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SINTEZĂ 

 
La 6 octombrie 2011, Comisia Europeană a depus propunerea de pachet legislativ 
cuprinzând regulamentele de reformare a politicii de coeziune după 2013. Obiectivul 
prezentului studiu a fost evaluarea critică a acestor propuneri, pe baza unei analize a 
documentelor de cercetare, a politicilor recente și a modelului bugetar, precum și 
propunerea unor recomandări pentru a influenţa poziţia Parlamentului European în 
negocieri. După capitolul introductiv, care furnizează detalii suplimentare privind contextul 
legislativ, obiectivele, metodologia și structura studiului, următoarele șase capitole trec în 
revistă propunerile de reformă, grupate în blocuri tematice-cheie.  
La capitolul 2, sunt prezentate scenariile viitoare privind eligibilitatea și alocarea, în 
conformitate cu politica UE de coeziune. Acestea utilizează datele Eurostat, astfel cum se 
prezentau la sfârșitul lunii februarie 2012. Tendinţele de creștere economică regională din 
perioada actuală, precum și utilizarea valorilor medii pentru UE27, ar reduce în mod 
semnificativ acoperirea populaţiei din regiunile de convergenţă în perioada 2014-2020.  
Introducerea unei noi definiţii a regiunii de tranziţie va modifica, de asemenea, modelul de 
intervenţie, creând o categorie de zonă asistată care acoperă peste 11% din populaţia 
UE15. În ansamblu, propunerile privind bugetul 2020 sugerează o scădere ușoară a 
bugetului politicii de coeziune. Aceasta presupune, în mare, o reducere a cheltuielilor de 
convergenţă, deși cheltuielile pe cap de locuitor pentru convergenţă ar crește ușor, 
cheltuielile pentru competitivitatea regională și ocuparea forţei de muncă ar crește în mod 
semnificativ, atât în ansamblu, cât și pe cap de locuitor, iar cheltuielile cu regiunile de 
tranziţie ar crește cu 50%. Intensitatea ajutorului va varia foarte mult între fostele regiuni 
de convergenţă, care vor primi cel puţin trei treimi din alocările anterioare, și alte regiuni 
de tranziţie, pentru care nu este indicat clar mecanismul de alocare. Plafonul financiar va 
avea un rol esenţial în determinarea alocărilor financiare, în special pentru statele membre 
cel mai puţin prospere. Pentru aceste ţări, plafonul propus este semnificativ mai scăzut 
decât în perioada 2007-2013 și are efecte perverse asupra ţărilor care înregistrează o 
creștere economică mai mică. 
Capitolul 3 trece în revistă obiectivele politicii de coeziune. Comisia nu a propus 
modificări semnificative pentru obiectivele politicii de coeziune. Noul angajament din Tratat 
cu privire la coeziunea „teritorială” este, în prezent, mai explicit, dar rămâne slab definit și 
se pune accentul puternic asupra obiectivelor strategiei Europa 2020 în toate proiectele de 
regulament. La nivelul arhitecturii politicii, se propune o raţionalizare a obiectivelor, prin 
(re)formularea celor două „scopuri” esenţiale: investiţiile pentru creștere economică și 
locuri de muncă în toate regiunile, precum și cooperarea teritorială. Această simplificare 
merită a fi susţinută, deoarece contribuie la distingerea obiectivelor politicii faţă de 
diversele categorii de regiuni care reprezintă ţintele sprijinului. Cu toate acestea, regimul 
obiectivelor în legislaţie este derutant și incoerent, din cauza lipsei unei declaraţii clare cu 
privire la obiectivele diverselor fonduri în dispoziţiile comune și din cauza utilizării 
neconsecvente a termenilor legaţi de obiective („misiuni”, „scopuri” și „sarcini”) în diversele 
regulamente privind fondurile. 
Dimensiunea teritorială este examinată în capitolul 4. Comisia propune intervenţii mai 
