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Obiectivul și scopul raportului din proprie inițiativă

Prezentul document de lucru oferă o bază pentru dezbaterea privind Raportul din proprie 
inițiativă referitor la „starea de pregătire a statelor membre ale UE pentru începerea rapidă și 
eficace a noii perioade de programare pentru politica de coeziune”. 

Pregătirile pentru redactarea raportului vor include o discuție cu experți la 23 septembrie în 
cadrul Comisiei REGI. Raportorul a avut întâlniri cu Comisia, Comitetul Regiunilor și 
urmează, de asemenea, să se întâlnească cu reprezentanți ai statelor membre. O notă 
informativă va fi, de asemenea, redactată pentru a obține punctul de vedere al mai multor state 
membre cu privire la stadiul actual al pregătirii pentru punerea în aplicare a noii politici de 
coeziune.  În urma acestor schimburi inițiale de idei va fi elaborat un proiect de raport.

În contextul acestei dezbateri, raportorul dorește să invite membrii Comisiei REGI și, de 
asemenea, părțile externe interesate de subiect să contribuie la pregătirea acestui raport din 
proprie inițiativă. Raportorul va oferi unele recomandări în raportul final pe baza discuțiilor 
cu privire la acest subiect.

Prezentul document de lucru va prezenta punctul central al raportului din proprie inițiativă și 
va evidenția anumite aspecte care urmează să fie dezbătute. 

Context

Uniunea Europeană se confruntă cu provocări economice și sociale importante, atât statele 
membre, cât și regiunile depunând eforturi pentru a-și redresa economiile și pentru a ieși din 
criză. În această perioadă de nesiguranță economică, finanțarea politicii de coeziune poate 
contribui în mod semnificativ la sprijinirea statelor membre și regiunilor pentru a crea de 
locuri de muncă, pentru a spori competitivitatea și pentru a încuraja creșterea durabilă. 

Politica de coeziune și-a îndeplinit obiectivul de reducere a disparităților dintre regiunile UE 
prin promovarea integrării europene cu ajutorul investițiilor în infrastructură, locuri de muncă 
și întreprinderi în perioadele anterioare de programare. 

Reforma politicii de coeziune

Reforma în curs de desfășurare urmărește să consolideze rolul politicii de coeziune în calitate 
de principală politică a UE în domeniul investițiilor publice, destinată să genereze o creștere 
stabilă și favorabilă incluziunii. 

Politica de coeziune este aliniată la bugetul pe termen lung al UE și la cadrul financiar 
multianual (CFM), care acoperă o perioadă de șapte ani. Având în vedere că actualul CFM se 
apropie de sfârșit în 2013, iar în scurt timp se va ajunge la un acord privind un nou cadru 
pentru perioada 2014-2020 , normele care reglementează politica de coeziune sunt de 
asemenea în curs de revizuire. 

Președinția lituaniană a confirmat angajamentul său de a încheia negocierile privind pachetul 



DT\1002322RO.doc 3/5 PE516.969v01-00

RO

legislativ pentru perioada de programare 2014-2020 cât mai curând posibil și, prin urmare, se 
așteaptă ca votul Parlamentului European să poată avea loc în toamna anului 2013. Ca urmare 
a acestui lucru, Comisia Europeană poate institui acorduri de parteneriat și programe 
operaționale naționale, astfel încât fondurile să poată fi alocate cât mai curând posibil.

Negocierile între Parlament, Consiliu și Comisie au adus numeroase schimbări în ceea ce 
privește viitoarea legislație în domeniul politicii de coeziune, care sunt descrise în prezentul 
document de lucru. Parlamentul a reușit să negocieze numeroase îmbunătățiri importante ale 
pachetului, inclusiv o mai mare implicare la nivel local și regional în etapele de planificare și 
de punere în aplicare, mai multă flexibilitate și acordarea de atenție aspectelor legate de 
mediu. 

Observații importante de dezbătut 

Este evident că, la ora actuală, statele membre se află în stadii foarte diferite; unele 
înregistrează progrese importante și vor putea prezenta Comisiei în viitorul apropiat acorduri 
de parteneriat și programe operaționale, în timp ce altele sunt în întârziere în ceea ce privește 
acest proces.

Motivele pentru acest lucru ar putea fi numeroase. Dacă statele membre se află într-un stadiu 
avansat de pregătire, atunci proiectul de raport va analiza ce structuri sunt disponibile pentru a 
le permite să ajungă la stadiul respectiv. Pentru statele membre ale căror progrese sunt mai 
lente, proiectul de raport se va concentra asupra blocajelor și problemelor cu care se confruntă 
administrațiile în cauză. 

Există mulți factori care ar putea explica stadiul progreselor înregistrate, iar proiectul de 
raport va analiza unii dintre acești factori.

