 
trebui să țină cont de nivelul de dezvoltare 
al regiunii, precum și de nevoile specifice 
ale regiunilor al căror PIB pe cap de 
locuitor pentru perioada 2007-2013 a 
reprezentat mai puțin de 75% din PIB-ul 
mediu din UE-25 pentru perioada de 
referință.
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În Rezoluția sa din 8 iunie 2011 
privind investiția în viitor: un nou cadru 
financiar multianual pentru o Europă 
competitivă, durabilă și favorabilă 
incluziunii1, Parlamentul European a 
reamintit că, în temeiul articolului 195 
din Tratatul de la Lisabona, turismul 
reprezintă o nouă competență a UE și, 
prin urmare, ar trebui să se reflecte și în 
viitorul CFM. A subliniat contribuția 
importantă a turismului durabil pentru 
economia europeană, considerând că 
strategia europeană privind turismul ar 
trebui să vizeze sporirea competitivității 
sectorului, promovând cooperarea între 
autoritățile naționale, regionale și locale, 
și că aceasta ar trebui sprijinită prin 
intermediul unei finanțări adecvate în 
următoarea perioadă. FEDER ar trebui 
să susțină activitățile relevante pentru 
domeniul turismului.
_______________
1 Texte adoptate, P7_TA(011)0266.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cadrul dezvoltării urbane durabile, se 
consideră necesară susținerea acțiunilor 
integrate pentru a aborda provocările 
economice, sociale, climatice și de mediu 
care afectează zonele urbane și definirea 
unei proceduri pentru a stabili lista de orașe 
vizate de aceste acțiuni și alocarea 
financiară rezervată pentru acestea.

(7) În rezoluția din 8 iunie 2011, 
Parlamentul European a exprimat 
convingerea că zonele urbane – care 
prezintă un număr semnificativ de 
provocări (șomaj, excluziune socială, 
degradarea mediului, migrație) – pot juca 
un rol important în dezvoltarea regională 
și pot contribui la reducerea 
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discrepanțelor economice și sociale pe 
teren. În consecință, a subliniat 
necesitatea unei abordări mai vizibile și 
mai concentrate a dimensiunii urbane a 
politicii de coeziune, asigurând totodată 
condiții echilibrate pentru dezvoltarea 
sinergică a zonelor urbane, suburbane și 
rurale. În cadrul dezvoltării urbane 
durabile, se consideră astfel necesară 
susținerea acțiunilor integrate pentru a 
aborda provocările economice, sociale, 
climatice și de mediu care afectează zonele 
urbane și definirea unei proceduri pentru a 
stabili lista de orașe vizate de aceste acțiuni 
și alocarea financiară rezervată pentru 
acestea.

Justificare

Punctul 70 din Rezoluția Parlamentului European din 8 iunie 2011 privind investiția în viitor: 
un nou cadru financiar multianual (CFM) pentru o Europă competitivă, durabilă și 
favorabilă incluziunii.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În rezoluția sa din 8 iunie 2011, 
Parlamentul European a recunoscut că, 
în conformitate cu tratatul, ar trebui 
acordată o atenție deosebită zonelor 
rurale, regiunilor afectate de tranziția 
industrială și regiunilor afectate de un 
handicap natural sau demografic grav și 
permanent, precum regiunile cele mai 
nordice cu o densitate foarte scăzută a 
populației, regiunile insulare, 
transfrontaliere și montane, precum și 
regiunile ultraperiferice. Acesta și-a 
exprimat convingerea că resursele și 
capacitățile de pe teritoriul acestor regiuni 
pot avea un rol semnificativ pentru 
competitivitatea Uniunii Europene în 
viitor și, ca urmare, a subliniat că și 
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aceste regiuni care se confruntă cu 
provocări ar trebui să fie luate în 
considerare în următorul CFM pentru 
2014-2020. Parlamentul European a 
considerat că, pentru regiunile care se 
confruntă cu handicapuri permanente, ar 
trebui elaborată o strategie specială, astfel 
cum se menționează în rezoluția PE din 
22 septembrie 2010.

