
PA\932071RO.doc PE508.173v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru dezvoltare regională

2013/2017(BUD)

28.3.2013

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru dezvoltare regională

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la bugetul 2014 - mandatul pentru trilog
(2013/2017(BUD))

Raportor pentru aviz: Georgios Stavrakakis



PE508.173v01-00 2/3 PA\932071RO.doc

RO

PA_NonLeg



PA\932071RO.doc 3/3 PE508.173v01-00

RO

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. subliniază rolul strategic al unei politici de coeziune solide și orientate spre rezultate în 
generarea de locuri de muncă și creștere economică în întreaga Uniune; subliniază 
faptul că fondurile structurale și de coeziune reprezintă componente importante ale 
investițiilor publice în statele membre și regiunile lor; 

2. este preocupat că incertitudinea legată de adoptarea CFM constituie un obstacol pentru 
orice planificare bugetară serioasă, fapt destul de îngrijorător deoarece 2014 reprezintă 
începutul noii perioade de programare, afectând politica de coeziune în special;

3. salută propunerea Comisiei privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2013 pentru o 
sumă totală de 11,2 miliarde EUR, din care 9 miliarde EUR sunt dedicate politicii de 
coeziune; consideră propunerea respectivă ca un prim pas în efortul de a compensa 
deficitul de credite de plată, dar subliniază că această sumă nu este suficientă pentru a 
acoperi toate cererile de plată din 2012 cărora nu li s-a dat curs; îndeamnă Consiliul să 
adopte proiectul de buget rectificativ nr. 2/2013 cât mai curând posibil;

4. solicită Comisiei și statelor membre să abordeze efectiv deficiențele administrative în 
implementarea politicii de coeziune pe teren, asigurând un nivel adecvat de absorbție 
și atingerea obiectivelor și a rezultatelor vizate într-o măsură semnificativă; invită 
Comisia, prin urmare, să acorde în continuare asistența necesară în vederea realizării 
acestor obiective;

5. consideră că următoarea perioadă de programare oferă șansa de a îmbunătăți și mai 
mult impactul pozitiv al politicii de coeziune și insistă asupra faptului că pregătirea 
acordurilor de parteneriat și a programelor ar trebui să aibă loc cât mai curând posibil, 
pentru a permite o implementare reușită de la 1 ianuarie 2014 și o tranziție lină la 
următoarea perioadă de programare.


