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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la gradul de pregătire a statelor membre ale UE pentru începerea la timp și 
în mod eficient a noii perioade de programare pentru politica de coeziune
(2013/2095(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 174 și următoarele din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE),

– având în vedere 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 coeziune1,

– având în vedere propunerea Comisiei de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul 
cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune, astfel 
cum a fost modificată (COM(2013)0246),

– având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2011 referitoare la cel de-al cincilea Raport 
privind coeziunea al Comisiei și strategia pentru politica de coeziune după 20132,

– având în vedere Rezoluția sa din 7 octombrie 2010 referitoare la politica de coeziune și 
regională a UE după 20133,

– având în vedere Rezoluția sa din 23 iunie 2011 referitoare la situația actuală și sinergiile 
viitoare pentru o eficacitate sporită a FEDER și a celorlalte fonduri structurale4,

– având în vedere Rezoluția sa din 7 octombrie 2010 referitoare la viitorul Fondului social 
european5,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 decembrie 2010 referitoare la buna guvernanță în 
materie de politică regională a UE: procedurile de asistență și control ale Comisiei 
Europene6,

– având în vedere Rezoluția sa din 27 septembrie 2011 referitoare la absorbția fondurilor 
structurale și de coeziune: învățăminte desprinse pentru viitoarea politică de coeziune a 

                                               
1 JO L 210, 31.7.2006, p. 25.
2 JO C 33 E, 5.2.2013, p. 21.
3 JO C 371 E, 20.12.2011, p. 39.
4 JO C 390 E, 18.12.2012, p. 27.
5 JO C 371 E, 20.12.2011, p. 41.
6 JO C 169 E, 15.6.2012, p. 23.
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UE1, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 ianuarie 2011 intitulată „Contribuția 
politicii regionale la creșterea durabilă în Europa 2020” (COM(2011)0017) și documentul 
de lucru al serviciilor Comisiei (SEC(2011)0092),

– având în vedere cel de Al optulea raport intermediar privind coeziunea economică, socială 
și teritorială din 26 iunie 2013 (COM(2013)0463),

– având în vedere Raportul Comisiei din 18 aprilie 2013 intitulat „Politica de coeziune:
Raport strategic 2013 privind implementarea programului 2007-2013”, (COM(2013)0210) 
și documentul de lucru al serviciilor Comisiei (SWD(2013)0129),

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 24 aprilie 2012 intitulat 
„Principiul parteneriatului în implementarea fondurilor care fac obiectul cadrului strategic 
comun – elemente pentru un cod european de conduită în materie de parteneriat” 
(SWD(2012)0106),

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 14 martie 2012 intitulat 
„Elemente ale unui cadru strategic comun 2014-2020 pentru Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime” 
(SWD(2012)0061, părțile I și II),

– având în vedere Avizul Comitetului Economic și Social European din 16 iunie 2011 
privind rolul și prioritățile politicii de coeziune în cadrul Strategiei UE 2020 
(CESE 994/2011 – ECO/291),

– având în vedere Avizul Comitetului Economic și Social European din 12 decembrie 2012 
privind principiul parteneriatului în implementarea fondurilor care fac obiectul cadrului 
strategic comun – elemente pentru un cod european de conduită în materie de parteneriat 
(CESE 1396/2012 – ECO/330),

– având în vedere Avizul Comitetului Economic și Social European din 22 mai 2013 privind 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor, intitulată „Către investiții sociale pentru 
promovarea creșterii și coeziunii – inclusiv implementarea Fondului social european 
pentru perioada 2014-2020”, (CESE 1557/2013 – SOC/481),

– având în vedere Rezoluția Comitetului Regiunilor din 31 ianuarie și 1 februarie 2013 
„Pachetul legislativ privind politica de coeziune post-2013” (2013/C 62/01),

– având în vedere proiectul de aviz al Comitetului Regiunilor din 7-9 octombrie 2013 
„Recomandări pentru o mai bună gestionare a cheltuielilor (COTER-V-040)”,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,
                                               
1 JO C 56 E, 26.2.2013, p. 22.
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– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizul Comisiei pentru 
bugete din..... (A7-0000/2013),

A. întrucât acorduri de parteneriat (AP) și programe operaționale (PO) pentru noua perioadă 
de programare 2014-2020 sunt în curs de elaborare de către statele membre;

B. întrucât se așteaptă ca până la sfârșitul anului 2013 să se încheie acordul final privind 
cadrul juridic pentru fondurile structurale și de investiții europene;

