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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la raportul pentru anul 2010 privind punerea în aplicare a programelor 
politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013
(2010/2139(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolele 174-
178,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 31 martie 2010 intitulată „Politica de 
coeziune: raport strategic pentru anul 2010 privind punerea în aplicare a programelor 
pentru perioada 2007-2013” (COM(2010)0110),

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 31 martie 2010, care 
însoţeşte Comunicarea Comisiei din 31 martie 2010 intitulată „Politica de coeziune: raport 
strategic pentru anul 2010 privind punerea în aplicare a programelor pentru perioada 
2007-2013” (SEC(2010)0360),

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 25 octombrie 2010 
intitulat „Politica de coeziune: răspunsul la criza economică, o revizuire a punerii în 
aplicare a măsurilor politicii de coeziune adoptate în sprijinul planului european de 
redresare economică” (SEC(2010)1291),

– având în vedere 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 coeziune1,

– având în vedere Decizia Consiliului din 6 octombrie 2006 privind orientările strategice 
comunitare în materie de coeziune (2006/702/CE)2,

– având în vedere Rezoluţia sa din 24 martie 2009 referitoare la punerea în aplicare a 
Regulamentului privind fondurile structurale 2007-2013: rezultatele negocierilor privind 
strategiile naţionale din domeniul politicii de coeziune şi programele operaţionale3,

– având în vedere Rezoluţia sa din 20 mai 2010 referitoare la executarea fondurilor alocate 
sinergiilor în domeniul cercetării şi inovării, cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 
privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi în cel de-al şaptelea Program-cadru 
pentru cercetare şi dezvoltare în oraşe şi regiuni, precum şi în statele membre şi în 
Uniune4,

– având în vedere documentul de informare nr. 1 al Comisiei din 28 februarie 2007 referitor 
la alocarea de fonduri (COCOF/2007/0012/00),

                                               
1 JO L 210, 31.7.2006, pp. 25-78.
2 JO L 291, 21.10.2006, pp. 11-32.
3 Texte adoptate, P6_TA(2009)0165.
4 Texte adoptate, P7_TA(2010)0189.
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– având în vedere nota de informare a Comisiei din 18 mai 2009 referitoare la structura 
orientativă pentru rapoartele strategice naţionale pentru anul 2009 (COCOF 09/0018/01),

– având în vedere concluziile Consiliului privind raportul strategic pentru anul 2010 al 
Comisiei referitor la punerea în aplicare a programelor politicii de coeziune adoptate de 
Consiliul Afaceri Externe la 14 iunie 2010,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor referitor la „Politica de coeziune: raport 
strategic pentru anul 2010 privind punerea în aplicare a programelor pentru perioada 
2007-2013” din 1-2 decembrie 2010 (CdR 159/2010),

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională şi avizul Comisiei pentru 
bugete, al Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, al Comisiei pentru 
mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară, al Comisiei pentru industrie, cercetare şi 
energie, al Comisiei pentru transport şi turism şi al Comisiei pentru drepturile femeii şi 
egalitatea de gen (A7-0000/2010),

A. întrucât, în conformitate cu articolul 174 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene, în scopul promovării unei dezvoltări armonioase a întregii Uniuni, aceasta îşi 
concepe şi pune în aplicare măsurile care conduc la consolidarea coeziunii sale 
economice, sociale și teritoriale;

B. întrucât dimensiunea strategică a politicii de coeziune care garantează coerenţa cu 
priorităţile Uniunii Europene este prevăzută şi scoasă  în evidenţă în cadrul 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (denumit în continuare Regulamentul 
general), în Orientările strategice ale Comunităţii pentru coeziune (denumite în 
continuare Orientările strategice), în Cadrul de referință strategic național (NSRF) şi în 
programele operaţionale (PO);

C. întrucât exerciţiul de raportare strategică reprezintă un nou element al politicii de 
coeziune, care a fost introdus în perioada de programare curentă de Regulamentul general 
ca un instrument pentru examinarea punerii în aplicare a Orientărilor strategice, cu scopul 
de a creşte conţinutul strategic şi de a promova transparenţa şi responsabilitatea în cadrul 
politicii de coeziune;

