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La 6 octombrie 2011, Comisia Europeană a adoptat un proiect de pachet legislativ care va constitui un cadru 
al politicii de coeziune a UE pentru perioada 2014–2020.

Comisia a propus mai multe schimbări importante ale modului în care politica de coeziune este concepută şi 
pusă în aplicare, şi anume:
•  concentrarea asupra priorităţilor Strategiei Europa 2020 de creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă 

incluziunii; 
•  recompensarea performanţelor;
•  sprijinirea programării integrate;
•  accentul pus pe rezultate – monitorizarea progreselor înregistrate în ceea ce priveşte atingerea obiectivelor 

convenite;
•  consolidarea coeziunii teritoriale; şi 
•  simplificarea aplicării.

Aceste schimbări vin ca urmare a adoptării de către Comisie, în iunie 2011, a unei propuneri referitoare la urmă-
torul cadru financiar multianual pentru aceeaşi perioadă (1): un buget pentru aplicarea Strategiei Europa 2020. 
În propunerea sa, Comisia a decis că politica de coeziune ar trebui să rămână un element esenţial al următorului 
pachet financiar şi a subliniat rolul său esenţial în ceea ce priveşte aplicarea Strategiei Europa 2020.

Bugetul total propus pentru perioada 2014–2020 va fi de 376 miliarde EUR, inclusiv fondurile pentru noua faci-
litate „Conectarea Europei”, concepută în vederea creşterii numărului proiectelor transfrontaliere în domeniile 
energiei, transporturilor şi tehnologiei informaţiei. 

Arhitectura legislativă a politicii de coeziune cuprinde:
•  un regulament general de stabilire a unor dispoziţii comune referitoare la Fondul european de dezvoltare 

regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dez-
voltare rurală (FEADR), Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (EMFF), precum şi de stabilire a unor 
dispoziţii generale privind FEDR, FSE şi Fondul de coeziune;

•  trei regulamente specifice privind FEDR, FSE şi Fondul de coeziune; şi
•  două regulamente privind obiectivul de cooperare teritorială europeană şi Gruparea europeană de cooperare 

teritorială (GECT).

(1) COM(2011) 500 Final.

Propunerile legislative privind politica 
de coeziune a UE: 2014–20201
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Regulamentul general este organizat în două părţi. 

Prima parte stabileşte o serie de dispoziţii comune referitoare la cele cinci fonduri structurale care intră sub 
incidenţa cadrului strategic comun (FEDR, FSE, Fondul de coeziune, FEADR şi EMFF). În acest context, sunt pre-
zentate elementele comune privind planificarea strategică şi programarea, obiectivele tematice legate de 
Europa 2020, care vor constitui temeiul fondurilor, precum şi dispoziţiile privind cadrul strategic comun şi contrac-
tele de parteneriat cu fiecare stat membru. Normele comune se referă de asemenea la eligibilitate, instrumente 
financiare şi principii de gestiune şi control.

A doua parte stabileşte dispoziţii specifice privind FEDR, FSE şi Fondul de coeziune. Acestea se referă la misiunea 
şi obiectivele politicii de coeziune, cadrul financiar, modalităţile specifice de programare şi raportare, proiectele 
majore şi planurile de acţiune comune. De asemenea, sunt stabilite cerinţele detaliate în materie de gestiune şi 
control din cadrul politicii de coeziune şi modalităţile specifice de gestiune financiară.

Reglementările specifice fondurilor includ dispoziţii specifice fiecărui fond (FEDR, FSE şi Fondul de coeziune), 
în special în ceea ce priveşte sfera de aplicare a fondurilor, priorităţile de investiţii şi indicatorii.

Normele comune aplicabile FEDR, FSE,  
Fondului de coeziune, FEADR şi EMFF

PRINCIPII
Comisia propune o serie de principii comune aplicabile tuturor fondurilor. Printre acestea se numără parteneri-
atul şi guvernanţa pe mai multe niveluri, respectarea legislaţiei UE şi a legislaţiei naţionale aplicabile, promovarea 
egalităţii între femei şi bărbaţi, nediscriminarea şi dezvoltarea durabilă.

PROGRAMARE STRATEGICĂ CONSOLIDATĂ: 
CONCENTRARE TEMATICĂ ASUPRA STRATEGIEI EUROPA 2020
Pentru a maximiza impactul politicii în ceea ce priveşte realizarea priorităţilor europene, Comisia propune con-
solidarea procesului de programare strategică. Aceasta implică introducerea unui cadru strategic comun, a unor 
contracte de parteneriat şi a unei liste de obiective tematice conforme cu Strategia Europa 2020 şi cu orientările 
integrate ale acesteia.

Cadrul strategic comun, care urmează să fie adoptat de către Comisie, va stabili acţiuni cheie pentru realizarea 
priorităţilor UE, va oferi orientări privind programarea aplicabilă tuturor fondurilor, inclusiv FEADR şi EMFF şi va 
promova o mai bună coordonare a diverselor instrumente structurale ale UE.

