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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament (CE) 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 proiecte generatoare de venituri
(COM(2008)0558 – C6-0000/2008 – 2008/0186(AVC))

(Procedura de aviz conform)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea de regulament al Consiliului (COM(2008)0558),

– având în vedere cererea de aviz conform prezentată de Consiliu în conformitate cu 
articolul 161 din Tratatul CE (C6-0000/2008),

– având în vedere articolul 75 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru dezvoltare regională (A6-0000/2008),

1. își dă avizul conform cu privire la propunerea de regulament al Consiliului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Dispozițiile articolului 55 din Regulamentul nr. 1083/2006 se referă la „proiecte generatoare 
de venituri”, iar punerea în aplicare eficientă a acestui articol a întâmpinat dificultăți.
De altfel, în cazul micilor operațiuni cofinanțate pe baza acestor dispoziții sau al micilor 
proiecte cofinanțate de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER) sau de Fondul de 
coeziune, sau al operațiunilor cofinanțate de Fondul Social European (FSE), procedurile de 
monitorizare care trebuie respectate – veniturile pot fi luate în considerare până la trei ani 
după încheierea programului operațional – apar ca o sarcină administrativă disproporționată 
comparativ cu sumele în cauză și ca un important factor de risc pentru executarea 
programelor.

Comisia a fost nevoită să excludă posibilitatea soluționării dificultăților subliniate de statele 
membre prin interpretarea dispozițiilor articolului 55, întrucât acest lucru s-a dovedit a fi 
imposibil din punct de vedere juridic
Prin urmare, în urma consultării cu statele membre, Comisia consideră că este necesară 
adoptarea unui amendament la Regulamentul nr. 1083/2006, limitat la articolul 55 alineatul 
(5), și care vizează doar două puncte: excluderea operațiunilor cofinanțate de FSE din cadrul 
dispozițiilor articolului 55 și stabilirea unui prag mai jos de care proiectele cofinanțate de 
FEDER sau de Fondul de coeziune ar fi, de asemenea, excluse din cadrul acestor dispoziții, 
atât în ceea ce privește calcularea cheltuielii eligibile maxime, cât și în ceea ce privește 
monitorizarea. Celelalte dispoziții ale articolului 55 rămân neschimbate. 

În plus, întrucât este esențial să se garanteze norme comune de punere în aplicare pentru 
proiectele în cauză, pe parcursul întregii perioade de programare, o clauză retroactivă a fost 
inclusă, pentru a permite intrarea în vigoare a articolului revizuit începând cu 1 august 2006.
Această revizuire tehnică ar simplifica, în măsura posibilului, gestionarea proiectelor 
generatoare de venituri prin reducerea sarcinii administrative în spiritul proporționalității.
În plus, articolul 55 astfel modificat va facilita, fără îndoială, atât punerea în aplicare, cât și 
monitorizarea operațiunilor semnificative la scară medie în domenii politice sensibile, precum 
mediul, incluziunea socială, cercetarea, competitivitatea, inovarea și energia, ameliorând 
astfel utilizarea și eficiența fondurilor structurale.
Absența implicațiilor bugetare ar trebui să permită adoptarea rapidă a unei decizii, limitând 
astfel cât de mult este posibil perioada de incertitudine juridică și interpretarea diferită de 
către statele membre și beneficiarii finali, care ar putea să întârzie prezentarea proiectelor și, 
prin urmare, punerea în aplicare a programelor operaționale.
În concluzie, practica actuală pozitivă a cooperării interinstituționale eficiente reprezintă un 
exemplu adecvat cu privire la modul în care regulamentele actuale referitoare la fondurile 
structurale pot fi supuse unui proces de simplificare eficientă, în interesul cetățenilor 
europeni. Această nouă dispoziție va contribui, în mod cert, la respectarea, într-o mai mare 
măsură, a priorităților stabilite pentru perioadele de programare prezente și viitoare. 
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