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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 sumele destinate politicii regionale înscrise în proiectul preliminar de buget 
corespund necesităților Uniunii în eforturile acesteia de a reduce discrepanțele regionale și 
de a realiza obiectivele de la Lisabona și Göteborg; prin urmare, solicită ca toate liniile 
bugetare din PPB să fie menținute sau, atunci când este necesar, reinstituite;

2. încurajează eforturile Comisiei de a promova utilizarea de noi forme inovative de 
instrumente de finanțare și de inginerie financiară care să îmbunătățească accesul la 
finanțare pentru programele pentru 2007-2013 și îndeosebi acele instrumente care 
ușurează accesul la capitalul de risc și la microcredite pentru întreprinderi mici și mijlocii 
)IMM); în acest context, solicită Comisiei să informeze Parlamentul despre funcționarea 
acțiunilor pregătitoare pe care le-a lansat în 2008 și care au fost finanțate prin intermediul 
liniei bugetare 13 03 24, precum și despre urmările acestor acțiuni în viitor;

3. împreună cu Comisia și cu Consiliul, împărtășește opinia că schimbările legislative 
operate în contextul planului european de redresare economică vor contribui la 
transformarea fondurilor structurale într-un instrument valoros pentru redresarea 
economiei europene în 2010; în acest context, invită statele membre să asigure utilizarea 
optimă a noilor mecanisme și proceduri simplificate, în vederea accelerării implementării 
și stimulării activității economice; de asemenea, solicită statelor membre să se asigure că 
simplificarea procedurilor nu conduce la abuzul de fonduri publice;

4. observă că s-au alocat proiectului pilot Erasmus o sumă de 2 milioane EUR în 2009, că 
întreaga sumă a fost plătită în 2009 și că nu sunt prevăzute credite sau plăți pentru 2010; 
solicită Comisiei să informeze Parlamentul despre acțiunile întreprinse în contextul celor 
trei proiecte-pilot implementate la solicitarea Parlamentului;

5. observă că angajamentele de credite pentru 2010 destinate obiectivului de competitivitate 
și ocupare a forței de muncă sunt reduse cu 372 536 823 EUR față de 2009 și dorește să 
știe dacă această reducere este în conformitate cu necesitatea de a stimula economia și de 
a crea locuri de muncă în cadrul economiilor avansate din Europa, în vederea menținerii și 
îmbunătățirii competitivității la nivel global.

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

După cum comisia a indicat în mod repetat, Comisia Europeană, în procesul de elaborare a 
previziunilor bugetare, evaluează necesitățile bugetare luând în calcul deciziile Consiliului 
European, AII, sumele ce trebuie plătite în contextul proiectelor ce sunt pe cale a fi 
terminate în cadrul perioadelor anterioare de programare financiară, obligațiile efective de 
plată și eventualele solicitări de plăți în avans pentru perioada actuală. Astfel, plățile totale 
cresc cu 4,1%, incluzând totodată, pe de o parte, plăți interimare și angajamente restante 
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pentru perioada de programare 2000-2006. Plățile interimare constituie cea mai mare parte 
a plăților din 2010, întrucât programele operaționale intră în ritmul normal de operare iar 
simplificarea procedurilor, introdusă prin modificările legislative, începe să-și vădească 
efectele.

Comisia a comunicat că politica de coeziune pentru bugetul 2010 este menită să accelereze 
implementarea în vederea redresării complete față de criza economică. Ca atare, sunt avute 
în vedere o utilizare îmbunătățită a instrumentelor financiare precum JASPERS, în vederea 
facilitării lansării unor proiecte importante și a reprogramării necesare  în vederea 
sprijinirii investițiilor în eficiență energetică, tehnologii energetice sărace în carbon sau 
folosind energii regenerabile și măsuri de combatere a schimbărilor climatice. De 
asemenea, în conformitate cu principiul accelerator, creditele de plată se ridică la 
30 928 200 000 EUR (inclusiv Fondul de coeziune) dedicate în întregime plăților 
interimare.

În 2009, la inițiativa comisiei REGI, Parlamentul a solicitat inițierea a trei proiecte pilot 
privind integrarea comunităților Rroma, promovarea politici regionale a UE la scară 
globală și un program ERASMUS pentru reprezentanți aleși la nivel local și regional. La 
început de legislatură, și în vederea asigurării unei bune gestiuni financiare, raportorul 
consideră că, înaintea propunerii oricăror noi proiecte pilot, comisia trebuie informată cât 
mai în detaliu cu privire la acțiunile întreprinse pentru implementarea proiectelor finanțate 
de la bugetul 2009. 
De asemenea, în acest moment în care redresarea economică europeană este încă într-un 
stadiu vulnerabil și este extrem de dependentă de fonduri publice cheltuite pe scară largă, 
și în ciuda manierei relativ mecanice în care fondurile politicii de coeziune sunt gestionate, 
apare ca relativ paradoxal faptul că creditele FEDER din cadrul obiectivului pentru 
competitivitate și ocuparea forței de muncă sunt reduse cu 372.536.823 EUR față de 2009. 
Este ca atare legitim să ne întrebăm dacă această reducere este în conformitate cu 
necesitatea de a stimula economia și de a crea locuri de muncă în cadrul economiilor 
avansate din Europa, în vederea menținerii și îmbunătățirii competitivității la nivel global.


