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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. sprijină propunerea Comisiei referitoare la PBR nr. 2/2015, care însoțește propunerea de 

regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al 

Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020 

(„Regulamentul privind CFM”) și care solicită transferul creditelor de angajament 

neutilizate în 2014 ca urmare a adoptării cu întârziere a programelor în cadrul gestiunii 

partajate, inclusiv pentru fondurile structurale și de investiții europene; 

2. consideră că este esențial ca PBR nr. 2/2015 să fie adoptat cât mai curând posibil, aceasta 

fiind o condiție necesară pentru adoptarea programelor, inclusiv a celor aferente politicii 

de coeziune, în cazul cărora nu a fost posibil să se utilizeze creditele alocate pentru 2014; 

reamintește, în această privință, importanța fondurilor structurale și de investiții europene 

și a programelor aferente ca sursă esențială de investiții, precum și de creștere economică 

și locuri de muncă în statele membre; 

3. salută logica generală a propunerii, care transferă în 2015 alocările neutilizate în 2014 la 

rubrica 1b Coeziune economică, socială și teritorială, în vederea asigurării unui tratament 

egal al programelor adoptate în cadrul procedurii de reportare și al programelor care ar 

trebui adoptate în 2015 pe baza revizuirii CFM și a propunerii referitoare la PBR 

nr. 2/2015; 

4. regretă transferul în 2017 al contribuțiilor pentru 2014 din partea FEDR pentru 

programele transfrontaliere desfășurate în temeiul Instrumentului de asistență pentru 

preaderare (IPA) și al Instrumentului european de vecinătate (IEV); consideră că aceste 

programe, deși limitate din punct de vedere financiar, sunt extrem de importante atât 

pentru statele membre, cât și pentru țările candidate sau țările vecine implicate; subliniază 

potențialele dificultăți și întârzieri pe care acest transfer le poate provoca la nivel 

operațional, în pofida angajamentelor prevăzute pentru 2015 și 2016; subliniază că trebuie 

garantată continuitatea politicii sprijinite de aceste două instrumente; 

5. este îngrijorat de faptul că un număr considerabil de programe sunt încă în curs de 

adoptare și consideră că este esențial ca toate programele să fie adoptate și implementate 

cât mai curând posibil, până la jumătatea anului 2015 cel târziu, astfel încât punerea în 

aplicare a politicii să nu sufere întârzieri suplimentare; în acest sens îndeamnă Comisia să 

își sporească eforturile; subliniază însă că, deși se accelerează procesul de adoptare, este 

important să se acorde o atenție deosebită calității; 

6. consideră că, întrucât punerea în aplicare a CFM 2014 - 2020 a demarat cu un volum 

semnificativ de restanțe la plăți, facturile neplătite ridicându-se la sfârșitul anului 2014 la 

aproximativ 24 771 de milioane EUR pentru programele din perioada 2007 - 2013 

aferente FSE, FEDR și Fondului de coeziune, transferul de credite în temeiul PBR 

nr. 2/2015 va avea un impact important asupra situației plăților de la rubrica 1b, în special 

începând cu 2017, situație care ar trebui abordată; 
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7. consideră că propunerea referitoare la PBR nr. 2/2015 nu abordează suficient această 

chestiune a plăților și se așteaptă ca Comisia să furnizeze în timp util, până la începutul 

lunii aprilie, informații și date complete cu privire la evaluarea previziunilor de plată, 

astfel încât să poată fi prezentate cu suficient timp în prealabil toate măsurile și 

instrumentele necesare pentru acoperirea nevoilor de plată de la rubrica 1b, pentru a nu 

agrava și mai mult situația plăților restante; 

8. reiterează, în acest context, că plățile restante de la rubrica 1b reprezintă o chestiune cu 

relevanță politică și structurală, care necesită o soluție pe termen lung, eventual în 

contextul evaluării/revizuirii la jumătatea perioadei a CFM prevăzute la articolul 2 din 

Regulamentul privind CFM. 

9. subliniază că transferul în 2015 al angajamentelor neutilizate în 2014 poate exercita o 

presiune deosebită asupra unor state membre, determinând astfel dificultăți în absorbția 

fondurilor și un risc mai mare de dezangajare; solicită, prin urmare, Comisiei să furnizeze 

statelor membre toate asistența necesară și să propună măsuri adecvate pentru a-și rezolva 

problemele. 
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REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE 

Data adoptării 26.3.2015    
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Membri titulari prezenți la votul final Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, 

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela 

Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze 

Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra 

Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, 

Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Monika Vana, 

Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan 

Membri supleanți prezenți la votul final Isabella Adinolfi, Martina Anderson, Enrique Calvet Chambon, 
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Nicholson, Jan Olbrycht, Bronis Ropė, Julie Ward, Milan Zver 

Membri supleanți (articolul 200 alineatul 

(2)) prezenți la votul final 

Daniela Aiuto 

 
 


