
AD\769819RO.doc PE 418.225v02-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru bugete

2008/0233(AVC)

23.2.2009

AVIZ
al Comisiei pentru bugete

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

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

Raportoare pentru aviz: Nathalie Griesbeck



PE 418.225v02-00 2/6 AD\769819RO.doc

RO

PA_LegAVC



AD\769819RO.doc 3/6 PE 418.225v02-00

RO

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. Conținutul propunerii
Propunerea Comisiei modifică Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor 
dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european 
și Fondul de coeziune în materie de gestiune financiară. Măsurile propuse, în cadrul unei 
proceduri de aviz conform, urmăresc să facă față crizei financiare și repercusiunilor socio-
economice ale acesteia prin accelerarea punerii în aplicare a fondurilor structurale, relansând
astfel creșterea economică și ocuparea forței de muncă prin intermediul politicii de coeziune.

Propunerea se referă în special la următoarele modificări: 

 extinderea domeniului de aplicare al articolului 44, referitor la instrumentele de inginerie 
financiară, la intervenția BEI și a FEI în sprijinul statelor membre în legătură cu pregătirea 
și punerea în aplicare a programelor operaționale;

 o modificare a articolului 56 referitor la eligibilitatea cheltuielilor, care vizează, pe de o 
parte, clarificarea posibilității finanțării cheltuielilor generale pe baza ratelor forfetare și, pe 
de altă parte, autorizarea tratării contribuțiilor în natură drept cheltuieli eligibile; această 
modificare ar trebui să se aplice retroactiv începând de la 1 august 2006.

 dispoziții privind situaţia cheltuielilor:

- (i) pe de o parte, posibilitatea de a include cheltuielile legate de proiectele majore în 
cererile de plăți intermediare, înainte de aprobarea proiectului major de către Comisie,

- (ii) pe de altă parte, în ceea ce privește ajutoarele de stat în sensul articolului 87 din tratat, 
mărirea plafonului de 35% din avansul care poate fi acordat beneficiarilor de către 
organismul care acordă ajutoarele în proporție de 100%. 

 mărirea celei de-a treia tranșe de prefinanțare (2009) cu 2% pentru fondurile structurale 
destinate statelor membre care au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 sau ulterior 
acestei date, precum și crearea unei a treia tranșe (2009) de 2,5% pentru fondurile 
structurale destinate statelor membre care au aderat la Uniunea Europeană înainte de 1 mai 
2004; în ceea ce privește obiectivul de cooperare teritorială europeană, atunci când la 
program participă cel puțin un stat membru care a aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 
2004 sau ulterior, în 2009 se va atribui un procentaj suplimentar de 2%. Aceste resurse 
suplimentare, care vor deveni disponibile la începutul anului, ar trebui să fie transferate 
rapid către beneficiari, cu respectarea normelor de bună gestiune financiară.

2. Observațiile raportoarei

Raportoarea pentru aviz salută propunerea Comisiei, precum și celelalte măsuri propuse în 
materie de politică structurală care decurg din planul de redresare propus de Comisie pentru a 
face față crizei care afectează sectorul financiar și pe cel socio-economic și care ar trebui să 
aducă o contribuție în valoare de 6,3 miliarde de euro.
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Raportoarea salută propunerile Comisiei, inclusiv participarea BEI în cadrul planului 
european de redresare economică, prin acordarea de finanțări sau de noi împrumuturi și 
fonduri și prin măsuri de relaxare a criteriilor de eligibilitate existente în ceea ce privește 
finanțările acordate din bugetul Uniunii Europene. Raportoarea deplânge însă faptul că nu s-a 
ajuns încă la niciun acord între statele membre cu privire la revizuirea cadrului financiar 
multianual 2007/2013 în vederea eliberării a 5 miliarde de euro pentru finanțarea rețelelor 
transeuropene de energie și de bandă largă ca element complementar al planului de relansare.
Raportoarea reamintește că politica de coeziune reprezintă 36% din cadrul financiar 2007-
2013, respectiv o sumă de 347 miliarde de euro la nivelul prețurilor curente, constituind astfel 
un instrument financiar major care poate acționa ca o pârghie pentru relansarea economică.

Raportoarea consideră că măsurile de prefinanțare prevăzute de Comisie sunt adaptate 
obiectivului de susținere a statelor membre în lansarea rapidă a programelor operaționale. 
Raportoarea subliniază însă că aceste politici de investiții trebuie să fie puse în aplicare în 
mod omogen și coordonat între toate statele membre, pentru a se evita situația în care 
facilitățile permise în gestionarea fondurilor agravează disparitățile existente sau creează 
inegalități noi în loc să promoveze coeziunea.

În acest sens, raportoarea deplânge faptul că o astfel de cooperare nu contribuie suficient la 
elaborarea unei veritabile politici economice comune.

Raportoarea regretă faptul că Comisia nu a transmis previziunile elaborate cu privire la 
impactul acestei modificări legislative asupra programelor operaționale (PO) și își exprimă 
preocuparea cu privire la necesitatea modificării PO și la impactul eventual asupra datei de 
punere în aplicare a acestora.

De altfel, raportoarea subliniază că statele membre sunt responsabile de buna gestionare a 
fondurilor, sub controlul Comisiei. Raportoarea reamintește, de asemenea, solicitările repetate 
ale Parlamentului European de a introduce la nivelul politic adecvat o declarație națională 
privind execuția fondurilor comunitare (a se vedea punctul 44 IIA, 17 mai 2006) în gestionare 
partajată.

Raportoarea își exprimă din nou îngrijorarea cu privire la întârzierile în efectuarea plăților 
legate de politicile incluse la rubrica 1B (Coeziune) – cu atât mai mult cu cât este vorba aici 
de o prioritate politică a Uniunii Europene în cadrul financiar 2007-2013 – și consideră că 
propunerea Comisiei este de natură să reducă aceste întârzieri, prin anticiparea finanțărilor.

Raportoarea reamintește în acest sens și declarațiile adoptate de Parlamentul European în 
cadrul procedurii de concertare din 21 noiembrie 2008 cu privire la efectuarea plăților și la 
punerea în aplicare a politicii de coeziune, declarații în care Parlamentul reiterează solicitarea 
adresată statelor membre de a adopta toate măsurile necesare pentru a garanta aplicarea 
adecvată a politicii de coeziune.

Pe lângă aceasta, raportoarea subliniază faptul că măsurile propuse ar trebui să favorizeze o 
reducere a sumei rămase de lichidat pentru anul în curs și pentru anul viitor și solicită 
Comisiei să aducă precizări cu privire la acest subiect. Mai concret spus, raportoarea ar dori să 
fie aduse clarificări cu privire la impactul propunerii în cauză asupra bugetului pentru 2009 și 
asupra proiectului de buget pentru 2010.
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În cele din urmă, raportoarea salută aspectul simplificării propunerii, fiind bine cunoscut 
faptul că întârzierile înregistrate în aplicarea politicii structurale sunt cauzate, printre altele, de 
proceduri prea stricte, care trebuie simplificate.

În concluzie, ținând seama de urgența cu care trebuie acționat în contextul crizei, avizul 
raportoarei cu privire la adoptarea propunerii în cauză este favorabil.

******

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, competentă în fond,
să propună Parlamentului să-și dea avizul conform.
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