Învățămintele desprinse din exercițiul 2007-2013

În perioada de programare 2014-2020, statele membre vor căuta să consolideze succesele 
rundei anterioare și, de asemenea, să abordeze orice deficiențe și dificultăți cu care s-au 
confruntat. Statele membre vor realiza o analiză a programului anterior, ale cărei rezultate vor 
fi folosite în etapele de pregătire. Unele state membre ar putea adopta o abordare foarte 
diferită față de perioada de finanțare anterioară, ceea ce ar putea presupune o întârziere în 
prezentarea acordurilor de parteneriat și a programelor operaționale.

Organizare administrativă

Dimensiunea, capacitatea administrativă și structura organizațională pot varia în diferite state 
membre. În timp ce activitatea de pregătire a multor state membre ar putea fi puternic 
influențată de actorii locali și regionali, în alte țări capacitate la nivel subnațional ar putea fi 
limitată. Unele state membre ar putea institui o comisie sau un organism politic care să 
analizeze în mod specific etapa de pregătire a următoarei runde a politicii de coeziune. 
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Contextul politic sau situația economică din statele membre

Circumstanțele economice dificile sau modificările politice problematice vor afecta progresele 
înregistrate în fiecare stat membru. Dificultățile politice și economice ar putea presupune 
modificarea priorităților și transformarea politicii de coeziune într-un instrument de investiții 
și mai important în numeroase state membre.

Abordarea de jos în sus sau de sus în jos

Atenția crescută acordată parteneriatului în noile regulamente este menită să îmbunătățească 
eficacitatea și succesul general al politicii de coeziune. O abordare de jos în sus, cu o largă 
implicare a actorilor subnaționali, ar putea fi adoptată de unele dintre statele membre, în timp 
ce altele ar putea prefera o abordare de sus în jos, care implică strategii naționale. 

Negocieri referitoare la Regulamentul privind dispozițiile comune 

Regulamentul pentru perioada 2013-2020 prezintă o abordare mai solidă și mai integrată față 
de finanțarea politicii de coeziune, care a fost considerată drept o îmbunătățire binevenită. O 
integrare mai extinsă va apropia politica de coeziune de cetățean și, prin urmare, va garanta că 
finanțarea este direcționată către provocările sociale și economice pe termen lung ale Europei. 
Obiectivul unei abordări mai coordonate cu privire la programele de finanțare este de a
asigura faptul că proiectele au un impact mai mare și produc rezultate tangibile.

Înțelegerea schimbărilor și adaptarea la acestea ar putea cauza o oarecare întârziere în ceea ce 
privește elaborarea contractelor de parteneriat și a programelor operaționale. 

Unele dintre modificările-cheie sunt prezentate mai jos:

 Cadrul strategic comun (CSC)
CSC prezintă orientări comune pentru toate fondurile europene (FEDER, FSE, Fondul de 
coeziune, FEADR și FEPAM) pentru a crea o abordare mai coerentă și mai coordonată cu 
scopul de a maximiza eficacitatea acestor fonduri.

 Simplificarea
O abordare simplificată în toate etapele procesului de programare este foarte necesară și a 
fost, în general, salutată. O parte importantă și esențială a noii legislații este reprezentată 
de măsurile de simplificare a procesului de programare, de la selecția proiectului, la 
punerea sa în aplicare, atât pentru solicitanți, cât și pentru autoritățile care îl 
administrează. 

 Concentrarea tematică
Alinierea politicii de coeziune la obiectivele Strategiei Europa 2020 poate fi obținută 
printr-o concentrare tematică asupra unui număr limitat de obiective. Este important să se 
adopte o abordare flexibilă cu privire la această inițiativă. 

 Acordurile de parteneriat
Convenite între Comisie și statele membre, acordurile de parteneriat vor stabili 
angajamentele și prioritățile guvernelor naționale cu privire la îndeplinirea obiectivelor 
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Strategiei Europa 2020. Este important ca autoritățile locale și regionale, precum și alte 
organizații să se implice în toate etapele planificării și punerii în aplicare.

 Condiționalități 

Deși măsurile de condiționalitate există deja în politica de coeziune, următoarea perioadă 
de programare va viza consolidarea eficacității finanțării prin condiționarea finanțării de 
respectarea anumitor criterii. Efectele politice, financiare și administrative ale acestor 
condiționalități au făcut obiectul unor dezbateri largi pe perioada procesului de reformă. 

 Instrumente financiare
Utilizarea crescută a instrumentelor financiare propusă de noua legislație va încuraja mai 
multe investiții publice și private într-o perioadă în care resursele sunt insuficiente. 
Consolidând utilizarea lor în rundele anterioare ale finanțării politicii de coeziune, 
instrumentele financiare vor furniza sprijin pentru investiții prin intermediul creditelor și 
garanțiilor etc. și vor încuraja o mai bună performanță pentru a asigura rezultate mai bune.

Raportorul așteaptă cu interes dezbaterea cu privire la prezentul document de lucru și 
salută contribuțiile statelor membre și ale altor părți interesate în etapele de pregătire a 
proiectului de raport. 


