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SUGESTII

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, competentă în fond, 
să includă în propunerea de rezoluţie pe care o va adopta următoarele sugestii:

1. constată că, în ceea ce priveşte viitoarele extinderi, Uniunea Europeană trebuie să 
răspundă la trei provocări majore ale politicii de coeziune, şi anume agravarea diferenţelor 
de dezvoltare, deplasarea centrului gravitaţional al politicii de coeziune către est şi 
inegalităţile care continuă să existe în cadrul Europei celor cincisprezece;

2. reaminteşte că, în perspectivele financiare 2007-2013, Comisia prevedea, pentru acţiunile 
în favoarea politicii regionale din Bulgaria şi România, un buget de 16,5 miliarde de euro 
(din care 11,858 miliarde de euro pentru Fondurile structurale şi 4,643 miliarde de euro 
pentru Fondul de coeziune) pentru perioada 2010-20131;

3. consideră că Comisia şi Consiliul trebuie să prezinte, pe de o parte, scenarii financiare 
preliminare privind politica de coeziune, înainte de a lua decizia începerii negocierilor cu 
o ţară candidată şi, pe de altă parte, scenarii financiare detaliate, pe parcursul procesului 
de negocieri cu această ţară;

4. subliniază importanţa unei abordări foarte stricte în privinţa evaluării cantitative şi 
calitative a utilizării Fondurilor structurale, prin care să se asigure o bună gestiune şi o 
monitorizare adecvată, în interesul cetăţenilor europeni, astfel încât să se optimizeze 
raportul costuri-beneficii în cadrul cheltuielilor UE pentru coeziune;

5. subliniază importanţa rapoartelor Curţii de Conturi şi a rapoartelor de activitate ale 
Comisiei, ca instrumente care contribuie la evaluarea bunei gestionări a Fondurilor 
structurale şi are în vedere, dacă este cazul, luarea măsurilor necesare în cadrul procedurii 
bugetare anuale;

6. consideră că, având în vedere situaţia actuală a sistemului de resurse al Uniunii Europene, 
ar fi greu de finanţat o nouă extindere fără a pune în pericol eficienţa actualelor politici de 
coeziune;

7. subliniază că renegocierea la jumătatea perioadei va trebui să ţină cont de perspectiva unor 
eventuale noi extinderi şi să estimeze consecinţele economice şi bugetare ale acestora.

  
1 Comisia Europeană, Fişa nr. 43 REV privind perspectivele financiare 2007-2013.
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