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Documentul de lucru descrie în mod succint scopul și conținutul raportului. Raportorul 
prezintă o imagine de ansamblu a situației și cauzele problemelor legate de absorbție și 
enumeră câteva soluții posibile care ar trebui să fie analizate în cadrul raportului.

1. Cadru general

De la sfârșitul anilor ’90, absorbția fondurilor structurale și de coeziune a fost recunoscută ca 
preocupare principală în ceea ce privește punerea în aplicare a politicii de coeziune a UE. 
Multe state membre s-au confruntat cu dificultăți în ceea ce privește absorbția fondurilor 
structurale și de coeziune din bugetul UE, în special la începutul perioadei de după aderare. 
Acest raport INI ar trebui să analizeze problemele, cauzele și bunele practici din perioada 
actuală de programare (2007-2013) și să desprindă învățăminte pentru viitoarea politică de 
coeziune a UE.

2. Definiția, contextul absorbției

Capacitatea de absorbție este înțeleasă de către raportor ca măsura în care un stat membru 
poate cheltui resursele financiare alocate din fondurile structurale și de coeziune într-un mod 
eficient și eficace. Această capacitate este necesară pentru o contribuție maximă la coeziunea 
economică și socială cu resursele disponibile din fondurile UE. Capacitatea de absorbție în 
ceea ce privește cererea înseamnă capacitatea reală a solicitanților care propun proiecte de a
genera proiecte acceptabile. În ceea ce privește oferta, capacitatea de absorbție poate fi 
determinată de trei factori principali:

 capacitatea de absorbție macroeconomică, definită și măsurată ca PIB;
 capacitatea de absorbție financiară, definită drept capacitatea de cofinanțare a 

programelor și proiectelor susținute de UE, de planificare și de garantare a acestor 
contribuții naționale în bugetele multianuale, precum și de colectare a contribuțiilor de 
la partenerii implicați în diverse programe și proiecte;

 capacitatea administrativă, ce rezidă în capacitatea și calificările autorităților centrale 
și locale de a pregăti programe și proiecte adecvate și oportune, de a lua decizii cu 
privire la acestea, de a asigura coordonarea partenerilor implicați, de a respecta 
cerințele administrative și de raportare, de a finanța și de a monitoriza punerea în 
aplicare a programelor și a proiectelor și de a evita apariția unor nereguli.

Capacitatea de absorbție nu este un parametru, ci o variabilă. Aceasta diferă în mod
considerabil în diverse state membre și, prin urmare, sunt necesare soluții individuale.

Obiectivul de a absorbi cât mai mult sprijin financiar posibil în acest context necesită eforturi 
permanente din partea statelor membre și implicarea administrației locale și regionale în 
fiecare etapă a procesului.

3. Nivelul absorbției în perioada actuală de programare

Următoarele grafice prezintă nivelul de absorbție a fondurilor structurale și de coeziune 
pentru fiecare țară în perioada curentă și cifrele acumulate în comparație cu perioada 
precedentă. 
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Plăți în perioada 2007-2013 până la 25/1/2011
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Plăți intermediare efectuate lunar începând din anul 2009

Toate plățile acumulate anual
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4. Cauze ale problemelor legate de absorbție

4.1. Probleme inițiale la începutul perioadei de programare

Statele membre au întâmpinat dificultăți în finalizarea procedurilor de evaluare a conformității 
pentru noul sistem de gestiune și control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al 
Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul 
European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune. Acest 
lucru a dus la întârzieri în efectuarea plăților, întrucât aprobarea sistemului de către Comisie a 
fost o precondiție pentru primele plăți intermediare. În plus, punerea în aplicare în paralel a 
două perioade de programare (2000-2006 și 2007-2013) este, de asemenea, considerată o 
povară semnificativă care cauzează întârzieri la începutul perioadei actuale. 