Justificare

Punctul 71 din Rezoluția Parlamentului European din 8 iunie 2011 privind investiția în viitor: 
un nou cadru financiar multianual (CFM) pentru o Europă competitivă, durabilă și 
favorabilă incluziunii.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) O atenție deosebită ar trebui acordată 
regiunilor ultraperiferice, în special prin 
extinderea, cu titlu excepțional, a 
domeniului de intervenție al FEDER pentru 
a îngloba finanțarea ajutoarelor pentru 
funcționare care urmăresc să compenseze 
costurile suplimentare datorate situației lor 
speciale din punct de vedere economic și 
social, situație agravată de handicapurile 
care rezultă din factorii menționați la 
articolul 349 din tratat, respectiv izolarea, 
caracterul insular, suprafața mică, 
topografia și climatul defavorabil al acestor 
regiuni, precum și dependența lor 
economică față de un număr redus de 
produse, caracteristici permanente și 
combinate care împiedică în mod 
considerabil dezvoltarea acestor regiuni. 
Pentru a sprijini dezvoltarea activităților 
economice existente și viitoare, un procent 
de cel puțin 50% din alocația adițională 
specifică ar trebui alocat acțiunilor care 
contribuie la diversificarea și la 
modernizarea economiilor regiunilor 

(11) O atenție deosebită ar trebui acordată 
regiunilor ultraperiferice, în special prin 
extinderea, cu titlu excepțional, a 
domeniului de intervenție al FEDER pentru 
a îngloba finanțarea ajutoarelor pentru 
funcționare care urmăresc să compenseze 
costurile suplimentare datorate situației lor 
speciale din punct de vedere economic și 
social, situație agravată de handicapurile 
care rezultă din factorii menționați la 
articolul 349 din tratat, respectiv izolarea, 
caracterul insular, suprafața mică, 
topografia și climatul defavorabil al acestor 
regiuni, precum și dependența lor 
economică față de un număr redus de 
produse, caracteristici permanente și 
combinate care împiedică în mod 
considerabil dezvoltarea acestor regiuni. 
Pentru a sprijini dezvoltarea activităților 
economice existente și viitoare, un procent 
de cel puțin 50% din alocația adițională 
specifică ar trebui alocat acțiunilor care 
contribuie la diversificarea și la 
modernizarea economiilor regiunilor 
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ultraperiferice. ultraperiferice. Ar trebui, mai ales, 
facilitate sinergiile dintre FEDER și 
Programul-cadru de cercetare și 
dezvoltare în scopul accelerării dezvoltării 
regiunilor ultraperiferice și al limitării 
subutilizării fondurilor pentru cercetare;

Justificare

Punctul 5 din avizul Comisiei pentru bugete destinat Comisiei pentru dezvoltare regională 
referitor la rolul politicii de coeziune în regiunile ultraperiferice din Uniunea Europeană în 
contextul Strategiei UE 2020 (2011/2195(INI)).

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Este important să se asigure o bună 
gestiune financiară a programului, 
precum și punerea sa în aplicare în modul 
cel mai eficient și mai simplu cu putință, 
garantându-se în același timp siguranța 
juridică și accesibilitatea instrumentului 
pentru toți participanții. Deoarece 
activitățile finanțate din fondul de 
coeziune sunt derulate sub administrare 
comună, statele membre nu vor adăuga 
norme suplimentare, care ar îngreuna 
utilizarea fondurilor de către beneficiari.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 5 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEDER sprijină următoarele priorități de 
investiții în cadrul obiectivelor tematice 
stabilite la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC]:

FEDER sprijină următoarele priorități de 
investiții în cadrul obiectivelor tematice 
stabilite la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC] garantând, în 
același timp, sinergii și complementarități 
cu programele și instrumentele relevante 
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ale Uniunii:

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovarea investițiilor în C&I din 
partea întreprinderilor, dezvoltarea de 
produse și de servicii, transferul de 
tehnologii, inovarea socială și aplicațiile de 
servicii publice, stimularea cererii, crearea 
de rețele și de grupuri și inovarea deschisă 
prin specializarea inteligentă;

(b) promovarea investițiilor în C&I din 
partea întreprinderilor, dezvoltarea de 
produse și de servicii, transferul de 
tehnologii, inovarea ecoeficientă, inovarea 
socială, sectoarele culturale și creative și 
aplicațiile de servicii publice, stimularea 
cererii, crearea de rețele și de grupuri și 
inovarea deschisă prin specializarea 
inteligentă;
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