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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Adoptarea cu întârziere a reglementărilor privind politica de coeziune pentru perioada 2014-

2020 a condus la imposibilitatea adoptării la timp a tuturor programelor operaționale. 

Previziunile făcute de Comisie s-au demonstrat a fi prea optimiste, având în vedere că până la 

sfârșitul anului 2014 doar un mic procent din programe1 (39%, adică 252 de programe ale 

Uniunii) a fost adoptat. Adoptarea restului programelor a fost amânată, fie prin procedura de 

reportare prevăzută la litera (a) de la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul financiar, fie 

în temeiul unei revizuiri a cadrului financiar multianual (CFM). 

Programele reportate (14%, adică 93 de programe ale Uniunii) nu necesită o revizuire a CFM, 

deoarece au fost pregătite pentru adoptare înainte de sfârșitul anului 2014, neadoptarea lor 

fiind cauzată numai de lipsa de timp. Pentru acestea, deși adoptarea a fost amânată pentru 

începutul lui 2015, creditele pentru exercițiul 2014 pot fi încă utilizate. 

Toate celelalte programe (47%, adică 300 de programe ale Uniunii) necesită, pentru a nu 

pierde creditele pentru exercițiul 2014, o revizuire a CFM în temeiul articolului 19 din 

Regulamentul privind CFM, prin care creditele pentru 2014 să fie transferate exercițiilor 

corespunzătoare anilor următori. 

Raportorul pentru aviz salută, așadar, propunerea de regulament al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual 

pentru perioada 2014-2020. Raportorul pentru aviz recomandă ca Parlamentul să aprobe 

propunerea, deoarece aceasta este o etapă indispensabilă în finalizarea procesului de demarare 

privind noua perioadă de programare pentru politica de coeziune, evitând astfel orice impact 

negativ asupra regiunilor și orașelor și, în consecință, asupra cetățenilor europeni. Fondurile 

structurale și de investiții europene reprezintă cea mai importantă politică de investiții a 

Uniunii și este esențial ca toate resursele să fie utilizate la timp și cât mai eficient posibil, 

pentru a genera creștere economică și locuri de muncă. Noua perioadă de programare a 

cunoscut deja întârzieri semnificative și trebuie să se garanteze că nu vor mai avea loc nici 

întârzieri suplimentare, nici pierderi. 

Propunerea urmărește să transfere către exercițiul 2015 aproape toate creditele neutilizate 

aferente exercițiului 2014 pentru rubrica 1b, Coeziune economică, socială și teritorială, cu 

excepția contribuțiilor din FEDR pentru programe transfrontaliere, în cadrul Instrumentului de 

asistență pentru preaderare (IPA) și al Instrumentului european de vecinătate (IEV), care sunt 

transferate către exercițiul 2017. Raportorul pentru aviz recunoaște principiul egalității între 

statele membre și între programe care stă la baza propunerii, dar subliniază necesitatea ca 

Comisia să coopereze cu statele membre și regiunile, nu doar pentru a adopta rapid toate 

programele rămase, ci și pentru a pune în aplicare cu atenție programele în sine, în scopul 

utilizării depline și eficiente a tuturor resurselor. Raportorul pentru aviz salută, așadar, 

declarația Comisiei, prin care aceasta afirmă „că va fi un partener activ în procesul de 

programare pentru programele în cauză, că va colabora pe deplin cu autoritățile naționale și 

regionale și că va lua toate măsurile disponibile în scopul de a obține adoptarea programelor 

în conformitate cu dispozițiile din Regulamentul privind dispozițiile comune cât mai curând 

                                                 
1 Aceasta include fondurile structurale și de investiții europene, precum și Fondul pentru azil, migrație și 

integrare și Fondul pentru securitate internă. 
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posibil după adoptarea Regulamentului modificat al Consiliului de stabilire a CFM pentru 

perioada 2014-2020 și, în orice caz, înainte de sfârșitul anului 2015.” 

În ceea ce privește transferul către 2017 a întregii contribuții FEDR pentru 2014 la 

programele transfrontaliere în cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA) și al 

Instrumentului european de vecinătate (IEV), raportorul pentru aviz recunoaște întârzierile în 

adoptarea unor astfel de programe și complexitatea care le caracterizează. Totuși, raportorul 

pentru aviz consideră că, din motive de coerență și în scopul unei puneri în aplicare mai 

rapide a programelor, ar fi fost de preferat să se urmeze aceeași logică utilizată pentru 

alocarea celorlalte credite. 

Propunerea nu include modificări în creditele de plată, bazându-se pe ipoteza că transferul 

către 2015 al creditelor de angajament pentru 2014 nu va genera obstacole speciale pentru 

plățile din anii următori. Raportorul pentru aviz își exprimă rezerva în această privință și speră 

ca aceste calcule făcute de serviciile Comisiei să se dovedească realiste și ca dispozițiile 

existente în materie de flexibilitate ale Regulamentului privind CFM să fie suficiente pentru a 

face față oricărei creșteri a cererilor de plăți intermediare în 2017 și în 2018. Raportorul 

pentru aviz subliniază că problema plăților restante - după cum Parlamentul European a 

reiterat deja în numeroase ocazii - este nesustenabilă și trebuie rezolvată definitiv și că orice 

altă problemă legată de plăți trebuie evitată prin toate mijloacele și cu toate eforturile 

necesare. 

****** 

Comisia pentru dezvoltare regională invită Comisia pentru bugete, competentă în fond, să 

recomande Parlamentului aprobarea propunerii de regulament al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual 

pentru perioada 2014-2020. 
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