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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune 
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit 
și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor 
dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european 
și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 instituie cadrul în 
care se înscrie politica de coeziune a UE pentru perioada 2014-2020.

Propunerea de regulament prevede o concentrare a finanțărilor asupra priorităților legate de 
Strategia Europa 2020 pentru o creștere „inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii”. Ea 
abordează o listă de obiective tematice în sensul acestor priorități și încurajează programarea 
integrată. 

Mai precis, în cadrul strategic comun, Comisia definește principalele măsuri de adoptat în 
vederea concretizării priorităților, identifică publicul țintă și propune măsuri prin stabilirea 
unei serii de principii aplicabile tuturor fondurilor (parteneriate, guvernanță la mai multe 
niveluri, promovarea egalității de gen, nediscriminarea, dezvoltarea durabilă...). 

Prezentul aviz se concentrează asupra aspectelor neglijate de regulament, cum ar fi politica în 
domeniul tineretului, dimensiunea culturală și sportul.

Politica în domeniul tineretului

Aspectele privind tinerii sunt prezentate în cadrul anexei IV privind condițiile tematice ex 
ante, care cuprind, la punctul 9, abandonul școlar timpuriu, învățământul superior învățarea pe 
tot parcursul vieții și formarea. Trebuie mers mai departe, în sensul prioritizării nevoilor unei 
generații plasate în centrul crizei, garantând, în special, că organismele care se ocupă de 
problematicile referitoare la tineri sunt considerate a fi parteneri cu drepturi depline de către 
statele membre. 

Aspectele culturale

Conform articolului 167 alineatul (4) din TFUE, „în acțiunile întreprinse în temeiul celorlalte 
dispoziții ale tratatelor, Uniunea ține seama de aspectele culturale”. Din păcate, propunerea de 
regulament ignoră complet dimensiunea culturală a coeziunii. Contribuția culturii la 
dezvoltarea locală și regională, legată în mod intrinsec de aspecte privind educația, 
incluziunea socială și inovarea și, în consecință, de Strategia Europa 2020, nu este deloc 
menționată. Contribuția plurivalentă a culturii la educație și învățare, prin intermediul 
dezvoltării competențelor și a know-how-ului, la dezvoltarea economică, prin industriile 
creative și culturale și la incluziunea socială, prin acțiuni preventive față de comunitățile 
marginalizate justifică plasarea proiectelor cu o dominantă culturală în cadrul dispozitivelor 
prevăzute.

Sportul
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Sportul dispune de un potențial considerabil în calitate de instrument favorabil coeziunii 
sociale și egalității de șanse în societățile europene, așa cum se precizează în raportul din 
proprie inițiativă al Parlamentului European (2011/2087(INI)). Prin urmare, ar trebui luate în 
considerare anumite proiecte sportive, în vederea sprijinirii grupurilor aflate în dificultate, a 
combaterii abandonului școlar timpuriu și a discriminărilor.

CONCLUZIE

Posibilitatea introdusă de propunerea de regulament vizând utilizarea mai multor fonduri 
structurale pentru finanțarea unui proiect reprezintă un important pas înainte, care va permite, 
fără îndoială, facilitarea permanentizării măsurilor finanțate. Cu toate acestea, ar fi utilă 
mobilizarea unei game de indicatori care să nu se limiteze la aspectele cantitative, pentru a 
valida proiectele și rezultatele acestora. Spre exemplu, Comisia a propus, pentru programul 
„Europa creativă”, implementarea unor indicatori și a unor baze de date care să permită 
evaluarea impactului sectorului cultural asupra dezvoltării economice și sociale1.

Mai trebuie adăugat faptul că politica de coeziune oferă, în mod cert, rezultate dintre cele mai 
tangibile pentru cetățenii europeni. Statelor membre le incumbă transpunerea proiectului 
într-o legislație ușor de înțeles și accesibilă, pentru a răspunde nevoilor cetățenilor și a garanta 
vizibilitatea acțiunii Uniunii Europene.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, pentru fiecare program, un stat 
membru ar trebui să organizeze un 
parteneriat cu reprezentanții autorităților 
competente regionale, locale, urbane și alte
autorități publice, cu partenerii economici 
și sociali și cu organisme care reprezintă 
societatea civilă, inclusiv partenerii în 
domeniul protecției mediului, organizațiile 

(9) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, pentru fiecare program, un stat 
membru ar trebui să organizeze un 
parteneriat cu reprezentanții autorităților 
competente regionale, locale, urbane și ai 
altor autorități publice, cu partenerii 
economici și sociali publici și privați și cu 
organisme care reprezintă societatea civilă, 
inclusiv partenerii în domeniul protecției 