Contractele de parteneriat, convenite la început între Comisie şi statele membre, vor stabili contribuţia generală 
la nivel naţional, corelată cu obiectivele tematice şi cu angajamentele legate de acţiuni concrete în vederea 
realizării obiectivelor Europa 2020. Obiective clare şi măsurabile vor fi definite într-un cadru de performanţă.

Propunerea de  
regulament general2
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PERFORMANŢĂ SPORITĂ ŞI CONDIŢIONALITĂŢI
Pentru a consolida performanţa, vor fi introduse noi dispoziţii privind condiţionalitatea pentru a se asigura că 
finanţarea UE creează stimulente puternice pentru statele membre în vederea îndeplinirii obiectivelor şi ţintelor 
Europa 2020. Condiţionalitatea va îmbrăca atât forma aşa-numitelor condiţii ex ante, care trebuie să fie îndeplinite 
înainte de plata fondurilor, cât şi a aşa-numitelor condiţii ex post, care vor lega eliberarea fondurilor suplimentare 
de performanţă.

CONDIŢIONALITĂŢI EX ANTE
Motivul consolidării condiţionalităţii ex ante pentru aceste fonduri este garantarea îndeplinirii condiţiilor nece-
sare pentru un sprijin eficient. Experienţele anterioare sugerează că eficacitatea investiţiilor finanţate din fonduri 
a fost compromisă în unele cazuri de deficienţele politicii naţionale şi ale cadrelor de reglementare şi instituţionale. 
Prin urmare, Comisia propune un număr de condiţionalităţi ex ante, care sunt stabilite împreună cu criteriile de 
îndeplinire a acestora în cadrul regulamentului general. Unele condiţii sunt direct legate de obiectivele tematice 
ale politicii (de exemplu, strategiile inteligente de specializare sau cadrul de reglementare adecvat pentru sprijin 
comercial), în timp ce altele se aplică orizontal (de exemplu, achiziţiile publice). 

CONDIŢIONALITĂŢI EX POST
Condiţionalitatea ex post va determina acordarea unei atenţii mai mari performanţei şi atingerii obiectivelor 
Strategiei Europa 2020. Aceasta va fi bazată pe realizarea obiectivelor de etapă în legătură cu ţintele legate de 
obiectivele Europa 2020, stabilite pentru programele din cadrul contractului de parteneriat. Un total de 5 % din 
bugetul naţional al fiecărui fond va fi retras şi alocat, în cadrul evaluării intermediare a performanţei, statelor 
membre ale căror programe au îndeplinit integral obiectivele lor de etapă. În afară de rezerva de performanţă, 
neîndeplinirea obiectivelor de etapă poate duce la suspendarea fondurilor, iar rezultatele slabe grave în ceea ce 
priveşte atingerea ţintelor unui program pot conduce la anularea unor fonduri.

CONDIŢIONALITĂŢI MACROECONOMICE
Consolidarea legăturii dintre politica de coeziune şi guvernanţa economică a Uniunii va garanta că eficacitatea 
cheltuielilor în temeiul fondurilor din cadrul strategic comun (CSC) este susţinută de politici economice solide. 
Fondurile CSC pot, dacă este necesar, să fie redirecţionate pentru soluţionarea problemelor economice cu care 
se confruntă o ţară. Acest proces trebuie să fie progresiv, începând cu modificările contractului de parteneriat 
şi ale programelor în sprijinul recomandărilor Consiliului privind abordarea dezechilibrelor macroeconomice şi 
a dificultăţilor sociale şi economice. În cazul în care, în ciuda utilizării sporite a fondurilor CSC, un stat membru 
nu reuşeşte să ia măsuri eficace în contextul procesului de guvernanţă economică, Comisia ar trebui să aibă 
dreptul de a suspenda parţial sau total plăţile şi angajamentele. Deciziile privind suspendarea ar trebui să fie 
proporţionale şi eficace, ţinând cont de impactul programelor în cauză asupra situaţiei economice şi sociale din 
statul membru relevant. Atunci când ia decizii privind suspendarea, Comisia ar trebui să respecte, de asemenea, 
egalitatea de tratament între statele membre, ţinând cont în special de impactul suspendării asupra economiei 
statului membru în cauză. Suspendările ar trebui încetate şi fondurile ar trebui puse din nou la dispoziţia statului 
membru în cauză de îndată ce acesta ia măsurile necesare.

În acelaşi timp, se poate aplica o mărire a cuantumului contribuţiilor (cu 10 puncte procentuale) atunci când un 
stat membru primeşte asistenţă financiară prin intermediul mecanismului european de stabilitate, reducând 
astfel povara asupra bugetelor naţionale în perioade dificile din punct de vedere economic şi menţinând, 
în acelaşi timp, nivelul general al finanţării UE.
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MODALITĂŢI DE GESTIUNE COMUNE
Propunerea prevede principii comune de gestiune şi control. Un sistem de acreditare naţională a principalelor 
organisme de control este instituit pentru a pune în evidenţă angajamentul statelor membre de a realiza o bună 
gestiune financiară. Modalităţile pe care se bazează asigurarea Comisiei cu privire la corectitudinea cheltuielilor 
au fost armonizate şi noi elemente comune, cum ar fi o declaraţie de asigurare de gestiune şi de verificare şi 
închidere anuală a conturilor, au fost introduse. 