C. întrucât Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC) prevede norme comune pentru 
cinci fonduri ale Uniunii Europene: Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și 
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime;

D. întrucât politica de coeziune are drept scop reducerea disparităților existente între 
regiunile UE prin concentrarea finanțării asupra consolidării coeziunii economice, sociale 
și teritoriale;

E. întrucât politica de coeziune, care reprezintă principala politică de dezvoltare a UE, 
contribuie la depășirea crizei economice în majoritatea statelor membre;

F. întrucât trebuie să se depună toate eforturile posibile pentru a se asigura faptul că punerea 
la dispoziție și implementarea programelor legate de politica de coeziune pentru 
perioada 2014-2020 sunt simplificate cât mai mult posibil pentru toate autoritățile și
pentru toți beneficiarii;

Asigurarea începerii la timp a noii perioade de programare pentru politica de coeziune

1. recunoaște faptul că, din finanțarea alocată politicii de coeziune, în ultimii ani au fost 
investite miliarde de euro în crearea de noi locuri de muncă, în sprijinirea întreprinderilor 
inovatoare și în dezvoltarea de legături de transport în întreaga UE;

2. cu toate acestea, subliniază faptul că între regiunile din UE continuă să existe disparități și 
că, în unele cazuri, acestea se extind, precum și faptul că investițiile permanente realizate 
din finanțarea acordată de UE la nivel regional sunt extrem de importante pentru a se 
asigura acordarea unui sprijin neîntrerupt zonelor care au nevoie de regenerare economică 
și socială;

3. subliniază importanța asigurării faptului că statele membre și regiunile sunt în măsură să 
implementeze cât mai repede posibil din primele lunii ale anului 2014 noua rundă a 
finanțării politicii de coeziune;

4. pentru ca acest lucru să aibă loc, subliniază faptul că trebuie să se încheie cât mai curând 
posibil negocierile privind RDC;

5. subliniază necesitatea adoptării imediate a cadrului financiar multianual (CFM), astfel 
încât bugetul pentru politica de coeziune să fie stabilit și programele să poată fi demarate 
la timp;

Regulamentul privind dispozițiile comune
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6. salută îmbunătățirile aduse regulamentului care vor introduce o abordare mai solidă și mai 
integrată a finanțării politicii de coeziune prin intermediul cadrului strategic comun;
recunoaște faptul că este esențial să se garanteze că proiectele au un impact mai mare și 
produc rezultate concrete;

7. salută propunerile de introducere a unor măsuri de simplificare prin intermediul RDC în 
scopul reducerii sarcinilor administrative; consideră că simplificarea procesului pentru 
solicitanți și autoritățile de management va aduce valoare adăugată finanțării acordate de 
UE;

8. recunoaște faptul că politica de coeziune poate contribui în mod semnificativ la realizarea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 și, prin urmare, subliniază importanța alinierii politicii 
de coeziune cu obiectivele Strategiei Europa 2020 prin concentrarea tematică asupra unui 
număr limitat de obiective; subliniază faptul că ar trebui să se adopte o abordare flexibilă 
în acest sens pentru a răspunde nevoilor locale și regionale;

9. subliniază importanța Strategiei de specializare inteligentă ca modalitate de completare a 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 în materie de creștere economică, prin concentrarea 
asupra identificării și maximizării domeniilor de forță competitivă, prin schimbul de bune 
practici și prin integrarea cercetării, a inovării și a educației în cadrul unor parteneriate la 
nivelul UE;

10. subliniază faptul că, 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;

11. subliniază faptul că adaptarea la modificările aduse de RDC ar putea cauza o oarecare 
întârziere în ceea ce privește elaborarea acordurilor de parteneriat (AP) și a programelor 
operaționale (OP);

Progresele înregistrate în statele membre

12. subliniază faptul că este evident că în statele membre pregătirile se află în stadii foarte 
diferite; recunoaște faptul că, în timp ce unele state membre înregistrează progrese 
importante și au înaintat Comisiei spre aprobare proiectele lor de acorduri de parteneriat, 
altele sunt în întârziere în ceea ce privește acest proces;

13. subliniază faptul că, în ansamblu, statele membre mai noi (UE-12) care au participat la o 
parte din programele din perioada 2000-2006 și la toate programele din perioada 2007-
2013 sunt foarte avansate în ceea ce privește pregătirile, comparativ cu unele state 
membre ale UE-15;