D. întrucât prioritizarea Lisabona (Lisbon earmarking) este exerciţiul prin care 
subansambluri ale celor 86 de sisteme prioritare convenite au fost identificate ca fiind 
priorităţi specifice în cadrul Agendei de la Lisabona pentru creştere economică şi locuri 
de muncă şi întrucât, pentru regiunile incluse în obiectivul de convergenţă, 47 de teme 
prioritare au fost identificate ca priorităţi speciale (earmarked priorities), în timp ce în 
regiunile incluse în obiectivul de competitivitate regională şi ocupare a forţei de muncă 
au fost identificate doar 33 de teme prioritare;

E. întrucât pentru rapoartele strategice naţionale pentru anul 2009, Comisia şi statele 
membre au convenit să efectueze schimbul de date în funcţie de obiective numai pentru 
temele prioritare, termenul preconizat pentru extragerea datelor fiind 30 septembrie 2009;
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F. întrucât regiunile europene încă se mai confruntă cu disparităţi frapante în domeniul 
economic, social şi al mediului, aceasta fiind parţial o consecinţă naturală a ultimelor 
două extinderi şi o urmare a efectelor directe ale crizei financiare şi economice globale, 
cu toate că aceste disparităţi au scăzut în ultimul deceniu prin contribuţia activă a politicii 
de coeziune;

G. întrucât politica de coeziune a fost un element esenţial al planului european de redresare 
economică, demonstrând importanţa fondurilor structurale ca instrumente de stimulare 
economică, în special pentru întreprinderile mici, durabilitate şi eficienţă energetică şi 
întrucât Comisiei i s-a solicitat să prezinte un raport în 2010 referitor la gradul de 
asimilare a măsurilor adoptate de Europa ca reacţie la criză,

1. felicită statele membre pentru eforturile pe care le-au depus pentru pregătirea primelor lor 
rapoarte strategice naţionale, care s-au dovedit a fi o valoroasă sursă de informaţii privind 
punerea în aplicare;

2. subliniază că, la efectuarea analizelor comparative, ar trebui să se ţină seama de faptul că 
cinci state membre şi-au extras datele mai recent, iar un stat membru le-a extras la o dată 
anterioară; consideră că este mai adecvat să se compare progresele realizate de statele 
membre individuale cu media UE;

3. consideră că transparenţa la alocarea fondurilor promovează punerea în aplicare corectă şi 
este o condiţie prealabilă esenţială pentru realizarea obiectivelor globale ale politicii de 
coeziune şi, prin urmare, trebuie consolidată; este de opinie că stabilirea unor orientări 
comunitare şi introducerea rapoartelor strategice ca un nou instrument au contribuit la 
creşterea răspunderii  pentru realizarea obiectivelor politice;

Punerea în aplicare

4. ia act de faptul că volumul financiar raportat pentru proiectele selectate este de 93,4 
miliarde EUR, reprezentând 27,1% din resursele UE disponibile în perioada actuală, şi 
această valoare medie se aplică celor trei obiective ale politicii de coeziune, precum şi la 
categoriile din prioritizarea Lisabona şi la progresele realizate la punerea în aplicare a 
Orientărilor strategice ale Comunităţii; subliniază, însă, că progresele variază foarte mult 
de la o ţară la alta, respectiv de la o temă la alta, ratele de selecţie agregate fiind de peste 
40% în cazul a nouă state membre şi sub 20% în cazul a patru state membre;

5. constată cu satisfacţie că, în temeiul rapoartelor, o sumă totală de 63 miliarde EUR a fost 
repartizată pentru proiecte care ţin de prioritizarea Lisabona şi că selecţia proiectelor în 
cadrul prioritizării Lisabona se situează la acelaşi nivel sau este ceva mai rapidă decât 
selecţia în cadrul altor acţiuni;