SPRIJINIREA PROGRAMĂRII INTEGRATE
Comisia propune o abordare mai integrată a investiţiilor UE, inclusiv norme comune de eligibilitate şi financiare 
şi introducerea, ca opţiune, a unor programe finanţate din fonduri multiple pentru FEDR, FSE şi Fondul de coeziune.

Propunerea stabileşte, de asemenea, o abordare integrată a dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea 
comunităţii, care stimulează punerea în aplicare a unor strategii locale de dezvoltare de către grupuri comunitare, 
inclusiv autorităţi locale, ONG-uri şi parteneri economici şi sociali, pe baza abordării LEADER utilizate în cadrul 
dezvoltării rurale.

CREŞTEREA UTILIZĂRII INSTRUMENTELOR FINANCIARE 
Rolul instrumentelor financiare inovatoare va creşte, prin extinderea sferei de aplicare a acestora, printr-o mai 
mare flexibilizare şi eficientizare a cadrelor de implementare a acestora şi prin încurajarea utilizării acestora ca 
alternativă mai eficientă sau în completarea granturilor tradiţionale. Propunerea reprezintă un cadru legal şi 
operaţional mai solid, cu dispoziţii clare şi simplificate privind principalele aspecte legate de punerea în aplicare, 
cum ar fi gestiunea financiară a contribuţiilor UE sau combinarea instrumentelor financiare cu granturi.

Supuse criteriului fezabilităţii, instrumentele financiare pot fi aplicate întregului spectru de obiective politice 
reflectate în cadrul programelor, în scopul investirii în proiecte care fac dovada unei capacităţi de rambursare 
adecvate în situaţii de imperfecţiuni ale pieţei. Acestea pot fi utilizate de către statele membre şi autorităţile de 
management fie ca instrumente specifice, fie în baza unor modele predefinite pentru instrumentele naţionale 
sau regionale care permit derularea eficientă a operaţiunilor în conformitate cu termenii şi condiţiile standard 
propuse de Comisie. Autorităţile de management pot contribui la rândul lor la instrumentele financiare stabilite 
la nivelul UE, cu resurse care vor fi rezervate pentru investiţii, în conformitate cu programele în cauză.
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MONITORIZARE ŞI EVALUARE
Dispoziţiile comune în materie de monitorizare şi evaluare includ rolul şi componenţa comitetului de monitorizare, 
rapoartele anuale de implementare, reuniunile anuale de reexaminare, rapoartele privind progresele înregistrate 
în punerea în aplicare a contractului de parteneriat, evaluările ex ante şi ex post. 

REGULI DE ELIGIBILITATE SIMPLIFICATE ŞI RAŢIONALIZATE 
Accentul se pune pe măsurile menite să garanteze că costurile administrative sunt proporţionale şi că birocraţia 
este redusă pentru beneficiari. Scopul este acela de a armoniza, în măsura posibilului, normele aplicabile tuturor 
fondurilor. Opţiunile privind costurile simplificate, precum ratele forfetare şi sumele forfetare, oferă statelor 
membre modalităţi pentru a introduce o gestionare bazată pe performanţă la nivelul proiectului.

Dispoziţiile comune privind punerea în aplicare includ norme comune privind cheltuielile eligibile, diferitele 
forme de asistenţă financiară, costurile simplificate şi caracterul durabil al operaţiunilor.

Dispoziţii generale aplicabile FEDR,  
FSE şi Fondului de coeziune

ACOPERIREA GEOGRAFICĂ A CONTRIBUŢIILOR
Fiecare regiune europeană poate beneficia de sprijin din partea FEDR şi FSE. Totuşi, va exista o distincţie între 
regiunile mai puţin dezvoltate, regiunile de tranziţie şi regiunile mai dezvoltate pentru a asigura concentrarea 
fondurilor potrivit nivelului produsului intern brut (PIB). 

Regiunile mai puţin dezvoltate: Sprijinirea regiunilor mai puţin dezvoltate va rămâne o prioritate importantă 
a politicii de coeziune. Procesul de recuperare a decalajului în cazul regiunilor mai puţin dezvoltate din punct 
de vedere economic şi social va necesita eforturi susţinute pe termen lung. Această categorie se referă la acele 
regiuni al căror PIB pe cap de locuitor este mai mic de 75 % din PIB-ul mediu al UE-27.

Regiunile de tranziţie: Această nouă categorie va fi introdusă pentru a înlocui sistemul actual de eliminare pro-
gresivă şi de introducere progresivă a asistenţei. Această categorie va cuprinde toate regiunile cu un PIB pe cap 
de locuitor între 75 % şi 90 % din media UE-27. 

