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Subiect: Aviz referitor la proiectul de raport privind orientările generale pentru 
elaborarea bugetului pe 2024, secțiunea III – Comisia ((2022/2184(BUI))

Stimate domnule Van Overtveldt,

În cadrul procedurii menționate în subiect, Comisia pentru dezvoltare regională a fost solicitată 
pentru a transmite un aviz comisiei dumneavoastră. Avizul comisiei, sub formă de scrisoare, a 
fost adoptat de coordonatorii săi la 27 februarie 2023.

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

* * *

A. întrucât, în conformitate cu articolul 174 din TFUE, în scopul promovării unei 
dezvoltări armonioase globale, Uniunea își dezvoltă și desfășoară acțiunea care conduce 
la consolidarea coeziunii sale economice, sociale și teritoriale. Uniunea urmărește, în 
special, reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni și a 
rămânerii în urmă a regiunilor defavorizate. În ceea ce privește regiunile respective, se 
va acorda o atenție deosebită zonelor rurale, zonelor afectate de tranziția industrială și 
regiunilor defavorizate puternic și permanent din punct de vedere natural sau 
demografic, precum insulele, regiunile ultraperiferice, transfrontaliere și regiunile 
muntoase,

1. este de părere că, fiind principalul instrument de investiții pe termen lung al UE, politica 
de coeziune se bazează pe solidaritate, creează creștere economică durabilă și locuri de 
muncă în întreaga Uniune și contribuie la realizarea obiectivelor și priorităților esențiale 
ale Uniunii, inclusiv a obiectivelor sale în materie de climă și energie, la combaterea 
pierderii biodiversității, precum și la o creștere economică inteligentă, durabilă și 



PE745.201v01-00 2/3 AL\1274012RO.docx

RO

favorabilă incluziunii sociale, contribuind, în același timp, la realizarea Pilonului 
european al drepturilor sociale și la abordarea provocărilor demografice;

2. ia act de progresele înregistrate în pregătirea bugetului UE pentru 2023 în ceea ce 
privește integrarea aspectelor legate de biodiversitate și invită Comisia să finalizeze 
actualizarea metodologiei de urmărire a cheltuielilor legate de biodiversitate pentru 
bugetul UE pentru 2024; subliniază necesitatea de a asigura respectarea principiului de 
„a nu aduce prejudicii semnificative” în întregul buget al UE și solicită intensificarea 
eforturilor în vederea atingerii obiectivelor privind integrarea aspectelor legate de climă 
și biodiversitate în bugetul pe 2024; salută eforturile pentru o raportare mai transparentă 
și mai cuprinzătoare a obiectivelor respective și subliniază necesitatea de a efectua 
suficiente evaluări ex post ale impactului acestora;

3. salută măsurile politicii de coeziune care contribuie la zone și comunități rurale mai 
puternice, mai reziliente și mai prospere, cum ar fi conceptul satelor inteligente; solicită 
investiții publice mai mari în educația digitală, tehnologii și inovații accesibile tuturor, 
care, la rândul lor, ar trebui să conducă la standarde de viață mai ridicate și să sprijine 
un acces mai bun și egal la cultură, la servicii publice și sociale esențiale pentru cetățeni, 
la educație de înaltă calitate, la o utilizare mai bună și mai eficientă a resurselor, la un 
impact mai mic asupra mediului și la noi oportunități pentru IMM-urile rurale;

4. reiterează că, în timp ce fondurile suficiente vor contribui la atingerea acestor obiective, 
ele vor contribui și la o tranziție ambițioasă, echitabilă și incluzivă și la o Europă neutră 
din punct de vedere climatic; subliniază, în acest sens, că politica de coeziune nu ar 
trebui să facă obiectul niciunui transfer care ar putea pune în pericol capacitatea 
fondurilor structurale și de investiții de a-și îndeplini obiectivele, în conformitate cu 
principiul de „a nu aduce prejudicii coeziunii”;

5. observă că Fondul pentru o tranziție justă (FTJ) are nevoie de resurse financiare 
adecvate și de o perspectivă pe termen lung pentru a-și asigura eficacitatea în 
sprijinirea tranziției regiunilor către neutralitatea climatică;

6. este de părere că obținerea consecvenței, a complementarității și a sinergiilor dintre 
politica de coeziune și NGEU reprezintă o provocare majoră; prin urmare, este esențial 
să se evite suprapunerile și inconsecvențele în programarea proiectelor de pe teren; 
reiterează necesitatea coordonării la nivel bugetar între toate instrumentele financiare 
care sprijină politica de coeziune, cum ar fi FEDR, FSE+, React-EU, FTJ, CRII și 
CRII+, pentru a asigura că programele nu se slăbesc reciproc; în plus, presiunea pe 
absorbția rapidă, precum și prioritizarea MRR în detrimentul finanțării politicii de 
coeziune au dus la scăderea atenției și a capacității de a gestiona programarea și 
executarea finanțării politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027, contribuind la 
întârzieri suplimentare care pot duce la o execuție insuficientă, la subutilizare și la 
proiecte nerealizate; 

7. salută activitatea Comisiei privind o nouă clasificare de măsurare a impactului de gen 
al cheltuielilor Uniunii; invită Comisia să se asigure că această clasificare se axează pe 
o reprezentare exactă și cuprinzătoare a impactului programelor asupra egalității de gen; 
solicită, în plus, extinderea clasificării respective la toate programele CFM, pentru ca 
rezultatele să fie vizibile în bugetul pe 2024; subliniază, în acest sens, că este necesar să 
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fie colectate și analizate sistematic date defalcate în funcție de gen; 

8. reafirmă că autoritățile naționale, regionale, locale și alte autorități trebuie să colaboreze 
și să dezvolte un dialog cu organizațiile societății civile și cu toate părțile interesate 
relevante, inclusiv cu universitățile și centrele de inovare, pentru a îndeplini obiectivele 
politicii de coeziune; în plus, reiterează necesitatea consolidării capacității 
administrative a autorităților locale, regionale și naționale, care reprezintă o 
componentă-cheie în planificarea și punerea în aplicare corespunzătoare a inițiativelor 
și a proiectelor pe teren;

9. reamintește că politica de coeziune, utilizată în conformitate cu obiectivele sale, s-a 
dovedit un instrument util pentru abordarea provocărilor în diferite crize, cum ar fi 
războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și efectele sale asupra aprovizionării 
cu energie, costurile ridicate ale vieții, inflația, acordarea de asistență refugiaților și 
persoanelor strămutate; constată, în același timp, că inflația și creșterea costurilor 
materialelor au împiedicat punerea în aplicare pe teren a proiectelor din cadrul politicii 
de coeziune și invită Comisia să ia în considerare adoptarea unor propuneri pentru 
atenuarea eventualelor obstacole sau întârzieri;

10. subliniază legătura care există între respectarea statului de drept și execuția eficientă a 
bugetului Uniunii în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare – economie, 
eficiență și eficacitate –, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul financiar;

11. invită Comisia și statele membre să asigure că resursele Uniunii sunt utilizate în mod 
transparent, echitabil și responsabil.

Vă asigur, domnule președinte, de înalta mea considerație,

Younous OMARJEE


