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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. reamintește faptul că bugetul UE este în primul rând un buget de investiții, 94 % din 
volumul său total fiind reinvestit în statele membre, și că autoritățile locale și regionale 
sunt răspunzătoare de o parte substanțială a cheltuielilor publice în Europa;

2. subliniază faptul că politica de coeziune joacă un rol decisiv în promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, stimularea ocupării forței de muncă și a creșterii 
economice și reducerea dezechilibrelor macroeconomice;

3. solicită să se acorde prioritate creării unor sinergii între bugetul UE, bugetele naționale ale 
statelor membre și cele locale și regionale; solicită Comisiei să furnizeze date reale clare 
cu privire la modul în care se poate consolida rolul bugetului UE în ceea ce privește 
stimularea investițiilor la diferite niveluri; invită statele membre să utilizeze pe deplin, la 
toate nivelurile, oportunitățile de finanțare suplimentare oferite de Banca Europeană de 
Investiții și de noul instrument al obligațiunilor pentru finanțarea proiectelor; salută, de 
asemenea, faptul că utilizarea instrumentelor financiare se extinde în cadrul politicii de 
coeziune la toate obiectivele tematice și la toate fondurile din cadrul strategic comun 
(CSC);

4. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că reducerea finanțării pentru politica de 
coeziune în cadrul următorului CFM va reduce capacitatea autorităților naționale, 
regionale și locale de a investi în creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii; 
subliniază faptul că finanțarea pentru politica de coeziune ar trebui cel puțin menținută la 
nivelul actual;

5. solicită instituțiilor să îmbunătățească dispozițiile în vigoare astfel încât regiunile din 
anumite state membre deosebit de afectate de criza financiară să-și poată îmbunătăți în 
continuare capacitatea de a absorbi fonduri structurale și de coeziune și să prevină 
dezangajarea masivă de credite;

6. subliniază faptul că condiționalitatea macroeconomică este inacceptabilă, întrucât ar putea 
crea dificultăți pentru punerea în aplicare a politicii de coeziune și ar putea da naștere unor 
potențiale riscuri în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor pe termen lung; reiterează 
faptul că introducerea condiționalității macroeconomice ar afecta regiunile cu nevoile cele 
mai acute și subliniază faptul că autoritățile locale și regionale nu ar trebui să fie 
sancționate pentru dificultățile întâmpinate la nivel de stat membru; subliniază, de 
asemenea, opoziția sa cu privire la rezerva de performanță, care ar putea descuraja 
regiunile să selecteze proiecte mai ambițioase și mai inovatoare, preferând proiecte ale 
căror obiective sunt mai ușor de atins;

7. își exprimă convingerea că este necesară concentrarea tematică asupra unui număr redus 
de priorități; subliniază, cu toate acestea, că este nevoie de flexibilitate pentru a permite 
statelor membre și regiunilor să răspundă în modul cel mai eficient la obiectivele comune, 
respectând, în același timp, caracteristicile teritoriale, economice și sociale.
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