Regiunile mai dezvoltate: În timp ce intervenţiile în regiunile mai puţin dezvoltate vor rămâne prioritatea politicii 
de coeziune, există provocări importante care privesc toate statele membre, cum ar fi concurenţa globală în 
economia bazată pe cunoaştere şi trecerea la economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Această categorie 
se referă la acele regiuni al căror PIB pe cap de locuitor este mai mic de 90 % din PIB-ul mediu al UE-27.

În plus, este creată o plasă de siguranţă pentru toate regiunile care au fost eligibile în cadrul obiectivului de 
convergenţă din perioada 2007–2013, însă al căror PIB pe cap de locuitor este mai mare de 75 % din PIB-ul mediu 
al UE-27. În ceea ce priveşte categoriile de regiuni de tranziţie sau mai dezvoltate, acestea primesc o alocare din 
fondurile structurale egală cu cel puţin două treimi din alocarea lor pentru 2007–2013.
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Vor fi stabilite cote minime pentru FSE pentru fiecare categorie de regiuni (25 % pentru regiunile mai puţin 
dezvoltate; 40 % pentru regiunile de tranziţie şi 52 % pentru regiunile mai dezvoltate), ducând la o cotă minimă 
globală pentru FSE de 25 % din bugetul alocat politicii de coeziune, adică 84 de miliarde EUR.

Fondul de coeziune va continua să sprijine statele membre al căror venit naţional brut (VNB) pe cap de locuitor 
este mai mic de 90 % din media UE-27 pentru realizarea de investiţii în reţelele transeuropene de transport (TEN-T) 
şi în domeniul mediului. O parte din bugetul Fondului de coeziune (10 miliarde EUR) va fi rezervată pentru 
finanţarea reţelelor de transport de bază în cadrul facilităţii „Conectarea Europei”.

Experienţa cadrului financiar actual arată că multe state membre au dificultăţi în a absorbi volume mari de 
fonduri UE într-o perioadă limitată de timp. Mai mult, situaţia fiscală din unele state membre a îngreunat şi mai 
mult eliberarea fondurilor pentru a asigura cofinanţarea naţională. În vederea facilitării absorbţiei fondurilor, 
Comisia propune o serie de măsuri:
•  stabilirea la 2,5 % din PIB a plafonului ratelor pentru alocările în domeniul coeziunii;
•  reducerea ratelor de cofinanţare la nivelul fiecărei axe prioritare din cadrul programelor operaţionale la 

75–85 % în regiunile mai puţin dezvoltate şi în regiunile ultraperiferice; 75 % pentru programele europene 
de cooperare teritorială; 60 % în regiunile de tranziţie şi 50 % în regiunile mai dezvoltate;

•  includerea în contractele de parteneriat a anumitor condiţii cu privire la îmbunătăţirea capacităţii 
administrative.

PROGRAMARE STRATEGICĂ CONSOLIDATĂ ORIENTATĂ SPRE REZULTATE
Comisia propune un proces de programare orientat mai mult către rezultate pentru a îmbunătăţi eficacitatea 
programelor politicii de coeziune. Pe lângă condiţionalităţile ex post menţionate mai sus, Comisia propune 
introducerea, ca o opţiune, a unui tip specific de operaţiune, denumită planul comun de acţiune. Planul comun 
de acţiune va fi definit şi gestionat în funcţie de realizările şi rezultatele obţinute, ceea ce va contribui la obiec-
tivele specifice ale unui program.

RAŢIONALIZAREA GESTIUNII ŞI CONTROLULUI FINANCIAR
Este necesar ca sistemul de gestiune şi control să găsească un echilibru între costurile şi riscurile implicate. Rolul 
Comisiei în reexaminarea ex ante a sistemelor naţionale de gestiune şi control va fi proporţional, utilizând o abor-
dare bazată pe risc. Programele de mici dimensiuni vor fi scutite de o reexaminare a Comisiei. Abordarea bazată 
pe risc reduce costurile administrative şi consolidează asigurarea, întrucât resursele Comisiei sunt folosite mai 
eficient şi direcţionate către zonele în care riscurile sunt mai ridicate. 

Propunerea prevede, de asemenea, o închidere anuală obligatorie a operaţiunilor finalizate sau a cheltuielilor în 
cadrul verificării şi închiderii anuale a conturilor. Aceasta urmăreşte să reducă sarcina asociată unei perioade 
îndelungate de păstrare a documentelor pentru beneficiarii individuali, precum şi riscurile asociate cu pierderea 
pistei de audit.
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Procesul de verificare şi închidere anuală a conturilor prevăzut în cadrul revizuirii în curs a regulamentului finan-
ciar va fi aplicat programelor şi va consolida asigurarea la nivelul UE. Comisia va dobândi o asigurare rezonabilă 
privind corectitudinea cheltuielilor în baza declaraţiei anuale de asigurare de gestiune, a conturilor anuale, 
a rapoartelor conexe şi a opiniei anuale de audit privind declaraţia de gestiune şi conturile. Aceste documente 
vor fi prezentate anual pentru anul contabil precedent. 