localizate și mai integrate, prin instrumentele de dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunităţii și de investiţii teritoriale integrate, o abordare integrată a 
dezvoltării teritoriale în arhitectura de planificare, precum și o abordare mai strategică a 
cooperării teritoriale. Se înregistrează un disconfort în rândul statelor membre faţă de 
impunerea dispoziţiilor de sus în jos, în special faţă de așteptarea privind includerea tuturor 
instrumentelor teritoriale în contracte și programe de parteneriat și rezervarea a 5% din 
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fonduri pentru dezvoltarea urbană.  Alte preocupări sunt legate de capacitatea 
administrativă cerută pentru aplicarea unei abordări teritoriale integrate. În mod mai 
general, orientarea tematică fermă a propunerilor de regulamente și de cadru strategic 
comun, cu accent pe obiectivele strategiei Europa 2020, ridică preocupări justificate cu 
privire la pierderea unei abordări strategice a dezvoltării teritoriale și a coeziunii. 
Concentrarea tematică asupra strategiei Europei 2020 este, de asemenea, problematică 
pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană, pentru care, deseori, programele  
trebuie să abordeze combinaţii complexe de nevoi și dificultăţi; nu este clar modul în care 
cooperarea teritorială va fi coordonată strategic în contractele de parteneriat și cu alte state 
membre. 
Capitolul 5, dedicat coerenţei strategice și programării, este axat pe propunerile privind 
un nou cadru de planificare și concentrare tematică. Comisia a prezentat un proiect de 
cadru strategic comun, care oferă potenţialul de a spori coordonarea strategică pentru 
toate fondurile și politicile UE. Cu toate acestea, aproprierea politică și legitimitatea 
documentului la nivel naţional ar putea fi diminuate, dacă Consiliului și Parlamentul 
European nu sunt implicate oficial în adoptarea sa legislativă. Arhitectura de planificare 
strategică este criticată pentru absenţa unei dimensiuni teritoriale și punerea unui accent 
prea mare asupra strategiei Europa 2020. Alte preocupări, legate de acestea, sunt recursul 
excesiv la contracte și centralizarea, inclusiv utilizarea mecanismelor de coordonare în 
domenii in care UE are slabe competenţe. Deși există argumente solide în favoarea unei 
mai mari concentrări a cheltuielilor, propunerile privind rezervarea de fonduri, atât în cadrul 
lor, precum și pe ansamblul acestora, sunt complexe și incoerente și au fost criticate sever 
de statele membre și de alţi factori interesaţi, pentru că nu respectă adecvat necesităţile 
teritoriale.  
Capitolul 6 trece în revistă noul cadru de performanţă, ca parte a agendei orientate 
către obţinerea de rezultate. Condiţionalităţile ex ante sunt o componentă-cheie, dar 
trebuie să se concentreze asupra îmbunătăţirii eficienţei, trebuie să fie legate de investiţiile 
politicii de coeziune, trebuie să fie limitate ca număr, trebuie să respecte subsidiaritatea și 
să se bazeze pe un acord comun. Unele dintre condiţionalităţile „generale” propuse 
urmăresc mai degrabă asigurarea respectării normelor altor politici UE, decât atingerea 
efectivă a obiectivelor programului. Extinderea condiţionalităţilor macroeconomice de la 
Fondul de coeziune la Fondurile structurale nu este bine justificată. 
Strâns legate de condiţionalităţi sunt propunerile pentru un cadru de performanţă și o 
rezervă de performanţă. Dacă scopul este de a îmbunătăţi orientarea spre rezultate, este 
nevoie de un accent mai explicit asupra indicatorilor „rezultatelor”, spre deosebire de 
cheltuieli sau realizări, așa cum pare să sugereze regulamentul. Apar, de asemenea, 
întrebări cu privire la calendarul analizei de performanţă, calitatea datelor privind 
