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SUGESTII

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

1. consideră că este necesar să se facă o distincție între discuțiile privind CFM și cele privind 
temeiul juridic unic pentru politicile UE, inclusiv pentru politica de coeziune, având în 
vedere dispozițiile tratatelor și rolul Parlamentului European în ambele procese; 

2. este de părere că lucrările privind CFM nu ar trebui în niciun caz să interfereze cu 
lucrările privind regulamentele care definesc sfera sprijinului și normele de aplicare ale 
fiecărui fond și, prin urmare, ar trebui să respecte rolul Parlamentului European în cadrul 
negocierilor privind temeiul juridic pentru politica de coeziune;  regretă profund că 
negocierile privind CFM 2014-2020 nu au respectat acest principiu, ceea ce a avut drept 
rezultat o influență substanțială a lucrărilor privind CFM asupra negocierilor legislative în 
legătură cu regulamentele privind politica de coeziune, atât din perspectiva conținutului, 
cât și a calendarului;

3. subliniază că discuțiile privind resursele pentru politica de coeziune ar trebui să se bazeze 
pe o analiză a necesităților și să țină seama de evaluarea punerii în aplicare a politicii 
respective în perioada de programare anterioară; reamintește că politica de coeziune este o 
politică de investiții favorabile creșterii și, prin urmare, va deveni mai importantă ca 
instrument al UE pentru stimularea creșterii economice, crearea de locuri de muncă, 
stimularea investițiilor publice și reducerea inegalităților sociale;

4. subliniază că repartizarea resurselor între anii individuali acoperiți de CFM (definirea 
plafoanelor) ar trebui să țină seama de dinamica politicii de coeziune, în special de 
procesele de programare și punere în aplicare și de momentul încheierii finale a 
programelor, pentru a asigura un nivel al plăților cât mai exact pentru fiecare an;

5. este profund îngrijorat de faptul că volumul facturilor neplătite la sfârșitul anului crește 
constant și consideră că politica de coeziune este cea mai afectată de deficitul bugetului 
UE; solicită, prin urmare, o reformă structurală a bugetului UE, inclusiv reforma 
resurselor proprii.


