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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 este necesar să se facă o distincție între discuțiile privind CFM și cele 

privind temeiul juridic unic pentru politicile UE, inclusiv pentru politica de coeziune, 

având în vedere dispozițiile tratatelor și rolul Parlamentului European în ambele procese;  

2. este de părere că lucrările privind CFM nu ar trebui în niciun caz să interfereze cu 

lucrările privind regulamentele care definesc sfera sprijinului și normele de aplicare ale 

fiecărui fond și, prin urmare, ar trebui să respecte rolul Parlamentului European în cadrul 

negocierilor privind temeiul juridic pentru politica de coeziune; regretă profund că 

negocierile privind CFM 2014-2020 nu au respectat acest principiu, ceea ce a avut drept 

rezultat o influență substanțială a lucrărilor privind CFM asupra negocierilor legislative în 

legătură cu regulamentele privind politica de coeziune, atât din perspectiva conținutului, 

cât și a calendarului; 

3. subliniază că discuțiile privind resursele pentru politica de coeziune ar trebui să se bazeze 

pe o analiză a necesităților și să țină seama de evaluarea punerii în aplicare a politicii 

respective în perioada de programare anterioară; reamintește că politica de coeziune este 

o politică de investiții favorabile creșterii care contribuie la combaterea crizei economice 

și, prin urmare, va deveni mai importantă ca instrument al UE pentru stimularea creșterii 

economice sustenabile, crearea de locuri de muncă, stimularea investițiilor publice și 

reducerea inegalităților sociale și a sărăciei, stimularea trecerii la o economie cu un 

consum redus de carbon și combaterea schimbărilor climatice, în vederea atingerii 

obiectivelor strategiei Europa 2020; 

4. subliniază că repartizarea resurselor pe fiecare an în parte acoperit de CFM (definirea 

plafoanelor) ar trebui să țină seama de dinamica politicii de coeziune, în special de 

procesele de programare și punere în aplicare și de momentul încheierii finale a 

programelor, pentru a asigura un nivel al plăților cât mai exact pentru fiecare an; 

5. este profund îngrijorat de faptul că volumul facturilor neplătite la sfârșitul anului crește 

constant și consideră că politica de coeziune este cea mai afectată de deficitul bugetului 

UE; concluzionează că efectele negative ale perioadei 2007-2013 nu sunt remediate în 

CFM 2014-2020; solicită, prin urmare, să se continue procesul de reformă a bugetului UE, 

inclusiv reforma resurselor proprii. 



 

PE528.070v03-00 4/4 AD\1022039RO.doc 

RO 

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE 

Data adoptării 24.2.2014    

Rezultatul votului final +: 

–: 

0: 

29 

0 

1 

Membri titulari prezenți la votul final Luís Paulo Alves, Francesca Barracciu, Catherine Bearder, Victor 

Boștinaru, Nikos Chrysogelos, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, 

Danuta Maria Hübner, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán 

Kelly, Constanze Angela Krehl, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Jens 

Nilsson, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Ovidiu Ioan 

Silaghi, Nuno Teixeira, Kerstin Westphal, Joachim Zeller 

Membri supleanți prezenți la votul final Karima Delli, Ivars Godmanis, James Nicholson, Maurice Ponga, 

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Schroedter, Patrice Tirolien, 

Giommaria Uggias 

 
 


