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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la absorbția fondurilor structurale și de coeziune: învățăminte desprinse 
pentru viitoarea politică de coeziune a UE
(2010/2305(INI))

Parlamentul European,

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

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 ianuarie 2011 intitulată „Contribuția 
politicii regionale la creșterea durabilă în Europa 2020” (COM(2011)0017),

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Contribuția politicii 
regionale la creșterea durabilă în Europa 2020” (SEC(2011)0092),

– 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 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 intitulat 
„Document de însoțire pentru 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 Comunicarea Comisiei intitulată „EUROPA 2020: o strategie europeană 
pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” (COM(2010)2020),

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 539/2010 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 iunie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al 
Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune în ceea ce privește 
simplificarea anumitor cerințe și în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la 
gestiunea financiară1,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 437/2010 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 19 mai 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 privind 
Fondul european de dezvoltare regională în ceea ce privește eligibilitatea intervențiilor în 
domeniul locuințelor în favoarea comunităților marginalizate2,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 397/2009 al Parlamentului European și al 
                                               
1 JO L 158, 24.6.2010, p. 1.
2 JO L 132, 29.5.2010, p. 1.



PE464.796v01-00 4/12 PR\866286RO.doc

RO

Consiliului din 6 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 privind 
Fondul European de Dezvoltare Regională în ceea ce privește eligibilitatea investițiilor în 
domeniul eficienței energetice și al energiei regenerabile în locuințe1,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 284/2009 al Consiliului din 7 aprilie 2009 de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziții 
generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și 
Fondul de coeziune, în ceea ce privește anumite dispoziții privind gestiunea financiară2,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 85/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziții 
generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și 
Fondul de coeziune, în ceea ce privește anumite dispoziții privind gestiunea financiară3,

– 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 coeziune4,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1784/19995,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/19996,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de 
stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al 
Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de 
Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și Regulamentul 
(CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European 
de Dezvoltare Regională7,

– având în vedere Decizia Consiliului din 6 octombrie 2006 privind orientările strategice 
comunitare în materie de coeziune (2006/702/CE)8,

– 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 Economic și Social European din 14 iulie 2010 

                                               
1 JO L 126, 21.5.2009, p. 3.
2 JO L 94, 8.4.2009, p. 10.
3 JO L 25, 29.1.2009, p. 1.
4 JO L 210, 31.7.2006, p. 25.
5 JO L 210, 31.7.2006, p. 12.
6 JO L 210, 31.7.2006, p. 1.
7 JO L 371, 27.12.2006, p. 1.
8 JO L 291, 21.10.2006, p. 11.
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intitulat „Modalitățile de încurajare a parteneriatelor eficiente în gestionarea programelor 
din cadrul politicii de coeziune, pe baza bunelor practici din ciclul 2007-2013” 
(ECO/258),

– 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 rezoluția sa din … 2011 referitoare la raportul pentru anul 2010 privind 
punerea în aplicare a programelor politicii de coeziune pentru perioada 2007-20131,

– având în vedere rezoluția sa din 14 decembrie 2010 privind realizarea unei adevărate 
coeziuni teritoriale, sociale și economice în UE – o condiție sine qua non a competitivității 
globale?2,

– având în vedere rezoluția sa din 24 martie 2009 referitoare la punerea în aplicare a 
Regulamentului privind fondurile structurale 2007-2013: rezultatele negocierilor privind 
strategiile naționale din domeniul politicii de coeziune și programele operaționale3, 

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizul Comisiei pentru 
ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0000/2011),

A. întrucât capacitatea de absorbție reprezintă măsura în care un stat membru poate folosi 
resursele financiare alocate din fondurile structurale și de coeziune în mod eficace și 
eficient și întrucât această capacitate este necesară pentru a aduce contribuția maximă la 
coeziunea economică și socială, folosind resursele puse la dispoziție din fondurile UE; 

