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Introducere

Documentul de lucru descrie în mod succint scopul şi conţinutul raportului privind punerea în 
aplicare. Raportorul formulează, de asemenea, obiectivul şi o ipoteză de lucru şi subliniază 
principalele aspecte care ar trebui analizate în cadrul raportului.  

Raport privind punerea în aplicare

Rapoartele privind punerea în aplicare analizează transpunerea legislaţiei UE în legislaţia 
naţională şi punerea în aplicare şi asigurarea respectării acesteia în statele membre. În cazul 
politicii de coeziune, cadrul legislativ constă în regulamente care se aplică direct. 

În acest context, raportorul intenţionează să adopte abordarea prezentă în rapoartele anterioare 
privind punerea în aplicare ale Comisiei pentru dezvoltare regională (REGI), adică să 
analizeze dacă legislaţia a fost bine aplicată de către statele membre şi să indice modul în care 
acestea au înţeles şi respectat orientările strategice comunitare la punerea în aplicare a 
cadrului lor strategic naţional de referinţă şi a programelor operaţionale.

Impuls

Acest raport este al treilea raport pe această temă. Primul a fost adoptat în cea de-a şasea 
legislatură şi se intitula „Punerea în aplicare a regulamentului privind fondurile structurale 
2007 - 2013: rezultatele negocierilor privind strategiile naţionale din domeniul politicii de 
coeziune şi programele operaţionale”1 (raportor: Miroslav Mikolášik). 

Al doilea raport de punere în aplicare, al cărui raportor a fost Lambert van Nistelrooij, a fost 
adoptat în 2010 şi se intitula: „Raportul privind aplicarea sinergiilor în domeniul fondurilor 
alocate cercetării şi inovării în Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul European de 
Dezvoltare Regională şi cel de-al şaptelea Program-cadru pentru cercetare şi dezvoltare în 
oraşe şi regiuni, precum şi în statele membre şi în Uniune.”2

Odată cu publicarea comunicării Comisiei „Politica de coeziune: raport strategic pentru anul 
2010 privind punerea în aplicare a programelor pentru perioada 2007-2013”, se poate în 
sfârşit analiza în adevăratul sens al cuvântului procesul de punere în aplicare a programelor 
operaţionale.

Comunicarea Comisiei

Raportul va fi elaborat în principal pe baza următoarelor două documente: Comunicarea 
Comisiei, menţionată mai sus, către Parlamentul European, Consiliu şi Curtea de Conturi, 
intitulată „Politica de coeziune:  raport strategic pentru anul 2010 privind punerea în 
aplicare a programelor pentru perioada 2007-2013 (numită în continuare Raportul strategic 
de punere în aplicare, sau RSPA) şi Documentul de lucru al serviciilor Comisiei, care 
însoţeşte Comunicarea.

                                               
1 P6_TA(2009)0165
2 P7_TA-PROV(2010)0189
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Raportarea strategică

Raportarea strategică este o nouă caracteristică a politicii de coeziune, introdusă în actuala 
perioadă de programare. Scopul acestui exerciţiu este, aşa cum se menţionează la 
considerentul 36 din Regulamentul Consiliului3 (dispoziţii generale), de a se consolida
conţinutul strategic şi a se favoriza transparenţa politicii de coeziune prin integrarea 
priorităţilor Comunităţii.

La articolul 29 alineatul (2) şi la articolul 30 alineatele (1) şi (2) din acest regulament, se 
prevede un temei juridic pentru raportarea strategică. Conform acestui regulament, statele 
membre trebuie să prezinte primele rapoarte strategice  naţionale până la sfârşitul anului 2009. 
Datele prezentate în raportul strategic privind punerea în aplicare  se bazează pe aceste 
rapoarte strategice naţionale.

În regulamentul menţionat mai sus se prevede, de asemenea, că raportul strategic privind 
punerea în aplicare trebuie analizat de către Consiliu4 în cel mai scurt timp de la publicarea sa 
şi că acesta trebuie transmis, de asemenea, Parlamentului European, Comitetului Social şi 
Economic European şi Comitetului Regiunilor în vederea facilitării dezbaterilor în cadrul 
instituţiilor UE.

Obiectiv 

Politica de coeziune reprezintă principalul instrument al Uniunii pentru promovarea unei 
dezvoltări echilibrate şi armonioase în toate cele 271 de regiuni ale sale. Evaluarea ex-post a 
perioadei de programare 2000-20065 a indicat realizarea unor progrese în ceea ce priveşte 
reducerea disparităţilor economice, sociale şi teritoriale prin crearea de noi locuri de muncă, 
asigurarea unei asistenţe pentru şomerii de lungă durată, persoanele cu slabă calificare şi 
categoriile cele mai vulnerabile, consolidarea creşterii economice, construirea de infrastructuri 
sau îmbunătăţirea protecţiei mediului.

