
PR\765779RO.doc PE419.927v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru dezvoltare regională

2009/2009(INI)

3.2.2009

PROIECT DE RAPORT
referitor la Politica de coeziune: investiţii în economia reală
(2009/2009(INI))

Comisia pentru dezvoltare regională

Raportor: Evgeni Kirilov



PE419.927v01-00 2/4 PR\765779RO.doc

RO

PR_INI

CUPRINS

Pagina

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEANError! Bookmark not 
defined.



PR\765779RO.doc 3/4 PE419.927v01-00

RO

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Politica de coeziune: investiţii în economia reală
(2009/2009(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Un plan european de redresare 
economică” (COM(2008)0800),

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Politica de coeziune: investiţii în 
economia reală” (COM(2008)0876),

– având în vedere concluziile preşedinţiei Consiliului European din decembrie 2008,

– având în vedere propunerea Comisiei de regulament al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 privind Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european şi Fondul de coeziune, în ceea ce priveşte anumite dispoziţii 
privind gestiunea financiară,

– având în vedere propunerea Comisiei de regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 privind Fondul social 
european în ceea ce priveşte tipurile de costuri eligibile pentru contribuţii,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională şi avizul Comisiei pentru 
afaceri economice şi monetare şi al Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie (A6-
0000/2009),

1. salută în mod hotărât adoptarea Planului european de redresare economică ce prezintă 
acţiunea coordonată a statelor membre şi a Comisiei în vederea gestionării crizei 
economice; planul se bazează pe principiul solidarităţii şi al dreptăţii sociale şi corespunde 
Strategiei de la Lisabona; măsurile pe care le propune vor contribui la reforme structurale 
mai profunde, gândite pe termen lung;

2. subliniază faptul că Fondurile structurale sunt instrumente puternice, menite să susţină 
restructurarea economică şi socială a regiunilor şi, prin urmare, să pună în aplicare 
măsurile de stimulare a economiei, concepute în cele patru domenii prioritare ale planului; 
încurajează utilizarea acestor fonduri, şi nu inventarea în grabă a unor noi instrumente 
economice; observă că aceste măsuri completează măsurile luate la nivel naţional;

3. susţine propunerile de modificare a normelor de aplicare, pentru creşterea flexibilităţii 
Fondurilor structurale şi adaptarea acestora la nevoile create de situaţia economică 
extraordinară; cu toate acestea, încurajează Comisia să ia în considerare posibilitatea de a 
simplifica instrumentele existente;

4. consideră că măsuri precum accelerarea plăţilor sau utilizarea plăţilor şi a ratelor forfetare 
vor stimula punerea în aplicare a proiectelor, în special în domeniul infrastructurii, al 
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energiei şi al mediului;

5. evidenţiază importanţa măsurilor de susţinere a ocupării forţei de muncă şi a 
întreprinderilor pentru o relansare economică de succes; invită statele membre să utilizeze 
pe scară largă Fondurile structurale, pentru a promova crearea locurilor de muncă, 
întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) şi spiritul întreprinzător;

6. încurajează statele membre să utilizeze mai frecvent posibilităţile oferite de Banca 
Europeană de Investiţii şi, în special, instrumentele financiare JESSICA şi JEREMIE; 
subliniază importanţa JASPERS pentru pregătirea proiectelor;

7. încurajează Comisia să intensifice asistenţa tehnică acordată statelor membre, pentru a 
îmbunătăţi calitatea proiectelor şi eficienţa punerii în aplicare a acestora;

8. solicită Comisiei să monitorizeze efectele modificărilor aduse modului de utilizare a 
Fondurilor structurale şi să ia în considerare observaţiile sale cu ocazia examinării 
intermediare a îndrumărilor strategice comunitare privind coeziunea;

9. încredinţează preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei 
şi statelor membre.
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