B. întrucât capacitatea de absorbție nu este un parametru, ci o variabilă și întrucât aceasta 
diferă în mod considerabil în diferitele state membre, astfel încât este nevoie de soluții 
individuale pentru a crește această capacitate; 

C. întrucât obiectivul de a absorbi cât mai mult sprijin financiar posibil necesită eforturi 
permanente din partea statelor membre și implicarea administrației locale și regionale în 
fiecare etapă a procesului;

D. întrucât normele legate de fondurile structurale și de coeziune sunt complexe și, prin 
urmare, greu de respectat, ceea ce duce la apariția unor erori, astfel încât statele membre 
petrec prea mult timp încercând să gestioneze și să țină sub control aceste erori; 

E. întrucât statele membre care au aderat la UE în special în actuala perioadă de programare 
se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește absorbția ca urmare a creșterii semnificative 
a fondurilor disponibile în comparație cu fondurile disponibile în perioada premergătoare 
aderării,

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0000.
2 Texte adoptate, P7_TA(2010)0473.
3 Texte adoptate, P6_TA(2009)0165.



PE464.796v01-00 6/12 PR\866286RO.doc

RO

1. atrage atenția asupra creșterii capacităților de absorbție și a accelerării implementării 
bugetare a politicii de coeziune în 2010 și atestă efectul pozitiv ale intervențiilor legate de 
politica de coeziune prin planul european de redresare economică asupra accelerării 
punerii în aplicare a programelor și a punerii fondurilor la dispoziția beneficiarilor;  

2. subliniază că problemele legate de absorbție s-au datorat următorilor factori principali:

 dificultăți legate de finalizarea procedurilor de evaluare a conformității cu privire la 
noul sistem de gestiune și control la începutul perioadei de programare; 

 recesiunea economică mondială;

 resurse insuficiente pentru cofinanțarea proiectelor;

 întârzieri cu privire la stabilirea și introducerea normelor de la nivelul UE și de la 
nivel național sau a orientărilor aferente și norme incomplete sau neclare;

 întârzieri cu privire la traducerea notelor orientative și la obținerea de clarificări din 
partea Comisiei și o lipsă de coerență a orientărilor Comisiei; 

 cerințe naționale prea complicate și prea stricte și modificările prea frecvente ale 
acestora; 

 necesitatea de a înființa instituții noi;

 o diferențiere insuficientă între autoritățile din statele membre, probleme legate de 
ierarhie între instituții și dificultăți privind alocarea sarcinilor și a responsabilităților;  

 număr limitat de resurse umane, personal calificat necorespunzător la nivel național și 
regional și dificultăți legate de păstrarea personalului;

 dificultăți cu privire la înființarea unor sisteme de tehnologie a informațiilor;

 un dezechilibru între control și conținut; 

 o pregătire inițială insuficientă cu privire la punerea în aplicare a proiectelor și lipsa 
unei rezerve de proiecte;

 modificări legate de prioritățile în materie de investiții realizate din motive politice;

3. afirmă din nou că este necesar ca normele și procedurile să se simplifice atât la nivelul 
UE, cât și la nivel național, fără a se crea beneficiarilor probleme majore; consideră că 
această simplificare va contribui la alocarea rapidă a fondurilor, la înregistrarea unor rate 
de absorbție mai ridicate, la creșterea eficienței, la scăderea numărului de erori și la 
scurtarea termenelor de plată; consideră că este necesar să se ajungă la un echilibru între 
simplificare și stabilitatea normelor și a procedurilor;

4. este de părere că accentul ar trebui pus mai degrabă pe plățile efectuate pentru obținerea 
de rezultate și nu pe verificarea contribuțiilor; consideră, în acest context, că ar trebui găsit 
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un echilibru mai bun între, pe de-o parte, normele și procedurile necesare pentru 
asigurarea legalității și a regularității cheltuielilor UE și, pe de altă parte, orientarea sporită 
a politicii de coeziune către performanță și rentabilitate;