Totuşi, în cursul anului contabil, când plăţile interimare sunt efectuate de către Comisie, asigurarea atinsă poate 
fi mai limitată. Prin urmare, se propune rambursarea cu titlu de plăţi intermediare efectuate de Comisie în cursul 
anului contabil a 90 % din sumele datorate statului membru, iar procentul de 10 % rămas să fie plătit de Comisie 
la închiderea anuală a conturilor, după obţinerea asigurării depline privind corectitudinea cheltuielilor. 
Regimul de prefinanţare va asigura că statele membre dispun de lichidităţi suficiente pentru a efectua plăţile 
către beneficiari pentru operaţiunile la faţa locului.

ORIENTAREA CĂTRE „E-COEZIUNE” 
Gestionarea datelor electronice poate reduce în mod semnificativ sarcina administrativă, îmbunătăţind în 
acelaşi timp capacitatea de control a proiectelor şi cheltuielilor. Prin urmare, se solicită ca statele membre să 
instituie, până la sfârşitul anului 2014, sisteme care să permită beneficiarilor să transmită toate informaţiile pe 
cale electronică.
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Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) urmăreşte consolidarea coeziunii economice, sociale şi 
teritoriale în cadrul Uniunii Europene prin corectarea dezechilibrelor existente între regiunile acesteia. 

FEDR sprijină dezvoltarea regională şi locală pentru a contribui la toate obiectivele tematice, prin stabilirea 
unor priorităţi detaliate în vederea unui mai mare accent pus pe:

• cercetare şi dezvoltare, precum şi inovare; 
• îmbunătăţirea accesului la informaţii şi a calităţii acestora, precum şi la tehnologiile comunicaţiilor;
• schimbările climatice şi trecerea la o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon; 
• sprijinul comercial acordat IMM-urilor; 
• serviciile de interes economic general; 
• infrastructurile de telecomunicaţii, energie şi transport; 
• consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă;
• infrastructurile de sănătate, educaţie şi sociale; şi
• dezvoltarea urbană durabilă.

CONSOLIDAREA CONCENTRĂRII TEMATICE
Pentru a asigura concentrarea investiţiilor la nivelul UE pe aceste priorităţi, se stabilesc alocări minime pentru 
un anumit număr de zone prioritare. De exemplu, în regiunile mai dezvoltate şi de tranziţie, cel puţin 80 % din 
resursele FEDR la nivel naţional ar trebui să fie alocate pentru eficienţă energetică şi energii regenerabile, inovare 
şi sprijin pentru IMM-uri, din care cel puţin 20 % ar trebui să fie alocate pentru eficienţă energetică şi energii 
regenerabile. Regiunile mai puţin dezvoltate ar trebui să dispună de o paletă mai largă de priorităţi de investiţii, 
care să reflecte nevoile mai mari de dezvoltare ale acestora. Însă acestea vor trebui să aloce cel puţin 50 % din 
resursele FEDR pentru eficienţă energetică şi energii regenerabile, inovare şi sprijin pentru IMM-uri.

CONSOLIDAREA COEZIUNII TERITORIALE 
Regulamentul propus prevede un accent mai mare pe dezvoltare urbană durabilă. Aceasta ar trebui să se reali-
zeze prin alocarea unui procent minim de 5 % din resursele FEDR pentru dezvoltare urbană durabilă, prin stabilirea 
unei platforme de dezvoltare urbană pentru promovarea consolidării capacităţilor şi a schimburilor de experienţă, 
precum şi prin adoptarea unei liste a oraşelor în care vor fi puse în aplicare acţiuni integrate pentru dezvoltare 
urbană durabilă.

Propunerea include, de asemenea, sprijin pentru acţiunile inovatoare în domeniul dezvoltării urbane durabile 
în baza unui plafon de 0,2 % din fondurile anuale. 

Se va acorda o atenţie specială zonelor cu caracteristici naturale sau demografice specifice, precum şi o alocare 
suplimentară pentru regiunile ultraperiferice şi slab populate. Un procent de cel puţin 50 % din această alocare 
suplimentară va trebui să fie alocat acţiunilor care contribuie la diversificarea şi modernizarea economiilor regiunilor 
ultraperiferice, punându-se un accent special pe cercetare şi inovare, tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor 
şi pe competitivitatea IMM-urilor.

Fondul european de  
dezvoltare regională3
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În timp ce contribuie la coeziunea economică, socială şi teritorială, Fondul social european (FSE) reprezintă 
principalul instrument al Uniunii Europene destinat investirii în oameni. Acesta conferă cetăţenilor europeni 

oportunităţi mai mari de angajare, promovează o educaţie mai bună şi îmbunătăţeşte situaţia persoanelor 
celor mai vulnerabile care se confruntă cu riscul de sărăcie. 

Regulamentul propune ca FSE să vizeze patru obiective tematice în întreaga Uniune: 
(i)  promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii lucrătorilor; 
(ii) promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei; 
(iii) efectuarea de investiţii în domeniul educaţiei, al formării competenţelor şi al învăţării pe tot parcursul vieţii; şi
(iv) consolidarea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiei publice. 

