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Anexa -I

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa -I
Cadrul strategic comun

Scopul acestui cadru este de a servi, în 
conformitate cu articolul 10, ca mijloc de 
coordonare, de integrare și de echilibrare 
a obiectivelor diferitelor politici în 
contexte regionale specifice și, în special, 
ca mijloc de coordonare și de compensare 
a priorităților de investiții cu obiectivele 
tematice prevăzute la articolul 9.
În plus față de cadrul inclus în prezenta 
anexă, Comisia ar trebui să sprijine 
statele membre și regiunile prin adoptarea 
unei liste neexhaustive de acțiuni 
recomandate pentru fondurile CSC sub 
forma unui act delegat, în conformitate cu 
articolul 142. Ca parte a CSC, această 
listă neexhaustivă ar trebui să ofere 
statelor membre și regiunilor orientări 
privind modul de transpunere în cadrul 
programării a obiectivelor tematice 
prevăzute la articolul 9 din prezentul 
regulament, având în vedere diferitele 
nevoi, provocări și oportunități ale 
regiunilor și flexibilitatea necesară pentru 
dezvoltarea regională durabilă.

1. Principii orizontale și provocări 
transversale

1.1. Parteneriat și guvernanță pe mai 
multe niveluri 
1.1.1. Principiul guvernanței pe mai multe 
niveluri impune întreprinderea unor 
acțiuni coordonate în conformitate cu 
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principiile subsidiarității și 
proporționalității și în parteneriat. De 
asemenea, acesta trebuie să se manifeste 
sub forma cooperării operaționale și 
instituționalizate, în special în ceea ce 
privește elaborarea și punerea în aplicare 
a politicilor Uniunii. Trimiterea explicită 
la principiul guvernanței pe mai multe 
niveluri în prezentul regulament 
consolidează acest principiu și oferă 
politicii de coeziune în sine valoare 
adăugată.
1.1.2. Principiul guvernanței pe mai multe 
niveluri trebuie respectat pentru a facilita 
realizarea coeziunii sociale, economice și 
teritoriale și concretizarea priorităților 
Uniunii privind creșterea inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii.
1.1.3. Pentru a asigura eficiența 
guvernanței pe mai multe niveluri, statele 
membre și regiunile trebuie să întreprindă 
următoarele acțiuni:
(a) să pună în aplicare parteneriatul în 
conformitate cu codul european de 
conduită menționat la articolul 5; 
(b) să instituie mecanisme de coordonare 
între diferitele niveluri de guvernare în 
conformitate cu sistemele respective de 
competențe constituționale;
(c) să prezinte rapoarte periodice privind 
punerea în aplicare a parteneriatului.

1.1.4. În toate etapele de punere în 
aplicare a fondurilor care fac obiectul 
RDC, parteneriatul trebuie organizat 
astfel încât să implice în mod direct 
autoritățile regionale și locale în 
pregătirea contractelor de parteneriat și a 
programelor, precum și în pregătirea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea programelor respective. 
Partenerii sociali și economici, alte 
autorități publice, precum și organismele 
care reprezintă societatea civilă, inclusiv 
partenerii din domeniul protecției 
mediului, organizațiile neguvernamentale 
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și organismele responsabile pentru 
promovarea egalității și a nediscriminării 
trebuie incluse, de asemenea, pentru a 
garanta parteneriatul în toate etapele de 
punere în aplicare a politicilor.
1.1.5. Cooperarea cu partenerii urmează 
cele mai bune practici. Fiecare stat 
membru asigură un nivel adecvat de 
asistență tehnică pentru a facilita 
implicarea și participarea partenerilor la 
toate etapele procesului de programare.

1.2. Dezvoltarea durabilă
1.2.1. Principiul dezvoltării durabile 
prevăzut la articolul 3 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană (TUE) face referire 
la un concept de progres conform căruia 
aspectele sociale, economice și de mediu 
trebuie luate în considerare în cazul în 
care acestea sunt legate de bunăstare și de 
o mai bună calitate a vieții generațiilor 
prezente și viitoare.
1.2.2. Prin urmare, considerentele privind 
dezvoltarea durabilă, precum și principiul 
„poluatorul plătește” trebuie să facă parte 
integrantă din fiecare plan, de la 
elaborare la punere în aplicare și de la 
monitorizare la evaluare. Neaplicarea 
principiului „poluatorul plătește” poate fi 
autorizată numai în cazuri excepționale și 
cu condiția să existe măsuri de atenuare 
clare.
1.2.3. Pentru a răspunde provocărilor 
complexe cu care se confruntă, statele 
membre și regiunile trebuie să utilizeze 
toate instrumentele politice disponibile ale 
Uniunii. În special, în scopul de a 
combate schimbările climatice, resursele 
trebuie concentrate asupra elaborării 
unor măsuri de prevenire și de atenuare. 
Orice investiție nouă efectuată cu sprijin 
din partea fondurilor care fac obiectul 
RDC trebuie să fie de așa natură încât să 
reziste în mod inerent la impactul 
schimbărilor climatice și al dezastrelor 
naturale.
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1.2.4. FEDER și FC trebuie să sprijine în 
continuare investițiile majore în 
infrastructurile statelor membre și ale 
regiunilor în scopul de a îndeplini 
condițiile din Directiva-cadru privind apa1

și din alte directive relevante. Există 
soluții tehnologice menite să contribuie la 
acțiuni durabile, iar altele noi sunt în curs 
de elaborare; prin urmare, FEDER 
trebuie să sprijine în continuare 
cercetarea în acest domeniu. Un astfel de 
sprijin trebuie să vizeze să completeze 
măsurile prevăzute în inițiativa 
Orizont 2020. Finanțarea acțiunilor din 
domeniul biodiversității poate fi pusă la 
dispoziție prin intermediul FEADR și 
EMFF. FEADR poate fi utilizat, de 
asemenea, pentru a oferi sprijin 
gestionarilor de terenuri în cazul în care 
cerințele obligatorii de mediu conduc la 
dezavantaje specifice zonelor.
1.2.5. Urmărirea dezvoltării durabile nu 
trebuie să fie un exercițiu tehnic. Pentru a 
asigura că acest obiectiv este integrat în 
exploatarea pe teren a fondurilor care fac 
obiectul RDC, autoritățile de management 
trebuie să țină seama în mod 
corespunzător și coerent de acest obiectiv 
pe parcursul ciclului de viață al 
programului și, pentru a reduce efectele 
dăunătoare mediului ale intervențiilor, 
trebuie să adopte o abordare mai activă 
luând, printre altele, următoarele măsuri:
(a) direcționarea investițiilor către 
opțiunile cele mai eficiente din punctul de 
vedere al utilizării resurselor;
(b) evaluarea cu atenție a nevoii de 
investiții în cazul în care investițiile 
respective au un impact negativ 
semnificativ asupra mediului;
(c) adoptarea unei perspective pe termen 
lung la compararea costurilor ciclului de 
viață al metodelor alternative de investiții;

                                               
1 Trimitere la JO … Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000.
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(d) utilizarea achizițiilor publice 
ecologice.

1.3. Promovarea egalității de șanse dintre 
bărbați și femei și nediscriminarea

1.3.1. Statele membre și regiunile ar 
trebui să ia măsurile necesare pentru a 
elimina inegalitățile, pentru a promova 
egalitatea de șanse între femei și bărbați, 
precum și pentru a preveni orice 
discriminare pe criterii de sex, rasă sau 
origine etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă, orientare sexuală sau 
identitate de gen, în toate etapele de 
punere în aplicare a fondurilor care fac 
obiectul RDC.
1.3.2. Statele membre și regiunile trebuie 
să urmărească obiectivul egalității de 
șanse dintre femei și bărbați și trebuie să 
ia măsurile necesare pentru a preveni 
orice discriminare în cursul pregătirii, al 
punerii în aplicare, al monitorizării și al 
evaluării operațiunilor din cadrul 
programelor cofinanțate din fondurile 
care fac obiectul RDC și să indice în mod 
clar acțiunile care țin seama de acest 
principiu în cadrul programelor.
1.3.3. O rată mai mare a participării 
femeilor la piața muncii, atât în calitate 
de angajatori, cât și în calitate de 
angajați, ar revigora economia Uniunii. 
Deblocarea potențialului pentru o astfel 
de creștere a activității, prin majorarea 
ratei de ocupare a forței de muncă în 
rândul femeilor, este esențială pentru 
atingerea obiectivelor de ocupare a forței 
de muncă ale Strategiei Europa 2020. 
Prin urmare, barierele din calea 
participării femeilor la piața muncii 
trebuie să fie pe deplin abordate. Statele 
membre și regiunile trebuie să asigure că, 
în afară de FSE, și FEDER, FC, EMFF 
și FEADR finanțează activitățile care 
promovează independența economică a 
femeilor, care contribuie la realizarea 
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unui echilibru adecvat între viața 
profesională și viața de familie și care 
sporesc oportunitățile pentru femei în 
calitate de antreprenori.
1.3.4. Monitorizarea și evaluarea 
programelor vor contribui la măsurarea 
impactului contribuției estimate a 
fondurilor care fac obiectul RDC la 
egalitatea de gen.

1.4. Accesibilitatea
1.4.1. Toate produsele și serviciile oferite 
publicului și care sunt cofinanțate din 
fondurile care fac obiectul RDC trebuie 
să fie accesibile. În special, accesibilitatea 
la mediul construit, la transport și la 
tehnologiile informației și comunicațiilor 
este esențială pentru incluziunea 
grupurilor defavorizate, inclusiv a 
persoanelor cu mobilitate redusă și a 
persoanelor cu handicap, în special având 
în vedere Convenția ONU privind 
drepturile persoanelor cu handicap care 
este în vigoare din 3 mai 2008 și politicile 
UE de punere în aplicare a acestei 
convenții a ONU.
1.4.2. Este esențial să se abordeze în mod 
adecvat nevoile persoanelor cu cele mai 
puține șanse de acces la piața muncii, ale 
persoanelor cu handicap, ale migranților, 
ale refugiaților și ale solicitanților de azil, 
ale persoanelor fără adăpost și ale altor 
grupuri expuse riscului sărăciei, ale 
copiilor, ale tinerilor, ale persoanelor în 
vârstă, ale minorităților etnice și ale altor 
grupuri defavorizate, în scopul de a le 
permite să se integreze mai bine pe piața 
muncii și să participe pe deplin la viața 
socială.
1.4.3. Statele membre și regiunile trebuie 
să promoveze în continuare în mod egal 
coeziunea socială și coeziunea economică 
și teritorială în toate regiunile din UE, 
dacă se dorește ca obiectivele Strategiei 
UE 2020 să fie atinse. Pentru fiecare 
categorie de regiuni se stabilește o cotă 
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minimă pentru FSE în conformitate cu 
articolul 84 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) nr. …(RDC), având
ca rezultat o cotă minimă generală pentru 
FSE de 25 % din bugetul alocat politicii 
de coeziune (exceptând mecanismul 
Conectarea Europei).