5. este de părere că pe fraudă și pe un tratament mai diferențiat al neregulilor ar trebui pus un 
accent mai puternic și nu pe neregulile formale, astfel încât să existe o flexibilitate în 
funcție de gravitatea neregulii identificate;

6. subliniază că ar trebui consolidată proporționalitatea între volumul de sprijin și cerințele în 
materie de control și evidențiază faptul că în următoarea perioadă de programare ar trebui
să fie consolidată coordonarea activității de audit și ar trebui să fie respectat principiul 
auditului unic; 

7. subliniază importanța majoră a adoptării la timp a cadrului financiar multianual și a 
elaborării unor norme și orientări clare și definitive pentru statele membre pentru a evita 
problemele de start la începutul următoarei perioade de programare;  

8. subliniază beneficiile aduse de sinergiile dintre FEDER , FSE și FEADR; este de părere că 
ar trebui să existe o flexibilitate mai mare în ceea ce privește susținerea măsurilor gen FSE 
în cadrul programelor FEDER și că armonizarea normelor și a procedurilor ar duce la 
simplificarea sistemelor de execuție și ar încuraja participarea potențialilor beneficiari la 
programele cofinanțate ale UE; amintește, în acest context, de potențialul pe care îl 
reprezintă finanțarea încrucișată, care nu este încă exploatat pe deplin;

9. invită statele membre să acorde o atenție sporită pregătirii proiectelor și să creeze o 
rezervă de proiecte prin care că poată fi minimizat riscul de depășire a costurilor și atinsă 
o rată ridicată de absorbție;      

10. invită statele membre să depună în continuare eforturi pentru a atrage și a păstra personal 
calificat care să gestioneze fondurile UE; 

11. invită statele membre să înființeze forumuri sau rețele de schimb între structurile lor de 
punere în aplicare pentru a discuta despre experiențe și dificultăți și pentru a face schimb 
de bune practici; invită statele membre să susțină, de asemenea, beneficiarii în ceea ce 
privește respectarea cerințelor mai stricte în materie de control, acordându-le sprijin;  

12. invită Comisia să înființeze un program de cooperare la nivelul UE bazat pe experiența 
legată de programul de înfrățire pentru a îmbunătăți cooperarea dintre regiunile cu o rată 
de absorbție ridicată și regiunile cu o rată de absorbție scăzută și pentru a permite 
diseminarea celor mai bune practici;   

13. invită Comisia să analizeze care sunt posibilitățile de introducere a unor sisteme 
informatice și de comunicații armonizate, ținând seama de diferențele dintre sistemele de 
gestiune și de control ale statelor membre;

14. observă că înființarea „parteneriatelor public-private” este adesea o procedură lungă și 
anevoioasă, dar consideră totuși că „parteneriatele public-private” pregătite cu mult timp 
înainte ar putea să contribuie la creșterea capacității de absorbție și la rezolvarea 
problemelor legate de cofinanțare;
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15. invită statele membre să informeze pe deplin cetățenii și autoritățile regionale și locale cu 
privire la posibilitățile de finanțare, la eligibilitatea pentru cofinanțare prin fondurile 
structurale și de coeziune, la normele privind cofinanțarea și la normele privind 
rambursarea și să le comunice acestora unde pot găsi cereri de ofertă; 

16. menționează din nou că guvernanța pe mai multe niveluri și principiul parteneriatului sunt 
elemente-cheie în ceea ce privește eficiența programelor operaționale și o capacitate de 
absorbție ridicată; recomandă statelor membre să aplice cu consecvență principiul 
parteneriatului și al  transparenței, punând, totodată, în aplicare programele operaționale, 
și să implice de la început nivelurile subnaționale în definirea priorităților în materie de 
investiții, în procesul decizional în sine și în punerea în aplicare a programelor;     

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

Introducere

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. 
De aceea, acest raport analizează problemele, cauzele și bunele practici din perioada actuală 
de programare (2007-2013) și desprinde învățăminte pentru viitoarea politică de coeziune a 
UE.

