
PA\906160RO.doc PE492.590v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru dezvoltare regională

2011/0177(APP)

25.6.2012

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru dezvoltare regională

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 2014-2020
(COM(2011)0398 – C7-0000/0000 – 2011/0177(APP))

Raportor pentru aviz: Andrey Kovatchev



PE492.590v01-00 2/4 PA\906160RO.doc

RO

PA_NonLeg_Interim



PA\906160RO.doc 3/4 PE492.590v01-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, 
să includă în raportul său următoarele sugestii:

- având în vedere articolul 312 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), care prevede că Consiliul adoptă în unanimitate un regulament de 
stabilire a cadrului financiar multianual (CFM), după ce Parlamentul și-a dat aprobarea cu 
majoritate absolută,

- având în vedere articolul 312 alineatul (3) din TFUE, care prevede clar că CFM stabilește 
plafoanele anuale ale alocărilor pentru angajamente pe categorii de cheltuieli și plafonul 
anual de credite pentru plăți, fapt ce implică obligația Parlamentului și a Consiliului de a-
și respecta rolurile conferite de tratate în negocierile asupra CFM și de a permite ca 
elaborarea politicii de coeziune să fie convenită în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară, așa cum se prevede la articolul 177 din TFUE;

A. întrucât, în Rezoluția sa din 13 iunie 2012 referitoare la cadrul financiar multianual și la 
resursele proprii1, Parlamentul a subliniat că bugetul UE, în special cheltuielile aferente 
politicii de coeziune, reprezintă un instrument foarte util de majorare a investițiilor 
strategice cu valoare adăugată europeană și de redresare a economiei europene din punctul 
de vedere al creșterii economice și al competitivității;

B. întrucât CFM pentru 2014-2020 trebuie considerat instrumentul principal, de care depinde 
dacă obiectivele Strategiei UE 2020 vor fi suficient îndeplinite, ceea ce înseamnă că 
negocierile în curs trebuie să scape de mentalitatea de criză și să încerce să ajungă la un 
buget solid și rațional, care să garanteze creștere economică și locuri de muncă și, în cele 
din urmă, standarde înalte de viață și securitate pentru cetățenii UE;

C. întrucât, ca instrument care contribuie la implicarea corespunzătoare a tuturor regiunilor 
UE pe piața unică, politica de coeziune a UE ar trebui să rămână pilonul principal al 
solidarității europene;

D. întrucât, cu toate acestea, politica de coeziune trebuie să facă obiectul unor reforme pentru 
a putea fi orientată mai mult către obiective și mai ușor de utilizat de către beneficiari și, 
astfel, pentru a deveni o politică mai rentabilă;

E. întrucât, politica de coeziune ar trebui să acorde un acces echitabil la resurse și să 
răspundă nevoilor de dezvoltare reale ale tuturor regiunilor UE, ceea ce implică 
flexibilitate în fixarea obiectivelor și a priorităților de investiții, fără a aduce atingere 
nevoii de investiții în cercetare, dezvoltare și inovare, ca instrument de bază ce contribuie 
la realizarea Strategiei UE 2020 și trebuie conectat la politica de coeziune într-un mod 
adecvat, adică printr-o scară de excelență;

F. întrucât, în Rezoluția din 8 iunie 2011 privind investiția în viitor: un nou cadru financiar 
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multianual pentru o Europă competitivă, sustenabilă și favorabilă incluziunii1, Parlamentul 
și-a confirmat angajamentul de a susține o politică de coeziune a UE mai puternică, 
insistând asupra alocării de resurse suficiente,

1. suma de 376 de miliarde de EUR pentru politica de coeziune, astfel cum a fost propusă de 
Comisie în propunerea sa de Regulament de stabilire a cadrului financiar multianual 
pentru perioada 2014-2020, ar trebui considerată ca nivelul minim al unei finanțări solide 
și ar trebui, de aceea, să constituie o condiție minimă acceptabilă în poziția de negociere a 
Parlamentului.
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