1.5. Demografia
1.5.1. Adaptarea la schimbările 
demografice reprezintă una dintre 
provocările principale cu care se vor 
confrunta statele membre și regiunile în 
următoarele decenii. Scăderea ponderii 
populației active, combinată cu creșterea 
ponderii persoanelor pensionate, va 
exercita presiuni suplimentare asupra 
sistemelor de protecție socială ale statelor 
membre și, prin urmare, asupra 
competitivității economice a Uniunii.
1.5.2. Schimbările demografice generează 
noi provocări. Astfel de evoluții 
demografice trebuie studiate și abordate 
în special la nivel regional și local, ori de 
câte ori se observă tendințe diferite de 
evoluție. Statele membre și regiunile 
trebuie să se bazeze pe fondurile care fac 
obiectul RDC pentru a dezvolta strategii 
adaptate în scopul de a aborda problemele 
demografice și de a crea oportunități 
pentru dezvoltarea „economiei pentru 
vârsta a treia”.
1.5.3. Creșterea oportunităților de 
angajare pentru persoanele în vârstă va 
aduce numeroase beneficii oamenilor, 
societăților și bugetelor publice. Statele 
membre și regiunile trebuie să utilizeze 
fondurile care fac obiectul RDC în scopul 
de a lua măsuri pentru a facilita 
incluziunea tuturor grupelor de vârstă. 
Utilizarea eficientă a tuturor resurselor 
umane existente, inclusiv prin depunerea 
unor eforturi de combatere a șomajului în 
rândul tinerilor, reflectă că una dintre 
sarcinile imediate ale fondurilor care fac 
obiectul RDC este de a contribui la 
dezvoltarea la maximum a potențialului 
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întregii populații a Uniunii. Acest lucru se 
va realiza prin îmbunătățirea accesului la 
educație, stabilirea unui nivel minim de 
educație și de calitate a acesteia și 
creșterea numărului structurilor de 
asistență socială. Investițiile în 
infrastructura de sănătate ar contribui, de 
asemenea, la atingerea obiectivului unei 
vieți profesionale sănătoase și de lungă 
durată pentru toți cetățenii Uniunii.
1.5.4. În elaborarea programelor lor, 
statele membre și regiunile trebuie să țină 
seama de provocările pe termen lung 
generate de schimbările demografice. În 
regiunile cele mai afectate de schimbările 
demografice, trebuie să se identifice 
măsuri pentru:
(a) sprijinirea reînnoirii demografice prin 
crearea unor condiții mai bune pentru 
familii și prin stabilirea unui echilibru 
mai bun între viața profesională, viața 
privată și viața de familie;
(b) creșterea ocupării forței de muncă; 
creșterea productivității și a performanței 
economice prin investiții în educație și în 
cercetare;
(c)  concentrarea asupra caracterului 
adecvat și a calității în domeniul educației 
și al structurilor de asistență socială; și
(d) asigurarea unei asistențe medicale și a 
unei îngrijiri pe termen lung rentabile, 
inclusiv a investițiilor în infrastructură;

1.6. Abordare integrată
1.6.1. O abordare teritorială integrată este 
fundamentală pentru a răspunde în mod 
eficace provocărilor cu care se confruntă 
statele membre și regiunile. Aceste 
provocări sunt legate de impactul: 
globalizării, al preocupărilor legate de 
mediu și energie, al problemelor legate de 
îmbătrânirea populației și al schimbărilor 
demografice, al transformării tehnologice 
și al cererilor de inovare, precum și al 
inegalității veniturilor și al segregării 
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sociale. Natura complexă și 
interdependentă a acestor aspecte denotă 
că soluțiile trebuie să aibă un caracter 
integrat, multisectorial și 
multidimensional pentru a se bucura de 
succes.
1.6.2. În acest context, fondurile care fac 
obiectul RDC oferă posibilitatea de a 
combina sprijinul din partea diferitelor 
fonduri ale UE în pachete integrate, care 
sunt adaptate pentru a răspunde nevoilor 
locale și regionale specifice în scopul 
atingerii țintelor și obiectivelor Strategiei 
Europa 2020.
1.6.3. La elaborarea propriilor strategii și 
programe, în vederea identificării celor 
mai potrivite intervenții pentru a sprijini 
Strategia Europa 2020, statele membre și 
regiunile trebuie să acorde o atenție 
deosebită caracteristicilor teritoriale, 
structurale și instituționale predominante, 
cum ar fi conectivitatea regiunii în cauză, 
modelele de ocupare a forței de muncă și 
mobilitatea forței de muncă, legăturilor 
rural-urban, interdependențelor locale 
dintre diferitele sectoare, patrimoniului 
cultural, îmbătrânirii și schimbărilor 
demografice etc.
1.6.4. Statele membre și regiunile trebuie 
să analizeze care sunt provocările 
societale majore cu care se confruntă. Ca 
răspuns la aceste provocări, ele trebuie să 
ia în considerare, de asemenea, 
preocuparea legată de aspectele specifice 
ale bunăstării cetățenilor lor pe care 
doresc să le influențeze și să le 
consolideze prin intermediul politicii, 
precum și preocuparea legată de modul în 
care politica urmează să fie concepută și 
pusă în aplicare în contextul special al 
statului membru sau al regiunii în cauză.
1.6.5. Pentru a promova politici eficiente 
adaptate la nevoile regionale specifice, 
statele membre și regiunile trebuie să 
dezvolte în continuare o abordare 
teritorială integrată în ceea ce privește 
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conceperea și punerea în aplicare a unei 
politici. Metoda investițiilor teritoriale 
integrate ar trebui să fie principalul 
instrument pentru realizarea unei 
dezvoltări durabile echilibrate care are 
potențialul de a promova ocuparea forței 
de muncă, incluziunea socială și 
prosperitatea, ținând seama de aspectele 
contextuale relevante, dar acordând 
atenție următoarelor elemente esențiale:
(a) evaluarea potențialului și a capacității 
de dezvoltare a regiunii în vederea 
realizării obiectivelor Strategiei Europa 
2020;
(b) evaluarea provocărilor și a blocajelor 
din domeniul dezvoltării prevăzute în 
Strategia Europa 2020 cu care se 
confruntă regiunea, precum și a 
capacității acesteia de a le aborda;
(c) examinarea dimensiunii și a 
contextului teritorial adecvat pentru 
conceperea și punerea în aplicare a unor 
politici, în conformitate cu principiul 
subsidiarității;
(d) combinarea uneia sau a mai multor 
priorități de investiții complementare din 
obiective tematice diferite în cadrul unei 
axe prioritare sau al unui program;
(e) proiectarea regimurilor de guvernanță 
pe mai multe niveluri necesare pentru a 
asigura o aplicare eficace a politicilor;
(f) selectarea unor indicatori adecvați ai 
rezultatelor care să fie utilizați pentru 
monitorizarea și evaluarea politicilor.

2. Sinergii și coordonarea fondurilor care 
fac obiectul RDC cu alte instrumente ale 
politicilor UE

2.1. Introducere
2.1.1. În vederea obținerii unor rezultate 
optime pentru o creștere și o dezvoltare 
durabilă pe teren, este important să se 
coordoneze toate politicile Uniunii și 
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instrumentele aferente care joacă un rol 
în realizarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale, precum și a unei dezvoltări 
teritoriale mai echilibrate în UE. Acest 
lucru trebuie să se reflecte, de asemenea, 
într-o mai bună coordonare între bugetul 
Uniunii și bugetele naționale și 
subnaționale ale statelor membre în 
finanțarea priorităților politice comune, 
precum și într-o cooperare verticală 
îmbunătățită între UE și entitățile 
naționale și regionale.
2.1.2. Sinergiile și coordonarea nu 
implică soluții universal valabile. În acest 
context, este necesar să se efectueze o 
analiză mai detaliată a impactului produs 
de politicile Uniunii asupra regiunilor și 
asupra coeziunii în vederea stimulării de 
sinergii eficace și a identificării și 
promovării celor mai adecvate mijloace la 
nivel european de susținere a investițiilor 
locale și regionale;
2.1.3. Statele membre și regiunile trebuie 
să asigure coerența în etapele de 
programare și de punere în aplicare între 
intervențiile sprijinite din fondurile care 
fac obiectul RDC și obiectivele altor 
politici ale UE. În acest sens, acestea 
trebuie să încerce:
(a) să identifice și să exploateze 
complementaritățile dintre diferitele 
instrumente ale Uniunii la nivel național 
și regional, atât în faza de planificare, cât 
și la punerea în aplicare;
(b) să optimizeze structurile existente și, 
dacă este necesar, să stabilească unele noi 
care să faciliteze identificarea strategică a 
priorităților pentru diferite instrumente și 
structuri de coordonare la nivel național, 
să evite dublarea eforturilor și să 
identifice domeniile în care este necesar 
un sprijin financiar suplimentar;
(c) să utilizeze pe deplin potențialul de a 
combina sprijinul acordat prin diferite 
instrumente în scopul de a susține 
operațiunile individuale și să colaboreze 
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îndeaproape cu responsabilii pentru 
punerea în aplicare a altor instrumente 
naționale, în scopul de a oferi 
beneficiarilor oportunități de finanțare 
coerente și simplificate.

2.2. Inițiativa Orizont 2020
2.2.1. Consolidarea sinergiilor și a 
complementarităților dintre politica de 
coeziune și inițiativa Orizont 2020 și 
repartizarea clară, în același timp, a 
domeniilor de intervenție între acestea, 
sunt esențiale.
2.2.2. În special, statele membre și 
regiunile trebuie să elaboreze o strategie 
națională sau regională în domeniul 
cercetării și al inovării (C&I) pentru 
„specializare inteligentă”, în conformitate 
cu programul național de reformă. Aceste 
strategii trebuie formulate prin 
colaborarea strânsă dintre autoritățile de 
management naționale sau regionale și 
autoritățile direct vizate de inițiativa 
Orizont 2020, dar și prin implicarea 
părților interesate, cum ar fi universitățile 
și instituțiile de învățământ superior, 
industria locală și partenerii sociali. 
Strategiile respective în domeniul inovării 
trebuie să ia în considerare atât acțiunile 
din amonte, cât și din aval care sunt 
întreprinse în temeiul inițiativei 
Orizont 2020 și care decurg din aceasta.
2.2.3. Acțiunile din amonte pentru 
pregătirea actorilor regionali din 
domeniul C&I în scopul participării la 
proiectele înscrise în inițiativa 
Orizont 2020 („o cale către excelență”) se 
vor desfășura prin consolidarea 
capacităților. Comunicarea și cooperarea 
dintre punctele de contact naționale ale 
inițiativei Orizont 2020 și autoritățile de 
management al fondurilor care fac 
obiectul RDC trebuie consolidate, în 
special în ceea ce privește proiectele 
selecționate în cadrul inițiativei 
Orizont 2020 care nu au fost finanțate din 
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cauza lipsei de resurse.
2.2.4. Acțiunile din aval trebuie să 
furnizeze mijloacele necesare pentru 
exploatarea și răspândirea pe piață a 
rezultatelor în domeniul C&I care provin 
din inițiativa Orizont 2020 și pot include: 
instalații pilot și situri experimentale, 
validarea conceptelor și finanțarea în faze 
incipiente, instalații de incubare, 
cercetare aplicată, capacități specifice de 
transfer industrial și tehnologic și sprijin 
pentru clustere;
2.2.5. Autoritățile naționale și regionale 
trebuie să beneficieze de sprijin comun 
pentru elaborarea și punerea în aplicare a 
unor astfel de strategii în domeniul 
inovării, care pot include: sprijin pentru 
identificarea oportunităților de finanțare 
în comun a unor infrastructuri de C&I de 
interes european, promovarea colaborării 
internaționale, sprijin metodologic prin 
evaluări inter pares, schimbul de bune 
practici și formare în regiuni.
2.2.6. Statele membre și regiunile ar 
trebui să ia în considerare următoarele 
măsuri suplimentare care vizează 
valorificarea potențialului lor de 
excelență și de inovare într-un mod care 
este complementar sinergiilor cu inițiativa 
Orizont 2020 și care creează astfel de 
sinergii:
(a) conectarea centrelor de excelență în 
curs de dezvoltare și a regiunilor 
inovatoare din statele membre mai puțin 
dezvoltate cu omologi de frunte din alte 
părți ale Europei;
(b) crearea de legături cu clusterele 
inovatoare și recunoașterea excelenței în 
regiunile mai puțin dezvoltate;
(c) instituirea unor funcții de „președinți 
ai SEC” pentru a atrage specialiști 
remarcabili din mediul academic; 
și
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(d) sprijinirea accesului la rețelele 
internaționale de cercetători și inovatori.

