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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

INTRODUCERE:
Deși redresarea economică este inegală în rândul statelor membre, Comisia se bazează pe 
prognoza reîntoarcerii la creștere economică în a doua jumătate a anului 2012, concepând 
astfel măsuri pentru a stimula creșterea și crearea de locuri de muncă și având drept scop să 
dea economiei Europei foarte necesarele investiții și locuri de muncă. În acest context, 
Comisia propune o majorare strictă a creditelor de angajament, limitată la corectarea inflației 
și vizează o creștere semnificativă a nivelului plăților, dar a stabilit cinci priorități principale 
pentru proiectul de buget pe 2013, și anume investițiile pentru o creștere favorabilă creării de 
locuri de muncă, un buget responsabil și realist, monitorizarea performanței, implementarea 
constrângerilor administrative și integrarea Croației.

Raportorul împărtășește opinia Comisiei legată de valoarea adăugată incontestabilă a politicii 
de coeziune a Uniunii și de rolul său ca domeniu politic-cheie îndreptat spre investiții, care 
oferă cele mai bune mijloace de creare a locurilor de muncă și de promovare a creșterii 
economice. Cu toate acestea, subliniază că, în vreme ce resursele bugetare de la rubrica 1b ar 
trebui utilizate pentru a alinia domeniile politice cu obiectivele Strategiei UE2020, obiectivele 
politicii de coeziune rămân de cea mai mare importanță, în special reducerea disparităților 
regionale și coeziunea socială, economică si teritorială. 

REINSTITUIREA PROIECTULUI DE BUGET
La realizarea previziunilor sale bugetare, Comisia a evaluat, prin urmare, nevoile bugetare 
ținând seama de dispozițiile și de pachetele din perspectiva financiară 2007-2013 și de 
Acordul interinstituțional, toate cifrele fiind în concordanță cu deciziile și dispozițiile 
relevante. 

Raportorul consideră că singura instituție care deține informațiile necesare pentru a avea o 
perspectivă generală asupra nevoilor bugetare reale ale tuturor regiunilor este Comisia. În 
consecință, raportorul propune ca orice reduceri propuse de Consiliu să fie anulate și ca 
sumele propuse inițial de Comisie în proiectul de buget să fie reintroduse.

REPARTIZAREA RESURSELOR ÎNTRE FONDURI
Repartizarea între diferite credite și fonduri este după cum urmează:
totalul credite de angajament pentru fondurile structurale (FEDER și FSE) se ridică la 42 
144,7 MEUR, iar pentru Fondul de coeziune la 12 354,2 MEUR, reprezentând o creștere 
generală de 3,3% față de 2012. Majorarea creditelor de plată este semnificativ mai mare –
11,7% față de 2012, ea ridicându-se la 48 975 MEUR, reprezentând totodată un efort de a 
limita majorarea angajamentelor restante. Totuși, ar trebui să se remarce faptul că estimarea 
Comisiei se referă strict la 2013 și presupune că nevoile de plată din exercițiile anterioare vor 
fi fost acoperite și, prin urmare, că orice deviere va conduce la credite de plată insuficiente.

PRINCIPALELE REZULTATE DE POLITICĂ PENTRU 2012
Principalele rezultate de politică, stabilite de către Comisie, includ din nou alinierea politicii
de coeziune la obiectivele Europa 2020, precum și utilizarea politicii de coeziune ca 
instrument eficace de luptă împotriva crizei, în special prin sprijinirea statelor membre care au 
o deosebită nevoie, cum ar fi țările aflate în programe ale UE/FMI.  În acest context, Comisia 
a luat inițiativa de a propune statelor membre să reprogrameze fondurile nealocate încă din 
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cadrul fondurilor structurale, acolo unde e posibil, pentru a-și consolida eforturile de 
combatere a șomajului în rândul tinerilor și de sprijinire a IMM-urilor, în acest cadru lansând 
o inițiativă comună cu opt state membre. Alte principale domenii de interes vor fi reprezentate 
de cadrul legal, de mecanismele de execuție pentru viitoarea perioadă de programare, precum 
și de implementarea cadrului strategic comun. Prin urmare, Comisia dorește să se concentreze 
asupra discutării cu statele membre a priorităților de investiții strategice pentru 2014-2020, 
precum și asupra etapelor pregătitoare pentru programele operaționale. În plus, se așteaptă să 
se continue activitatea la Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice și la Strategia UE pentru 
regiunea Dunării, iar cooperarea pentru Strategia privind regiunea Atlanticului va continua să 
fie dezvoltată împreună cu DG Afaceri Maritime și Pescuit. În final, Comisia are în plan să 
contribuie la consolidarea poziției Croației ca stat membru de la 1 iulie 2013.