Totuşi, FSE ar trebui să contribuie, de asemenea, la realizarea altor obiective tematice, cum ar fi susţinerea trecerii 
la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, neinfluenţabilă de schimbările climatice şi eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor, intensificarea utilizării tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor, con-
solidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice şi a inovării, precum şi creşterea competitivităţii întreprinderilor 
mici şi mijlocii (IMM-uri).

CONSOLIDAREA CONCENTRĂRII TEMATICE
În conformitate cu angajamentul UE faţă de creşterea favorabilă incluziunii, cel puţin 20 % din sumele alocate 
FSE ar trebui să fie utilizate pentru promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei. În plus, în cadrul pro-
gramelor, finanţarea ar trebui să se concentreze asupra unui număr limitat de priorităţi de investiţii care stabilesc 
detaliile fiecărui obiectiv tematic.

CONSOLIDAREA PARTENERIATULUI
Propunerea conţine dispoziţii specifice în vederea consolidării parteneriatelor şi a încurajării participării active 
a partenerilor sociali şi a organizaţiilor neguvernamentale (ONG-uri) la investiţiile FSE. Aceasta impune alocarea 
unui cuantum adecvat din resursele FSE pentru acţiunile de consolidare a capacităţilor destinate partenerilor 
sociali şi ONG-urilor din regiunile mai puţin dezvoltate.

CONSOLIDAREA INOVĂRII SOCIALE ŞI A COOPERĂRII TRANSNAŢIONALE
Activităţile de inovare socială şi cooperare transnaţională sunt încurajate prin intermediul unei rate de cofinan-
ţare mai ridicate pentru axele prioritare aferente acestora, al unor dispoziţii specifice în materie de programare 
şi monitorizare şi al unui rol mai important al Comisiei în schimbul şi difuzarea bunelor practici şi a acţiunilor 
comune în cadrul Uniunii.

CONSOLIDAREA ACCENTULUI PUS DE REZULTATE
În vederea îmbunătăţirii eficacităţii intervenţiilor FSE, sunt prevăzute dispoziţii specifice pentru a asigura con-
centrarea resurselor. În plus, sunt stabiliţi indicatori comuni pentru a permite o monitorizare mai atentă şi pentru 
a facilita evaluarea impactului investiţiilor FSE la nivelul UE. 
 

Fondul social european4
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SIMPLIFICAREA SISTEMULUI DE ALOCARE
Pentru a facilita utilizarea FSE, în special de către operatorii de mici dimensiuni, propunerea de regulament 
prezintă opţiuni mai simplificate privind costurile. În plus, se propune ca, în cazul operaţiunilor mici, statele 
membre să fie obligate să utilizeze rate forfetare sau sume forfetare. Aceasta ar putea uşura sarcina administrativă 
pentru până la 50 % din proiecte.

CREŞTEREA UTILIZĂRII INSTRUMENTELOR FINANCIARE
Sunt introduse dispoziţii specifice privind instrumentele financiare pentru a încuraja statele membre şi regiunile 
să utilizeze FSE într-un mod mai avantajos, crescând astfel capacitatea acestuia de a finanţa acţiuni de susţinere 
a ocupării forţei de muncă, a educaţiei şi a incluziunii sociale.

Fondul de coeziune5
Fondul de coeziune sprijină statele membre al căror venit naţional brut (VNB) pe cap de locuitor este mai 

mic de 90 % din media UE-27 pentru realizarea de investiţii în reţelele de transport TEN-T şi în domeniul 
mediului. 

SPRIJINIREA CONCENTRĂRII TEMATICE
În domeniul mediului, Fondul de coeziune va sprijini investiţiile în adaptarea la schimbările climatice şi prevenirea 
riscurilor, investiţiile în sectoarele apei şi deşeurilor, precum şi în mediul urban. În conformitate cu propunerile 
Comisiei privind cadrul financiar multianual, investiţiile în energie sunt, de asemenea, eligibile pentru a beneficia 
de contribuţie, cu condiţia ca acestea să aibă efecte pozitive asupra mediului. Prin urmare, investiţiile în eficienţa 
energetică şi energia regenerabilă sunt, de asemenea, sprijinite. În domeniul transporturilor, Fondul de coeziune 
va contribui la investiţiile în reţeaua transeuropeană de transport, precum şi la cele în sisteme de transport cu 
emisii reduse de dioxid de carbon şi în transportul urban.



Politica de coeziune  Investiţii în creştere economică şi ocuparea forţei de muncă | 11 

Cooperarea economică teritorială6
Cooperarea economică teritorială reprezintă un obiectiv al politicii de coeziune şi oferă un cadru pentru 

schimburile de experienţă între actorii de la nivel naţional, regional şi local din diferite state membre, 
precum şi o acţiune comună în vederea găsirii unor soluţii comune la probleme comune. Aceasta este cu atât 
mai importantă având în vedere că provocările cu care se confruntă statele membre şi regiunile depăşesc 
tot mai mult frontierele naţionale/regionale şi necesită acţiuni comune şi de cooperare la nivelul teritorial 
adecvat. Prin urmare, cooperarea teritorială europeană poate avea, de asemenea, o contribuţie la stimularea 
noului obiectiv de coeziune teritorială al Tratatului de la Lisabona.

