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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 în ceea ce privește anumite dispoziții 
referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu 
dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor 
financiară
(COM(2011)0482 – C7-0221/2011 – 2011/0211(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0482),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 177 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0221/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0000/2011),

1. adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Uniunea Europeană se confruntă cu o criză economică și financiară persistentă, al cărei 
impact negativ asupra stabilității macroeconomice și a bugetului statelor membre este 
alarmant. Reducerea resurselor financiare naționale disponibile pentru finanțarea investițiilor 
publice limitează în mod clar punerea în aplicare a politicii de coeziune și absorbția fondurilor 
structurale în unele țări. 
Raportoarea salută propunerea Comisiei Europene (COM(2011)0482)) de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (Regulamentul general) și ia act de faptul 
că aceasta vizează acordarea de resurse financiare suplimentare statelor membre ale UE care 
se confruntă cu dificultăți deosebite în ceea ce privește gestionarea datoriei publice/deficitului 
public și asigurarea stabilității financiare, cu scopul de a asigura continuarea punerii în 
aplicare a programelor.
Statele membre eligibile pentru a beneficia de această măsură sunt (1) țările din zona EURO 
care au primit asistență financiară în cadrul unui program prin mecanismul european de 
stabilizare financiară (MESF) sau (2) țările din afara zonei EURO care au primit asistență 
financiară prin mecanismul pentru balanța de plăți (BoP).
Se poate acorda asistență financiară suplimentară prin intermediul politicii de coeziune prin 
majorarea ratei de cofinanțare, ceea ce ar permite sporirea plăților către țările eligibile. CE 
propune majorarea cu zece puncte procentuale a ratelor de cofinanțare aplicabile în cazul axei 
prioritare a programelor. 
Până în prezent, țările vizate de regulamentul în cauză sunt: Ungaria, România, Letonia, 
Portugalia, Grecia și Irlanda; de altfel, fondurile globale care le sunt alocate în cadrul politicii 
de coeziune pentru perioada 2007-2013 ar rămâne aceleași. Trebuie subliniate cazul Greciei, 
care a primit asistență financiară în afara MESF, și cazul Ungariei, care a părăsit deja 
mecanismul pentru balanța de plăți.

Măsurile propuse ar fi temporare și ar lua sfârșit în momentul în care statul membru părăsește 
mecanismul de asistență financiară; se propune aplicarea retroactivă a regulamentului.

De îndată ce a primit propunerea, Comisia pentru dezvoltare regională a numit-o raportoare 
pe președinta sa, acordându-i acesteia mandatul de a încheia negocierile rapid, prin 
intermediul unui acord în primă lectură, dacă este posibil, întrucât, pentru a asigura eficiența 
deplină a majorării sugerate, măsurile propuse trebuie aprobate rapid pentru a furniza imediat 
lichidități statelor membre. 
Caracterul urgent al propunerii și timpul foarte scurt de care dispune comisia pentru 
elaborarea raportului necesită o coordonare strânsă între raportoare și președinția poloneză, 
care conduce negocierile în cadrul Consiliului. Obiectivul comun este încheierea negocierilor 
în toamna lui 2011, în vederea obținerii poziției Parlamentului (votul în ședința plenară) la 
începutul lui decembrie 2011.

Conform calendarului reuniunilor comisiei, trebuie prezentat un proiect de raport la începutul 
lui octombrie 2011. Din păcate, în prezent, rezultatele dezbaterilor în cadrul Consiliului nu 
sunt încă disponibile.
Raportoarea sprijină intenția Comisiei de a acorda asistență financiară suplimentară statelor 
membre afectate cel mai grav de criza financiară. De asemenea, pentru a asigura tratamentul 
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egal al tuturor statelor membre care vor îndeplini, sau îndeplinesc deja, criteriile de 
eligibilitate menționate mai sus, raportoarea consideră absolut necesară aplicarea retroactivă a 
propunerii.
Raportoarea este de acord cu ideile generale incluse în propunerea Comisiei, însă consideră 
necesară introducerea unor schimbări pentru a îmbunătăți fezabilitatea propunerii. Cu toate 
acestea, ca urmare a timpului limitat de care comisia dispune pentru elaborarea raportului și a 
faptului că sunt necesare mai multe detalii pentru a formula modificări concrete, s-a decis 
prezentarea unui proiect de raport care nu include modificări concrete, acestea urmând să fie 
prezentate într-o etapă ulterioară, în perioada în care modificarea textului este posibilă, pentru 
a putea astfel reflecta mai mult la conținutul lor. 

Raportoarea consideră că procedura prin care statelor membre le sunt acordate majorări 
trebuie să fie clară și că este necesar să se raporteze în mod corespunzător cu privire la 
utilizarea plăților intermediare majorate. Cu toate acestea, nici procedura de solicitare a 
măsurilor, nici exercițiul de raportare nu ar trebui să ducă la creșterea sarcinilor 
administrative, permițând și o adaptare rapidă a politicii pentru a răspunde nevoilor țărilor 
celor mai afectate de criză. De exemplu, raportarea ar putea face parte din exercițiul de 
raportare strategică existent.
Pe lângă introducerea ajustărilor menționate mai sus cu privire la propunerea Comisiei, ar 
putea fi prezentate modificări suplimentare cu scopul de a sublinia caracterul temporar al 
propunerii (de exemplu, faptul că nu aduce atingere negocierilor privind viitorul pachet 
legislativ) și implicațiile sale bugetare.