2.3. LIFE
2.3.1. Sinergiile cu instrumentele politice 
ale Uniunii (atât instrumente de 
finanțare, cât și alte instrumente), care 
contribuie la atenuarea efectelor 
schimbărilor climatice, la protecția 
mediului și la utilizarea eficientă a 
resurselor, trebuie exploatate atunci când 
este posibil.
2.3.2. Întrucât programele vor contribui 
la atingerea obiectivelor de creștere
durabilă printr-o concentrare tematică 
mai puternică și prin consolidarea 
principiului dezvoltării durabile, sinergiile 
prevăzute la punctul 2.3.1 sunt inerente în 
cadrul de reglementare a fondurilor care 
fac obiectul RDC.
2.3.3. Sinergiile cu LIFE, în special cu 
proiecte integrate în domeniul naturii 
(cum ar fi serviciile ecosistemice și 
biodiversitatea), al apei, al deșeurilor, al 
aerului, al atenuării schimbărilor 
climatice și al adaptării la schimbările 
climatice trebuie continuate. Coordonarea 
cu LIFE trebuie asigurată prin sprijinirea 
proiectelor care au un caracter 
complementar, precum și prin 
promovarea utilizării unor soluții, metode 
și abordări validate în cadrul programului 
LIFE.
2.3.4. Utilizarea evaluărilor impactului 
asupra mediului (EIM), a evaluărilor 
impactului asupra dezvoltării durabile 
(EID), a evaluărilor strategice de mediu 
(ESM) și a altor instrumente relevante 
trebuie promovată pentru a ține seama de 
pierderea biodiversității, de efectele 
schimbărilor climatice asupra amenajării 
teritoriului (inclusiv strategii 
macroregionale), precum și de procesul 
decizional regional și local.
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2.3.5. Statele membre și regiunile trebuie 
să promoveze infrastructura ecologică, 
ecoinovarea și adoptarea tehnologiilor 
inovatoare pentru a crea o economie mai 
ecologică.
2.3.6. Consolidarea capacităților este o 
condiție necesară pentru întreprinderea 
acestor activități și trebuie să consolideze 
potențialul și să dezvolte competențele 
autorităților și ale partenerilor de la nivel 
local și regional.
2.3.7. Având în vedere faptul că 
provocările legate de mediu nu respectă 
granițele administrative, cooperarea 
transfrontalieră, interregională și 
transnațională dintre autoritățile 
europene, naționale, regionale și locale în 
ceea ce privește protejarea biodiversității 
și a resurselor naturale în regiuni are o 
importanță majoră. Utilizarea mai bună a 
potențialului cooperării teritoriale, 
precum și schimburile de informații, de 
experiență și de bune practici ar contribui 
în mod semnificativ la atingerea 
obiectivelor de mediu și a celor legate de 
schimbările climatice.
2.3.8. În plus, finanțarea din fondurile 
care fac obiectul RDC trebuie coordonată 
cu sprijinul acordat din programul 
NER 300, care folosește veniturile din 
licitarea certificatelor în cadrul schemei 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii1.

2.4. „Erasmus pentru toți”
2.4.1. Trebuie să se sporească sinergiile 
dintre fondurile care fac obiectul RDC și 
programul „Erasmus pentru toți”, în 
scopul de a maximiza impactul 

                                               
1 JO L 290, 6.11.2010, p. 39–48 2010/670/UE: Decizia Comisiei din 3 noiembrie 2010 de stabilire a criteriilor 
ș i  măsurilor pentru finanțarea proiectelor demonstrative comerciale care vizează captarea ș i  stocarea 
geologică a CO2 în condiții de siguranță a mediului, precum și a proiectelor demonstrative de tehnologii 
inovatoare în domeniul energiei din surse regenerabile, în cadrul sistemului de comercializare a certificatelor 
de emisii de gaze cu efect de seră în Comunitate instituit prin Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului (2010/670/UE) JO L 275, 25.10.2003, p. 32–46.
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investițiilor în capitalul uman. Investițiile 
vor aduce beneficii esențiale atât 
persoanelor fizice, cât și societății în 
ansamblu, contribuind la creșterea 
economică și la prosperitate. „Erasmus 
pentru toți” sprijină doar proiecte 
transnaționale, în timp ce politica de 
coeziune are o dimensiune regională mai 
pronunțată. Statele membre și regiunile 
sunt încurajate să testeze instrumente și 
metode care rezultă din cooperarea 
transnațională prin programul „Erasmus 
pentru toți” și, ulterior, să le pună în 
aplicare pe teritoriul lor prin intermediul 
fondurilor care fac obiectul RDC.
2.4.2. Comisia și statele membre trebuie 
să asigure o coordonare eficientă între 
politica de coeziune și „Erasmus pentru 
toți”, făcând o distincție clară între 
tipurile de investiții și grupurile țintă 
sprijinite, luând în considerare în special 
persoanele vulnerabile. Programul 
„Erasmus pentru toți” își va concentra 
sprijinul asupra mobilității transnaționale 
în scop educațional a studenților, a 
tinerilor și a personalului; asupra 
parteneriatelor strategice dintre 
organizații și instituții din Europa și 
asupra acțiunilor care sprijină 
dezvoltarea și punerea în aplicare a 
politicilor. Obiectivele principale ale 
priorităților de investiții pentru politica de 
coeziune vor fi: educația, formarea 
profesională adaptată la piața muncii și 
mobilitatea în scop educațional a 
adulților.
2.4.3. În plus, se vor obține rezultate 
îmbunătățite prin promovarea 
complementarității dintre finanțarea 
pentru mobilitate și finanțarea 
activităților care integrează cele mai bune 
practici și proiecte inovatoare identificate 
la nivelul UE în cadrul „Erasmus pentru 
toți”. Agențiile naționale stabilite în 
conformitate cu acest program pot 
contribui la realizarea acestei coordonări.
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2.5. Programul pentru schimbări sociale 
și inovare socială (PSCI)
2.5.1. Sinergiile dintre fondurile care fac 
obiectul RDC și programul Uniunii 
Europene pentru schimbări sociale și 
inovare socială (PSCI) trebuie sporite, în 
scopul de a contribui la punerea în 
aplicare a Strategiei Europa 2020, a 
obiectivelor sale principale, a inițiativelor 
emblematice, a orientărilor integrate și a 
inițiativei privind oportunitățile pentru 
tineri, prin acordarea de sprijin financiar 
pentru obiectivele Uniunii Europene în 
materie de promovare a unui nivel ridicat 
de locuri de muncă de înaltă calitate, prin 
garantarea unei protecții sociale adecvate 
și decente, prin combaterea excluziunii 
sociale și a sărăciei, prin îmbunătățirea 
condițiilor de muncă, a ocupării forței de 
muncă și a situației educaționale a 
tinerilor.
2.5.2. Statele membre ar trebui să profite 
de această oportunitate și să întreprindă 
acțiuni complementare în cadrul 
Fondului social european (FSE), în 
conformitate cu activitățile desfășurate în 
cadrul PSCI în domenii cum ar fi dialogul 
social, justiția și drepturile fundamentale, 
egalitatea de șanse, educația, formarea 
profesională, drepturile și bunăstarea 
copiilor, politica pentru tineret, politica în 
domeniul migrației, cercetarea și 
inovarea, antreprenoriatul, sănătatea, 
condițiile de muncă, extinderea și relațiile 
externe și politica economică generală.
2.5.3. În regiunile de frontieră, 
parteneriatele transfrontaliere EURES 
joacă un rol important în dezvoltarea unei 
adevărate piețe europene a forței de 
muncă. Prin urmare, parteneriatele 
transfrontaliere EURES ar trebui să fie 
sprijinite în continuare prin activități 
orizontale ale Uniunii, care ar putea fi 
completate de resurse naționale sau de 
FSE.
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2.5.4. Pentru a se asigura 
complementaritatea, acțiunile în cadrul 
PSCI ar trebui strâns coordonate cu cele 
întreprinse în cadrul politicii de coeziune. 
Statele membre ar trebui să coordoneze 
acțiuni corespunzătoare în cadrul 
fondurilor CSC, în special în cadrul FSE 
și FEDER, cu acțiuni de microfinanțare 
în cadrul pilonului PSCI, care au drept 
scop creșterea accesului la microfinanțare 
și a disponibilității microfinanțării pentru 
persoanele care și-au pierdut sau riscă să 
își piardă locul de muncă sau care au 
dificultăți de integrare sau de reintegrarea 
pe piața muncii, precum și pentru 
persoanele care se confruntă cu 
amenințarea excluderii sociale și pentru 
cele vulnerabile, aflate într-o situație 
dezavantajoasă în privința accesului la 
piața de credit convențională și care 
doresc să înființeze o întreprindere nouă 
sau să dezvolte propria 
microîntreprindere, inclusiv o activitate 
independentă, fără a fi discriminate pe 
criterii de vârstă, precum și pentru 
microîntreprinderi, în special în economia 
socială, și pentru microîntreprinderile 
care angajează persoanele cu cele mai 
puține șanse de acces la piața muncii.
2.5.5. La inițiativa Parlamentului 
European, axa Inițiativa privind tineretul 
din cadrul PSCI sprijină acțiunile 
destinate persoanelor cu vârsta sub 25 de 
ani, printre altele, acțiuni de prevenire a 
abandonului școlar timpuriu, în special 
prin reintegrarea în formare, acțiuni de 
dezvoltare a competențelor relevante 
pentru piața muncii, în scopul de a reuni 
domeniul ocupării forței de muncă, al 
educației și al formării profesionale, 
acțiuni de susținere a primei experiențe 
profesionale și a formării la locul de 
muncă, în scopul de a oferi tinerilor 
oportunitatea de a dobândi atât 
competențe relevante, cât și experiență de 
muncă și de a beneficia de stagii și de 
programe de ucenicie de calitate, precum 
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și acțiuni de sprijinire a accesului 
acestora la piața muncii. În vederea 
consolidării acestor acțiuni, statele 
membre și regiunile ar trebui să 
stabilească acțiuni corespunzătoare în 
cadrul programelor în temeiul fondurilor 
CSC.

2.6. MCE + TEN, rețele energetice și de 
telecomunicații
2.6.1. Pentru a maximiza valoarea 
adăugată europeană, FEDER, Fondul de 
coeziune, rețelele transeuropene și 
mecanismul Conectarea Europei (MCE) 
trebuie planificate în strânsă cooperare, 
astfel încât să se asigure stabilirea unor 
legături optime între diferite tipuri de 
infrastructuri (în domeniul transportului, 
al energiei și al telecomunicațiilor) la 
nivel local, regional și național și pe 
întreg teritoriul Uniunii. Trebuie să se 
asigure că fondurile au un efect de 
pârghie maxim asupra proiectelor cu o 
dimensiune europeană și care au legătură 
cu piața unică, acordând prioritate în 
special rețelelor energetice, digitale și de 
transport.
2.6.2. La fel cum infrastructura națională 
trebuie planificată în mod coerent, luând 
în considerare dezvoltarea de legături 
transfrontaliere în Uniune și stabilind 
legături între regiuni în interiorul unui 
stat membru, și planurile trebuie să se 
bazeze pe o cerere de transport reală și 
estimativă și trebuie să identifice 
legăturile lipsă și blocajele. Investițiile în 
conectivitatea regională la rețeaua 
globală și la Rețeaua transeuropeană 
pentru infrastructura de transport (TEN-
T) de bază trebuie să asigure că zonele 
urbane și rurale beneficiază de 
oportunitățile create de către rețelele 
principale.
2.6.3. Prioritizarea investițiilor, care au 
un impact în exteriorul unui anumit stat 
membru, trebuie coordonată cu 
planificarea TEN-T, astfel încât 
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investițiile în infrastructura de transport 
sprijinite din FEDER și din Fondul de 
coeziune să fie pe deplin în conformitate 
cu orientările TEN-T, care definesc 
prioritățile Uniunii în materie de 
transporturi, inclusiv: abordarea 
provocărilor legate de schimbările 
climatice, dezvoltarea viitoare a unei 
rețele TEN-T integrate și conceptul de 
coridor multimodal.
2.6.4. Cartea albă privind transporturile1

a Comisiei stabilește o viziune pentru un 
sistem de transport competitiv și eficient 
din punct de vedere al resurselor, 
subliniind că o reducere semnificativă a 
gazelor cu efect de seră este necesară în 
sectorul transporturilor. Pentru fondurile 
care fac obiectul de RDC, acest lucru 
înseamnă să se acorde atenție mijloacelor 
durabile de transport și să se investească 
în domenii care oferă cea mai ridicată 
valoare adăugată europeană, de exemplu, 
rețelele transeuropene. Odată identificate, 
investițiile trebuie prioritizate în funcție 
de contribuția lor la mobilitate, la 
durabilitate, la reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră și la spațiul 
european unic al transporturilor.