Se propune un regulament separat pentru cooperarea teritorială europeană în vederea acordării unei atenţii 
sporite contextului multinaţional al programelor şi instituirii unor dispoziţii mai specifice pentru programele şi 
operaţiunile de cooperare, potrivit solicitărilor unui număr mare de părţi interesate. Prin urmare, propunerea 
face trimiteri la participarea ţărilor terţe pentru a reflecta mai bine realitatea cooperării. Aceasta conţine, de 
asemenea, trimiteri mai sistematice la rolul pe care grupările europene de cooperare teritorială (GECT) îl pot juca 
în contextul cooperării.

ALOCAREA FINANCIARĂ
Propunerea stabileşte resursele financiare disponibile pentru fiecare componentă şi criteriile de alocare a acestora 
către statele membre. Acestea vor fi alocate după cum urmează:
• 73,24 % pentru cooperare transfrontalieră; 
• 20,78 % pentru cooperare transnaţională; şi 
• 5,98 % pentru cooperare interregională. 

Aceasta include, de asemenea, continuarea mecanismului pentru transferul de resurse pentru activităţile de 
cooperare la frontierele externe ale Uniunii, pentru a fi sprijinite în cadrul instrumentului european de vecinătate 
şi parteneriat şi al instrumentului de asistenţă pentru preaderare. Se promovează sinergiile şi complementaritatea 
dintre programele din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană şi programele finanţate în cadrul 
instrumentelor externe.
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CONSOLIDAREA ABORDĂRII STRATEGICE ŞI A CONCENTRĂRII
Dispoziţiile privind concentrarea tematică şi priorităţile de investiţii constituie un element nou în cadrul propu-
nerii. Programele pot alege un număr limitat de priorităţi dintr-o listă tematică de priorităţi de investiţii cores-
punzătoare, în care cooperarea va aduce cea mai mare valoare adăugată. În plus, criteriile de selecţie au fost 
definite mai strict pentru a se asigura că se acordă finanţare operaţiunilor cu adevărat comune. Programele vor 
face, de asemenea, obiectul unei evaluări a performanţelor.

Având în vedere eventualele suprapuneri între macroregiunile existente şi viitoare şi zonele vizate de progra-
mele transnaţionale şi de bazin maritim, regulamentul propus prevede în mod explicit posibilitatea cooperării 
transnaţionale de a sprijini, de asemenea, dezvoltarea şi punerea în aplicare a strategiilor macroregionale. 

ACCENTUL PUS PE SIMPLIFICARE, RAŢIONALIZARE ŞI REDUCEREA BIROCRAŢIEI 
Sunt stabilite modalităţi raţionalizate de punere în aplicare, gestiune financiară şi control. De exemplu, numărul 
de autorităţi implicate în punerea în aplicare a programului a fost redus, iar rolurile şi responsabilităţile au fost 
mai bine definite. De asemenea, a fost propus un set de indicatori comuni. 
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Începând din 2006, partenerii locali şi regionali au reuşit să instituie grupări europene de cooperare teri-
torială (GECT), precum şi un cadru legal comun care să contribuie la depăşirea diferenţelor complicate 

dintre normele şi reglementările de la nivel naţional. Comisia propune modificări semnificative referitoare 
la următoarele aspecte ale Regulamentului privind GECT în vigoare:
• simplificarea instituirii GECT;
• reexaminarea sferei de activitate;
• deschiderea GECT către regiunile din afara UE;
•  un regulament de funcţionare mai clar privind recrutarea personalului, cheltuielile şi protecţia creditorilor; şi
• cooperarea practică în vederea furnizării de servicii publice şi locale.

O MAI MARE FLEXIBILITATE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE CALITATEA DE MEMBRU
Grupările europene de cooperare teritorială doresc de ceva vreme să includă membri din afara UE. În temeiul 
regulamentului, acest lucru va fi posibil acum în anumite condiţii. Totuşi, în cazul în care astfel de GECT sunt 
formate numai din membri dintr-un singur stat membru şi o ţară terţă, ar fi necesar un temei legal suplimentar 
în cadrul tratatului în ceea ce priveşte cooperarea cu ţările terţe.

NORMELE PRIVIND INSTITUIREA UNEI GECT ŞI APROBAREA  
DIN PARTEA AUTORITĂŢILOR NAŢIONALE RELEVANTE
Sunt menţionate criteriile de aprobare sau respingere a GECT de către autorităţile naţionale şi este propus un 
termen limitat pentru examinare şi decizie.