4.2. Probleme financiare

Impactul recesiunii economice mondiale a cauzat dificultăți în multe state membre în privința 
utilizării fondurilor. Printre urmările acesteia s-au numărat probleme în execuție, modificări 
ale cererilor prognozate și tot mai multe restricții asupra finanțării publice naționale sau 
locale. Găsirea unor resurse suficiente pentru cofinanțarea proiectelor a devenit și mai dificilă.

4.3. Cerințe de reglementare

În general, cadrul de reglementare 2007-2013 se caracterizează printr-o mai mare claritate, 
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comparativ cu versiunea anterioară, însă eforturi suplimentare se impun. Dificultățile statelor 
membre în ceea ce privește cerințele de reglementare au fost cauzate, printre altele, de 
probleme de incompatibilitate, deoarece în unele cazuri cerințele CE nu erau compatibile cu 
dispozițiile naționale existente, care au trebuit să fie revizuite. 

Alte probleme au fost cauzate de întârzieri în stabilirea și introducerea normelor UE și 
naționale sau în stabilirea orientărilor aferente, precum și existența unor norme lacunare sau 
neclare. Anumite norme de reglementare ar trebui să fie adaptate suplimentar pentru a ține 
seama de experiența punerii în aplicare. În plus, definirea unor norme de eligibilitate a 
provocat dificultăți. Unele dintre programele operaționale (PO) de cooperare teritorială s-au 
confruntat cu dificultăți în ceea ce privește normele naționale de eligibilitate, deoarece, în 
funcție de numărul de state membre implicate, există un număr de seturi diferite de norme 
naționale. 

Întârzieri semnificative au putut fi observate în traducerea notelor explicative și în obținerea 
de clarificări din partea Comisiei, de exemplu, în ceea ce privește evaluarea impactului asupra 
mediului și eligibilitatea costurilor. Dificultăți suplimentare au fost cauzate de schimbări 
frecvente ale normelor naționale și de inconsecvența în orientările CE, întrucât instituțiile UE 
și-au schimbat interpretarea reglementărilor în timpul perspectivei financiare. 

4.4. Cerințe organizatorice

Dificultățile statelor membre în ceea ce privește cerințele organizatorice au fost provocate de 
necesitatea de a înființa instituții noi, separarea insuficientă între autorități, problemele 
ierarhice între instituții și dificultățile privind alocarea de sarcini și responsabilități. În unele 
cazuri, au fost înființate prea multe organizații și funcțiile au fost dublate.

4.5. Resurse umane

Regulamentul general nu stabilește nicio normă specifică în ceea ce privește calitatea și 
numărul personalului necesar pentru respectarea cerințelor de gestiune și control. Având în 
vedere cerințele de control mai stricte, numărul limitat al personalului și calificările 
insuficiente ale acestuia la nivel național și regional reprezintă o preocupare importantă. S-au 
înregistrat dificultăți în ceea ce privește menținerea personalului. Restricțiile de ocupare a 
forței de muncă în sectorul public motivate de criză presupun o sporire a controalelor 
efectuate de personal extern. Rotația personalului în cadrul Comisiei ar putea provoca 
schimbări în interpretarea anumitor norme în timpul punerii în practică a PO. 

4.6. Sisteme de tehnologia informației

Au putut fi observate întârzieri importante cauzate de dificultăți privind crearea de sisteme de 
tehnologia informației, de orientări insuficient de clare sau întârziate ale Comisiei cu privire la 
sistemele de comunicații și informatice, de calitatea și oportunitatea orientărilor naționale cu 
privire la sistemele de comunicații și informatice.

4.7. Cerințe în materie de control
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Existența unor cerințe consolidate în materie de control asigură o mai mare claritate, cu toate 
acestea, există o lipsă de echilibru între control și conținut. Normele de reglementare pentru 
perioada 2007-2013 tratează problemele legate de control, și astfel distrag atenția de la 
conținut. Beneficiarii sunt descurajați de cerințele în materie de control și administratorii 
dedică mai mult timp evaluării respectării acestora decât realizării obiectivelor PO. În plus, 
cerințele naționale în materie de control depășesc de multe ori regulamentul UE.

