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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 consolidarea bugetară trebuie echilibrată cu investițiile necesare pe de o parte 
pentru urmărirea obiectivelor din tratate și, pe de altă parte, pentru compensarea efectelor 
negative ale crizei;

2. subliniază faptul că politica de coeziune și-a dovedit de multă vreme valoarea adăugată ca 
instrument de investiții necesar care ajută în mod eficace la creșterea economică și la 
crearea de locuri de muncă, deoarece răspunde în mod precis nevoilor de investiții ale 
regiunilor, contribuind astfel nu doar la reducerea disparităților dintre acestea, ci și la 
redresarea economică și la dezvoltarea Uniunii în ansamblu;

3. ia act cu îngrijorare de faptul că accelerarea implementării majorității programelor de la 
rubrica 1b a condus la sfârșitul lui 2011 la întârzieri considerabile ale plăților, care vor 
trebui remediate prin suficiente credite de plată disponibile în 2012;

4. este, de asemenea, preocupat de probabilitatea ca aceste deficiențe să se accentueze în 
2013, în vreme ce execuția de la rubrica 1b este așteptată să se accelereze în continuare; 
solicită Consiliului și Comisiei să analizeze și să evalueze imediat, împreună cu 
Parlamentul, cifrele și cerințele pentru a nu periclita execuția pentru 2013; subliniază că 
lipsa de credite de plată ar putea periclita programe care în prezent funcționează 
corespunzător;

5. solicită, de asemenea, Consiliului și Comisiei să evalueze atent nevoile reale în ceea ce 
privește plățile pe 2013 de la rubrica 1b, să nu efectueze reduceri nerealiste sau insuficient 
justificate și să nu ia decizii care să contrazică previziunile realizate chiar de statele 
membre și folosite drept bază pentru proiectul de buget al Comisiei; în acest sens, 
subliniază faptul că se va opune oricărei posibile scăderi a nivelului plăților față de 
nevoile estimate de Comisie pe această bază.