14. subliniază faptul că unele state membre se confruntă cu o reducere semnificativă a 
bugetelor proprii pentru următoarea perioadă de programare, în timp ce în altele 
dezbaterile privind repartizarea bugetelor sunt în curs; recunoaște faptul că aceste două 
probleme ar putea cauza o întârziere a pregătirilor;

15. subliniază faptul că statele membre care înregistrează progrese semnificative în ceea ce 
privește pregătirile pentru următoarea rundă a finanțării politicii de coeziune au înaintat 
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Comisiei pentru observații informale în iunie sau iulie 2013 proiectele lor de acorduri de 
parteneriat și de programe operaționale;

16. recunoaște faptul că numeroase state membre care înregistrează progrese au început 
procesul de pregătire încă din 2010, invitând părțile interesate relevante să contribuie la 
dezbaterile destinate formulării nevoilor și a priorităților; prin urmare, salută eforturile 
depuse pentru începerea procesului de pregătire cât mai curând posibil și consideră că 
acest lucru încurajează în mod clar un grad mai ridicat de pregătire;

17. subliniază faptul că gradul avansat al pregătirilor depinde de capacitatea suficientă a 
autorităților și a organizațiilor relevante de a investi timp și bani în pregătiri într-un stadiu 
incipient;

18. recunoaște faptul că aceste pregătiri avansate înseamnă că, în unele cazuri, evaluarea ex 
ante și evaluările impactului asupra mediului (EIA) au fost efectuate în timp util, ceea ce a 
permis modificarea proiectelor în septembrie și octombrie 2013, pe baza rezultatelor 
acestor evaluări;

19. recunoaște faptul că unele state membre s-au confruntat cu presiuni politice și cu 
schimbări de guvern, care ar putea împiedica pregătirile pentru următoarea perioadă de 
programare; subliniază faptul că, în astfel de cazuri, avantajele instituirii unor sisteme care 
să asigure continuarea tuturor activităților administrative, indiferent de schimbările care au 
loc în cadrul guvernelor, sunt esențiale pentru desfășurarea pregătirilor;

20. de asemenea, evidențiază necesitatea punerii în aplicare la nivel politic a pregătirilor 
pentru finanțarea politicii de coeziune, astfel încât să se asigure că finalizarea acordurilor 
de parteneriat reprezintă o prioritate a guvernelor;

Progresele în elaborarea acordurilor de parteneriat și a programelor operaționale

21. subliniază faptul că unele state membre planifică modificarea conținutului programelor lor 
operaționale, inclusiv trecerea la programe multifinanțate sau reducerea numărului de 
programe operaționale la nivel regional;

22. recunoaște potențialele dificultăți în ceea ce privește pregătirea acordurilor de parteneriat 
cu care s-ar putea confrunta administrațiile regionale din statele membre, din cauza 
preocupărilor regionale distincte; subliniază faptul că gradul de control exercitat de 
administrațiile regionale variază în mod semnificativ în funcție de structura organizatorică 
din diferite state membre, unele regiuni fiind extrem de active și deținând controlul 
aproape în întregime asupra majorității aspectelor finanțării politicii de coeziune și asupra 
reprezentării în cadrul acordurilor de parteneriat;

23. subliniază faptul că una dintre modalitățile de asigurare a compatibilității dintre abordarea 
bazată pe acordurile de parteneriat și administrațiile descentralizate din statele membre 
este de a include în aceste acorduri capitole separate care să fie redactate de administrațiile 
regionale; subliniază faptul că această abordare le garantează administrațiilor care dețin 
competențe în domeniul programelor europene de finanțare implicarea mai directă în 
elaborarea acordurilor de parteneriat și posibilitatea de a implementa propriile idei în 
materie de programare și mecanisme proprii de punere în aplicare;
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24. totuși, recunoaște faptul că acest lucru ar putea avea un impact negativ asupra gradului de 
pregătire a statelor membre în ansamblu, în cazul în care una sau mai multe administrații 
regionale nu au redactat la timp capitolele pentru acordurile de parteneriat;

25. subliniază faptul că există dovezi că în statele membre cu reprezentări regionale puternice 
este posibil ca pregătirile să se efectueze mai lent; subliniază faptul că aceste state 
membre dețin de cele mai multe ori un număr mare de programe operaționale la nivel 
regional, ceea ce sporește birocrația și necesită un control mai atent din partea 
administrației centrale;