2.6.5. Statele membre și regiunile trebuie 
să concentreze investițiile pe construirea 
de infrastructuri noi și pe consolidarea 
capacității infrastructurii existente prin 
modernizarea substanțială a acesteia.
2.6.6. În ceea ce privește transportul 
maritim, porturile trebuie dezvoltate ca 
puncte eficiente de intrare și de ieșire prin 
integrarea deplină în infrastructura de 
uscat. Proiectele referitoare la accesul în 
port și legăturile cu căile navigabile 
interioare trebuie să aibă prioritate. 
Dezvoltarea unor căi navigabile interioare 
trebuie să consolideze contribuția 
acestora la rețelele europene durabile de 

                                               
1 „Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport 
competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor” (COM (2011) 144 final).
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transport de mărfuri.
2.6.7. În special, trebuie să se depună 
eforturi pentru stabilirea unei 
complementarități între investițiile în 
infrastructură sprijinite din FEDER și din 
Fondul de coeziune, în cadrul gestiunii 
partajate, și investițiile sprijinite din 
mecanismul Conectarea Europei (MCE), 
care este un mecanism gestionat direct 
prin selecția proiectelor competitive. MCE 
va finanța proiecte privind rețeaua de 
bază (părțile cele mai importante din 
punct de vedere strategic ale rețelei 
globale), care au cea mai ridicată valoare 
adăugată europeană și care, din punctul 
de vedere al punerii în aplicare, par a fi 
cele mai complexe în ceea ce privește 
TEN-T: legăturile transfrontaliere lipsă, 
principalele blocaje și mijloacele 
multimodale. Fondul de coeziune se va 
concentra pe proiecte cu valoare adăugată 
europeană ridicată pentru a elimina 
blocajele existente în rețelele de transport, 
prin sprijinirea infrastructurii TEN-T atât 
pentru rețeaua de bază, cât și pentru 
rețeaua globală.
2.6.8. Fondurile de coeziune și fondurile 
structurale vor realiza infrastructurile 
locale și regionale și legăturile acestora 
cu rețelele prioritare ale Uniunii în 
domeniul energiei și al telecomunicațiilor.
2.6.9. MCE este complementar fondurilor 
de coeziune și structurale, deoarece 
contribuie la realizarea obiectivelor de 
dezvoltare regională și locală în ceea ce 
privește infrastructura, în scopul de a 
genera o valoare adăugată maximă 
pentru o piață unică funcțională și 
integrată și pentru coeziunea socială, 
economică și teritorială.

2.7. IPA, IEVP, FED
2.7.1. Trebuie să se depună eforturi 
pentru a crește sinergiile dintre 
instrumentele externe și politica de 
coeziune în scopul de a îmbunătăți 
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eficiența în atingerea numeroaselor 
obiective politice ale Uniunii. În special, 
trebuie să existe sinergii și 
complementarități în ceea ce privește 
Fondul european de dezvoltare, 
Instrumentul de asistență pentru 
preaderare și Instrumentul european de 
vecinătate și parteneriat.
2.7.2. Prin asigurarea unei integrări 
teritoriale mai profunde, trebuie 
valorificate sinergiile dintre activitățile de 
cooperare teritorială în cadrul politicii de 
coeziune și al instrumentelor europene de 
vecinătate. Potențialul de creare a unor 
complementarități între aceste 
instrumente este foarte puternic în ceea ce 
privește activitățile de cooperare 
transfrontalieră. Prin urmare, statele 
membre și regiunile trebuie să garanteze 
că activitățile existente sunt asociate cu 
Grupări europene de cooperare teritorială 
nou create, acordând o atenție deosebită 
coordonării și schimbului de bune 
practici.

3. Mecanismul de coordonare între 
fondurile care fac obiectul RDC

3.1. Statele membre și regiunile trebuie să 
garanteze că intervențiile finanțate din 
fondurile care fac obiectul RDC creează 
sinergii și că simplificarea conduce la o 
reducere a costurilor și a sarcinii 
administrative pe teren.
3.2. Ministerele și autoritățile de 
management responsabile pentru punerea 
în aplicare a fondurilor care fac obiectul 
RDC trebuie să colaboreze îndeaproape în 
cadrul pregătirii, al punerii în aplicare, al 
monitorizării și al evaluării contractului 
de parteneriat și a programelor. În 
special, acestea trebuie:
(a) să identifice domeniile de intervenție 
în care fondurile care fac obiectul RDC 
pot fi combinate într-un mod 
complementar pentru a atinge unul sau 
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mai multe obiective tematice prevăzute în 
prezentul regulament;
(b) să promoveze implicarea de către 
autoritățile de management responsabile 
pentru unul dintre fondurile care fac 
obiectul RDC a altor autorități de 
management și ministere relevante în 
dezvoltarea schemelor de sprijin pentru 
asigurarea de sinergii, pentru evitarea 
suprapunerilor și pentru promovarea unei 
abordări care vizează mai multe fonduri;
(c) să instituie comitete mixte de 
monitorizare a programelor de punere în 
aplicare a fondurilor care fac obiectul 
RDC, precum și a unor mecanisme de 
control și de gestiune în comun dezvoltate 
pentru a facilita coordonarea dintre 
autoritățile responsabile pentru punerea 
în aplicare a fondurilor care fac obiectul 
RDC;
(d) să utilizeze soluții de e-guvernanță 
comune care vizează să ofere consultanță 
solicitanților, beneficiarilor și ghișeelor 
unice cu privire la oportunitățile de 
sprijin disponibile din fiecare fond dintre 
fondurile care fac obiectul RDC.

4. Priorități de coordonare teritorială 
(transfrontalieră, transnațională și 
interregională)

4.1. O cooperare care depășește granițele 
administrative și care încearcă să 
depășească și granițele naturale 
generează un potențial ridicat de 
dezvoltare regională, de creare de locuri 
de muncă și de coeziune. Cooperarea 
bazată pe nevoi comune în cadrul unui 
teritoriu comun este adesea cea mai 
eficientă.
4.2. Cooperarea transfrontalieră derivă 
din înțelegerea faptului că există 
numeroase provocări care depășesc 
granițele administrative. Un răspuns 
eficient necesită o acțiune comună de 
cooperare și un schimb de cunoștințe la 
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nivelul teritorial corespunzător. 
4.3. În plus, potențialul integrat al 
regiunilor de frontieră poate fi exploatat 
prin intermediul măsurilor de sprijin 
orientate la nivel local.
4.4. Cele două strategii macroregionale 
existente au deschis calea spre implicarea 
părților interesate în acțiuni comune la 
nivelul teritorial adecvat. Strategiile au 
crescut gradul de înțelegere a necesității 
de cooperare în abordarea problemelor 
care nu pot fi soluționate de un singur 
stat membru, cum ar fi curățarea Mării 
Baltice sau a Dunării. Strategiile 
macroregionale și alte forme de cooperare 
teritorială pot fi sprijinite atât din 
FEDER, cât și din FSE, iar condițiile 
specifice aplicabile contribuțiilor pentru 
strategiile macroregionale trebuie 
prezentate în cadrul programelor.
4.5. Depășirea barierelor trebuie să facă 
parte din programarea fondurilor care fac 
obiectul RDC – obiectivele strategiilor 
macroregionale existente trebuie să se 
reflecte în analiza nevoilor și în stabilirea 
obiectivelor pentru programele 
operaționale relevante din etapa de 
planificare. În cazul în care obiectivele 
strategiilor macroregionale nu sunt 
incluse în planificarea strategică în 
cadrul programelor politicii de coeziune 
în regiunile și în statele membre în cauză, 
aceste strategii nu își vor fi atins scopul.
4.6. În același timp, statele membre și 
regiunile trebuie să asigure că programele 
de cooperare teritorială contribuie în mod 
eficient la obiectivele Strategiei 
Europa 2020. Statele membre și regiunile 
pot, prin urmare, să promoveze 
cooperarea și totodată să testeze, să 
utilizeze și să introducă noi soluții, 
asigurând că această cooperare susține 
obiective politice mai ample. În cazul în 
care este necesar, cooperarea teritorială 
trebuie utilizată pentru a reuni factori de 
decizie transfrontalieri care să colaboreze 
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în direcția depășirii problemelor comune.
4.7. În principal, statele membre și 
regiunile trebuie să considere programele 
de cooperare teritorială drept instrumente 
utile în depășirea obstacolelor în calea 
cooperării, care, la rândul lor, ar sprijini 
obiectivele politice naționale și regionale 
care au un impact în afara zonei vizate de 
program.
(În întregul text al prezentei anexe, este 
indicat ca forma „trebuie” să fie înlocuită 
cu forma „ar trebui”, cu excepția 
trimiterilor la parteneriat, în conformitate 
cu articolul 5, în care ar trebui utilizat 
indicativul prezent.)

Or. en

Amendamentul 535
Elisabeth Schroedter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa -I

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa -I
Cadrul strategic comun

Scopul acestui cadru este de a servi, în 
conformitate cu articolul 10, ca mijloc de 
coordonare, integrare și echilibrare a 
obiectivelor diferitelor politici în contexte 
regionale specifice și, în special, ca mijloc 
de coordonare și de compensare a 
priorităților de investiții cu obiectivele 
tematice prevăzute la articolul 9.
În plus față de cadrul inclus în prezenta 
anexă, Comisia ar trebui să sprijine 
statele membre și regiunile prin adoptarea 
unei liste neexhaustive de acțiuni 
recomandate pentru fondurile CSC sub 
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forma unui act delegat, în conformitate cu 
articolul 142. Ca parte a CSC, această 
listă neexhaustivă ar trebui să ofere 
statelor membre și regiunilor orientări 
privind modul de transpunere în cadrul 
programării a obiectivelor tematice 
prevăzute la articolul 9 din prezentul 
regulament, având în vedere diferitele 
nevoi, provocări și oportunități ale 
regiunilor și flexibilitatea necesară pentru 
dezvoltarea regională durabilă.

1. Principii orizontale și provocări 
transversale

1.1. Parteneriat și guvernanță pe mai 
multe niveluri 
1.1.1. Principiul guvernanței pe mai multe 
niveluri impune întreprinderea unor 
acțiuni coordonate în conformitate cu 
principiile subsidiarității și 
proporționalității și în parteneriat. De 
asemenea, acesta trebuie să se manifeste 
sub forma cooperării operaționale și 
instituționalizate, în special în ceea ce 
privește elaborarea și punerea în aplicare 
a politicilor Uniunii. Trimiterea explicită 
la principiul guvernanței pe mai multe 
niveluri în prezentul regulament 
consolidează acest principiu și oferă 
valoare adăugată politicii de coeziune în 
sine.
1.1.2. Principiul guvernanței pe mai multe 
niveluri trebuie respectat pentru a facilita 
realizarea coeziunii sociale, economice și 
teritoriale și concretizarea priorităților 
Uniunii privind creșterea inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii.
1.1.3. În conformitate cu articolul 5, 
statele membre încheie un parteneriat cu 
reprezentanții autorităților regionale, 
locale și urbane competente și cu alte 
autorități publice, cu partenerii economici 
și sociali, cu organisme care reprezintă 
societatea civilă, inclusiv partenerii în 
domeniul protecției mediului, cu 
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organizațiile neguvernamentale, cu 
organisme responsabile pentru 
promovarea egalității de gen și a 
nediscriminării, cu organizații 
neguvernamentale care promovează 
incluziunea socială și cu organizații active 
în domeniul culturii, al educației și al 
tineretului. O atenție deosebită trebuie 
acordată grupurilor care ar putea fi 
afectate de programe și care ar putea 
prezenta dificultăți în a le influența.
1.1.4. Pentru a asigura eficiența 
guvernanței pe mai multe niveluri, statele 
membre și regiunile trebuie să întreprindă 
următoarele acțiuni:
(a) să pună în aplicare parteneriatul în 
conformitate cu codul european de 
conduită menționat la articolul 5; 
(b) să instituie mecanisme de coordonare 
între diferitele niveluri de guvernare în 
conformitate cu sistemele respective de 
competențe constituționale;
(c) să prezinte rapoarte periodice privind 
punerea în aplicare a parteneriatului.

