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SINTEZĂ

La 21 decembrie 2013, a intrat în vigoare un nou set de norme și texte juridice ale Uniunii
Europene pentru perioada de programare 2014-2020. Unul din principalele elemente noi
constă în punerea în aplicare a unor norme comune pentru fondurile structurale și de
investiții europene. Statelor membre li s-a solicitat să pregătească și să pună în aplicare
planuri strategice cu priorități de investiții care să acopere cele cinci fonduri
structurale și de investiții europene.

Principalul obiectiv al acestui studiu este de a prezenta o analiză cuprinzătoare a planurilor
strategice adoptate sub numele de acorduri de parteneriat. El oferă perspective asupra
elementelor și conceptelor care au fost aprobate de Parlamentul European în timpul
negocierilor privind noua legislație.

Acordurile de parteneriat sunt formate din două părți. O parte face obiectul unei
decizii a Comisiei (secțiunile 1 și 2 ale modelului de acord de parteneriat - care corespund
articolului 15 alineatul (1) din RDC). Cealaltă parte (care corespunde articolului 15 alineatul
(2) din RDC), în principiu, nu face obiectul unei decizii a Comisiei. Majoritatea țărilor
respectă această diviziune și afișează detaliile conținuturilor aferente celor două părți ale
acordului de parteneriat.

Principiul parteneriatului (articolul 5 din Regulamentul privind dispozițiile comune) a fost
pus în aplicare cu participarea activă a unui număr mare de organisme naționale și
regionale și de parteneri economici și sociali, precum și de reprezentanți ai societății civile,
sub formă de consultări publice, unele dintre ele axându-se pe acordurile de parteneriat, iar
altele pe programele operaționale. Toate nivelurile administrative(central, regional și local)
și toate părțile interesate din toate domeniile (ministere, parteneri economici și sociali,
societatea civilă, institutele de cercetare și universitățile) vor fi implicate în procesul de
punere în aplicare atât a acordurilor de parteneriat, cât și a programelor operaționale.

În etapa pregătitoare, statele membre au avut posibilitatea de a introduce fie programe
operaționale de tip monofond, fie multifond, combinând Fondul european de
dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune. Toate statele membre
au introdus programe operaționale monofond. 20 de state membre au ales să introducă
programe operaționale multifond.

În ciuda cerinței de concentrare tematică, majoritatea statelor membre au selectat toate
obiectivele tematice în acordurile lor de parteneriat. Numai câteva state membre s-au
concentrat asupra unui număr limitat de obiective tematice (de exemplu, Luxemburg,
Danemarca și Țările de Jos). Obiectivul tematic 11 (Îmbunătățirea capacității instituționale)
a fost ales de numai 18 state membre, fiindu-i alocat un buget de 1% din bugetul total
alocat obiectivelor tematice în ansamblul UE, deoarece a fost utilizat numai în statele
membre eligibile pentru Fondul de coeziune, cu excepția Franței și a Italiei. În mod similar,
obiectivul tematic 2 (Tehnologia informațiilor și comunicațiilor) nu a fost ales în patru state
membre, iar bugetul alocat ocupă ca procent penultimul loc din bugetul general (3,3%).
Obiectivul tematic 7 (Promovarea transportului durabil) nu a fost selectat în cinci state
membre, dar importanța acordată acestui obiectiv mai ales în țările aflate în faza de
convergență îl transformă în obiectivul tematic căruia i s-a alocat cel de-al doilea buget
general important (14,8% din bugetul total alocat).
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Obiectivele tematice cu cel mai mare procentaj de fonduri generale alocate sunt
obiectivul tematic 6 (Conservarea și protejarea mediului și promovarea utilizării eficiente
a resurselor - 15%), obiectivul tematic 7 (Promovarea transportului durabil - 14,8%) și
obiectivul tematic 3 (Creșterea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii - 13,9%).

Recomandările specifice fiecărei țări sunt luate în considerare în toate acordurile de
parteneriat, iar părțile relevante au avut un rol decisiv în ceea ce privește alegerea
obiectivelor tematice și a priorităților din cadrul programelor operaționale.