26. subliniază faptul că un stat membru federal ar putea beneficia de o abordare mai concisă, 
flexibilă și concertată în ceea ce privește programele operaționale; ținând seama de acest 
lucru, subliniază faptul că existența unui singur program operațional acolo unde în trecut 
existau programe operaționale individuale pentru fiecare provincie/federație, aduce 
numeroase beneficii, oferind posibilitatea alinierii fără dificultăți a priorităților cu 
obiectivele naționale;

27. recunoaște faptul că reducerea numărului programelor operaționale ar presupune inițial o 
modificare considerabilă în ceea ce privește managementul și organizarea și ar putea 
crește riscul de întârziere pe seama modificărilor determinate de complexitatea 
implementării programelor operaționale, alături de programarea la diferite niveluri 
naționale și regionale; de asemenea, recunoaște faptul că structurile politice din statele 
membre federale ar putea constitui un obstacol în calea realizării unui singur program 
operațional;

28. recunoaște că posibilitatea de elaborare a acordurilor de parteneriat și a programelor 
operaționale într-un stadiu avansat depinde de efectuarea de către statele membre a unor 
analize preliminare suficiente ale situației și ale tendințelor viitoare ale țării; subliniază 
faptul că acest lucru va oferi garanția că fondurile UE contribuie într-un mod mai eficient 
la realizarea obiectivelor stabilite pentru fiecare țară;

Învățăminte desprinse din perioada de programare 2007-2013

29. subliniază faptul că pentru mai multe state membre, transferul metodelor și al 
mecanismelor din perioada de programare 2007-2013 în perioada de după 2013 va 
constitui o problemă majoră; subliniază faptul că asigurarea în continuare a eficienței 
proiectelor aflate în desfășurare, în timp ce noi proiecte sunt concepute este, de asemenea, 
o provocare;

30. recunoaște faptul că în numeroase state membre pregătirile au durat mai mult decât s-a 
preconizat la începutul perioadei de programare 2007-2013; evidențiază faptul că 
numeroase administrații au remediat această problemă, asigurând finalizarea la timp a 
noilor acorduri de parteneriat și programe;

31. consideră că exemplele oferite de statele membre indică în mod clar faptul că coordonarea 
între diferitele măsuri, programe operaționale și fonduri trebuie să fie îmbunătățită și că 
implicarea autorităților locale și a organizațiilor regionale trebuie să fie consolidată;

32. recunoaște faptul că problemele comune identificate în perioada de programare anterioară 
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au inclus priorități definite în termeni generici; prin urmare, solicită o abordare viitoare a 
priorităților mai strategică și mai simplificată, cu un număr mai redus de priorități pentru 
obiective specifice;

33. salută faptul că, pe baza realizărilor obținute în runda precedentă de finanțare, numeroase 
state membre încearcă să sporească efectul de levier al finanțării din partea sectorului 
privat cu scopul de a crea surse alternative de finanțare care să completeze metodele 
tradiționale de finanțare; prin urmare, evidențiază importanța utilizării instrumentelor 
financiare, cum ar fi împrumuturile și garanțiile, pentru a încuraja cooperarea între 
întreprinderi, organizațiile din sectorul public și instituțiile de învățământ;

Eficacitatea fondurilor

34. subliniază faptul că din experiențele programelor de finanțare precedente reiese clar că 
este deosebit de important să se asigure un impact pozitiv și pe termen lung al fondurilor;

35. subliniază faptul că numeroase state membre au menționat că punerea accentului pe o 
abordare axată pe rezultate este un obiectiv pentru pregătirea următoarei runde de 
finanțare; salută faptul că unele state membre au oferit exemple privind modalitățile de 
adoptare a unei abordări mai eficiente în ceea ce privește definirea în prealabil a 
rezultatelor scontate pentru a permite orientarea finanțării către propuneri ce urmăresc 
atingerea acestor obiective;

36. subliniază faptul că multe state membre menționează ca fiind deosebit de importante 
aspecte precum coordonarea în cadrul domeniilor de politică și recunoașterea priorităților 
economice și sociale de la nivel național și regional pentru asigurarea creșterii eficacității 
fondurilor;

Sinergii cu alte politici și instrumente

37. consideră că este esențial ca statele membre să recunoască potențialul alinierii între toate 
fondurile care fac obiectul RDC;

38. este încurajat de faptul că unele state membre iau în considerare intensificarea utilizării 
noilor instrumente, cum ar fi dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității 
(Community-Led Local Development – CLLD), investițiile teritoriale integrate și planurile 
de acțiune comune; înțelege faptul că există totuși reacții diferite la noile instrumente și că 
dovezile indică faptul că CLLD este pusă în aplicare pe o scară mai largă decât investițiile 
teritoriale integrate; recunoaște faptul că rămâne de văzut în ce mod vor fi transpuse 
pregătirile inițiale în aceste instrumente integral implementate;

