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DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI COEZIUNE
DE CE ESTE ACEST SUBIECT O PRIORITATE?
Politica de coeziune reprezintă principala politică de investiții a UE, deoarece este un motor esențial pentru crearea de
locuri de muncă, creștere durabilă și inovare în diferitele regiuni ale Europei. Aceasta sprijină coeziunea economică,
socială și teritorială a Uniunii noastre. Deși economia Europei este pe cale de redresare, continuă să existe disparități
între statele membre și în interiorul acestora.
În prezent, statele membre și regiunile au nevoie de mai mult sprijin pentru a răspunde noilor provocări și celor
persistente, cum ar fi valorificarea oportunităților oferite de globalizare, abordarea schimbărilor industriale, acceptarea
inovării și a digitizării, gestionarea migrației pe termen lung și combaterea schimbărilor climatice.
Gestionate în parteneriat strâns cu statele membre și regiunile, fondurile politicii de coeziune vor continua să stimuleze
convergența economică și coeziunea socială și vor îmbunătăți mediul de investiții din Europa.

CARE SUNT IMPLICAȚIILE FINANCIARE?
FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE
REGIONALĂ ȘI FONDUL DE COEZIUNE
Buget – 273 miliarde EUR
realizarea de investiții în cercetare și inovare

FONDUL SOCIAL EUROPEAN+
Buget – 101 miliarde EUR
realizarea de investiții în capitalul uman

sprijinirea întreprinderilor mici

asigurarea unor oportunități mai echitabile
pentru toți cetățenii

sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii scăzute de dioxid de carbon

finanțarea competențelor, a încadrării
în muncă a tinerilor și a incluziunii sociale

sprijinirea rețelelor digitale, de energie și
de transport
îmbunătățirea finanțării sănătății, educației
și infrastructurii sociale, precum și
a dezvoltării urbane durabile

CE ELEMENTE NOI INTRODUC PROPUNERILE COMISIEI?
> O mai strânsă legătură cu semestrul european, care ghidează programarea și monitorizarea fondurilor vizând
sprijinirea reformelor menite să susțină creșterea economică.
> Un cadru simplificat și mai puțină birocrație pentru beneficiarii fondurilor.
> O abordare mai personalizată a dezvoltării regionale.
●●

●●

Creșterea ratelor de cofinanțare națională va îmbunătăți asumarea răspunderii și va stimula calitatea cheltuielilor.
Venitul relativ pe cap de locuitor va rămâne criteriul preponderent de alocare a fondurilor, în timp ce alte elemente,
cum ar fi șomajul și schimbările climatice, vor fi, de asemenea, luate în considerare.

CE ALT IMPACT VA AVEA VIITORUL BUGET AL UE ÎN ACEST
DOMENIU?
> Un nou program consolidat de sprijin pentru reforme, cu un buget de 25 miliarde EUR, va oferi stimulente în
toate statele membre pentru reformele majore, cu scopul de a pune la dispoziție condițiile propice pentru crearea de
locuri de muncă, creștere economică și investiții.
> Noul fond InvestEU, cu un buget de 15,2 miliarde EUR care ar putea declanșa investiții suplimentare de
650 miliarde EUR, va canaliza instrumentele financiare existente către o singură structură și va stimula investițiile
în domenii strategice precum cercetarea și inovarea, rețelele digitale și economia cu emisii scăzute de dioxid de
carbon în întreaga Europă.
> În complementaritate cu sprijinul politicii de coeziune pentru integrarea socială, Fondul pentru azil și migrație
consolidat, cu un buget total de 10,4 miliarde EUR, se va concentra pe nevoile pe termen scurt ale migranților
la sosire.
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