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SUGESTII 

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, care este comisie 

competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 

adoptată: 

1. subliniază rolul crucial al politicii de coeziune în realizarea convergenței economice, 

sociale și teritoriale în cadrul Uniunii și în atingerea obiectivelor de dezvoltare 

durabilă ale ONU; își exprimă totuși preocuparea cu privire la persistența inegalităților 

dintre regiunile bogate și sărace și la accentuarea disparităților socio-economice, în 

materie de venituri și acces la sănătate, dintre diferitele categorii sociale de cetățeni; 

își exprimă îngrijorarea cu privire la sărăcirea generală cu care se confruntă mai multe 

regiuni, inclusiv regiuni de tranziție, în urma crizei financiare din 2008; subliniază 

potențialul pe care îl are politica de coeziune în ceea ce privește adaptarea economiilor 

europene la revoluția tehnologică, pentru ca acestea să poată face față îmbătrânirii 

populației și deschiderii piețelor europene și mondiale; subliniază că investițiile în 

noile tehnologii, modernizare, competențe și cunoștințe noi, inovare și cercetare și 

dezvoltare, care vor ajuta regiunile mai puțin dezvoltate să progreseze în cadrul 

lanțului valoric, ar trebui sprijinite ferm prin politica de coeziune; subliniază că nici 

obiectivele politicii de coeziune, nici finanțarea acesteia de la bugetul Uniunii nu pot fi 

în niciun caz diminuate; subliniază că de politica de coeziune ar trebui să beneficieze 

în continuare toate regiunile;  

2. ia act de deficiențele sistemului de planificare și de execuție financiară, care au condus 

la întârzieri ale cererilor de plată și ale plăților și la acumularea de facturi neplătite, 

contrar spiritului tratatelor; își exprimă îngrijorarea cu privire la întârzierile 

considerabile înregistrate în adoptarea programelor operaționale și în desemnarea 

autorităților de gestionare, de plată și de certificare în cadrul politicii de coeziune, care 

au fost exacerbate de finalizarea cu întârziere a negocierilor privind cadrul financiar 

multianual (CFM) 2014-2020 și de adoptarea cu întârziere a reglementărilor 

referitoare la fondurile structurale și de investiții europene (ESI) și care au condus la o 

rată de absorbție extrem de scăzută a politicii de coeziune în actuala perioadă de 

programare, sancționându-i în primul rând pe promotorii de proiecte; solicită, în acest 

sens, să se meargă și mai departe cu simplificarea planificată în cadrul revizuirii 

Regulamentului financiar1 în vigoare de la 1 ianuarie 2016, în special punând accentul 

într-o mai mare măsură pe controalele ex post, armonizând procedurile și introducând 

o flexibilitate sporită în următorul cadru financiar multianual; subliniază că nivelul 

creditelor de plată ar trebui cel puțin să reflecte angajamentele anterioare; ia act, de 

asemenea, de recomandările Grupului la nivel înalt de experți independenți privind 

monitorizarea simplificării pentru beneficiarii fondurilor structurale și de investiții 

europene; 

3. constată diferența enormă care se înregistrează în fiecare an între plățile estimate și 

cele reale din bugetul UE pentru politica de coeziune și solicită Comisiei să definească 

metodologia pentru o mai bună planificare a execuției bugetului UE în strânsă 

cooperare cu statele membre; subliniază că înființarea sistemului e-coeziune, în care 

statele membre ar urma să introducă date privind rezervele de proiecte, planurile de 

achiziții cu date reale și estimative privind licitațiile, contractarea și punerea în 

                                                 
1 JO L 286, 30.10.2015, p. 1. 
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aplicare, precum și toate datele financiare și contabile privind facturile, cofinanțarea, 

eligibilitatea cheltuielilor și așa mai departe, ar reprezenta o contribuție importantă la o 

mai bună gestionare și monitorizare a punerii în aplicare a politicii de coeziune în 

statele membre și ar permite estimări mai precise ale plăților din bugetul UE; 

4. subliniază că instrumentele financiare ale politicii de coeziune a UE nu ar trebui să 

înlocuiască granturile și ajutoarele directe, ci ar trebui să fie concepute drept 

instrumente complementare care depășesc domeniul de aplicare al proiectelor sau 

domeniul în care proiectele generează venituri; subliniază, în acest sens, că fondurile 

ESI și FEIS sunt gestionate prin abordări diferite și că o cooperare între cele două 

fonduri ar putea fi benefică pentru proiecte de mare amploare, însă că astfel de legături 

nu ar trebui în niciun caz să submineze coerența strategică, concentrarea teritorială și 

perspectivele pe termen lung ale programelor din cadrul politicii de coeziune; 

5. cere cu insistență să se prezinte cât mai curând posibil propunerile legislative pentru 

următorul CFM pentru a se preveni întârzierile în programarea pentru perioada 

următoare; consideră că plafoanele politicii de coeziune ar trebui păstrate la același 

nivel pentru UE-27 în următoarea perioadă de programare, îmbunătățind totodată în 

continuare eficacitatea politicii și simplificând procedurile conexe, astfel încât 

Uniunea să dispună în sfârșit de toate mijloacele financiare corespunzătoare 

obiectivelor și priorităților sale prevăzute în tratate; subliniază că politica de coeziune 

protejează cetățenii UE de anumite efecte ale globalizării, oferă asistență financiară 

întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), sprijină proiectele de cercetare și de 

cooperare și încurajează participarea la inițiativele de dezvoltare a capitalului uman și, 

prin urmare, trebuie să fie în continuare puternică, eficientă și vizibilă pentru cetățeni; 

6. subliniază legătura dintre calitatea guvernanței și investițiile publice și private, 

inovarea și creșterea economică de succes; salută abordarea holistică adoptată în cel 

de-al 7-lea raport al Comisiei privind coeziunea economică, socială și teritorială și 

solicită ca aceste puncte să fie luate pe deplin în considerare în cadrul finanțării 

viitoare pentru coeziune; 

7. consideră că politica de coeziune economică, socială și teritorială ar trebui să continue 

să fie în beneficiul tuturor regiunilor UE, în special al regiunilor cel mai slab 

dezvoltate și al regiunilor ultraperiferice, și că, în regiunile cele mai dezvoltate, ar 

trebui canalizată către zonele periferice, care sunt cele mai afectate de sărăcie și cel 

mai puțin atractive din punctul de vedere al dezvoltării și al șanselor de angajare, în 

special prin alocarea de fonduri pentru infrastructură pentru a le scoate din izolare; 

8. solicită o mai mare coerență între politica de coeziune și celelalte politici ale Uniunii, 

care, la fel ca în cazul acordurilor comerciale, subminează eforturile politicii regionale 

pentru realizarea obiectivului de convergență în cadrul Uniunii; 

9. insistă asupra necesității de a continua și de a consolida politica de coeziune în 

următoarea perioadă de programare a CFM; se opune încercărilor de reducere 

semnificativă a bugetului și încercărilor de denaturare a politicii regionale, care 

rămâne singura politică majoră de solidaritate a Uniunii. 
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