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SUGESTII

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

– având în vedere articolul 312 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), care prevede că Consiliul adoptă în unanimitate un regulament de 
stabilire a cadrului financiar multianual (CFM), după ce Parlamentul și-a dat aprobarea cu 
majoritate absolută,

– având în vedere articolul 312 alineatul (3) din TFUE, care prevede clar că CFM stabilește 
plafoanele anuale pentru creditele de angajament pe categorii de cheltuieli și plafonul 
anual de credite de plată, ceea ce implică obligația Parlamentului și a Consiliului de a-și 
respecta rolurile conferite de tratate în negocierile asupra CFM și de a permite ca 
elaborarea politicii de coeziune să fie convenită în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară, astfel cum prevede articolul 177 din TFUE,

A. întrucât, în Rezoluția sa din 13 iunie 2012 referitoare la cadrul financiar multianual și la 
resursele proprii, Parlamentul a subliniat că bugetul UE, în special cheltuielile aferente 
politicii de coeziune, reprezintă un instrument important de majorare a investițiilor 
strategice cu valoare adăugată europeană dovedită și de redresare a economiei europene 
din punctul de vedere al creșterii economice și al competitivității prin crearea de locuri de 
muncă și bunăstare pentru cetățenii UE, îmbunătățindu-le astfel calitatea vieții;

B. întrucât CFM pentru 2014-2020 trebuie considerat instrumentul principal de realizare a 
obiectivelor strategiei UE 2020 pe întreg teritoriul UE și de asigurare a coeziunii 
economice, sociale și teritoriale; întrucât acesta ar trebui să asigure convertirea 
obiectivelor UE convenite de șefii de guvern și de state în acțiuni concrete și reale, ceea ce 
înseamnă că negocierile în curs trebuie să renunțe la mentalitatea de criză și să încerce să 
ajungă la un buget solid și rațional, care să garanteze creștere economică și locuri de 
muncă și, în cele din urmă, standarde înalte de viață și securitate pentru cetățenii UE;

C. întrucât, ca instrument care contribuie la implicarea corespunzătoare a tuturor regiunilor 
UE pe piața unică și instrument principal al UE de reacție la disparitățile economice, 
sociale și teritoriale ce persistă în regiunile UE, politica de coeziune a UE ar trebui să 
rămână pilonul principal al solidarității europene;

D. întrucât, cu toate acestea, politica de coeziune trebuie să facă obiectul unor reforme pentru 
a putea fi orientată mai mult către obiective, mai concentrată asupra unor tematici și mai 
ușor de utilizat de către beneficiari și astfel, pentru a deveni o politică mai eficientă din 
punctul de vedere al investițiilor realizate;

E. întrucât, politica de coeziune ar trebui să acorde un acces echitabil la resurse și să 
răspundă nevoilor de dezvoltare reale ale tuturor regiunilor UE, ceea ce implică și 
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flexibilitate pentru tratarea necesităților specifice ale regiunilor în fixarea obiectivelor și a 
priorităților de investiții, fără a aduce atingere nevoii de investiții, de exemplu în 
cercetare, dezvoltare și inovare, ca instrument de bază care contribuie la realizarea 
Strategiei UE 2020 și trebuie conectat la politica de coeziune într-un mod adecvat, adică 
printr-o scară de excelență;

F. întrucât este evident că politica de coeziune poate fi utilă și efectivă numai dacă are la 
bază un cadru financiar stabil, solid și sustenabil; întrucât, în acest sens, Parlamentul, în 
Rezoluția din 8 iunie 2011 privind investiția în viitor: un nou cadru financiar multianual 
pentru o Europă competitivă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, și-a confirmat 
angajamentul de a susține o politică de coeziune a UE mai puternică, insistând asupra 
alocării de resurse suficiente, la cel puțin același nivel ca cel convenit pentru actuala 
perioadă de programare 2007-2013;

G. întrucât politica de coeziune a UE este o politică de dezvoltare și un instrument strategic 
de investiții, creștere economică și competitivitate, cu o valoare adăugată europeană 
indiscutabilă, contribuind la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă în 
întreaga Uniune și sprijinind depășirea actualei crize economice și financiare prin 
contribuția hotărâtă, printre altele, la diverse programe naționale de redresare și 
promovarea inovării, cu eliminarea disparităților dintre regiunile europene;

H. întrucât nu există nicio relație directă între performanțele politicii regionale și 
performanțele macroeconomice ale unui stat membru și întrucât regiunile nu ar trebui să 
fie penalizate pentru eșecurile înregistrat la nivel național în ceea ce privește conformitate 
cu procedurile legate de guvernanța economică; întrucât impunerea unor sancțiuni 
suplimentare ar putea astfel exacerba dificultățile statelor membre care se confruntă deja 
cu probleme macroeconomice condiționalitățile macroeconomice nefiind în consecință 
acceptabile;

I. întrucât regretă propunerea Comisiei de reducere cu 47% a alocărilor suplimentare 
specifice în favoarea regiunilor ultraperiferice și celor mai puțin populate și consideră că 
ar trebui alocate aceleași fonduri ca și în perioada anterioară de programare;

J. întrucât atât beneficiarii, cât și contribuitorii neți au de câștigat de pe urma politicii de 
coeziune a UE;

K. întrucât politica de coeziune asigură sprijin pentru măsurile de aliniere a condițiilor 
sociale și economice în toate regiunile UE, noile fonduri tematice, dacă sunt create, nu ar 
trebui să submineze pachetele financiare naționale pentru că acest lucru ar afecta în mod 
negativ realizările și rezultatele politicii de coeziune în fiecare stat membru,

i. subliniază că poziția Parlamentului European prevede că finanțarea politicii de coeziune ar 
trebui să fie menținută cel puțin la același nivel din perioada 2007-2013, respectiv 
354 815 miliarde EUR la prețurile din 2011 (cu excepția mecanismului Conectarea 
Europei), ceea ce reprezintă nivelul absolut minim de finanțare corectă și, prin urmare, 
constituie o condiție minimă acceptabilă în poziția sa de negociere;
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ii. reamintește că toate aspectele ce țin de elaborarea politicii de coeziune trebuie să fie 
abordate în cadrul procedurilor legislative ordinare în curs privind pachetul legislativ 
pentru 2014-2020 și că regulamentul CFM ar trebui să stabilească exclusiv sumele și 
categoriile de cheltuieli;

iii. reamintește că articolul 312 alineatul (5) TFUE prevede ca Parlamentul, Consiliul și 
Comisia să ia toate măsurile necesare pentru a facilita adoptarea cadrului financiar pe 
durata întregii proceduri aplicabile și că, în acest sens, Consiliul ar trebui să se asigure că 
Parlamentul este informat în prealabil cu privire la instrumentul juridic pe care 
intenționează să-l prezinte Parlamentului spre aprobare.
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