6. constată că rata progreselor înregistrate în cazul temelor OSC este cea mai ridicată în 
cazul temei referitoare la dimensiunea teritorială (30%), peste medie pentru 
„Îmbunătăţirea cunoaşterii şi a inovării pentru creştere economică”, dar sub 27,1% în 
cazul celorlalte două orientări şi că, în plus, ratele de selecţie sunt peste medie pentru 
proiectele care ţin de prioritizarea Lisabona, atât în cazul obiectivului de convergenţă, cât 
şi în cazul obiectivului de competitivitate regională şi al celui de ocupare a forţei de 
muncă, dar reprezintă numai 20,5% în cazul obiectivului de cooperare teritorială 
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europeană; regretă faptul că, în lipsa unor indicatori de realizare şi de rezultat pentru toate 
statele membre, analiza  performanţei politicii, astfel cum a fost prezentată în raportul 
strategic, s-a dovedit a avea limitări importante;

7. regretă întârzierile din cadrul procesului de selecţie a proiectelor în domenii strategice 
precum cel feroviar, anumite investiţii energetice şi de mediu, economia digitală, 
incluziunea socială, guvernanţa şi consolidarea capacităţilor şi solicită o analiză temeinică 
a motivelor care au stat la baza acestor întârzieri; subliniază, pe de altă parte, un grad mai 
ridicat de absorbţie a proiectelor de mediu în cadrul programelor de cooperare teritorială 
europeană şi atrage atenţia asupra valorii adăugate clare pe care o are cooperarea în acest 
context;

Provocări la punerea în aplicare

8. subliniază faptul că selectarea şi punerea în aplicare eficace a proiectelor din anumite 
domenii este îngreunată de lipsa unor condiţii prealabile relevante, cum ar fi lipsa unor 
priorităţi naţionale clare în anumite domenii de intervenţie, transpunerea cu întârziere a 
legislaţiei UE şi lipsa de capacităţi instituţionale şi administrative;

9. reaminteşte cu regret faptul că întârzierile majore la punerea în aplicare a politicii rezultă 
în principal din cauza următorilor factori: încheierea cu întârziere a negocierilor pentru 
cadrul financiar multianual şi pentru pachetul legislativ al politicii, ceea ce duce la 
finalizarea cu întârziere a strategiilor naţionale şi a programelor operaţionale, modificări 
ale normelor privind controlul financiar, suprapuneri cu încheierea perioadei 2000-2006 
şi cantitatea redusă de resurse publice disponibile pentru cofinanţare în statele membre;

10. deplânge faptul că, deşi Raportul strategic ar trebui să sublinieze contribuţia programelor 
cofinanţate de fondurile structurale pentru implementarea obiectivelor politicii de 
coeziune, acesta nu oferă date complete cu privire la situaţia disparităţilor regionale până 
în 2009;

Răspunsul la criza economică

11. salută publicarea documentului de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Politica de 
coeziune: răspunsul la criza economică, o revizuire a punerii în aplicare a măsurilor 
politicii de coeziune adoptate în sprijinul planului european de redresare economică”;
subliniază că această revizuire se bazează în primul rând pe informaţiile furnizate în 
rapoartele strategice naţionale;

12. constată că actualul cadru al politicii de coeziune permite o reacţie flexibilă şi adecvată la 
mediul socio-economic care se deteriorează rapid; subliniază că statele membre au 
apreciat posibilitatea ca măsurile de ieşire din criză să fie adaptate la nevoile lor 
specifice;

13. ia act de dificultatea măsurării impactului global al măsurilor specifice legate de politica 
de coeziune în cadrul planului european de redresare economică şi regretă faptul că, prin 
urmare, revizuirea poate oferi doar informaţii limitate despre exemple concrete la nivel 
naţional; cu toate acestea, salută analiza privind bunele practici şi primele concluzii 
prezentate în raport;
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Crearea de sinergii şi evitarea dispersiei sectoriale a resurselor politicii regionale

14. împărtăşeşte opinia Consiliului exprimată în concluziile Consiliului privind Raportul 
strategic pentru anul 2010 în ceea ce priveşte valoarea adăugată reală generată de o 
abordare strategică unică şi norme comune de punere în aplicare pentru FEDER, FSE şi 
fondul de coeziune; subliniază, de asemenea, necesitatea, în perioada post-criză, de a 
consolida bugetele publice şi de a creşte sinergiile şi impactul tuturor surselor de 
finanţare disponibile (instrumente UE, naţionale, BEI) printr-o coordonare eficace;