1.1.5. În toate etapele de punere în 
aplicare a fondurilor care fac obiectul 
RDC, parteneriatul trebuie organizat 
astfel încât să implice în mod direct 
autoritățile regionale și locale în 
pregătirea contractelor de parteneriat și a 
programelor, precum și în pregătirea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea programelor respective. 
Partenerii sociali și economici, alte 
autorități publice, precum și organismele 
care reprezintă societatea civilă, inclusiv 
partenerii în domeniul protecției 
mediului, organizațiile neguvernamentale 
și organismele responsabile pentru 
promovarea egalității și a nediscriminării 
trebuie incluse, de asemenea, pentru a 
garanta parteneriatul în toate etapele de 
punere în aplicare a politicilor. 
Parteneriatul este organizat după cum 
urmează:
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(a) partenerii ar trebui să reprezinte 
diferite niveluri teritoriale, în 
conformitate cu structura instituțională a 
statelor membre și parteneriatul este 
încheiat dacă se respectă următoarele 
cerințe minime:
(i) reprezentarea diferiților parteneri se 
bazează pe responsabilitățile care le-au 
revenit în cursul punerii în aplicare a
programelor;
(ii) partenerii selectează și numesc proprii 
membri în cadrul comitetelor de 
monitorizare și al altor organisme 
consultative și grupuri de lucru stabilite 
în cadrul fondurilor CSC;
(iii) comitetele de monitorizare au o 
alcătuire diversă și reprezentarea în 
cadrul acestora se bazează pe un echilibru 
între femei și bărbați; 
(iv) lista membrilor comitetelor de 
monitorizare și ai altor grupuri de lucru 
este făcută publică; 
(v) fiecare partener selectat este conștient 
de obligațiile care îi revin în ceea ce 
privește confidențialitatea și conflictele de 
interese ca urmare a instruirii în acest 
sens și a semnării unei declarații care 
stabilește caracterul oficial al acestor 
obligații.
(b) partenerii trebuie implicați în mod 
direct în elaborarea contractelor de 
parteneriat, precum și în toate etapele de 
pregătire, punere în aplicare, 
monitorizare și evaluare a programelor.
1.1.6. Cooperarea cu partenerii urmează 
cele mai bune practici. Fiecare stat 
membru asigură un nivel adecvat de 
asistență tehnică în scopul de a facilita 
implicarea și participarea partenerilor la 
toate etapele procesului de programare.
1.1.7. Statele membre încheie un 
parteneriat care respectă următoarele 
cerințe procedurale minime: 
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(i) prezentarea la timp a informațiilor în 
cursul dezbaterilor privind documentele 
strategice; 
(ii) acordarea de timp suficient pentru ca 
părțile interesate să analizeze, să se 
consulte cu membrii lor și cu grupurile de 
interese și să ofere feedback cu privire la 
documente; 
(iii) existența unor canale adecvate pentru 
ca părțile interesate să adreseze întrebări 
sau să prezinte sugestii și observații; 
(iv) asigurarea transparenței în ceea ce 
privește modul în care au fost luate în 
considerare propunerile și observațiile 
partenerilor, inclusiv prezentarea unei 
explicații în cazul respingerii 
observațiilor; și 
(v) diseminarea rezultatelor consultărilor. 

1.1.8. În plus, ar trebui să se ia în 
considerare accesibilitatea persoanelor cu 
handicap la acest proces, inclusiv la 
mediul fizic.

1.2. Dezvoltarea durabilă
1.2.1. Principiul dezvoltării durabile 
prevăzut la articolul 3 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană (TUE) face referire 
la un concept de progres conform căruia 
aspectele sociale, economice și de mediu 
trebuie luate în considerare în cazul în 
care acestea sunt legate de bunăstare și de 
o mai bună calitate a vieții generațiilor 
prezente și viitoare.
1.2.2. Prin urmare, considerentele privind 
dezvoltarea durabilă, precum și principiul 
„poluatorul plătește” trebuie să facă parte 
integrantă din fiecare plan, de la 
elaborare la punere în aplicare și de la 
monitorizare la evaluare. Neaplicarea 
principiului „poluatorul plătește” poate fi 
autorizată numai în cazuri excepționale și 
cu condiția să existe măsuri de atenuare 
clare.
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1.2.3. Pentru a răspunde provocărilor 
complexe cu care se confruntă, statele 
membre și regiunile trebuie să utilizeze 
toate instrumentele politice disponibile ale 
Uniunii. În special, în scopul de a 
combate schimbările climatice, resursele 
trebuie concentrate asupra elaborării 
unor măsuri de prevenire și de atenuare. 
Orice investiție nouă efectuată cu sprijin 
din partea fondurilor care fac obiectul 
RDC trebuie să fie de așa natură încât să 
reziste în mod inerent la impactul 
schimbărilor climatice și al dezastrelor 
naturale.
1.2.4. FEDER și FC trebuie să sprijine în 
continuare investițiile majore în 
infrastructurile statelor membre și ale 
regiunilor în scopul de a îndeplini 
condițiile din Directiva-cadru privind apa1

și din alte directive relevante. Există 
soluții tehnologice menite să contribuie la 
acțiuni durabile, iar altele noi sunt în curs 
de elaborare; prin urmare, FEDER 
trebuie să sprijine în continuare 
cercetarea în acest domeniu. Un astfel de 
sprijin trebuie să vizeze să completeze 
măsurile prevăzute în inițiativa 
Orizont 2020. Finanțarea acțiunilor în 
domeniul biodiversității poate fi pusă la 
dispoziție prin intermediul FEADR și 
EMFF. FEADR poate fi utilizat, de 
asemenea, pentru a oferi sprijin 
gestionarilor de terenuri în cazul în care 
cerințele obligatorii de mediu conduc la 
dezavantaje specifice zonelor.
1.2.5. Urmărirea dezvoltării durabile nu 
trebuie să fie un exercițiu tehnic. Pentru a 
asigura că acest obiectiv este integrat în 
exploatarea, pe teren, a fondurilor care 
fac obiectul RDC, autoritățile de 
management trebuie să țină seama în mod 
corespunzător și coerent de acest obiectiv 
pe parcursul ciclului de viață al 
programului și, pentru a reduce efectele 
dăunătoare mediului ale intervențiilor, 

                                               
1 Trimitere la JO … Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000.
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acestea trebuie să adopte o abordare mai 
activă luând, printre altele, următoarele 
măsuri:
(a) direcționarea investițiilor către opțiuni 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor;
(b) evaluarea cu atenție a nevoii de 
investiții în cazul în care investițiile 
respective au un impact negativ 
semnificativ asupra mediului;
(c) adoptarea unei perspective pe termen 
lung la compararea costurilor ciclului de 
viață al metodelor alternative de investiții;
(d) utilizarea achizițiilor publice 
ecologice.

1.3. Promovarea egalității între bărbați și 
femei și nediscriminarea
1.3.1. Statele membre și regiunile ar 
trebui să ia măsurile necesare pentru a 
elimina inegalitățile, pentru a preveni 
orice discriminare pe criterii de sex, rasă 
sau origine etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă, orientare sexuală sau 
identitate de gen, în toate etapele de 
punere în aplicare a fondurilor care fac 
obiectul RDC.
1.3.2. Statele membre și regiunile trebuie 
să urmărească obiectivul de egalitate între 
femei și bărbați și trebuie să ia măsurile 
necesare pentru a preveni orice 
discriminare în cursul pregătirii, al 
punerii în aplicare, al monitorizării și al 
evaluării operațiunilor din cadrul 
programelor cofinanțate din fondurile 
care fac obiectul RDC și să indice în mod 
clar acțiunile care țin seama de acest 
principiu în cadrul programelor.
1.3.3. Statele membre și regiunile ar 
trebui să urmărească obiectivul de 
egalitate între femei și bărbați prevăzut la 
articolul 8 din TFUE și să asigure 
integrarea acestuia în pregătirea, punerea 
în aplicare, monitorizarea și evaluarea 
acțiunilor în cadrul tuturor fondurilor 
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CSC, precum și integrarea perspectivei de 
gen ca principiu obligatoriu. Programele 
sprijinite din FEDER, FSE și Fondul de 
coeziune ar trebui să precizeze în mod 
explicit contribuția preconizată din aceste 
fonduri pentru egalitatea de gen, prin 
stabilirea unor obiective și instrumente 
detaliate. Analiza de gen ar trebui inclusă 
în analiza obiectivelor de intervenție. 
Sistemele de monitorizare și de colectare a 
datelor sunt, de asemenea, esențiale 
pentru a oferi o imagine clară a modului 
în care programele ating obiectivele de 
egalitate de gen. Progresul este 
demonstrat prin aplicarea unor indicatori 
orizontali. Ar trebui să se asigure 
participarea organismelor competente 
responsabile pentru promovarea egalității 
de gen în cadrul parteneriatului. Este 
recomandat să organizeze structuri 
permanente sau să se atribuie în mod 
explicit structurilor existente o funcție 
consultativă cu privire la egalitatea de 
gen, în scopul de a furniza expertiza 
necesară în pregătirea, monitorizarea și 
evaluarea fondurilor CSC. O rată mai 
mare a participării femeilor la piața 
muncii, atât în calitate de angajatori, cât 
și în calitate de angajați, ar revigora 
economia Uniunii. Deblocarea 
potențialului pentru o astfel de creștere a 
activității, prin majorarea ratei de 
ocupare a forței de muncă în rândul 
femeilor, este esențială pentru atingerea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 de 
atingere a unei rate de ocupare a forței de 
muncă pentru bărbați și femei de 75 %. 
Prin urmare, barierele în calea 
participării femeilor la piața muncii 
trebuie să fie pe deplin abordate, inter 
alia, prin reducerea segmentării pieței 
muncii în funcție de profesie și sector, 
printre altele, prin încurajarea unei 
participări mai mari a femeilor la C&D și 
prin integrarea lucrătoarelor în cadrul 
programelor de formare și de calificare în 
domeniul locurilor de muncă ecologice. 
Statele membre și regiunile trebuie să 
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asigure prin acțiuni specifice că în afară 
de FSE, și FEDER, FC, EMFF și 
FEADR finanțează activitățile care 
promovează independența economică a 
femeilor, care contribuie la realizarea 
unui echilibru adecvat între viața 
profesională și viața de familie și care 
sporesc oportunitățile pentru femei în 
calitate de antreprenori.
1.3.4. Monitorizarea și evaluarea 
programelor vor contribui la măsurarea 
impactului contribuției estimate a 
fondurilor care fac obiectul RDC la 
egalitatea de gen.
1.3.5. Avizul emis de către organismele de 
promovare a egalității cu privire la 
programele FSE, FEDER și ale Fondului 
de coeziune vizează să asigure că toate 
dispozițiile necesare sunt în vigoare. În 
plus, se recomandă cu fermitate 
implicarea organismelor pentru egalitate 
sau a altor organizații active în domeniul 
combaterii discriminării, în scopul de a 
furniza expertiza necesară în pregătirea, 
monitorizarea și evaluarea fondurilor.

1.4. Accesibilitatea
1.4.1. Toate produsele și serviciile oferite 
publicului și care sunt cofinanțate din 
fondurile care fac obiectul RDC trebuie 
să fie accesibile. În special, accesibilitatea 
la mediul urban, la transport și la 
tehnologiile informației și comunicațiilor 
este esențială pentru incluziunea 
grupurilor defavorizate, inclusiv a 
persoanelor cu mobilitate redusă și a 
persoanelor cu handicap, având în vedere 
mai ales Convenția ONU privind 
drepturile persoanelor cu handicap care 
este în vigoare din 3 mai 2008 și politicile 
UE de punere în aplicare a acestei 
convenții a ONU.
1.4.2. Este esențial să se abordeze în mod 
adecvat nevoile persoanelor cu cele mai 
puține șanse de acces la piața muncii, ale 
persoanelor cu handicap, ale migranților, 
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ale refugiaților și ale solicitanților de azil, 
ale persoanelor fără adăpost și ale altor 
grupuri expuse riscului sărăciei, ale 
copiilor, ale tinerilor, ale persoanelor în 
vârstă, ale minorităților etnice și ale altor 
grupuri defavorizate, în scopul de a le 
permite să se integreze mai bine pe piața 
muncii și să participe pe deplin la viața 
socială.
1.4.3. Statele membre și regiunile trebuie 
să promoveze în continuare în mod egal 
coeziunea socială și coeziunea economică 
și teritorială în toate regiunile din UE, 
dacă se dorește ca obiectivele Strategiei 
UE 2020 să fie atinse. Pentru fiecare 
categorie de regiuni se stabilește o cotă 
minimă pentru FSE în conformitate cu 
articolul 84 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) nr. …(RDC), având 
ca rezultat o cotă minimă generală pentru 
FSE de 25 % din bugetul alocat politicii 
de coeziune (exceptând mecanismul 
Conectarea Europei).

