
Fondul de coeziune 2014-2020 – propunere de regulament 

Rezumat pentru cetăţeni  
 

DESPRE CE ESTE VORBA? 

• Zonele Europei înregistrează diferenţe importante în ceea ce priveşte nivelul de dezvoltare 
(măsurat ca PIB pe cap de locuitor), productivitatea şi gradul de ocupare a forţei de muncă. 
UE are sarcina de a reduce aceste diferenţe. 

• Fondul de coeziune joacă un rol important în această privinţă. El ajută ţările membre cel mai 
puţin dezvoltate să se integreze în piaţa unică europeană, finanţând proiecte de infrastructură 
în domeniul transportului şi sprijinind măsurile de conformare la standardele de mediu. 

• Politica de coeziune rămâne o componentă esenţială a cadrului financiar propus de Comisie 
pentru perioada 2014-2020. Prin urmare, Uniunea Europeană îi va aloca fonduri substanţiale. 

• Propunerea de regulament privind Fondul de coeziune pentru perioada 2014-2020 stabileşte 
domeniul de aplicare al Fondului.  

CINE VA BENEFICIA ŞI ÎN CE MOD? 

• Statele membre cu un venit naţional brut sub 90% din media europeană sunt eligibile pentru 
finanţare din Fondul de coeziune. Majoritatea acestora sunt ţări care au aderat la UE în 2004 
şi 2007. 

• UE va furniza sprijin temporar pentru ţările care erau eligibile în perioada 2007-2013, dar care 
astăzi nu se mai califică pentru că nivelul veniturilor lor a crescut.  

• Fondul de coeziune acordă finanţare în principal pentru proiecte ample de infrastructură, care 
fac parte din programele naţionale de dezvoltare legate de transport şi mediu.  

DE CE ESTE NECESARĂ INTERVENŢIA UE? 

• Doar o acţiune la nivelul UE poate reduce disparităţile între ţările membre, iar UE a fost 
mandatată, prin tratate, să acţioneze în acest sens. 

CE SCHIMBĂRI SE VOR PRODUCE? 

• Domeniul de aplicare al Fondului de coeziune va rămâne, în mare măsură, acelaşi cu cel 
actual. Sprijinul va viza :  

o investiţiile pentru conformarea la standardele de mediu 

o proiectele energetice, cu condiţia ca acestea să prezinte beneficii evidente pentru 
mediu, de exemplu prin promovarea eficienţei energetice şi utilizarea energiei 
regenerabile 

o investiţiile în reţelele transeuropene de transport, precum şi în sistemele de transport 
urbane şi cu emisii reduse de CO2 

• Pentru prima dată, o parte din Fondul de coeziune va fi direcţionat către mecanismul 
„Conectarea Europei”, menit să dezvolte un sistem european de transport competitiv şi 
durabil.  



CÂND VA INTRA ÎN VIGOARE PROPUNEREA? 

• Propunerea Comisiei va fi discutată cu guvernele statelor membre şi Parlamentul European. 
Regulamentul ar urma să intre în vigoare în 2013. 
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