15. subliniază valoarea adăugată pe care o au în special mai multe sinergii între FEDER şi 
FSE, deoarece experienţa demonstrează în mod clar că performanţele pozitive ale 
programelor finanţate de FSE sunt esenţiale pentru a maximiza eficacitatea finanţării 
acţiunilor economice din FEDER;

Monitorizare şi evaluare

16. ia act de faptul că monitorizarea şi evaluarea ar trebui să stimuleze învăţarea politicilor şi, 
împreună cu controlul financiar, ar trebui să constituie un stimulent pentru îmbunătăţirea 
calităţii performanţei;

17. regretă faptul că numai 19 state membre au prezentat rapoarte cu privire la indicatorii de 
bază şi, prin urmare, în această etapă, nu se poate avea o primă imagine clară, la nivel 
european, a impactului pe teren a politicii; încurajează în mod ferm statele membre să 
utilizeze indicatori de bază în următoarea rundă a exerciţiului de raportare strategică în 
2012-2013;

18. invită Comisia să sporească coerenţa şi calitatea monitorizării progreselor înregistrate de 
statele membre, prin impunerea obligativităţii utilizării unui set minim de indicatori de 
bază în rapoartele strategice naţionale în următoarea perioadă de programare pentru a 
facilita compararea datelor şi prin furnizarea de indicaţii mai detaliate;

Bune practici

19. consideră că bunele practici în materie de punere în aplicare a politicilor trebuie să fie 
evidenţiate şi promovate pentru a îmbunătăţi eficienţa şi pentru a evita repetarea 
greşelilor din trecut;

20. încurajează bunele practici legate de raportarea la nivel naţional, cum ar fi utilizarea unor 
indicatori de bază, raportarea rezultatelor şi realizărilor, raportarea cu privire la sinergiile 
dintre politicile naţionale şi politicile UE, organizarea de dezbateri publice şi consultări 
cu părţile interesate, prezentarea de rapoarte către parlamentele naţionale pentru emiterea 
de avize şi publicarea rapoartelor pe site-uri guvernamentale, deoarece aceste practici 
îmbunătăţesc calitatea exerciţiului de raportare şi sporesc sentimentul de proprietate al 
părţilor interesate în statele membre;

Concluzii şi recomandări

21. este ferm convins că o bună guvernanţă la nivel european, naţional, regional şi local este 
fundamentală pentru asigurarea calităţii procesului de luare a deciziilor, a planificării 
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strategice şi a punerii în aplicare eficiente şi cu succes a politicii de coeziune; încurajează 
Comisia şi statele membre să consolideze guvernanţa pe mai multe niveluri, în 
conformitate cu tratatul şi cu principiul parteneriatului;

22. consideră că simplificarea dispoziţiilor şi procedurilor la nivelul UE şi la nivel naţional ar 
trebui să continue fără a crea dificultăţi majore pentru beneficiari şi ar trebui să contribuie 
la creşterea eficienţei; regretă faptul că, din cauza birocraţiei inutile, a normelor prea 
complicate şi a lipsei de proceduri armonizate, multe fonduri rămân neutilizate;

23. încurajează statele membre să îmbunătăţească consolidarea capacităţilor şi, în special, să 
asigure cofinanţarea proiectelor prin contribuţii naţionale şi cu sprijin sub formă de 
inginerie financiară, cu scopul de a creşte absorbţia fondurilor şi de a evita întârzieri 
suplimentare majore în materie de investiţii;

24. subliniază că Raportul strategic pentru anul 2013 ar trebui să fie orientat spre rezultate şi 
să se axeze mai mult pe o analiză calitativă a realizărilor, rezultatelor, impactului 
timpuriu şi a eficacităţii programelor politicii de coeziune, decât pe prezentarea excesivă 
a unor date statistice;

25. invită toate instituţiile UE şi statele membre să faciliteze finalizarea mai rapidă a unor 
documente-cheie, cum ar fi cadrul financiar multianual şi regulamentele, în următoarea 
rundă de negocieri, în vederea depăşirii dificultăţilor de lansare care ar putea apărea la 
începutul următoarei perioade de programare;

26. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei 
şi statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

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

Astfel, raportul analizează dacă legislaţia a fost aplicată corect de către statele membre şi 
modul în care acestea au înţeles şi respectat orientările strategice comunitare la punerea în 
aplicare a cadrului lor de referinţă strategic naţional şi a programelor operaţionale. 