Gruparea europeană  
de cooperare teritorială7
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ARHITECTURA POLITICII DE COEZIUNE

2007–2013 2014–2020

Obiective Scopuri Categorie  
de regiuni

Fonduri

Convergenţă FEDR
FSE 

Investiţii în creştere 
economică şi 
ocuparea forţei  
de muncă

Regiuni mai 
puţin dezvoltate

FEDR
FSE 

Eliminare progresivă 
a convergenţei

Regiuni de 
tranziţie

Competitivitate 
regională şi ocuparea 
forţei de muncă
Introducere 
progresivă

Fondul de 
coeziune

Fondul de 
coeziune

Competitivitate 
regională şi ocuparea 
forţei de muncă

FEDR
FSE 

Regiuni mai 
dezvoltate

FEDR
FSE

Cooperare  
economică  
teritorială

FEDR Cooperare  
economică 
teritorială

FEDR

Tabele şi grafice

BUGETUL POLITICII DE COEZIUNE POST-2013 (PREŢURILE DIN 2011)

Fondul de coeziune *
68,7 miliarde EUR

Regiuni mai dezvoltate
53,1 miliarde EUR

Cooperare
11,7 miliarde EUR

Alocare suplimentară pentru regiunile 
ultraperiferice şi regiunile nordice

0,9 miliarde EUR

Facilitatea „Conectarea Europei” în domeniul 
transporturilor, energiei şi TIC

40 miliarde EUR

Regiuni mai puţin dezvoltate
162,6 miliarde EUR

Regiuni de tranziţie
39 miliarde EUR

TOTAL 336 miliarde EUR

Facilitatea „Conectarea Europei”  
în domeniul transporturilor,  
energiei şi TIC 40 miliarde EUR

TOTAL  376 miliarde EUR

* Fondul de coeziune va rezerva 
10 miliarde EUR pentru noua 
facilitate „Conectarea Europei”
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ELIGIBILITATE PENTRU REGIUNILE MAI PUŢIN DEZVOLTATE

2007–2013 2014–2020

Regiunile NUTS 2 al căror PIB pe cap de locuitor 
este mai mic de 75 % din media UE

Neschimbat

Asistenţă tranzitorie pentru regiunile care ar fi 
rămas eligibile pentru obiectivul de convergenţă 
dacă pragul ar fi rămas de 75 % din PIB-ul mediu al 
UE-15, iar nu din cel al UE-25

Categorie separată pentru regiunile de tranziţie

Fondul de coeziune: statele membre al căror VNB 
pe cap de locuitor este mai mic de 90 % din VNB 
mediu al UE-27

Neschimbat

Asistenţă tranzitorie pentru statele membre care ar 
fi rămas eligibile pentru Fondul de coeziune dacă 
pragul ar fi rămas de 90 % din VNB mediu al UE-15, 
iar nu din cel al UE-27

Asistenţă tranzitorie pentru statele membre care ar 
fi rămas eligibile pentru finanţare din Fondul de coe-
ziune în 2013, însă al căror VNB pe cap de locuitor 
depăşeşte 90 % din VNB mediu pe cap de locuitor al 
UE-27

ELIGIBILITATE PENTRU REGIUNILE DE TRANZIŢIE

2007–2013 2014–2020

Asistenţă tranzitorie pentru regiunile care ar fi rămas 
eligibile pentru obiectivul de convergenţă dacă 
pragul ar fi rămas de 75 % din PIB-ul mediu al 
UE-15, iar nu din cel al UE-25 (eliminare progresivă 
a convergenţei)

Regiunile NUTS 2 al căror PIB pe cap de locuitor este 
cuprins între 75 % şi 90 % din PIB-ul mediul al UE-27 cu 
un tratament diferenţiat al regiunilor care sunt eligibile 
în temeiul obiectivului de convergenţă în perioada 
2007–2013

Asistenţă tranzitorie pentru regiunile NUTS 2 care 
au intrat în sfera obiectivului 1 în perioada 2000–
2006, însă al căror PIB a depăşit 75 % din PIB-ul 
mediul al UE-15 (introducere progresivă RCE)

ELIGIBILITATE PENTRU REGIUNILE MAI DEZVOLTATE

2007–2013 2014–2020

Toate regiunile NUTS 2 care nu intră în sfera obiec-
tivului de convergenţă şi care nu sunt incluse în 
asistenţa tranzitorie pentru eliminare progresivă

Regiunile NUTS 2 al căror PIB pe cap de locuitor este 
mai mare de 90 % din PIB-ul mediu al UE-27 cu un 
tratament diferenţiat al regiunilor care sunt eligibile 
în temeiul obiectivului de convergenţă în perioada 
2007–2013Asistenţă tranzitorie pentru regiunile NUTS 2 care 

au intrat în sfera obiectivului 1 în perioada 2000–
2006, însă al căror PIB a depăşit 75 % din PIB-ul 
mediu al UE-15 (introducere progresivă RCE)
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Simularea eligibilităţii pentru 2014–2020
PIB/cap de locuitor (PPS), index UE-27=100

< 75 (regiuni mai puţin dezvoltate)

75 – 90 (regiuni de tranziţie)

>= 90 (regiuni mai dezvoltate)

Insulele Canare

Guyana

Insulele Azore Madeira

Guadelupa
Martinica

Réunion
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