39. consideră CLLD drept o modalitate excelentă de încurajare a participării ascendente a 
unui număr de actori comunitari, pe baza rezultatelor pozitive din trecut ale programului 
LEADER în cadrul dezvoltării rurale;

40. recunoaște planurile de acțiune comune ca fiind un pas pozitiv către gestionarea bazată pe 
rezultate, în conformitate cu unul dintre obiectivele generale ale politicii de coeziune 
după 2013;
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Simplificare

41. subliniază importanța punerii în aplicare a unor metode mai simple de elaborare și de 
implementare a proiectelor și este încurajat de dovezile că statele membre realizează într-
adevăr acest lucru;

42. subliniază faptul că numeroase state membre au identificat simplificarea procesului de 
depunere a cererilor pentru beneficiari ca fiind un aspect important al pregătirilor pentru 
următoarea perioadă de programare; salută această simplificare ca modalitate de a garanta 
că elaborarea și implementarea proiectelor se desfășoară fără piedici și fără multă 
birocrație pentru solicitanți;

43. recunoaște că sistemul „e-coeziune” poate fi esențial pentru reducerea obstacolelor și 
pentru asigurarea simplificării și salută faptul că unele state membre au recomandat 
utilizarea acestui sistem; consideră că acest lucru ar putea, de asemenea, să contribuie în 
mod semnificativ la gradul de pregătire a viitoarelor programe de finanțare;

Parteneriat

44. subliniază faptul că procesul decizional și formularea acordurilor de parteneriat ar trebui 
să implice colaborarea la nivel național, regional și local în ceea ce privește planificarea, 
dezvoltarea și implementarea programelor UE de finanțare a politicii de coeziune, astfel 
cum a fost recunoscut prin sistemul simplificat de guvernanță pe mai multe niveluri 
propus în reglementări;

45. salută implicarea sporită a tuturor părților interesate relevante, a reprezentanților locali și 
regionali, a ONG-urilor, a partenerilor economici și sociali, a întreprinderilor și a 
universităților private, astfel cum a fost ilustrat în exemplele transmise de statele membre;
consideră importantă dezvoltarea în cooperare cu alte organizații și părți interesate care 
reprezintă diferite puncte de vedere economice și sociale;

46. subliniază faptul că asigurarea unui parteneriat de succes poate implica atât o abordare 
ascendentă, cât și o abordare descendentă; evidențiază faptul că abordarea „ascendentă”, 
care presupune discuții aprofundate cu reprezentanți din sectoarele public, privat și terțiar, 
a fost dată ca exemplu de către un stat membru care înregistrează progrese importante în 
cadrul pregătirilor;

47. subliniază faptul că acest stat membru a combinat abordarea „ascendentă” și cu abordarea 
„descendentă” pentru a se asigura că strategiile naționale privind situația socială și 
economică au fost incluse alături de implicarea largă la nivel regional și local; salută 
această modalitate eficientă de garantare a îndeplinirii cerințelor strategice, implicând în 
același timp cât mai mult posibil în cadrul pregătirilor părțile interesate relevante;

Concluzii

48. încurajează atingerea unui acord privind cadrul juridic pentru politica de coeziune, alături 
de încheierea negocierilor privind RDC și de finalizarea CFM;

49. recunoaște importanța guvernanței pe mai multe niveluri în etapele de pregătire și 
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evidențiază faptul că unele dintre cele mai avansate pregătiri s-au bazat pe dialogul 
esențial cu părțile interesate de la nivel regional și local;

50. înțelege faptul că o administrație regională activă și bine informată care colaborează cu 
Comisia poate avea un impact pozitiv asupra avansării pregătirilor;

51. recomandă ca statele membre care se confruntă cu întârzieri grave să beneficieze de 
sprijin suplimentar din partea Comisiei pentru a se asigura că acordurile lor de parteneriat 
și programele operaționale sunt aprobate cât mai curând posibil;

52. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 
și statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Prezentul raport din proprie inițiativă analizează gradul de pregătire a statelor membre pentru 
următoarea rundă a finanțării politicii de coeziune. Prezentul document face trimitere la 
dovezile strânse din diferite state membre și indică gradul de pregătire a statelor membre 
pentru următoarea perioadă de programare, precum și unele dintre metodele utilizate la nivel 
național și regional. Raportorul salută continuarea dezbaterilor pe tema acestui raport. 