Raportul a fost elaborat în principal pe baza următoarelor două documente: Comunicarea 
Comisiei 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 (denumită în continuare Raportul strategic) şi Documentul de 
lucru al serviciilor Comisiei, care însoţeşte comunicarea.

Context general 

Exerciţiul de raportare strategică reprezintă un nou element al politicii de coeziune, care a fost 
introdus în perioada de programare curentă de Regulamentul general ca un instrument pentru 
examinarea punerii în aplicare a Orientărilor strategice. Scopul acestui exerciţiu este, aşa cum 
se menţionează la considerentul 36 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 
(Regulamentul general), de a se consolida conţinutul strategic şi de a promova transparenţa 
politicii de coeziune prin integrarea acesteia în priorităţile 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, statelor 
membre li s-a solicitat să prezinte primele rapoarte strategice naţionale cel târziu până la 
sfârşitul anului 2009. Datele prezentate în raportul strategic se bazează pe aceste rapoarte 
strategice naţionale.

Principalele evaluări 

Punerea în aplicare a programelor

În primul rând, trebuie menţionat faptul că Comisia şi statele membre au convenit să 
efectueze un schimb de date pentru rapoartele strategice naţionale pentru anul 2009, termenul 
vizat fiind de 30.9.2009 pentru extragerea datelor, dar unele state membre au efectuat 
extragerea la alte date. Astfel, diferenţele de câteva luni trebuie să fie luate în considerare la 
efectuarea analizei comparative, deoarece acestea ar putea influenţa volumul alocărilor pentru 
un anumit sector.
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Volumul financiar raportat al proiectelor selectate este de 93,4 miliarde de euro, 
reprezentând 27,1% din resursele UE disponibile în perioada curentă. Această valoare medie 
se aplică la cele trei obiective ale politicii de coeziune, precum şi categoriilor din alocarea 
Lisabona şi progreselor înregistrate la punerea în aplicare a Orientărilor strategice ale 
Comunităţii. Potrivit rapoartelor, o sumă totală de 63 miliarde EUR a fost repartizată pentru 
proiecte de alocare Lisabona şi selecţia proiectelor în cadrul alocării Lisabona se situează la 
acelaşi nivel sau este ceva mai rapidă decât selecţia în cadrul altor acţiuni.

Progresele medii menţionate anterior, realizate de către statele membre pot fi considerate 
relativ rezonabile, având în vedere contextul de deteriorare gravă a situaţiei socio-economice 
în perioada 2008-2009 din cauza crizei globale, dar şi reformarea politicii în perioada 2007-
2013, dat fiind faptul că ambii factori au avut un impact puternic asupra punerii în aplicare. 

În acelaşi timp, criza a dovedit, de asemenea, relevanţa fondurilor structurale, în special 
Fondul Social European dovedindu-se a fi foarte util în abordarea provocărilor enorme în 
multe regiuni. Dovezile sunt furnizate într-o revizuire a punerii în aplicare a măsurilor 
politicii de coeziune adoptate în sprijinul planului european de redresare economică
(documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Politica de coeziune: răspunsul la 
criza economică), care se bazează în primul rând pe informaţiile furnizate în rapoartele 
strategice naţionale.

Există încă  un decalaj evident între regiunile mai puţin dezvoltate şi regiunile foarte 
dezvoltate ale UE în privinţa multor aspecte şi progresele variază semnificativ de la o ţară la
altă, respectiv de la o temă la alta, ratele de selecţie agregate fiind de peste 40% în cazul a 
nouă state membre şi sub 20% în cazul a patru state membre. Regiunile rămase în urmă au 
nevoie în continuare de sprijin pentru eforturile lor care vizează depăşirea dificultăţilor socio-
economice cu care se confruntă. 

Potrivit raportorului, anumite domenii strategice se confruntă în mod deosebit cu întârzieri la 
selectarea proiectelor. Domeniile care dau naştere unor preocupări deosebite şi în care ar 
trebui efectuată o analiză detaliată a motivelor sunt următoarele: sectorul feroviar, anumite 
investiţii energetice şi de mediu, economia digitală, incluziunea socială, guvernanţa şi 
consolidarea capacităţilor. 