Statele membre se află la jumătatea perioadei de punere în aplicare a strategiilor şi 
programelor operaţionale pentru perioada 2007-2013 şi multe proiecte au fost deja selectate.  
Prin urmare, o primă analiză a gradului de punere în aplicare a programelor cofinanţate de 
fondurile structurale (2007-2013) este esenţială pentru: 

(1) formarea unei impresii generale cu privire la situaţia reală după aproximativ 18 luni de 
punere în aplicare a programelor, prin evaluarea nivelului de punere în aplicare a strategiilor 
adoptate şi a progresului realizat în atingerea obiectivelor; 
(2) identificarea problemelor frecvente din cadrul procesului de punere în aplicare, precum şi 
a domeniilor în care este nevoie de reforme şi evidenţierea celor mai bune practici. 

                                               
3 Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale 
privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare 
a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999
4 Concluziile Consiliului privind Raportul strategic al Comisiei pentru anul 2010 privind punerea în aplicare a 
programelor politicii de coeziune, 14 iunie 2010
5 Evaluarea ex-post a programelor politicii de coeziune 2000-2006, cofinanţată de FEDER (obiectivele 1 şi 2), 
Raport de sinteză, aprilie 2010
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Este necesar să avem o imagine a situaţiei reale în special în contextul provocat de criza 
financiară, care a generat un declin economic, precum şi în cel al viitoarelor negocieri privind 
viitoarea perioadă de programare.

Raportul va analiza punerea în aplicare actuală, însă va adopta o abordare mai largă, orientată 
spre viitor. Acesta este menit să reprezinte un pas pozitiv înainte. Prin urmare, vor fi 
formulate recomandări menite să îmbunătăţească punerea în aplicare în cadrul actualei 
perioade de programare şi, în plus, va fi prezentată arhitectura politicii după 2013.

Ipoteza de lucru

Raportorul menţionează în ipoteza sa de lucru că politica de coeziune continuă să fie 
relevantă, asigurând, în special în contextul crizei, o îmbunătăţire moderată, însă 
încurajatoare, a situaţiei socioeconomice, care este în mod inerent eterogenă la nivelul statelor 
membre. 

Totuşi, raportorul consideră că este nevoie să se realizeze mai multe eforturi în anumite 
domenii, în special pentru a se îmbunătăţi performanţa punerii în aplicare, a se evita 
întârzierile excesive, a se asigura o mai mare disciplină financiară şi a se consolida sinergiile 
cu alte politici ale UE.

Structura propusă pentru raport

Raportul va fi elaborat ţinând seama de următoarele aspecte-cheie:

1. Contextul socioeconomic

2. Punerea în aplicare

2.1. Progresele înregistrate la punerea în aplicare a orientărilor strategice comunitare: 

În cadrul fiecărei orientări, vor fi discutate mai multe „teme OSG”. Temele importante, 
formate din „teme prioritate” sau categorii de investiţii, pot fi abordate în mod adecvat în 
cadrul uneia din următoarele orientări:

a) Orientare: Sectoare atractive pentru investiţii şi desfăşurarea de activităţi
b) Orientare: Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a inovării pentru creştere economică
c) Orientare: Locuri de muncă mai multe şi mai bune
d) Dimensiune teritorială

2.2. Progresul înregistrat la punerea în aplicare a strategiei de la Lisabona pe obiectiv:

a) Convergenţă
b) Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă
c) Cooperare teritorială europeană 

3. Provocări la punerea în aplicare
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Principalele aspecte urmărite sunt, în special, următoarele: utilizarea unui set minim de 
indicatori principali, întârzieri la anumite teme OSG, de exemplu la căile ferate, compararea şi 
agregarea datelor furnizate de statele membre la nivelul UE.

4. Reducerea disparităţilor regionale

Se va acorda atenţie progreselor înregistrate de noile state membre.

5. Răspunsul la criza economică

6. Crearea de sinergii şi evitarea dispersiei sectoriale a resurselor politicii regionale

7. Monitorizarea şi evaluarea

8. Bunele practici

9. Concluzii şi recomandări pentru viitoarea perioadă de programare

Procedură şi metodologie de lucru

Scopul acestui document de lucru este de a iniţia o dezbatere fructuoasă cu membrii Comisiei 
pentru dezvoltare regională.  Prin urmare, acesta nu conţine decât poziţia iniţială a 
raportorului, care urmează a fi elaborată în detaliu în cadrul proiectului de raport. 

Raportorul intenţionează să lucreze în strânsă cooperare cu raportorii alternativi, precum şi cu 
raportorii pentru avizele privind acest raport REGI (au decis să prezinte un aviz Comisia 
pentru bugete, Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, Comisia pentru 
mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi Comisia pentru transport şi turism).

În plus, toţi membrii Comisiei pentru dezvoltare regională sunt invitaţi să îşi prezinte punctul 
de vedere în cadrul discuţiei, astfel încât proiectul de raport să poată fi îmbogăţit cu idei 
constructive.