5. Cele mai bune practici, propuneri pentru îmbunătățirea capacității de absorbție

Normele referitoare la Fondurile structurale și de coeziune sunt complexe și, prin urmare, 
respectarea lor este dificilă, conducând la erori. Astfel, statele membre folosesc un timp 
exagerat încercând să soluționeze și să țină aceste erori sub control. Dacă dorim să reducem 
erorile și să sporim eficiența, ar trebui să ne concentrăm asupra simplificării procesului. Ar 
trebui să punem accentul mai degrabă asupra plăților pentru obținerea de rezultate, decât 
asupra verificării aporturilor. S-ar putea analiza situația în care un accent mai puternic ar 
putea fi pus mai degrabă pe fraudă decât pe neregulile formale și pe un tratament mai 
diferențiat al neregulilor, care să permită flexibilitate în funcție de gravitatea neregulii 
identificate. Poate fi necesară o analiză asupra marjei de eroare în cheltuielile aferente 
proiectelor. Proporționalitatea dintre volumul sprijinului și cerințele în materie de control ar 
trebui să fie consolidată. Coordonarea activității de audit ar trebui să fie consolidată.

Ar trebui găsit un echilibru mai bun între, pe de o parte, normele și procedurile necesare 
pentru asigurarea legalității și regularității cheltuielilor UE și, pe de altă parte, orientarea 
politicii de coeziune către performanță și rentabilitate. Comisia ar trebui să propună o 
modalitate prin care să se acorde o mai mare atenție realizării obiectivelor fără a încălca 
regula-cheie pentru buna gestiune financiară.

Adoptarea la timp a bugetului UE și a unor norme clare și definitive și a unor orientări pentru 
statele membre este de o importanță majoră.

Există posibilități considerabile pentru o mai bună aliniere a sistemelor de programare și 
punere în aplicare. Armonizarea normelor și a procedurilor poate conduce la sisteme 
simplificate de execuție și poate încuraja participarea potențialilor beneficiari la programele 
cofinanțate de UE. Ar putea fi luată în considerare posibilitatea de a spori flexibilitatea în
vederea sprijinirii acțiunilor de tipul FSE în programele FEDER și viceversa.

Alte posibilități de îmbunătățire a eficienței și a absorbției ar putea fi:
 stabilirea de contacte între structurile de punere în aplicare ale statelor membre;
 stimulente pentru atragerea și menținerea personalului în statele membre;
 analizarea posibilității de introducere a unor sisteme informatice și de comunicații 

armonizate, ținând seama de diferențele dintre sistemele de gestiune și control ale 
statelor membre;

 soluționarea unor cerințe mai stricte în materie de control prin intermediul sprijinului 
pentru beneficiari;

 politica de coeziune ar trebui să fie descentralizată prin abordări de dezvoltare la nivel 
local;
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 o mai mare implicare a regiunilor pe parcursul diferitelor etape ale întregului proces;
 înființarea unui program de cooperare internațională „EXTINDERE INTERREG” 

pentru a îmbunătăți cooperarea între regiunile cu absorbție ridicată și regiunile cu 
absorbție scăzută;

 sporirea proiectelor de „parteneriate public-privat”;
 aplicarea constantă de sancțiuni pentru neglijență în gestionarea resurselor.

6. Procedură și metodologie de lucru

Scopul prezentului document de lucru este de a iniția o dezbatere fructuoasă cu membrii 
Comisiei pentru dezvoltare regională. Prin urmare, acesta nu conține decât poziția inițială a 
raportorului, care urmează a fi elaborată în detaliu în cadrul proiectului de raport. 

Raportorul intenționează să lucreze în strânsă colaborare cu raportorii alternativi, precum și cu 
raportorul pentru aviz al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, care va 
elabora un aviz în conformitate cu articolul 50: procedura comisiilor asociate. În plus, toți 
membrii Comisiei pentru dezvoltare regională sunt invitați să își prezinte punctul de vedere în 
cadrul discuției, astfel încât proiectul de raport să poată fi îmbogățit cu idei constructive.