                                               
1 Studiul de impact din 23.11.2011, punctul 6.3, care însoțește propunerea de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de instituire a programului-cadru „Europa creativă” și Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind 
programul-cadrul „Europa creativă”
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neguvernamentale și organismele 
responsabile pentru promovarea egalității 
și a nediscriminării. Scopul acestor 
parteneriate ar trebui să fie respectarea 
principiului guvernanței pe mai multe 
niveluri, asigurarea asumării intervențiilor 
programate de către părțile interesate și 
valorificarea experienței și know-how-ului 
actorilor relevanți. Comisia ar trebui 
împuternicită să adopte acte delegate care 
să prevadă un cod de conduită pentru a 
garanta că partenerii sunt implicați în 
pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea contractelor de 
parteneriat și a programelor, în mod 
consecvent.

mediului, partenerii activi din diferite 
domenii cum ar fi cultura, educația și 
tineretul, organizațiile neguvernamentale 
și organismele responsabile pentru 
promovarea egalității și a nediscriminării.
Scopul acestor parteneriate ar trebui să fie 
respectarea principiului guvernanței pe mai 
multe niveluri, asigurarea asumării 
intervențiilor programate de către părțile 
interesate și valorificarea experienței și 
know-how-ului actorilor relevanți. Comisia 
ar trebui împuternicită să adopte acte 
delegate care să prevadă un cod de 
conduită pentru a garanta că partenerii sunt 
implicați în pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea contractelor de 
parteneriat și a programelor, în mod 
consecvent.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 72

Textul propus de Comisie Amendamentul

(72) În vederea consolidării accesibilității 
și transparenței informațiilor privind 
oportunitățile de finanțare și beneficiarii 
proiectelor, în fiecare stat membru ar trebui 
să fie disponibil un site sau portal unic 
conținând informații privind toate 
programele operaționale, inclusiv listele de 
operațiuni susținute în cadrul fiecărui 
program operațional.

(72) În vederea consolidării accesibilității 
și transparenței informațiilor privind 
oportunitățile de finanțare și beneficiarii 
proiectelor, în fiecare stat membru ar trebui 
să fie disponibil un site sau portal unic 
conținând informații privind toate 
programele operaționale, inclusiv listele de 
operațiuni susținute în cadrul fiecărui 
program operațional, pentru a asigura un 
acces mai puțin complicat la fonduri.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) organisme care reprezintă societatea 
civilă, inclusiv parteneri în domeniul
protecției mediului, organizații 
neguvernamentale și organisme însărcinate 
cu promovarea egalității și nediscriminării.

(c) organisme care reprezintă societatea 
civilă, inclusiv organisme care desfășoară 
activități în domeniul mediului, al culturii, 
al educației, al tineretului și al sportului,
organizații neguvernamentale și organisme 
însărcinate cu promovarea egalității și 
nediscriminării.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. consolidarea cercetării, dezvoltării 
tehnologice și inovării 1. consolidarea cercetării, a dezvoltării 

tehnologice, a industriilor culturale și 
creative și a inovării;

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. protecția mediului și promovarea 
utilizării eficiente a resurselor;

6. protecția mediului și a patrimoniului 
natural și promovarea utilizării eficiente a 
resurselor, inclusiv a celor legate de 
patrimoniul istoric, cultural, artistic și 
arheologic;

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. promovarea incluziunii sociale și 9. promovarea incluziunii sociale și 
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combaterea sărăciei; combaterea sărăciei și a inegalităților 
sociale;

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. investițiile în educație, competențe și 
învățare pe tot parcursul vieții;

10. investițiile în educație, cultură,
competențe, calificări și învățare pe tot 
parcursul vieții, inclusiv în formare 
profesională, cercetare și inovare și 
alfabetizare digitală;

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – punctul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

11a. promovarea patrimoniului cultural și 
protecția diversității culturale.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) este plasată sub responsabilitatea 
comunității, a grupurilor de acțiune locală 
formate din reprezentanți ai intereselor 
socioeconomice locale ale sectoarelor 
public și privat și în cadrul cărora, la nivel 
decizional, nici sectorul public, nici un 
singur grup de interese nu poate deține mai 
mult de 49% din drepturile de vot;

(b) este plasată sub responsabilitatea 
comunității, a grupurilor de acțiune locală 
formate din reprezentanți ai intereselor
culturale și socioeconomice locale ale 
sectoarelor public și privat și în cadrul 
cărora, la nivel decizional, nici sectorul 
public, nici un singur grup de interese nu 
poate deține mai mult de 49% din 
drepturile de vot;
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Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) este elaborată ținând cont de 
necesitățile și potențialul local și include 
caracteristici inovatoare în context local,
colaborare în rețea și, după caz, 
cooperare.

(d) este elaborată ținând cont de 
necesitățile și potențialul local și include 
caracteristici inovatoare, sociale, culturale 
și educaționale în context local,
promovarea proiectelor de cooperare și 
dezvoltarea rețelelor transteritoriale.

Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) consolidarea capacității actorilor locali 
de a dezvolta și implementa operațiunile;

(a) consolidarea capacității actorilor locali 
de a dezvolta și implementa operațiunile, 
ținând cont de aspectele sociale și 
culturale dintr-o anumită regiune, pentru 
a dezvolta cunoștințe inovatoare, menite 
să creeze noi tipuri de locuri de muncă la 
nivel local;

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) monitorizarea punerii în aplicare a 
strategiei de dezvoltare locală și a 
operațiunilor sprijinite, precum și 
efectuarea de activități specifice de 
evaluare în legătură cu strategia de 
dezvoltare locală.

(g) monitorizarea punerii în aplicare a 
strategiei de dezvoltare locală și a 
operațiunilor sprijinite, precum și 
efectuarea de activități specifice de 
evaluare în legătură cu strategia de 
dezvoltare locală, ținând cont de aspectul 
calitativ al acțiunilor și de rezultatele 
acestora pe termen lung.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul de monitorizare este compus din 
reprezentanți ai autorităților de 
management și ai organismelor 
intermediare și din reprezentanți ai 
partenerilor. Fiecare membru al comitetului 
de monitorizare are drept de vot.

Comitetul de monitorizare este compus 
din reprezentanți ai autorităților de 
management și ai organismelor 
intermediare și din reprezentanți ai 
partenerilor menționați la articolul 5.
Fiecare membru al comitetului de 
monitorizare are drept de vot.

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, prosperitatea națională și rata de 
șomaj pentru regiunile mai puțin dezvoltate 
și regiunile de tranziție;

(a) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, prosperitatea națională și rata de 
șomaj pe categorii de vârstă pentru 
regiunile mai puțin dezvoltate și regiunile 
de tranziție;

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, rata șomajului, rata de ocupare a 
forței de muncă, nivelul educațional și 
densitatea populației pentru regiunile mai 
dezvoltate;

(b) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, rata șomajului și rata de ocupare 
a forței de muncă pe categorii de vârstă, 
nivelul educațional și densitatea populației 
pentru regiunile mai dezvoltate;

Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) contribuția la abordarea integrată 
stabilită în contractul de parteneriat pentru 
a răspunde nevoilor specifice din zonele 
geografice cele mai afectate de sărăcie sau 

(d) contribuția la abordarea integrată 
stabilită în contractul de parteneriat pentru 
a răspunde nevoilor specifice din zonele 
geografice cele mai afectate de sărăcie sau 
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nevoilor grupurilor țintă cele mai expuse 
riscului de discriminare sau excludere, în 
special în cazul comunităților 
marginalizate, precum și alocațiile 
financiare orientative;

nevoilor grupurilor țintă cele mai expuse 
riscului de discriminare sau excludere, în 
special în cazul comunităților 
marginalizate, al tinerilor și al persoanelor 
cu handicap, precum și alocațiile 
financiare orientative;

Amendamentul 17
Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 6 – coloanele 2 și 3 – subpunctul 6.2a (nou)

Textul propus de Comisie

Condiție ex ante Criterii de îndeplinire 

Amendamentul Parlamentului

Condiție ex ante Criterii de îndeplinire 

6.2a Sectorul patrimoniului 
cultural: elaborarea unor 
proiecte vizând protejarea, 
transmiterea, promovarea și 
dezvoltarea patrimoniului 
cultural material și nematerial.

– Existența unor 
instrumente eficace la 
nivel național, regional și 
local, pentru a permite 
culturii, în mod deosebit 
în regiunile cu un 
specific puternic, să 
devină un vector de 
dezvoltare economică, de 
exemplu prin intermediul 
industriilor culturale și 
creative și al turismului;
– Dezvoltarea unor 
măsuri vizând utilizarea 
diversității culturale și 
lingvistice și a 
ansamblului 
patrimoniului viu în 
cadrul Uniunii, pentru a 
răspunde provocărilor 
privind accesul la 
cultură, participarea 
socială activă și 
incluziunea socială.
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Amendamentul 18
Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 8 – subpunctul 8.1 – coloana 3 – liniuța 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criterii de îndeplinire Criterii de îndeplinire 
– acțiuni de formare ce permit dobândirea 
unor competențe transversale care să 
faciliteze accesul la locuri de muncă pe 
termen lung.

Amendamentul 19
Propunere de regulament
Anexa IV – punctul 9 – subpunctul 9.1 – coloana 3 – liniuța 2 – liniuța 4 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criterii de îndeplinire Criterii de îndeplinire 
– este interdisciplinară și implică și 
coordonează toate sectoarele de politică și 
părțile interesate relevante pentru 
combaterea AST.

– este interdisciplinară și implică și 
coordonează toate sectoarele de politică și 
părțile interesate, în special în domeniile 
cultural, artistic și sportiv, relevante 
pentru combaterea AST.
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