performanţa, provocările metodologice cu privire la demonstrarea performanţei, precum și 
asumarea de riscuri (tentaţia de a stabili obiective ușor realizabile).  Sistemele de 
monitorizare trebuie să se adapteze la această modalitate de obţinere a rezultatelor. 
Condiţionalitatea ex ante propusă cu privire la existenţa unui sistem eficient de indicatori 
de rezultat ar trebui să fie binevenită, dar indicatorii comuni de la nivelul UE ar trebui, de 
asemenea, să facă o diferenţă clară între realizări și indicatori de rezultat. Propunerile de 
evaluare stabilesc un bun echilibru între necesitatea de a asigura flexibilitatea, astfel încât 
evaluările să fie adaptate necesităţilor statelor membre și cerinţa de a efectua evaluările în 
cursul perioadei, pentru a analiza eficienţa cheltuielilor. S-ar putea lua mai multe măsuri 
pentru ca toate rapoartele de evaluare să fie puse la dispoziţia opiniei publice la nivel UE în 
timp util.  
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Încurajarea reglementară acordată statelor membre în perioada 2007-2013 de a-și 
consolida capacitatea administrativă de aplicare a fondurilor este întărită în propunerile 
legislative pentru perioada 2014-2020. Conceptul propus al Comisiei cu privire la 
modalitatea în care ar trebui măsurată capacitatea este totuși încă rudimentar.  
Planurile comune de acţiune reprezintă un nou instrument orientat spre performanţă, bazat 
pe o abordare orientată pe realizări în ceea ce privește rambursările cheltuielilor. Deși 
există o serie de dificultăţi potenţiale, care le reflectă pe cele legate de rezerva de 
performanţă, iniţiativa are suficientă capacitate de a permite testarea unor opţiuni de 
creștere a orientării către performanţă a unor părţi ale programelor și ar trebui încurajată. 
Pe viitor, se impun o monitorizare și o evaluare sistematică pentru a profita de 
învăţămintele și potenţialul iniţiativei pentru a o extinde și la alte tipuri de intervenţii (ca de 
ex. sprijinul pentru infrastructură în FEDR).  
În final, un domeniu în care propunerile de regulament și recentele discuţii despre reformă 
nu au avut prea multe de spus este modalitatea în care ar putea fi consolidată dezbaterea 
politică la nivel înalt și asumarea responsabilităţii privind performanţele la nivelul UE, în 
special la Parlamentul European. Pentru a acoperi acest deficit, se propune introducerea 
unui cadru UE de asumare a responsabilităţii privind performanţele. 
Capitolul 7 abordează propunerile privind simplificarea și asigurarea. Comisia a depus 
eforturi considerabile pentru a simplifica, raţionaliza și armoniza sistemele și normele, în 
special prin stabilirea unor cadre comune de reglementare și cerinţe pentru toate fondurile. 
Alte măsuri urmăresc mai mult respectarea mai strictă a legalităţii și regularităţii. În 
general, accentul principal al propunerilor legislative este simplificarea pentru beneficiari, în 
timp ce pentru administratorii programelor naţionale și regionale, simplificarea rămâne 
insesizabilă. Nu există nicio soluţie facilă la problemele legate de complexitatea și erorile 
administrative în politica de coeziune, dar este nevoie de mai mult echilibru între 
obiectivele (deseori concurente) de simplificare, siguranţă și performanţă. Propunerile 
legislative și amendamentele trebuie să se bazeze pe o evaluare ex ante aprofundată cu 
privire la efectele măsurilor și care să facă obiectul unei evaluări și monitorizări la fel de 
riguroase ca în cursul perioadei 2014-2020. 
Capitolul final reunește concluziile studiului și oferă recomandări de politici, cu scopul de 
a permite Parlamentului European să-și definească o poziţie.   
 Eligibilitatea și alocările  