PROIECTE-PILOT ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ
În acest an, deputații au propus din nou reducerea numărului de potențiale proiecte-pilot și de 
acțiuni pregătitoare, majoritatea dintre acestea referindu-se la prelungiri ale unor măsuri 
aprobate anterior, în special „Forumul atlantic pentru Strategia UE privind regiunea 
Atlanticului”, „Către o identitate regională comună, reconcilierea națiunilor și o 
cooperare economică și socială, inclusiv o platformă paneuropeană de competențe și 
excelență în macroregiunea dunăreană”, „Intensificarea cooperării regionale și locale 
prin promovarea politicii regionale a Uniunii la scară mondială”, „Definirea unui model 
de guvernanță pentru regiunea dunăreană a Uniunii Europene — o coordonare mai 
bună și mai eficace”, precum și  „Măsuri de sprijin în procesul de trecere a 
departamentului Mayotte sau a oricărui alt teritoriu potențial afectat la statutul de 
regiune ultraperiferică”.

Noile măsuri propuse includ o acțiune pregătitoare pentru dezvoltarea de strategii 
macroregionale în zona Mediteranei, un proiect-pilot privind potențialul economic actual și 
cel vizat al regiunilor din Grecia altele decât regiunea capitalei Atena, ca model pentru 
regiunile de convergență din UE și, în final, un proiect-pilot pentru dezvoltarea unei platforme 
de servicii pentru exporturile realizate de IMM-uri. 

Se propune, de asemenea, continuarea măsurii „Asistență tehnică și diseminarea 
informațiilor privind Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice și o mai 
bună cunoaștere a strategiei macroregionale”, măsură care ar trebui prezentată sub forma 
unui amendament depus la proiectul de buget.
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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 înscrise în proiectul de buget (PB) la rubrica 1b corespund nevoilor și 
obiectivelor minime ale politicii regionale, așa cum au fost stabilite de Uniune, și, prin 
urmare, solicită ca liniile bugetare de la rubrica 1b, astfel cum au fost propuse de Comisie, 
să fie menținute sau, după caz, reinstituite;

2. subliniază faptul că implementarea eficace și eficientă a politicii regionale reprezintă cheia 
pentru redresarea economică și pentru realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020, 
deoarece contribuie nu doar la crearea cadrului adecvat pentru o creștere economică 
stabilă și durabilă și pentru crearea de locuri de muncă, ci și, la fel de important, la 
reducerea eficace a disparităților regionale și la realizarea coeziunii sociale, economice și 
teritoriale;

3. salută majorarea din 2012 a creditelor de angajament de la rubrica 1b cu 3,3 %, până la 
54 499 MEUR, precum și a creditelor de plată cu 11,7 %, până la 48 975 MEUR, această 
din urmă sumă acoperind reducerea de 33,2%, până la 1 923 MEUR, a plăților pentru 
închiderea perioadei 2000-2006;

4. invită Comisia să sprijine și să implementeze toate proiectele-pilot, acțiunile pregătitoare 
și măsurile de asistență tehnică propuse de Comisia pentru dezvoltare regională în cadrul 
rubricii 1b.