1.5. Demografia
1.5.1. Adaptarea la schimbările 
demografice reprezintă una dintre 
provocările principale cu care se vor 
confrunta statele membre și regiunile în 
următoarele decenii. Scăderea ponderii 
populației active, combinată cu creșterea 
ponderii persoanelor pensionate, va 
exercita presiuni suplimentare asupra 
sistemelor de protecție socială ale statelor 
membre și, prin urmare, asupra 
competitivității economice a Uniunii.
1.5.2. Schimbările demografice generează 
noi provocări. Astfel de evoluții 
demografice trebuie studiate și abordate 
în special la nivel regional și local, ori de 
câte ori se observă tendințe diferite de 
evoluție. Statele membre și regiunile 
trebuie să se bazeze pe fondurile care fac 
obiectul RDC pentru a dezvolta strategii 
adaptate în scopul de a aborda problemele 
demografice și de a crea oportunități 
pentru dezvoltarea „economiei pentru 
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vârsta a treia”.
1.5.3. Creșterea oportunităților de 
angajare pentru persoanele în vârstă va 
aduce numeroase beneficii oamenilor, 
societăților și bugetelor publice. Statele 
membre și regiunile trebuie să utilizeze 
fondurile care fac obiectul RDC în scopul 
de a lua măsuri pentru a facilita 
incluziunea tuturor grupelor de vârstă. 
Utilizarea eficientă a tuturor resurselor 
umane existente, inclusiv prin depunerea 
unor eforturi de combatere a șomajului în 
rândul tinerilor, reflectă că una dintre 
sarcinile imediate ale fondurilor care fac 
obiectul RDC este de a contribui la 
dezvoltarea la maximum a potențialului 
populației Uniunii. Acest lucru se va 
realiza prin îmbunătățirea accesului la 
educație, stabilirea unui nivel minim de
educație și de calitate a acesteia și 
creșterea numărului structurilor de 
asistență socială. Investițiile în 
infrastructura de sănătate ar contribui, de 
asemenea, la atingerea obiectivului unei 
vieți profesionale sănătoase și de lungă 
durată pentru toți cetățenii Uniunii.
1.5.4. În elaborarea programelor lor, 
statele membre și regiunile trebuie să țină 
seama de provocările pe termen lung 
generate de schimbările demografice. În 
regiunile cele mai afectate de schimbările 
demografice, trebuie să se identifice 
măsuri pentru:
(a) sprijinirea reînnoirii demografice prin 
crearea unor condiții mai bune pentru 
familii și prin stabilirea unui echilibru 
mai bun între viața profesională, viața 
privată și viața de familie;
(b) creșterea ocupării forței de muncă; 
creșterea productivității și a performanței 
economice prin investiții în educație și în 
cercetare;
(c) concentrarea asupra caracterului 
adecvat și a calității în domeniul educației 
și al structurilor de asistență socială;
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și
(d) asigurarea unei asistențe medicale și a 
unei îngrijiri pe termen lung rentabile, 
inclusiv a investițiilor în infrastructură;

1.6. Abordare integrată
1.6.1. O abordare teritorială integrată este 
fundamentală pentru a răspunde în mod 
eficient provocărilor cu care se confruntă 
statele membre și regiunile. Aceste 
provocări sunt legate de impactul: 
globalizării; al preocupărilor legate de 
mediu și energie; al problemelor legate de 
îmbătrânirea populației și al schimbărilor 
demografice; al transformării tehnologice 
și al cererilor de inovare; al inegalității 
veniturilor și al segregării sociale. Natura 
complexă și interdependentă a acestor 
aspecte denotă că soluțiile trebuie să aibă 
un caracter integrat, multisectorial și 
multidimensional pentru a se bucura de 
succes.
1.6.2. În acest context, fondurile care fac 
obiectul RDC oferă posibilitatea de a 
combina sprijinul din partea diferitelor 
fonduri ale UE în pachete integrate, care 
sunt adaptate pentru a răspunde nevoilor 
locale și regionale specifice.
1.6.3. La elaborarea propriilor strategii și 
programe, în vederea identificării celor 
mai potrivite intervenții, statele membre și 
regiunile trebuie să acorde o atenție 
deosebită caracteristicilor teritoriale, 
structurale și instituționale predominante, 
cum ar fi conectivitatea regiunii în cauză, 
modelele de ocupare a forței de muncă și 
mobilitatea forței de muncă; legăturilor 
rural-urban; interdependențelor locale 
dintre diferitele sectoare; patrimoniului 
cultural; îmbătrânirii și schimbărilor 
demografice etc.
1.6.4. Statele membre și regiunile trebuie 
să analizeze care sunt provocările 
societale majore cu care se confruntă. Ca 
răspuns la aceste provocări, ele trebuie să 
ia în considerare, de asemenea, 
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preocuparea legată de aspectele specifice 
ale bunăstării cetățenilor lor pe care 
doresc să le influențeze și să le 
consolideze prin intermediul politicii, 
precum și preocuparea legată de modul în 
care politica urmează să fie concepută și 
pusă în aplicare în contextul special al 
statului membru sau al regiunii în cauză.
1.6.5. Pentru a promova politici eficiente 
adaptate la nevoile regionale specifice, 
statele membre și regiunile trebuie să 
dezvolte în continuare o abordare 
teritorială integrată în ceea ce privește 
conceperea și punerea în aplicare a unei 
politici. Metoda investițiilor teritoriale 
integrate ar trebui să fie principalul 
instrument pentru realizarea unei 
dezvoltări durabile echilibrate care are 
potențialul de a promova ocuparea forței 
de muncă, incluziunea socială și 
prosperitatea, ținând seama de aspectele 
contextuale relevante, dar acordând 
atenție următoarelor elemente esențiale:
(a) evaluarea potențialului și a capacității 
de dezvoltare a regiunii în vederea 
realizării obiectivelor Strategiei Europa 
2020;
(b) evaluarea provocărilor cu care se 
confruntă regiunea în domeniul 
dezvoltării, precum și a capacității 
acesteia de a le aborda;
(c) examinarea dimensiunii și a 
contextului teritorial adecvat pentru 
conceperea și punerea în aplicare a unor 
politici, în conformitate cu principiul 
subsidiarității;
(d) combinarea uneia sau a mai multor 
priorități de investiții complementare din 
obiective tematice diferite în cadrul unei 
axe prioritare sau al unui program;
(e) proiectarea regimurilor de guvernanță 
pe mai multe niveluri necesare pentru a 
asigura o aplicare eficientă a politicilor;
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(f) selectarea unor indicatori de rezultat 
adecvați care să fie utilizați pentru 
monitorizarea și evaluarea politicilor.

2. Sinergii și coordonarea fondurilor care 
fac obiectul RDC cu alte instrumente ale 
politicilor UE

2.1. Introducere
2.1.1. În vederea obținerii unor rezultate 
optime pentru o creștere și o dezvoltare 
durabilă pe teren, este important să se 
coordoneze toate politicile Uniunii și 
instrumentele aferente care joacă un rol 
în realizarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale, precum și a unei dezvoltări 
teritoriale mai echilibrate în UE. Acest 
lucru trebuie să se reflecte, de asemenea, 
într-o mai bună coordonare între bugetul 
Uniunii și bugetele naționale și 
subnaționale ale statelor membre în 
finanțarea priorităților politice comune, 
precum și într-o cooperare verticală 
îmbunătățită între UE și entitățile 
naționale și regionale.
2.1.2. Sinergiile și coordonarea nu 
implică soluții universal valabile. În acest 
context, este necesar să se efectueze o 
analiză mai detaliată a impactului produs 
de politicile Uniunii asupra regiunilor și 
asupra coeziunii în vederea stimulării de 
sinergii eficace și a identificării și 
promovării celor mai adecvate mijloace la 
nivel european de susținere a investițiilor 
locale și regionale.
2.1.3. Statele membre și regiunile trebuie 
să asigure coerența în etapele de 
programare și de punere în aplicare între 
intervențiile sprijinite din fondurile care 
fac obiectul RDC și obiectivele altor 
politici ale UE. În acest sens, acestea 
trebuie să încerce:
(a) să identifice și să exploateze 
complementaritățile dintre diferitele 
instrumente ale Uniunii la nivel național 
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și regional, atât în faza de planificare, cât 
și la punerea în aplicare;
(b) să optimizeze structurile existente și, 
dacă este necesar, să stabilească unele 
noi, care să faciliteze identificarea 
strategică a priorităților pentru diferite 
instrumente și structuri de coordonare la 
nivel național, să evite dublarea 
eforturilor și să identifice domeniile în 
care este necesar un sprijin financiar 
suplimentar;
(c) să utilizeze pe deplin potențialul de a 
combina sprijinul acordat pentru diferite 
instrumente în scopul de a susține 
operațiunile individuale și să colaboreze 
îndeaproape cu responsabilii pentru 
punerea în aplicare a altor instrumente 
naționale, în scopul de a oferi 
beneficiarilor oportunități de finanțare 
coerente și simplificate.

2.2. Inițiativa Orizont 2020
2.2.1. Consolidarea sinergiilor și a 
complementarităților dintre politica de 
coeziune și inițiativa Orizont 2020 și
repartizarea clară, în același timp, a 
domeniilor de intervenție între acestea, 
sunt esențiale.
2.2.2. În special, statele membre și 
regiunile trebuie să elaboreze o strategie 
națională sau regională în domeniul 
cercetării și al inovării (C&I) pentru 
„specializarea inteligentă”, în 
conformitate cu programul național de 
reformă. Aceste strategii trebuie 
formulate prin colaborarea strânsă dintre 
autoritățile de management naționale sau 
regionale și autoritățile direct vizate de 
inițiativa Orizont 2020, dar și prin 
implicarea părților interesate, cum ar fi 
universitățile și instituțiile de învățământ 
superior, industria locală și partenerii 
sociali. Strategiile respective în domeniul 
inovării trebuie să ia în considerare atât 
acțiunile din amonte, cât și din aval care 
sunt întreprinse în temeiul inițiativei 
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Orizont 2020 și care decurg din acesta.
2.2.3. Acțiunile din amonte pentru 
pregătirea actorilor regionali în domeniul 
C&I în scopul participării la proiectele 
înscrise în inițiativa Orizont 2020 („o cale
către excelență”) se vor desfășura prin 
consolidarea capacităților. Comunicarea 
și cooperarea dintre punctele de contact 
naționale ale inițiativei Orizont 2020 și 
autoritățile de management al fondurilor 
care fac obiectul RDC trebuie consolidate, 
în special în ceea ce privește proiectele 
selecționate în cadrul inițiativei 
Orizont 2020 care nu au fost finanțate din 
cauza lipsei de resurse.
2.2.4. Acțiunile din aval trebuie să 
furnizeze mijloacele necesare pentru 
exploatarea și răspândirea pe piață a 
rezultatelor în domeniul C&I care provin 
din inițiativa Orizont 2020 și pot include: 
instalații pilot și situri experimentale, 
validarea conceptelor și finanțarea în faze 
incipiente, instalații de incubare, 
cercetare aplicată, capacități specifice de 
transfer industrial și tehnologic și sprijin 
pentru clustere.
2.2.5. Autoritățile naționale și regionale 
trebuie să beneficieze de sprijin comun 
pentru elaborarea și punerea în aplicare a 
unor astfel de strategii în domeniul 
inovării, care pot include: sprijin pentru 
identificarea oportunităților de finanțare 
în comun a unor infrastructuri de C&I de 
interes european, promovarea colaborării 
internaționale, sprijin metodologic prin 
evaluări inter pares, schimbul de bune 
practici și formare în regiuni.
2.2.6. Statele membre și regiunile ar 
trebui să ia în considerare următoarele 
măsuri suplimentare care vizează 
valorificarea potențialului lor de 
excelență și de inovare într-un mod care 
este complementar sinergiilor cu inițiativa 
Orizont 2020 și care creează astfel de
sinergii:
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(a) conectarea centrelor de excelență în 
curs de dezvoltare și a regiunilor 
inovatoare din statele membre mai puțin 
dezvoltate cu omologi de frunte din alte 
părți ale Europei;
(b) crearea de legături cu clusterele 
inovatoare și recunoașterea excelenței în 
regiunile mai puțin dezvoltate;
(c) instituirea unor funcții de „președinți 
ai SEC” pentru a atrage specialiști 
remarcabili din mediul academic; 
și
(d) sprijinirea accesului la rețelele 
internaționale de cercetători și inovatori.

