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AVIZ
al Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale 
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi 
Fondul de coeziune, în ceea ce priveşte anumite dispoziţii privind gestiunea 
financiară
(COM(2008)0803 – 17575/2008 -C6-0027/2009 – 2008/0233(AVC))

Raportoare pentru aviz: Gabriela Creţu
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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Gravele repercusiuni pe care le suportă economia europeană vor include o scădere a ratei de 
creştere potenţiale pe termen mediu, precum şi o reducere semnificativă a creşterii reale în 
2009 şi 2010. Aceste perspective economice nefavorabile vor avea efecte negative 
considerabile asupra finanţelor publice din statele membre. În plus, condiţiile pentru punerea 
în aplicare a politicii de coeziune, care necesită cofinanţări naţionale pentru a mobiliza 
fondurile structurale, riscă să fie grav perturbate. 

În acest context, anumite reglementări aflate în vigoare ar trebui să fie adaptate pentru a 
accelera punerea în aplicare a proiectelor de investiţii şi punerea la dispoziţie a resurselor 
financiare comunitare în beneficiul statelor membre şi al regiunilor din Uniunea Europeană .
Printre aceste reglementări se numără cele referitoare la prefinanţare, la declaraţiile de 
cheltuieli şi la eligibilitatea cheltuielilor şi instrumentele care intră sub incidenţa ingineriei 
financiare.

Propunerea Comisiei are ca scop să garanteze că statele membre pot utiliza pe deplin 
flexibilitatea existentă, inclusiv, dacă este necesar, posibilitatea de a modifica sau de 
simplifica programele, pentru a le adapta cât mai bine noilor necesităţi.
Modificările propuse la Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziţii 
generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul 
de coeziune au ca scop contrabalansarea efectelor negative ale crizei economice pentru a 
accelera pe termen scurt punerea în aplicare a fondurilor în profitul economiei reale, în special 
prin consolidarea sprijinului acordat IMM-urilor.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, Comisia propune:
– extinderea domeniului de aplicare al articolului 44 privind instrumentele care intră sub 

incidenţa ingineriei financiare, pentru a include intervenţia Băncii Europene de Investiţii 
(BEI) şi a Fondului European de Investiţii (FEI) pentru a sprijini statele membre în 
pregătirea şi punerea în aplicare a programelor operaţionale;

– modificarea articolului 56 privind eligibilitatea cheltuielilor în vederea clarificării 
posibilităţii de a plăti cheltuielile generale pe bază de finanţare forfetară şi pentru a 
introduce posibilitatea de a considera contribuţiile în natură ca fiind cheltuieli eligibile 
la constituirea de fonduri şi în momentul contribuirii la acestea;

– o modificare a dispoziţiilor relative la declaraţiile de cheltuieli: (i) pentru proiectele 
majore, cu eliminarea interdicţiei de a introduce cheltuieli ocazionate pentru proiectele 
majore în cererile de plăţi intermediare înainte de aprobarea respectivului proiect major 
de către Comisie şi (ii) pentru ajutoarele financiare de stat, în sensul articolului 87 din 
tratat, prin eliminarea limitei de 35% din avans care să poată fi vărsată beneficiarilor de 
organismul care acordă ajutoarele, permiţând astfel acordarea de până la 100%, restul 
condiţiilor rămânând neschimbate;

– creşterea celei de-a treia tranşe din prefinanţare (2009) de 2% pentru fondurile 
structurale pentru statele membre care au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 
sau ulterior, crearea unei a treia tranşe (2009) de 2,5% pentru fondurile structurale 
pentru statele membre care au aderat la Uniunea Europeană înainte de 1 mai 2004; în 
ceea ce priveşte obiectivul de cooperare teritorială europeană, în cazul în care 
programul include ca participant cel puţin un stat membru care a aderat la Uniunea 



PE418.175v02-00 4/5 AD\765526RO.doc

RO

Europeană la 1 mai 2004 sau ulterior, se va aloca un procentaj suplimentar de 2% în 
2009.

******

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
dezvoltare regională, competentă în fond, să propună Parlamentului să-şi dea avizul conform.
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