1. Parlamentul European ar trebui să solicite Comisiei să ofere o evaluare a fezabilităţii 
unei revizuiri la mijlocul termenului a eligibilităţii și a opţiunilor de abordare a 
problemei volatilităţii semnificative. 

2. Comisiei ar trebui să i se solicite clarificarea criteriilor de alocare a fondurilor în 
regiunile de tranziţie și regiunile mai dezvoltate. 

3. Comisiei ar trebui să i se solicite să-și clarifice propunerile privind plafoanele și să 
stabilească cum anume intenţionează să trateze efectul pervers al plafonării. 

 Obiectivele 

4. Parlamentul European ar trebui să urmărească introducerea unor clarificări și 
amendamente specifice privind reglementările: un nou titlu sau articol separat 
privind „obiectivele” în dispoziţiile comune, care să menţioneze obiectivele fiecărui 
fond CSC; paragraf(e) suplimentar(e) la capitolul „definiţii”, care să precizeze 
obiectivele și/sau să clarifice distincţia dintre termenii „misiune”, „obiective”, 
„scopuri” și „sarcini”; standardizarea terminologiei utilizate în toate regulamentele 
privind fondurile, evitând utilizarea neconsecventă a unor termeni și a unor titluri 
interșanjabile, „misiune”, „obiective” și „sarcini”. 
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 Dimensiunea teritorială  
5. Parlamentul European ar trebui să urmărească consolidarea dimensiunii teritoriale a 

propunerii de pachet legislativ. În special, CSC ar trebui să conţină un capitol aparte, 
precum și subcapitole la fiecare obiectiv tematic (anexa I a propunerii de CSC), cu 
privire la dimensiunea teritorială, stabilind principiile, priorităţile și măsurile 
teritoriale, utilizând Agenda teritorială 2020 ca punct de referinţă și indicând 
legăturile esenţiale dintre Agendă și Europa 2020. Contractele de parteneriat ar 
trebui să precizeze, la nivel strategic, cum utilizează intervenţiile din politica de 
coeziune, pentru a exploata potenţialul teritorial cu scopul de a atinge scopurile 
strategiei Europa 2020, în conformitate cu Agenda teritorială, precum și să 
sporească coeziunea teritorială la nivelul regional, naţional și european. 

6. Rapoartele privind punerea în aplicare a programelor operaţionale ar trebui să 
furnizeze informaţii privind distribuirea teritorială a fondurilor la nivel subregional 
(de ex. limitele NUTS III/IV sau cel mai scăzut nivel la care datele privind 
operaţiunile sunt automat colectate în sistemele de monitorizare).  

7. Parlamentul European ar trebui să promoveze: utilizarea opţională a instrumentelor 
teritoriale și cu condiţia prezentării unor justificări adecvate de către statele membre 
cu privire la relevanţa acestora, în cadrul dispoziţiilor reglementare referitoare la 
instrumentele teritoriale specifice din contractul de parteneriat (articolul 14); mai 
multă flexibilitate acordată statelor membre în abordarea dezvoltării urbane 
durabile, prin dispoziţii care să prevadă negocierea nivelului rezervării cu Comisia, 
pe baza justificărilor statelor membre cu privire la necesităţi, iar lista solicitată a 
orașelor ar trebui să fie orientativă. 

8. Regulamentele ar trebui să solicite ca aplicarea instrumentelor de dezvoltare locală 
plasată sub responsabilitatea comunităţii și a investiţiilor teritoriale integrate să fie 
sprijinită prin dovezi specifice în contractul de parteneriat și o evaluare ulterioară ex 
ante a programelor de capacitate administrativă adecvată. 

9. Regulamentele ar trebui să furnizeze mai multă flexibilitate programelor CTE în ceea 
ce privește accentul tematic al intervenţiilor, fie prin creșterea numărului de 
obiective tematice care pot fi incluse, fie restricţionând cerinţa privind concentrarea 
la un procent din resursele alocate (de ex.75%). În plus, ar trebui prevăzute 
dispoziţii pentru instituirea unui mecanism de coordonare între contractele de 
parteneriat ale statelor membre care participă la o CTE comună, de ex. „un 
memorandum teritorial de acord” care să stabilească principalele domenii prioritare 
de cooperare și să ţină seama de strategiile relevante macro-regionale și cele privind 
bazinele maritime. 

