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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE
Confruntată cu criza financiară şi cu actuala recesiune economică, Comisia, cu sprijinul 
Parlamentului, a luat măsuri de accelerare a finanţării pentru dezvoltarea regională în 
contextul strategiei Uniunii pentru o relansare economică eficace. Acest lucru se reflectă în 
proiectul de buget 2011, în care creditele de angajament au fost majorate cu 3,2%, iar 
creditele de plată au crescut cu 16,9%, atingând valoarea de 42 540,8 milioane EUR. În acest 
context, Comisia afirmă că accelerarea sperată a cheltuielilor a condus în cadrul acestei linii la 
o execuţie de 57% în 2010. Aceasta, împreună cu faptul că programele de pe teren au atins 
acum ritmul normal de implementare, pot fi considerate un succes. 

REINSTITUIREA PROIECTULUI DE BUGET
Prin urmare, atunci când a stabilit dispoziţiile bugetare, Comisia Europeană a evaluat 
necesităţile bugetare ţinând seama de deciziile Consiliului European din 2005, de dispoziţiile 
din perspectivele financiare 2007-2013 şi de AII, de sumele alocate proiectelor în curs 
începute în perioada de programare 2000-2006, precum şi de eventualele solicitări de plată 
anticipată pentru perioada actuală. Raportorul consideră că singura instituţie care deţine 
informaţiile necesare pentru a avea o perspectivă generală asupra nevoilor bugetare ale tuturor 
regiunilor europene este Comisia. În consecinţă, raportorul sugerează ca orice reduceri 
propuse de Consiliu să fie anulate şi ca sumele propuse iniţial de Comisie în proiectul de 
buget să fie reintroduse.

REPARTIZAREA RESURSELOR ÎNTRE FONDURI
Repartizarea între diferitele fonduri se prezintă după cum urmează:
FEDER - 25,6 miliarde EUR, Fondul de coeziune - 7,7 miliarde EUR şi 9 miliarde EUR 
pentru FSE. Raportorul doreşte să sublinieze cu această ocazie importanţa FSE în contextul 
relansării economice regionale, acesta reprezentând în prezent peste 20% din resursele 
disponibile. Fondul este şi trebuie să rămână un instrument central aflat la dispoziţia 
întreprinderilor şi a autorităţilor locale şi regionale pentru a gestiona schimbările dinamice ale 
activităţii economice, inerente într-o economie modernă. Astfel, fondul trebuie utilizat pentru 
a stabili un echilibru just între nevoia de flexibilitate a mediului de afaceri şi nevoia de 
siguranţă a locului de muncă, de dezvoltare a carierei şi de formare pentru angajaţi. În opinia 
raportorului, este vorba de un element indispensabil pentru toate strategiile economice locale. 

RELANSAREA ECONOMICĂ EUROPEANĂ ŞI PROGRESUL CĂTRE O ECONOMIE MAI DURABILĂ 
ŞI MAI CURATĂ
Planul european de relansare economică nu este o înşiruire de măsuri de panică luate în faţa 
unei crize financiare globale fără precedent. Planul este strâns legat de noua strategie 
economică propusă a Uniunii, al cărei obiectiv este acela de a construi o economie inteligentă, 
durabilă şi favorabilă incluziunii, care să asigure un nivel înalt de ocupare a forţei de muncă, 
al productivităţii şi al coeziunii sociale. În acest sens putem menţiona suma de 1 miliard EUR 
alocată pentru finanţarea implementării pe teren a unor proiecte energetice aprobate în 2009 şi 
2010 în domeniul captării şi stocării carbonului, al energiei eoliene offshore şi al 
infrastructurii energetice, precum şi suma de 500 de milioane EUR alocată pentru finanţarea 
proiectelor IT în bandă largă în zonele rurale. 

PROGRESUL ÎN CEEA CE PRIVEŞTE ANGAJAMENTELE RESTANTE (RAL)
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Comisia Europeană afirmă că, în perioada 2009-2010, nivelul RAL a crescut cu 16,8%, 
atingând valoarea de 14,2 miliarde EUR. Cea mai importantă creştere a fost înregistrată în 
cazul FEDER, unde RAL a atins valoarea de 9,8 miliarde EUR, iar cea mai mare creştere 
relativă s-a observat în cazul cooperării transfrontaliere (67,6%). 
În cadrul programării financiare multianuale, existenţa angajamentelor restante care trebuie 
plătite odată ce condiţiile pentru plată au fost îndeplinite este normală. Cu toate acestea, 
creşterea de 67,6% a RAL în ceea ce priveşte cooperarea transfrontalieră ridică semne de 
întrebare şi, în consecinţă, raportorul solicită Comisiei să clarifice motivele acestei creşteri 
importante.