Context general

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 a aduce o contribuție maximă la 
coeziunea economică și socială, folosind resursele disponibile din fondurile UE. Capacitatea 
de absorbție în ceea ce privește cererea înseamnă capacitatea reală a solicitanților de proiecte 
de a crea proiecte acceptabile. În ceea ce privește oferta, capacitatea de absorbție poate fi 
determinată de trei factori principali:

 capacitatea de absorbție macroeconomică, definită și măsurată în raport cu PIB-ul;
 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, definită drept 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 pe cele în materie 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 diferitele 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.

Cauze ale problemelor legate de absorbție

 Probleme inițiale la începutul perioadei de programare

Statele membre au întâmpinat dificultăți în finalizarea procedurilor de evaluare a 
conformității privind 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 
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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. 

 Probleme financiare

Impactul recesiunii economice mondiale a creat dificultăți în multe state membre în 
privința utilizării fondurilor. Printre urmările acesteia s-au numărat probleme în ceea ce 
privește obținerea unor rezultate, modificări ale cererilor prognozate și tot mai multe 
restricții cu privire la finanțarea publică națională sau locală. Găsirea unor resurse 
suficiente pentru cofinanțarea proiectelor a devenit și mai dificilă.

 Cerințe în materie de reglementare

În general, cadrul de reglementare 2007-2013 a crescut gradul de claritate, în comparație 
cu versiunea anterioară, însă sunt necesare eforturi suplimentare. Dificultățile statelor 
membre în ceea ce privește cerințele în materie de reglementare au fost cauzate, printre 
altele, de probleme de incompatibilitate, deoarece, în unele cazuri, cerințele CE nu erau 
compatibile cu reglementările naționale existente, care au trebuit să fie revizuite. 

Alte probleme au fost cauzate de întârzieri legate de definirea și de introducerea normelor 
UE și naționale sau de orientările aferente, precum și de existența unor norme lacunare sau 
neclare. Anumite norme de reglementare ar trebui să fie adaptate și mai mult pentru a ține 
seama de experiența acumulată în timpul etapei de punere 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 o serie de seturi diferite de norme naționale. 

Au putut fi observate întârzieri semnificative în traducerea notelor orientative și în 
obținerea de clarificări din partea Comisiei în ceea ce privește, de exemplu, evaluarea 
impactului asupra mediului și eligibilitatea costurilor. Alte dificultăți au fost cauzate de 
schimbări frecvente ale cerințelor naționale și de lipsa de coerență a orientărilor CE, 
întrucât instituțiile UE și-au schimbat modul de interpretare a reglementărilor în timpul 
perspectivei financiare.

 Cerințe organizatorice

Dificultățile statelor membre în ceea ce privește cerințele organizatorice au fost provocate 
de necesitatea de a înființa instituții noi, de diferențierea insuficientă între autorități, de 
problemele legate de ierarhie între instituții și de dificultățile privind alocarea sarcinilor și 
a responsabilităților. În unele cazuri, au fost înființate prea multe organizații, iar funcțiile 
au fost dublate.

 Resursele umane
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Regulamentul general nu prevede nicio cerință specifică în ceea ce privește calitatea și 
numărul de resurse umane necesare pentru respectarea cerințelor în materie de gestiune și 
control. Având în vedere cerințele în materie de control mai stricte, numărul limitat al 
resurselor umane și calificările insuficiente ale acestora la nivel național și regional 
reprezintă o preocupare importantă. S-au înregistrat dificultăți în ceea ce privește păstrarea 
personalului. Restricțiile privind ocuparea forței de muncă în sectorul public datorate 
crizei presupun o creștere a numărului de controale efectuate de personal extern. Rotația 
personalului în cadrul Comisiei ar putea provoca schimbări în modul de interpretare a 
anumitor norme în timpul punerii în aplicare a PO. 