Prin urmare, sunt necesare eforturi suplimentare pentru a evita întârzieri excesive, a consolida 
performanţa punerii în aplicare şi a asigura o mai mare disciplină financiară. Pe de altă parte, 
raportorul subliniază un grad mai ridicat de absorbţie a proiectelor de mediu în cadrul 
programelor de cooperare teritorială europeană, considerând aceasta o evoluţie pozitivă care 
sugerează existenţa unei valori adăugate clare pe care o are cooperarea transfrontalieră, 
transnaţională şi interregională. 

Exerciţiul de raportare strategică

Rapoartele strategice furnizează informaţii în timp util cu privire la progresele înregistrate în 
punerea aplicare în cele 27 de state membre ale UE, care servesc drept fundament pentru o 
dezbatere la nivel înalt, pentru revizuirile inter pares şi pentru învăţarea politicilor, stimulând 
totodată îmbunătăţirea calităţii performanţei. 
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Cu toate acestea, s-au observat unele deficienţe importante. De exemplu, numai 19 state 
membre au comunicat informaţii cu privire la indicatorii de bază. Din acest motiv, în această 
etapă nu poate fi disponibilă o primă imagine clară, la nivel european, a impactului pe teren a 
politicii;. În opinia raportorului, pentru a facilita comparaţia la nivelul UE, statele membre ar 
trebui să utilizeze indicatori de bază în următoarea rundă a exerciţiului de raportare strategică 
în 2012-2013. În plus, în vederea îmbunătăţirii consecvenţei şi a calităţii monitorizării 
progreselor realizate, statele membre ar trebui să sporească conţinutul strategic al propriilor 
rapoarte, iar Comisia ar trebui să furnizeze orientări mai detaliate pentru îmbunătăţirea 
calităţii acestor rapoarte strategice. 

Prezentarea de rapoarte are ca scop creşterea responsabilităţii în faţa publicului cu privire la 
realizările politicii de coeziune; prin urmare, prezentarea concluziilor necesită mai multă 
publicitate. De asemenea, ar trebui promovat schimbul de experienţe, în aşa fel încât statele 
membre să poată beneficia de bunele practici care au contribuit la obţinerea unor rezultate 
pozitive. Raportorul subliniază următoarele bune practici care contribuie la creşterea calităţii 
exerciţiului de raportare şi a implicării părţilor interesate din cadrul statelor membre: 

 utilizarea unor indicatori de bază; 
 aportarea rezultatelor şi realizărilor, 
 raportarea cu privire la sinergiile dintre politicile naţionale şi politicile UE; 
 organizarea de dezbateri publice şi consultări cu părţile interesate; 
 prezentarea de rapoarte către parlamentele naţionale pentru emiterea de avize şi 

publicarea rapoartelor pe site-uri guvernamentale. 

Reflecţiile şi concluziile raportorului 

Politica de coeziune continuă să îşi dovedească importanţa, având o contribuţie considerabilă 
la îmbunătăţirea mediului socioeconomic. Statele membre au adoptat de deja noi cerinţe 
concrete şi înregistrează progrese în realizarea obiectivelor politicii de coeziune, după cum 
demonstrează faptele şi cifrele prezentate în rapoartele naţionale – însă cu o eterogeneitate 
intrinsecă la nivelul statelor şi al regiunilor. Totuşi, politica de coeziune este un mecanism pe 
termen lung şi majoritatea rezultatelor sunt vizibile într-o etapă mai târzie în decursul 
perioadei de programare. Tabloul complet al perioadei de programare 2007-2013 va fi vizibil 
doar în 2015, la doi ani de la cel de-al doilea raport strategic, dat fiind faptul că anumite ţări 
dispun de doi ani începând cu 2013 pentru a utiliza toate fondurile prevăzute în angajamente.