PRINCIPALELE REZULTATE DE POLITICĂ PENTRU 2011
În lista de rezultate de politică publicată de Comisia Europeană, o importanţă deosebită o 
prezintă alinierea politicii cu viziunea strategiei Europa 2020 în ceea ce priveşte promovarea 
unei creşteri economice inteligente, competitive şi mai curate a economiilor regionale. În 
acest sens, este foarte important obiectivul Comisiei de a mări gradul de sensibilizare şi de 
apropriere de către autorităţile naţionale şi regionale a obiectivelor UE 2020 . La fel de 
important este şi accentul pus de Comisie pe rolul central al politicii regionale în strategia 
Uniunii de ieşire din criză. 
În perioada 2009-2010, Comisia, cu sprijinul entuziast al Parlamentului, a elaborat conceptul 
de macroregiuni. Dezvoltarea acestor macroregiuni va fi deosebit de importantă în 2010, 
accentul fiind pus pe strategia Mării Baltice în toate aspectele sale, inclusiv proiectul-pilot de 
facilitare a asocierii cu Rusia, şi pe implementarea corespunzătoare a strategiei pentru 
regiunea Dunării.

PROIECTE-PILOT
Anul acesta, membrii comisiei au depus un număr mare de proiecte-pilot potenţiale (16, dintre 
care unele se referă la nevoile specifice ale macroregiunii Dunării, inclusiv un proiect pe care 
îl prezint în cadrul acestui aviz şi care sper că va primi sprijinul comisiei).
Titlul proiectului-pilot pe care doresc să îl depun este:
Către o identitate regională comună şi către reconcilierea naţiunilor din macroregiunea 
Dunării. În cadrul acestui proiect, propun următoarele:

programe de formare şi seminarii pentru tineri organizate cu scopul de a scoate în evidenţă 
identitatea regională comună a naţiunilor care trăiesc în macroregiunea Dunării, precum şi 
programe bazate pe educaţia civică şi pe oportunităţi de schimburi culturale, care să 
contribuie la o dimensiune de coexistentă europeană şi orientată spre viitor, progresivă şi 
durabilă. Proiectele-pilot vor promova astfel stabilitatea economică şi regională în regiunile 
vizate, inclusiv prin acţiuni de promovare a coeziunii între comunităţi şi de subliniere a valorii 
adăugate a cooperării transnaţionale. 
Zona eligibilă va fi macroregiunea Dunării şi ţările vecine, în concordanţă cu politica 
europeană de vecinătate. Programele eligibile pentru finanţare trebuie să implice participanţi 
din cel puţin trei state membre din regiune.

CONCLUZIE
În actualele condiţii economice globale fără precedent, resursele puse la dispoziţia domeniului 
de politică ce contribuie în cea mai mare măsură la economia reală va fi decisiv în ceea ce 
priveşte eficacitatea şi capacitatea acestuia de a stimula inovarea şi de a sprijini economiile 
naţionale şi pe cele locale în transformarea lor în economii curate, durabile, inclusive şi bazate 
pe cunoaştere. În aceste condiţii, este normal să ne dorim să influenţăm progresul printr-un 
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număr de noi idei care fac obiectul tuturor proiectelor-pilot propuse. Prin urmare, raportorul 
invită Comisia să implementeze toate proiectele-pilot pe care Comisia pentru dezvoltare 
rurală decide să le sprijine.
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SUGESTII

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

1. consideră că sumele alocate politicii regionale înscrise în proiectul de buget corespund 
nevoilor Uniunii în ceea ce priveşte eforturile acesteia de a reduce disparităţile regionale şi 
solicită deci ca toate liniile bugetare de la subrubrica 1b să fie menţinute sau, acolo unde 
este necesar, să fie reintroduse;

2. ia notă de modificarea programării financiare desfăşurate pentru anii 2011-2013 pentru a 
ţine seama de punctul 17 din Acordul Interinstituţional din 17 mai 2006 dintre 
Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune 
financiară1 (AII);

3. salută majorarea creditelor de angajament cu 3,2%, atingând suma de 
50 970 100 000 EUR, ceea ce înseamnă o marjă de 16,9 milioane EUR, precum şi 
majorarea creditelor de plată cu 16,9%, ridicându-se la valoarea de 42 540 800 000 EUR, 
şi îşi exprimă speranţa că acestea vor contribui efectiv la relansarea economică în Europa 
şi la transformarea fără obstacole a economiei în concordanţă cu obiectivele strategiei UE 
2020; regretă însă nivelul redus al marjei de la subrubrica 1b, care se ridică la 
16,9 milioane EUR;

4. solicită Comisiei să sprijine şi să implementeze toate proiectele-pilot propuse de Comisia 
pentru dezvoltare regională;

5. solicită Comisiei să desfăşoare un proiect-pilot care să vizeze promovarea identităţii 
regionale comune şi a reconcilierii între naţiuni, de exemplu în macroregiunea Dunării; 
consideră că aceste proiecte-pilot ar trebui să consiste în programe de formare şi seminarii 
organizate pentru tineri în vederea promovării posibilităţilor de schimb cultural şi a 
contribuirii la o dimensiune de coexistenţă europeană, orientată spre viitor, progresivă şi 
durabilă; consideră că, astfel, va fi promovată stabilitatea socială şi economică în regiunile 
vizate.

                                               
1 JO C 139, 14.6.2006, p. 1