Este clar că bugetele naționale, locale și regionale sunt supuse unor presiuni tot mai mari în 
condițiile economice actuale. Prin urmare, pentru numeroase state membre și regiuni, 
finanțarea politicii de coeziune devine din ce în ce mai importantă. Acest lucru este subliniat 
de necesitatea suplimentară de a garanta faptul că banii sunt cheltuiți într-un mod mai eficient, 
astfel încât cetățenii să poată beneficia pe deplin de fondurile europene. Ținând seama de 
acest lucru, este esențial ca statele membre și regiunile să ia măsurile necesare pentru a 
elaboreze acordurile de parteneriat (AP) și programele operaționale(OP) în timp util și în mod 
eficient, astfel încât să fie gata să utilizeze finanțarea cât mai curând posibil după atingerea 
unui acord asupra Regulamentului privind dispozițiile comune.

În contextul pachetului legislativ pentru politica de coeziune 2014-2020 care se apropie de 
etapele negocierilor finale și în contextul acordului privind cadrul financiar multianual, 
preconizat a se încheia înainte de sfârșitul anului 2013, există speranța că fondurile europene 
structurale și de investiții vor putea fi alocate proiectelor cât mai curând posibil la începutul 
anului 2014. Este deosebit de important ca proiectele să poată fi demarate cât mai repede 
posibil la începutul anului 2014, astfel încât finanțarea europeană să poată fi utilizată la 
maximum pentru a stimula creșterea în regiuni. 

În cursul negocierilor privind politica de coeziune după 2013, Parlamentul European a reușit 
să pună un accent mai mare pe implicarea autorităților locale și regionale și să garanteze o 
mai mare flexibilitate pentru regiuni în ceea ce privește stabilirea priorităților în funcție de 
propriile lor nevoi teritoriale. De asemenea, Parlamentul a acordat prioritate chestiunilor cum 
ar fi importanța orientării investițiilor către stimularea creșterii și a competitivității, 
instrumentele financiare subliniate fiind un mecanism important pentru atingerea acestor 
obiective. 

Acordul de parteneriat încheiat între statele membre și Comisia Europeană stabilește părțile 
esențiale ale gestionării programului pentru toate cele cinci fonduri care fac obiectul 
Regulamentului privind dispozițiile comune: Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime. 

Este evident faptul că în statele membre procesul de pregătire se află în stadii diferite, unele 
dintre aceste state prezentând deja Comisiei proiectele lor de acorduri de parteneriat și de 
programe operaționale. Unele dintre motivele care au stat la baza întârzierii sunt explicate în 
raport după cum urmează: modificările pe care statele membre le aduc pregătirilor, 
comparativ cu runda precedentă a finanțării, de exemplu modificări structurale aduse 
programelor operaționale; structurile administrative noi; discuțiile pe tema concentrării 
obiectivelor tematice. 
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Parteneriatul și guvernanța pe mai multe niveluri sunt aspecte cruciale pentru etapele de 
pregătire și implementare și raportorul consideră că dialogul dintre statele membre și 
autoritățile regionale și locale trebuie să fie menținut, în scopul de a se asigura orientarea 
finanțării către obiectivele naționale și regionale. Regiunile care au menținut relații bune cu 
statele membre în toate etapele de elaborare și implementare a politicii de coeziune sunt cele 
care au reușit să garanteze abordarea intereselor și a nevoilor lor.

Învățămintele desprinse din programul de finanțare precedent sunt, de asemenea, deosebit de 
importante pentru statele membre în măsura în care acestea se pregătesc pentru 
programul 2014-2020. Raportorul salută eforturile depuse de numeroase state membre și 
regiuni în vederea efectuării unei analize atente a succeselor și a eșecurilor înregistrate în 
cadrul programului 2007-2013 cu scopul de a aprofunda și îmbunătăți ideile existente și de a 
dezvolta în același timp noi strategii pentru a asigura o finanțare eficientă a politicii de 
coeziune.

În cele din urmă, raportorul solicită încheierea la timp a negocierilor privind pachetul 
legislativ pentru politica de coeziune și adoptarea CFM. Speră că statele membre care întârzie 
să ajungă la un acord privind contractele lor de parteneriat și programele lor operaționale vor 
face acest lucru în timp util pentru ca programele să înceapă cât mai repede în 2014.