Raportorul atrage atenţia asupra faptului că, în anumite domenii, eficacitatea selectării şi 
implementării proiectelor este afectată de numeroşi factori, precum încheierea cu întârziere a 
negocierilor pentru cadrul financiar multianual şi pentru pachetul legislativ al politicii de 
coeziune, ceea ce conduce la întârzierea finalizării strategiilor naţionale şi a programelor 
operaţionale, la modificări ale normelor privind controlul financiar, la o disponibilitate 
scăzută a resurselor publice pentru cofinanţare în statele membre, precum şi la lipsa unor 
priorităţi naţionale clare în anumite domenii de intervenţie şi la lipsa de capacităţi 
instituţionale şi administrative; Aceşti factori trebuie remediaţi în cel mai scurt timp, atât la 
nivelul UE, cât şi la nivelul statelor membre. De asemenea, statelor membre li se recomandă 
să accelereze şi să faciliteze utilizarea fondurilor structurale pe teren şi mai ales să ia măsuri 
corective în domeniile caracterizate de o slabă performanţă în aşa fel încât să se evite 
întârzierea realizării rezultatelor convenite. 
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Desigur, două dintre condiţiile prealabile esenţiale pentru realizarea obiectivelor generale ale 
politicii de coeziune constau în existenţa unei discipline financiare sănătoase şi asigurarea 
transparenţei alocării fondurilor. Raportul strategic, un instrument nou, poate contribui în 
acest sens la creşterea responsabilităţii în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor de politică. 
Un alt element important în asigurarea calităţii procesului decizional, a planificării strategice 
şi a succesului şi eficacităţii punerii în aplicare a politicii de coeziune îl reprezintă eficacitatea 
administraţiei publice. De aceea, este necesară cimentarea bunei guvernanţe la nivel european, 
regional şi local, în conformitate cu tratatul şi cu principiul parteneriatului. Simplificarea 
gestionării şi punerii în aplicare a politicii de coeziune rămâne un deziderat fundamental, 
întrucât nu poate fi nici pe departe o practică eficientă ca fondurile să rămână neutilizate din 
cauza unei birocraţii inutile şi a unor reguli şi proceduri oneroase.

În acest context, este posibilă creşterea absorbţiei de fonduri prin dezvoltarea punctuală a 
capacităţilor şi prin mobilizarea tuturor resurselor naţionale adecvate în aşa fel încât să se 
obţină cofinanţarea disponibilă din fondurile structurale. Instrumentele ingineriei financiare 
pot, de asemenea, să ofere sprijinul necesar.

În sfârşit, politica de coeziune vizează reducerea disparităţilor dintre nivelurile de dezvoltare a 
regiunilor europene, înlesneşte eforturile de modernizare şi de creştere durabilă şi 
demonstrează solidaritatea europeană. Ca atare, această politică s-a dovedit a fi esenţială 
pentru progresul integrării europene, stabilind totodată sinergii puternice între toate politicile 
europene. Realitatea arată că regiunile europene încă se confruntă cu disparităţi frapante în 
domeniul economic, social şi în cel al mediului. Unele dintre acestea se datorează ultimelor 
două extinderi (sugestie: aderării unor ţări defavorizate din punct de vedere istoric şi 
economic), în timp ce altele au fost accentuate de efectele directe ale crizei economice şi 
financiare mondiale. 

Subiectul arhitecturii viitoarei politici de coeziune pentru perioada 2014-2020 va fi punctul 
central al dezbaterii politice în anii următori. Există riscul ca neajunsurile Strategiei de la 
Lisabona să se repete în punerea în aplicare a strategiei UE 2020. Raportorul reiterează, în 
contextul viitoarelor negocieri cu privire la perioada de programare, că politica de coeziune ar 
trebui să continue să acopere toate regiunile europene şi provocările sociale, ajutând regiunile 
mai sărace să recupereze decalajele existente şi generând, totodată, o creştere inteligentă, 
durabilă şi incluzivă. Raportorul nutreşte, de asemenea, convingerea fermă că, în contextul 
persistenţei dezechilibrelor teritoriale şi a unei crize prelungite, existenţa unei politici 
regionale puternice a UE care să beneficieze de o finanţare solidă constituie o condiţie sine 
qua non pentru realizarea coeziunii sociale, economice şi teritoriale şi că, prin urmare, bugetul 
alocat în cursul următoarei perioade de programare nu ar trebui în niciun caz să fie redus. 