 Sisteme de tehnologie a informațiilor 

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

 Cerințe în materie de control

Existența unor cerințe consolidate în materie de control a asigurat o mai mare claritate, cu 
toate acestea există însă o lipsă de echilibru între control și conținut. Cerințele în materie 
de reglementare pentru perioada 2007-2013 se referă cu precădere la problemele legate de 
control și acordă mai puțină atenție conținutului. Beneficiarii sunt descurajați de cerințele 
în materie de control, iar administratorii dedică mai mult timp evaluării respectării 
acestora și nu realizării obiectivelor legate de PO. În plus, cerințele naționale în materie de 
control depășesc adesea regulamentul UE.

Propuneri în vederea creșterii capacității de absorbție

Normele referitoare la fondurile structurale și de coeziune sunt complexe și, prin urmare, greu 
de respectat, ceea ce duce la apariția unor erori. Prin urmare, statele membre petrec prea mult 
timp încercând să gestioneze și să țină aceste erori sub control. Raportorul este de părere că 
normele și procedurile ar trebui simplificate pentru a atinge rate de absorbție mai ridicate, 
pentru a diminua erorile și pentru a crește eficiența. Totodată, ar trebui să se găsească un 
echilibru între simplificare și stabilitatea normelor și a procedurilor. 

Subliniază că accentul ar trebui pus mai degrabă pe plățile efectuate pentru obținerea de 
rezultate și nu pe verificarea contribuțiilor. Ar trebui să se verifice dacă s-ar putea pune un 
accent mai puternic mai degrabă pe fraudă și pe un tratament mai diferențiat al neregulilor și 
nu pe neregulile formale, astfel încât să existe o flexibilitate în funcție de gravitatea neregulii 
identificate. Poate fi necesară chiar și o analiză cu privire la marja de eroare legată de 
cheltuielile aferente proiectelor. De asemenea, ar trebui consolidată coordonarea activității de 
audit, prin aplicarea principiului auditului unic. Raportorul subliniază faptul că ar trebui să fie 
consolidată proporționalitatea dintre volumul de sprijin și cerințele în materie de control. 

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 
sporită a politicii de coeziune către performanță și rentabilitate. Comisia ar trebui să propună 
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o modalitate prin care să se acorde o mai mare atenție realizării obiectivelor, fără a se face 
excepție de la regula-cheie privind buna gestiune financiară.

Raportorul subliniază faptul că adoptarea la timp a cadrului financiar multianual și a unor 
norme și orientări clare și definitive pentru statele membre este de o importanță majoră.

Acesta consideră, de asemenea, că există posibilități considerabile de a alinia mai bine 
sistemele de programare și de punere în aplicare. Armonizarea normelor și a procedurilor 
poate conduce la sisteme simplificate de execuție și poate încuraja participarea potențialilor 
beneficiari la programele cofinanțate ale UE. Ar putea fi luată în considerare posibilitatea de a 
spori flexibilitatea în vederea sprijinirii acțiunilor de tipul FSE în cadrul programele FEDER 
și viceversa.

În opinia raportorului, statele membre ar trebui să acorde o atenție sporită pregătirii 
proiectelor și rezervelor de proiecte pentru a gestiona în mod eficient fundurile structurale și 
de coeziune. De asemenea, acestea trebuie să depună eforturi pentru a atrage și a păstra 
personal calificat la fiecare nivel al gestionării și al punerii în aplicare a fondurilor UE. 

Raportorul atrage atenția asupra diferențelor mari în ceea ce privește capacitatea de absorbție 
a statelor membre. Prin urmare, acesta propune crearea unui program de cooperare între 
statele membre destinat schimbului de bune practici. La final, acesta menționează din nou 
importanța guvernanței pe mai multe niveluri și a principiului parteneriatului în ceea ce 
privește gestionarea fondurilor structurale și de coeziune. 