2.3. LIFE
2.3.1. Sinergiile cu instrumentele politice 
ale Uniunii (atât instrumente de 
finanțare, cât și alte instrumente), care 
contribuie la atenuarea efectelor 
schimbărilor climatice, la protecția 
mediului și la utilizarea eficientă a 
resurselor, trebuie exploatate, atunci când 
este posibil.
2.3.2. Întrucât programele vor contribui 
la atingerea obiectivelor de creștere 
durabilă printr-o concentrare tematică 
mai puternică și prin consolidarea 
principiului dezvoltării durabile, sinergiile 
prevăzute la punctul 2.3.1 sunt inerente în 
cadrul de reglementare a fondurilor care 
fac obiectul RDC.
2.3.3. Sinergiile cu LIFE, în special cu 
proiecte integrate în domeniul naturii 
(cum ar fi serviciile ecosistemice și 
biodiversitatea), al apei, al deșeurilor, al 
aerului, al atenuării schimbărilor 
climatice și al adaptării la schimbările 
climatice trebuie continuate. Coordonarea 
cu LIFE trebuie asigurată prin sprijinirea 
proiectelor care au un caracter 
complementar, precum și prin 
promovarea utilizării unor soluții, metode 
și abordări validate în cadrul programului 
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LIFE.
2.3.4. Utilizarea evaluărilor impactului 
asupra mediului (EIM), a evaluărilor 
impactului asupra dezvoltării durabile 
(EID), a evaluărilor strategice de mediu 
(ESM) și a altor instrumente relevante 
trebuie promovată pentru a ține seama de 
pierderea biodiversității, de efectele 
schimbărilor climatice asupra amenajării 
teritoriului (inclusiv strategii 
macroregionale), precum și de procesul 
decizional regional și local.
2.3.5. Statele membre și regiunile trebuie 
să promoveze infrastructura ecologică, 
ecoinovarea și adoptarea tehnologiilor 
inovatoare pentru a crea o economie mai 
ecologică.
2.3.6. Consolidarea capacităților este o 
condiție necesară pentru întreprinderea 
acestor activități și trebuie să consolideze 
potențialul și să dezvolte competențele 
autorităților și ale partenerilor de la nivel 
local și regional.
2.3.7. Având în vedere faptul că 
provocările legate de mediu nu respectă 
granițele administrative, cooperarea 
transfrontalieră, interregională și 
transnațională dintre autoritățile 
europene, naționale, regionale și locale în 
ceea ce privește protejarea biodiversității 
și a resurselor naturale în regiuni are o 
importanță majoră. Utilizarea mai bună a 
potențialului cooperării teritoriale, 
precum și schimburile de informații, de 
experiență și de bune practici ar contribui 
în mod semnificativ la atingerea 
obiectivelor de mediu și a celor legate de 
schimbările climatice.
2.3.8. În plus, finanțarea din fondurile 
care fac obiectul RDC trebuie coordonată 
cu sprijinul acordat din programul 
NER 300, care folosește veniturile din 
licitarea certificatelor în cadrul schemei 
UE de comercializare a certificatelor de 
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emisii1.

2.4. „Erasmus pentru toți”
2.4.1. Trebuie să se asigure și să se 
sporească sinergiile dintre fondurile care 
fac obiectul RDC și programul „Erasmus 
pentru toți” pentru a crește la maximum 
eficiența instrumentelor dezvoltate, 
precum și impactul social și economic al 
investițiilor în capitalul uman. 
2.4.2. Investițiile sincronizate vor aduce 
beneficii esențiale atât persoanelor fizice, 
cât și societății în ansamblu, prin 
contribuția la creșterea economică și la 
prosperitate, prin asigurarea unei 
înțelegeri interculturale mai bune, prin 
accesul la o gamă largă de programe 
educaționale și de formare, atât formale, 
cât și informale și prin stimularea 
inițiativelor privind tineretul și a 
acțiunilor privind cetățenii, direcționate 
către toate generațiile. 
2.4.3. Noul program educațional propus 
de programul „Erasmus pentru toți” al 
Comisiei susține, în principal, proiecte 
transnaționale, în timp ce politica de 
coeziune are o dimensiune regională și 
națională mult mai pronunțată. 
2.4.4. Statele membre și regiunile sunt 
încurajate să testeze instrumente și 
metode care rezultă din cooperarea 
transnațională prin programul „Erasmus 
pentru toți” și, ulterior, să le pună în 
aplicare pe teritoriul lor prin intermediul 
fondurilor care fac obiectul RDC.
2.4.5. Comisia și statele membre trebuie 
să asigure o coordonare eficientă între 
politica de coeziune și „Erasmus pentru 
toți”, făcând o distincție clară între 
tipurile de investiții și grupurile țintă 

                                               
1 JO L 290, 6.11.2010, p. 39–48 2010/670/UE: Decizia Comisiei din 3 noiembrie 2010 de stabilire a criteriilor 
ș i  măsurilor pentru finanțarea proiectelor demonstrative comerciale care vizează captarea ș i  stocarea 
geologică a CO2 în condiții de siguranță a mediului, precum și a proiectelor demonstrative de tehnologii 
inovatoare în domeniul energiei din surse regenerabile, în cadrul sistemului de comercializare a certificatelor 
de emisii de gaze cu efect de seră în Comunitate instituit prin Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului (2010/670/UE) JO L 275, 25.10.2003, p. 32–46.
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sprijinite.
2.4.6. Programul „Erasmus pentru toți” 
își concentrează sprijinul asupra 
proiectelor transnaționale, inclusiv 
asupra mobilității studenților, a tinerilor 
și a personalului; asupra parteneriatelor 
strategice dintre organizații și instituții 
din Europa și asupra acțiunilor care 
sprijină dezvoltarea și punerea în aplicare 
a politicilor. 
2.4.7. Obiectivele principale ale 
priorităților de investiții pentru politica de 
coeziune vor fi: educația (sprijin pentru 
grădinițe, școli primare și secundare, 
universități) și formarea profesională 
adaptată la piața muncii [pentru a asigura 
că toți adulții care sunt în căutarea unui 
loc de muncă sau care doresc să își 
schimbe locul de muncă, și toți adulții 
care studiază în general, pot fi sprijiniți 
(în mod similar cu acțiunea PPM –
„Persoane pe piața muncii” – din cadrul 
subprogramului „Leonardo da Vinci”)].
2.4.8. În plus, se vor obține rezultate 
îmbunătățite prin însumarea fondurilor 
pentru mobilitate, pentru activitățile care 
integrează bunele practici și pentru 
proiectele inovatoare identificate la 
nivelul UE în cadrul noului program 
pentru educație, tineret și sport, asigurând 
o comunicare reală, transparentă și ușor 
accesibilă cetățenilor la nivelul UE și la 
nivel național și regional.

2.5. Programul pentru schimbări sociale 
și inovare socială (PSCI)
2.5.1. Sinergiile dintre fondurile care fac 
obiectul RDC și programul Uniunii 
Europene pentru schimbări sociale și 
inovare socială (PSCI) ar trebui sporite, 
în scopul de a contribui la punerea în 
aplicare a Strategiei Europa 2020, a 
obiectivelor sale principale, a inițiativelor 
emblematice, a orientărilor integrate și a 
inițiativei privind oportunitățile pentru 
tineri, prin acordarea de sprijin financiar 



AM\906345RO.doc 47/101 PE491.157v02-00

RO

pentru promovarea unui nivel ridicat de 
locuri de muncă durabile și de înaltă 
calitate prin garantarea unei protecții 
sociale adecvate și decente, prin 
combaterea excluziunii sociale și a 
sărăciei, prin îmbunătățirea condițiilor de 
muncă, a ocupării forței de muncă și a 
situației educaționale a tinerilor.
2.5.2. Comisia, în cooperare cu statele 
membre, asigură că activitățile 
desfășurate în cadrul fondurilor 
structurale, în special al FSE și al PSCI, 
sunt complementare și în conformitate cu 
alte acțiuni ale Uniunii în domenii cum ar 
fi dialogul social, justiția și drepturile 
fundamentale, egalitatea de șanse, 
educația, formarea profesională, 
drepturile și bunăstarea copiilor, politica 
pentru tineret, politica în domeniul 
migrației, cercetarea și inovarea, 
antreprenoriatul, sănătatea, condițiile de 
muncă, extinderea și relațiile externe, 
precum și politica economică generală.
2.5.3. În regiunile de frontieră, 
parteneriatele transfrontaliere EURES 
joacă un rol important în dezvoltarea unei 
adevărate piețe europene a forței de 
muncă. Prin urmare, parteneriatele 
transfrontaliere EURES ar trebui să fie 
sprijinite în continuare prin activități 
orizontale ale Uniunii, care ar putea fi 
completate de resurse naționale sau de 
FSE.
2.5.4. Pentru a se asigura 
complementaritatea, acțiunile în cadrul 
PSCI ar trebui strâns coordonate cu cele 
întreprinse în cadrul politicii de coeziune. 
Statele membre ar trebui să coordoneze 
acțiuni corespunzătoare în cadrul 
fondurilor CSC, în special în cadrul FSE 
și FEDER, cu acțiuni din cadrul axei 
PSCI privind microfinanțarea și 
antreprenoriatul social, care au drept 
scop creșterea accesului la microfinanțare 
și a disponibilității microfinanțării pentru 
persoanele care și-au pierdut sau riscă să 
își piardă locul de muncă sau care au 
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dificultăți de integrare sau de reintegrare 
pe piața muncii, precum și pentru 
persoanele care se confruntă cu 
amenințarea excluderii sociale și pentru 
cele vulnerabile, aflate într-o situație 
dezavantajoasă în privința accesului la 
piața de credit convențională și care 
doresc să înființeze o întreprindere nouă 
sau să dezvolte propria 
microîntreprindere, inclusiv o activitate 
independentă, precum și pentru 
microîntreprinderi, în special în economia 
socială, și pentru microîntreprinderile 
care angajează persoane aflate într-o 
situație dezavantajoasă pe piața muncii.
2.5.5. La inițiativa Parlamentului 
European, axa Inițiativa privind tineretul 
din cadrul PSCI sprijină acțiunile 
destinate persoanelor cu vârsta sub 25 de 
ani, printre altele, acțiuni de prevenire a 
abandonului școlar timpuriu, în special 
prin reintegrarea în formare, acțiuni de 
dezvoltare a competențelor relevante 
pentru piața muncii, în scopul de a reuni 
domeniul ocupării forței de muncă, al 
educației și al formării profesionale, 
acțiuni de susținere a primei experiențe 
profesionale și a formării la locul de 
muncă, în scopul de a oferi tinerilor 
oportunitatea de a dobândi atât 
competențe relevante, cât și experiență de 
muncă și de a beneficia de stagii și de 
programe de ucenicie de calitate, precum 
și acțiuni de sprijinire a accesului 
acestora la piața muncii. În vederea 
consolidării acestor acțiuni, statele 
membre și regiunile ar trebui să 
stabilească acțiuni corespunzătoare în 
cadrul programelor în temeiul fondurilor 
CSC.