 Coerenţa strategică și programarea:  
10. Cadrul strategic comun ar trebui propus de Comisie și aprobat de Consiliu și de 

Parlamentul European, prin consultarea Comitetului Regiunilor și a Comitetului 
Economic și Social European, de preferinţă ca anexă la regulamentul general. 

11. Parlamentul European ar trebui să se asigure că obiectivele de coeziune ale 
tratatului sunt reflectate în mod adecvat în conţinutul contractelor de parteneriat și 
programele operaţionale, incluzând o abordare „teritorială” și „integrată”: 
regulamentul general ar trebui să precizeze faptul că contractele de parteneriat și, în 
special, programele operaţionale, trebuie să stabilească în primul rând o strategie 
care să urmărească îndeplinirea obiectivelor UE de coeziune economică, socială și 
teritorială; conţinutul ar trebui să demonstreze o abordare „teritorială” și 
„integrată”; ar trebui, de asemenea, incluse dispoziţii care să permită adoptarea 
unor programe cu finanţare din mai multe fonduri, inclusiv toate fondurile CSC, o 
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creștere a pragului referitor la finanţările încrucișate cu cel puţin 10%, iar axele 
prioritare ar trebui să combine priorităţile de investiţii de la diverse obiective în 
cadru tuturor fondurilor. 

12. Este necesar să se evite suprapunerile și duplicările în conţinutul contractelor de 
parteneriat și al programelor operaţionale. Ar trebui să se acorde atenţie tipurilor de 
elemente și informaţii care ar putea fi incluse doar în programe și posibilităţii de 
reducere a sferei de aplicare a deciziei Comisiei la anumite aspecte-cheie ale 
contractului de parteneriat; procedurile pentru planificarea și adoptarea contractelor 
de parteneriat trebuie să fie sensibile la caracteristicile teritoriale și la acordurile de 
guvernanţă, în special în ţările în care competenţele de dezvoltare regională sunt 
parţial sau complet alocate regiunilor.   

13. Regulamentul ar trebui să includă dispoziţii prin care să se solicite statelor membre 
și regiunilor să ofere o justificare a nivelului crescut de concentrare tematică pentru 
toate fondurile CSC și să explice cum ar contribui aceasta la realizarea unei mase 
critice mai mari pentru tipurile de investiţie selectate. Justificarea ar trebui furnizată 
în programele operaţionale și analizată în mai multe detalii în evaluările ex ante. 

14. Parlamentul European ar trebui să solicite ca raportul Comisiei referitor la negocierile 
și rezultatele programului să furnizeze analiza nivelului crescut al concentrării 
tematice în toate statele membre și la nivel UE, în comparaţie cu perioada 2007-
2013. 

15. Alocaţiile FSE ar trebui determinate pe baza unei analize solide a necesităţilor 
teritoriale și a capacităţii de absorbţie și negociată în mod consensual de Comisia 
Europeană, statele membre și regiuni. 

 Cadrul de performanţă: 

16. Parlamentul European ar trebui să sprijine introducerea condiţionalităţilor ex ante. 
Cu toate acestea, slaba justificare pentru condiţionalitatea macroeconomică, din 
punct de vedere al politicii pentru coeziune, impune reconsiderarea acesteia. Dacă 
presiunile politice crescute fac acest fapt impracticabil, condiţionalităţile 
macroeconomice nu ar trebui să impună modificări obligatorii ale contractelor de 
parteneriat sau ale programelor și ar trebui să acopere toate plăţile din bugetul UE 
pentru statele membre.  

17. Parlamentul European ar trebui să sprijine cadrul/rezerva propus(ă) de performanţă, 
cu condiţia ca acesta/aceasta: să fie legat(ă) de rezultate; să fie efectuat(ă) la un 
punct din calendarul de aplicare a programului când se pot aștepta rezultate 
semnificative; să fie aplicat(ă) cu metodologii credibile de monitorizare a informaţiei 
și de evaluare; precum și să fie alocat(ă) proiectelor de înaltă calitate. 

