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SUGESTII

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. constată că la 5 iulie 2007 angajamentele restante (RAL) pentru programarea anterioară se 
ridicau la 92 693 de milioane de euro şi că majoritatea (mai mult de 65 de miliarde de 
euro) vizează proiecte legate de obiectivul 1 (peste 70% din creditele de angajament);

2. constată că politica de coeziune (FEDR, Fondul de coeziune şi FSE) reprezintă în acest 
moment 36% din cadrul financiar 2007-2013, adică o sumă de 347 de miliarde de euro la 
preţurile curente ale pieţei;

3. subliniază gravitatea întârzierilor apărute în executarea plăţilor alocate politicilor înscrise 
la rubrica 1B (Coeziune), având în vedere că aceasta reprezintă o prioritate politică pentru 
Uniunea Europeană în cadrul financiar 2007-2013;

4. regretă că angajamentele restante au atins un nivel îngrijorător, echivalent cu trei ani de 
angajamente, în timp ce doi ani par să constituie pragul „normal” admis şi consideră că ar 
fi utilă limitarea acestei tendinţe în vederea revizuirii cadrului financiar;

5. observă că, în raportul său anual pentru exerciţiul 2006 (capitolul 6, punctul 6.39), Curtea 
de Conturi formulează un număr mare de critici cu privire la executarea fondurilor 
structurale, în special în ceea ce priveşte rata importantă de eroare din cofinanţările 
acordate, care se ridică la cel puţin 12%;

6. regretă întârzierea considerabilă acumulată de statele membre în validarea de către 
Comisie a CSNR (cadrelor strategice naţionale de referinţă) şi a programelor operaţionale 
(PO) privind FEDR, FSE şi Fondul de coeziune în perioada de programare 2007-2013; 
consideră că statele membre nu trebuie să piardă fonduri din cauza acestei întârzieri şi 
îndeamnă, prin urmare, Comisia să le asigure acestora toată asistenţa necesară; subliniază 
faptul că execuţia efectivă la sfârşitul lunii septembrie 2007 a rubricii 1B reprezenta 37% 
din sumele înscrise în angajamente şi 59% din sumele înscrise în plăţi;

7. reaminteşte că respectarea principiului de dezangajare automată este esenţială pentru 
încurajarea finanţării şi realizării rapide a proiectelor de către autorităţile de gestiune;
insistă asupra necesităţii de a respecta principiul normei N+2 (respectiv N+3 în noile state 
membre în primii trei ani ai cadrului financiar 2007-2013); 

8. reiterează faptul că întârzierile înregistrate în executarea politicii structurale sunt cauzate, 
între altele, de proceduri prea stricte şi că este necesar, prin urmare, să se ia în considerare 
simplificarea acestor proceduri şi repartizarea clară a responsabilităţilor şi competenţelor 
între UE şi statele membre;

9. reiterează faptul că statelor membre le revine responsabilitatea în materie de gestiune a 
fondurilor şi reaminteşte că AII din 17 mai 2006 cuprinde o declaraţie în acest sens şi că ar 
fi de dorit o declaraţie naţională, făcută la nivelul politic corespunzător, referitoare la 



PE396.762v03-00 4/4 AD\701000RO.doc

RO

fondurile comunitare în gestiune comună;

10.solicită Comisiei şi statelor membre să finalizeze, în cel mai scurt timp, ultimele programe 
operaţionale încă neaprobate;

11.solicită Comisiei să pună în aplicare urgent noua programare, ţinând cont de principiile 
bunei gestiuni financiare, de rentabilitatea investiţiilor şi de capacitatea de absorbţie 
efectivă a statelor membre; subliniază, de asemenea, rolul important pe care îl au statele 
membre şi autorităţile de gestiune în prezentarea punctuală şi conformă a cererilor de plată;

12. reaminteşte angajamentul comun al Parlamentului şi al Consiliului în materie de control al 
procesului de aprobare a programelor operaţionale şi a proiectelor şi cere Comisiei să 
furnizeze instrumente de monitorizare în cadrul procedurii bugetare, conform solicitărilor 
din declaraţia comună din 13 iulie 2007;

13.consideră utilă, în acest scop, aplicarea unor indicatori de performanţă cantitativi şi 
calitativi comuni tuturor statelor membre şi reaminteşte că se pot lua în considerare, în 
mod special, ca indicatori calitativi, remunerarea salariaţilor, indicele sărăciei, calitatea 
vieţii, speranţa de viaţă, competitivitatea, variaţiile ratei şomajului de lungă durată, precum 
şi nivelul serviciilor de interes general la nivel regional; solicită statelor membre şi 
regiunilor care beneficiază de fonduri europene să elaboreze strategii de comunicare mai 
clare privind rolul Uniunii Europene, astfel încât cetăţenii să fie conştienţi de contribuţia 
semnificativă a Uniunii Europene la dezvoltarea teritoriilor respective şi în ceea ce priveşte 
coeziunea;

14. invită Comisia să analizeze, în cadrul următoarelor sale rapoarte, contribuţia diverselor 
instrumente şi politici, inclusiv a politicii de coeziune, la progresele realizate în ceea ce 
priveşte coeziunea economică şi socială; consideră necesară analizarea realizărilor şi a 
problemelor înregistrate în toate domeniile importante, în special în ceea ce priveşte 
Strategia de la Lisabona;
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