În ceea ce privește obiectivele fondurilor structurale și de investiții europene stabilite prin
tratat, nu există probleme majore privind echilibrul dintre concentrarea tematică și
așteptările din partea statelor membre. Necesitățile și strategiile statelor membre sunt
aliniate în mare parte obiectivelor Strategiei Europa 2020 și priorităților fondurilor
structurale și de investiții europene. Sinergiile dintre utilizarea fondurilor structurale și de
investiții europene și a instrumentelor naționale sunt, de asemenea, prezentate în
majoritatea acordurilor de parteneriat. Strategiile macroregionale sunt prezente în diferitele
acorduri de parteneriat și nu există nici discrepanțe majore între prioritățile strategice
naționale și strategiile macroregionale ale UE.

Coordonarea fondurilor structurale și de investiții europene, astfel cum se prevede
în acordurile de parteneriat, este organizată în diverse modalități în statele membre.
Inițiativa este preluată uneori de un birou guvernamental, de un ministru de resort sau de
un organism desemnat în mod special. Autoritățile de management și comitetele de
monitorizare joacă un rol semnificativ în coordonarea fondurilor și a programelor
operaționale. În anumite state membre, au fost înființate grupuri tematice de lucru pentru
a aborda teme specifice din cadrul fondurilor. Câteva acorduri de parteneriat oferă detalii
privind modalitatea de coordonare a fondurilor structurale și de investiții europene cu
programele naționale de finanțare sau alte surse internaționale.

Statele membre trebuie să îndeplinească anumite condiționalități ex-ante generale și
tematice. Statele membre mai vechi tind să îndeplinească condiționalitățile ex-ante
generale și majoritatea condiționalităților ex-ante tematice. Cu cât statele membre sunt
mai noi în Uniunea Europeană, cu atât mai puțin par să fie îndeplinite condiționalitățile ex-
ante generale.

O altă simplificare caracteristică perioadei 2014-2020 constă în utilizarea unui număr mare
de sisteme de e-coeziune, care le permit beneficiarilor să înainteze propuneri prin
intermediul sistemului de schimb electronic de date (reducerea sarcinii administrative
pentru beneficiari și o scădere a costurilor pentru administrații). Majoritatea țărilor au
înregistrat deja progrese importante în ceea ce privește introducerea mecanismelor de e-
coeziune în perioada anterioară de programare (2007-2013), iar acestea sunt adaptate și
actualizate în această perioadă pentru a crește interoperabilitatea cu sistemul de gestionare
a fondurilor (SFC) al Comisiei. De asemenea, nu se prevăd probleme majore în acest
domeniu. Numai în anumite țări acordurile de parteneriat nu intră în detalii în ceea ce
privește sistemele de e-coeziune și informatice.

Majoritatea țărilor, cu excepția Germaniei, Danemarcei, Irlandei, Țărilor de Jos și
Luxemburgului, descriu care sunt zonele geografice care vor primi o atenție deosebită.
Câteva țări prezintă, de asemenea, abordarea lor teritorială pentru combaterea sărăciei
(Croația, Grecia, Bulgaria, Letonia, Malta, Slovacia și Regatul Unit). Majoritatea statelor
membre includ detalii privind zonele geografice care sunt vizate fie de măsuri de dezvoltare
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teritorială, fie de măsuri de combatere a sărăciei. Anumite state membre au efectuat așa-
numita cartografiere a sărăciei, cu scopul de a concentra resursele în zonele respective.

Abordările integrate sub forma dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea
comunității și investițiilor teritoriale integrate sunt folosite în toate statele membre.
Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității se folosește în toate cele 28 de
state membre, în timp ce investițiile teritoriale integrate se utilizează în majoritatea țărilor,
dar nu în toate (20 de state membre). Majoritatea țărilor abordează dimensiunea urbană
(22 de state membre), cel mai adesea prin intermediul investițiilor teritoriale integrate. O
mare parte din țări includ dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității drept
o continuare a grupurilor de acțiune locală LEADER care intervin în cadrul Fondului
european agricol pentru dezvoltare rurală, dar și în cadrul Fondului european de dezvoltare
regională.

Acest studiu contribuie la înțelegerea felului în care elementele noi introduse în perioada de
programare 2014-2020 au fost adoptate și interpretate de statele membre ale UE, în
vederea garantării unei puneri în aplicare eficiente și în condiții optime a fondurile
structurale și de investiții europene pe parcursul următorilor ani.