18. Parlamentul ar trebui să sprijine propunerile Comisiei privind instituirea unor sisteme 
eficiente de monitorizare și evaluare, bazate pe rezultate, și să se asigure că, în 
cursul negocierilor, Consiliul nu slăbește condiţionalitatea ex ante cu sisteme 
statistice și indicatori de rezultat. Utilizarea propusă a indicatorilor comuni la nivel 
UE și a unor indicatori specifici pentru programe la nivelul statelor membre ar trebui 
să fie, de asemenea, sprijinită, asigurându-se coerenţa abordării pentru toate 
fondurile. Parlamentul European ar trebui să sprijine propunerile Comisiei privind 
consolidarea evaluării și să urmărească efectiv transparenţa și accesibilitatea 
maximă a tuturor rezultatelor evaluării, cu scopul de a influenţa procesul decizional. 

19. Comisia ar trebui să dezvolte repere și indicatori eficienţi pentru a măsura și a 
monitoriza starea și progresele performanţei și capacităţii administrative; aceasta 
este o misiune importantă, înainte de lansarea următoarei runde de programe în 
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2014. 
20.  Ar trebui sprijinită iniţiativa privind planului comun de acţiune, deoarece aceasta ar 

putea furniza un caz util de testare pe viitor cu privire la modalitatea în care se 
poate spori orientarea către performanţă a unor părţi de programe. 

21. Parlamentul European ar trebui să solicite, cu prioritate, stabilirea unui cadru UE de 
asumare a responsabilităţii pentru performanţă în cazul politicii de coeziune care să 
includă: prezentarea de către Comisie a unor rapoarte anuale pentru Parlament; o 
dezbatere anuală în Consiliu și o evaluare inter pares, într-un nou Grup la nivel înalt; 
precum și un nou accent asupra rezultatelor în rapoartele statelor membre privind 
punerea în aplicare. 

22. Orientarea către performanţă a mecanismelor de raportare ar trebui să crească prin: 
(a) revizuirea raportului anual al Comisiei privind politica de coeziune, pentru a pune 
mai mult accent pe chestiunile de performanţă; (b) obligaţii consolidate privind 
standardele minime de raportare a performanţei în rapoartele de punere în aplicare 
ale statelor membre (specificate în regulament și în orientările Comisiei privind 
conţinutul rapoartelor); și (c) mai multă transparenţă printr-o revizuire a 
reglementărilor, care să solicite publicarea on-line a tuturor rapoartelor anuale, în 
întregime, până în luna iunie a anului ulterior. 

 Simplificarea și asigurarea  
23. Având în vedere accentul puternic asupra identificării unor economii administrative 

pentru beneficiari în propunerile Comisiei, prioritatea-cheie pentru Parlamentul 
European în formularea amendamentelor regulamentelor trebuie să fie simplificarea 
administraţiei zilnice a autorităţilor de management, păstrând sensibilitatea la 
diversele structuri administrative de la nivel naţional și regional. 

24. Poziţia Parlamentului trebuie să se sprijine pe o evaluare sistematică a costurilor 
administrative ale reformei. În acest scop, studiile externe ale Comisiei privind 
costurile administrative ar trebui să fie puse la dispoziţia Parlamentului sau publicate 
cât mai curând și ar trebui comandate studii de monitorizare pentru a evalua 
periodic efectele măsurilor de simplificare în cursul perioadei 2014-2020.  

25. Simplificarea ar trebui să fie o caracteristică esenţială a Cadrului de asumare a 
responsabilităţii pentru performanţă. Este necesar un sistem structurat de 
prezentare a rapoartelor Comisiei pentru Parlamentul European cu privire la efectele 
și rezultatele măsurilor de simplificare în perioada 2014-2020.  


