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SUGESTII

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

1. consideră că sumele destinate politicii regionale înscrise în proiectul preliminar de buget 
corespund necesităţilor Uniunii în eforturile acesteia de a reduce discrepanţele regionale şi 
de a realiza obiectivele de la Lisabona şi Guttenberg; solicită, aşadar, ca toate liniile 
bugetare din PPB să fie menţinute sau, atunci când este necesar, restabilite;

2. subliniază dorinţa Parlamentului de a se acorda o atenţie specială, în proiectul preliminar 
de buget pentru 2008, întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi microîntreprinderilor, 
având în vedere rolul pe care acestea îl au în dezvoltarea regională;

3. având în vedere necesitatea modernizării societăţii europene, sprijină măsurile care 
vizează să încurajeze tinerele femei active să desfăşoare o activitate independentă şi/sau să 
obţină un loc de muncă cu fracţiune de normă.

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În pofida prelungirii negocierilor privind perspectivele financiare şi AII, Comisia Europeană 
speră să poată aproba toate programele strategice naţionale până în iulie 2007, evitând astfel 
întârzieri inutile, precum cele de la începutul perioadei de programare anterioare. În acest 
sens, trebuie observat faptul că, contrar altor domenii politice ale căror priorităţi generale sunt 
stabilite prin regulamentele relevante, alocarea exactă de fonduri diferitelor proiecte depinde 
de cadrul strategic de referinţă al statului membru în cauză, care este în prezent elaborat şi 
aprobat în cooperare cu Comisia Europeană şi de utilizarea fondurilor comunitare destinate 
programelor operaţionale aprobate.

În estimările sale pentru 20081, Comisia ne reaminteşte că „Toate cifrele pentru Fondurile 
structurale şi Fondul de coeziune provin din pachetul financiar stabilit în temeiul legal şi 
respectă în totalitate plafoanele din AII”. De aceea, atunci când şi-a stabilit dispoziţiile 
bugetare, Comisia Europeană a evaluat necesităţile bugetare ţinând seama de deciziile 
Consiliului European din 2005, de dispoziţiile din perspectivele financiare 2007-2013 şi de 
AII, de sumele alocate proiectelor în curs începute în perioada de programare 2000-2006, 
precum şi de eventualele solicitări de plată anticipată pentru perioada actuală. În consecinţă, 
creditele de angajament şi creditele de plată ale Fondurilor structurale pentru 2008 au crescut 
cu 0,9%2 şi respectiv cu 3,2%3, în timp ce creditele de angajament şi creditele de plată ale 
Fondului de coeziune au crescut cu 14,4%4 şi respectiv cu 36%1. Ar trebui observat faptul că 

  
1 SEC(2007)0500.
2 38.734 .000.000.EUR

3 33.894.000.000 EUR .

4 8.155.000.000 EUR.
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o linie bugetară din capitolul 1b nu se înscrie în politica structurală/ de coeziune. Este vorba 
despre linia bugetară aferentă Instrumentului european de vecinătate şi parteneriat, care 
reprezintă contribuţia din acest capitol pentru cooperarea transfrontalieră. Aceasta se 
încadrează în politica de relaţii externe. Menţinerea, necesară, a disciplinei bugetare şi 
declinul paneuropean al investiţiilor publice au pus accentul în prezent pe necesitatea de a 
crea condiţiile necesare pentru: 
Ø elaborarea de programe pentru crearea netă de locuri de muncă;
Ø abordarea problemei excluderii sociale;
Ø dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere.

Această abordare, astfel cum a fost adaptată noilor condiţii ale unei Europe cu 27 de membri, 
va servi drept punct de reper pentru măsurarea succesului politici regionale în timpul tuturor 
revizuirilor importante la jumătatea perioadei care vor avea loc în 2008-2009. În cursul anului 
2008, Comisia va monitoriza îndeaproape perioada de programare 2000-2006 şi închiderea 
programelor şi proiectelor şi, de asemenea, va evalua impactul politicii în această perioadă. În 
paralel, ea se va asigura că programele ţin în întregime seama de priorităţile agendei  privind 
creşterea şi ocuparea forţei de muncă.

Comisia arată2 că în 2007, repartizarea creditelor de angajament este provizorie şi se bazează 
pe datele istorice din perioada de programare 2000-2006. Cu toate acestea, Comisia 
Europeană este în mod clar singura instituţie care are acces la informaţiile necesare privind 
toate exigenţele bugetare şi, din acest motiv, raportorul pentru aviz propune ca orice 
modificări nejustificate introduse de Consiliu în proiectul de buget să fie imediat rectificate de 
Parlament.

Comisia arată, de asemenea, că îmbătrânirea populaţiei, în special în anumite regiuni chiar în 
unele state membre, cauzată de scăderea ratei natalităţii, a devenit una dintre cele mai 
importante provocări pentru viitorul Europei. De aceea, este esenţial să se promoveze valorile 
familiale şi să se ajute tinerele familii să îşi concilieze obligaţiile profesionale cu cele 
familiale.

    
1 6.728.000.000 EUR.

2 SEC(2007)0500.