2.6. MCE + TEN, rețele energetice și de 
telecomunicații
2.6.1. Pentru a maximiza valoarea 
adăugată europeană, FEDER, Fondul de 
coeziune, rețelele transeuropene și 
mecanismul Conectarea Europei (MCE) 
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trebuie planificate în strânsă cooperare, 
astfel încât să se asigure stabilirea unor 
legături optime între diferite tipuri de 
infrastructuri (în domeniul transportului, 
al energiei și al telecomunicațiilor) la 
nivel local, regional și național și pe 
întreg teritoriul Uniunii. Trebuie să se 
asigure că fondurile au un efect de 
pârghie maxim asupra proiectelor cu o 
dimensiune europeană și care au legătură 
cu piața unică, acordând prioritate în 
special rețelelor energetice, digitale și de 
transport.
2.6.2. La fel cum infrastructura națională 
trebuie planificată în mod coerent, luând 
în considerare dezvoltarea de legături 
transfrontaliere în Uniune și stabilind 
legături între regiuni în interiorul unui 
stat membru, și planurile trebuie să se 
bazeze pe o cerere de transport reală și 
estimativă și trebuie să identifice 
legăturile lipsă și blocajele. Investițiile în 
conectivitatea regională la rețeaua 
globală și la Rețeaua transeuropeană 
pentru infrastructura de transport (TEN-
T) de bază trebuie să asigure că zonele 
urbane și rurale beneficiază de 
oportunitățile create de către rețelele 
principale.
2.6.3. Prioritizarea investițiilor, care au 
un impact în exteriorul unui anumit stat 
membru, trebuie coordonată cu 
planificarea TEN-T, astfel încât 
investițiile în infrastructura de transport 
sprijinite din FEDER și din Fondul de 
coeziune să fie pe deplin în conformitate 
cu orientările TEN-T, care definesc 
prioritățile Uniunii în materie de 
transporturi, inclusiv: abordarea 
provocărilor legate de schimbările 
climatice, dezvoltarea viitoare a unei 
rețele TEN-T integrate și conceptul de 
coridor multimodal.
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2.6.4. Cartea albă privind transporturile1

a Comisiei stabilește o viziune pentru un 
sistem de transport competitiv și eficient 
din punct de vedere al resurselor, 
subliniind că o reducere semnificativă a 
gazelor cu efect de seră este necesară în 
sectorul transporturilor. Pentru fondurile 
care fac obiectul de RDC, acest lucru 
înseamnă să se acorde atenție mijloacelor 
durabile de transport și să se investească 
în domenii care oferă cea mai ridicată 
valoare adăugată europeană, de exemplu, 
rețelele transeuropene. Odată identificate, 
investițiile trebuie prioritizate în funcție 
de contribuția lor la mobilitate, la 
durabilitate, la reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră și la spațiul 
european unic al transporturilor.
2.6.5. Statele membre și regiunile trebuie 
să concentreze investițiile pe construirea 
de infrastructuri noi și pe consolidarea 
capacității infrastructurii existente prin 
modernizarea substanțială a acesteia.
2.6.6. În ceea ce privește transportul 
maritim, porturile trebuie dezvoltate ca 
puncte eficiente de intrare și de ieșire prin 
integrarea deplină în infrastructura de 
uscat. Trebuie acordată prioritate 
proiectelor privind accesul în port și 
legăturile cu căile navigabile interioare. 
Dezvoltarea unor căi navigabile interioare 
trebuie să consolideze contribuția 
acestora la rețelele europene durabile de 
transport de mărfuri.
2.6.7. În special, trebuie să se depună 
eforturi pentru stabilirea unei 
complementarități între investițiile în 
infrastructură sprijinite din FEDER și din 
Fondul de coeziune, în cadrul gestiunii 
partajate, și investițiile sprijinite din 
mecanismul Conectarea Europei (MCE), 
care este un mecanism gestionat direct 
prin selecția proiectelor competitive. MCE 
va finanța proiecte privind rețeaua de 

                                               
1 „Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport 
competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor” (COM (2011) 144 final).
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bază (părțile cele mai importante din 
punct de vedere strategic ale rețelei 
globale), care au cea mai ridicată valoare 
adăugată europeană și care par a fi cele 
mai complexe în ceea ce privește TEN-T 
din punctul de vedere al punerii în 
aplicare: legăturile transfrontaliere lipsă, 
principalele blocaje și mijloacele 
multimodale. Fondul de coeziune se va 
concentra pe proiecte cu valoare adăugată 
europeană ridicată pentru a elimina 
blocajele existente în rețelele de transport, 
prin sprijinirea infrastructurii TEN-T atât 
pentru rețeaua de bază, cât și pentru 
rețeaua globală.
2.6.8. Fondurile de coeziune și structurale 
vor realiza infrastructurile locale și 
regionale și legăturile acestora cu rețelele 
prioritare ale Uniunii în domeniul 
energiei și al telecomunicațiilor.
2.6.9. MCE este complementar fondurilor 
de coeziune și structurale, deoarece 
contribuie la realizarea obiectivelor de 
dezvoltare regională și locală în ceea ce 
privește infrastructura, în scopul de a 
genera o valoare adăugată maximă 
pentru o piață unică funcțională și 
integrată și pentru coeziunea socială, 
economică și teritorială.

2.7. IPA, IEVP, FED
2.7.1. Trebuie să se depună eforturi 
pentru a crește sinergiile dintre 
instrumentele externe și politica de 
coeziune în scopul de a îmbunătăți 
eficiența în atingerea numeroaselor 
obiective politice ale Uniunii. În special, 
trebuie să existe sinergii și 
complementarități în ceea ce privește 
Fondul european de dezvoltare, 
Instrumentul de asistență pentru 
preaderare și Instrumentul european de 
vecinătate și parteneriat.
2.7.2. Prin asigurarea unei integrări 
teritoriale mai profunde, trebuie 
valorificate sinergiile dintre activitățile de 
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cooperare teritorială în cadrul politicii de 
coeziune și al instrumentelor europene de 
vecinătate. Potențialul de creare a unor 
complementarități între aceste 
instrumente este foarte puternic în ceea ce 
privește activitățile de cooperare 
transfrontalieră. Statele membre și 
regiunile trebuie, prin urmare, să 
garanteze că activitățile existente sunt 
asociate cu Grupări europene de 
cooperare teritorială nou create, acordând 
o atenție deosebită coordonării și 
schimbului de bune practici.

3. Mecanismul de coordonare între 
fondurile care fac obiectul RDC

3.1. Statele membre și regiunile trebuie să 
garanteze că intervențiile finanțate din 
fondurile care fac obiectul RDC creează 
sinergii și că simplificarea conduce la o 
reducere a costurilor și a sarcinii 
administrative pe teren.
3.2. Ministerele și autoritățile de 
management responsabile pentru punerea 
în aplicare a fondurilor care fac obiectul 
RDC trebuie să colaboreze îndeaproape în 
cadrul pregătirii, al punerii în aplicare, al 
monitorizării și al evaluării contractului 
de parteneriat și a programelor. În 
special, acestea trebuie:
(a) să identifice domeniile de intervenție 
în care fondurile care fac obiectul RDC 
pot fi combinate într-un mod 
complementar pentru a atinge unul sau 
mai multe obiective tematice prevăzute în 
prezentul regulament;
(b) să promoveze implicarea de către 
autoritățile de management responsabile 
pentru unul dintre fondurile care fac 
obiectul RDC a altor autorități de 
management și ministere relevante în 
dezvoltarea schemelor de sprijin pentru 
asigurarea de sinergii, pentru evitarea 
suprapunerilor și pentru promovarea unei 
abordări care vizează mai multe fonduri;
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(c) să instituie comitete mixte de 
monitorizare a programelor de punere în 
aplicare a fondurilor care fac obiectul 
RDC, precum și a unor mecanisme de 
control și de gestiune în comun, dezvoltate 
pentru a facilita coordonarea dintre 
autoritățile responsabile pentru punerea 
în aplicare a fondurilor care fac obiectul 
RDC;
(d) să utilizeze soluții de e-guvernanță 
comune care vizează să ofere consultanță 
solicitanților, beneficiarilor și „ghișeelor 
unice” cu privire la oportunitățile de 
sprijin disponibile din fiecare fond dintre 
fondurile care fac obiectul RDC.

4. Priorități de coordonare teritorială 
(transfrontalieră, transnațională și 
interregională)

4.1. O cooperare care depășește granițele 
administrative și care încearcă să 
depășească și granițele naturale 
generează un potențial ridicat de 
dezvoltare regională, de creare de locuri 
de muncă și de coeziune. Cooperarea 
bazată pe necesități comune în cadrul 
unui teritoriu comun este adesea cea mai 
eficientă.
4.2. Cooperarea transfrontalieră derivă 
din înțelegerea faptului că există 
numeroase provocări care depășesc 
granițele administrative. Un răspuns 
eficient necesită o acțiune comună de 
cooperare și un schimb de cunoștințe la 
nivelul teritorial corespunzător. 
4.3. În plus, potențialul integrat al 
regiunilor de frontieră poate fi exploatat 
prin intermediul măsurilor de sprijin 
orientate la nivel local.
4.4. Cele două strategii macroregionale 
existente au deschis calea spre implicarea 
părților interesate în acțiuni comune la 
nivelul teritorial adecvat. Strategiile au 
crescut gradul de înțelegere a necesității 
de cooperare în abordarea problemelor 
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care nu pot fi soluționate de un singur 
stat membru, cum ar fi curățarea Mării 
Baltice sau a Dunării. Strategiile 
macroregionale și alte forme de cooperare 
teritorială pot fi sprijinite atât din 
FEDER, cât și din FSE și condițiile 
specifice aplicabile contribuțiilor pentru 
strategiile macroregionale trebuie 
prezentate în cadrul programelor.
4.5. Depășirea barierelor trebuie să facă 
parte din programarea fondurilor care fac 
obiectul RDC – obiectivele strategiilor 
macroregionale existente trebuie să se 
reflecte în analiza nevoilor și în stabilirea 
obiectivelor pentru programele 
operaționale relevante din etapa de 
planificare. În cazul în care obiectivele 
strategiilor macroregionale nu sunt 
incluse în planificarea strategică în 
cadrul programelor politicii de coeziune 
în regiunile și în statele membre în cauză, 
aceste strategii nu își vor fi atins scopul.
4.6. În același timp, statele membre și 
regiunile trebuie să asigure că programele 
de cooperare teritorială contribuie în mod 
eficient la obiectivele Strategiei 
Europa 2020. Statele membre și regiunile 
pot, prin urmare, să promoveze 
cooperarea și totodată să testeze, să 
utilizeze și să introducă noi soluții, 
asigurând că această cooperare susține 
obiective politice mai ample. În cazul în 
care este necesar, cooperarea teritorială 
trebuie utilizată pentru a reuni factori de 
decizie transfrontalieri care să colaboreze 
în direcția depășirii problemelor comune.
4.7. În principal, statele membre și 
regiunile trebuie să considere programele 
de cooperare teritorială drept instrumente 
utile în depășirea obstacolelor în calea 
cooperării, care, la rândul lor, ar sprijini 
obiectivele politice naționale și regionale 
care au un impact în afara zonei vizate de 
program.
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(În întregul text al prezentei anexe, este 
indicat ca forma „trebuie” să fie înlocuită 
cu forma „ar trebui”, cu excepția 
trimiterilor la parteneriat, în conformitate 
cu articolul 5, în care ar trebui utilizat 
indicativul prezent.)

Or. en

Amendamentul 536
Sergio Gutiérrez Prieto
în numele Grupului S&D

Propunere de regulament
Anexa -I

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa -I
Cadrul strategic comun

Scopul acestui cadru este de a servi, în 
conformitate cu articolul 10, ca mijloc de 
coordonare, integrare și echilibrare a 
obiectivelor diferitelor politici în contexte 
regionale specifice și, în special, ca mijloc 
de coordonare și de compensare a 
priorităților de investiții cu obiectivele 
tematice prevăzute la articolul 9.

1. Principii orizontale și provocări 
transversale

1.1. Parteneriat și guvernanță pe mai 
multe niveluri 
1.1.1. Principiul guvernanței pe mai multe 
niveluri impune întreprinderea unor 
acțiuni coordonate în conformitate cu 
principiile subsidiarității și 
proporționalității și în parteneriat. De 
asemenea, acesta trebuie să se manifeste 
sub forma cooperării operaționale și 
instituționalizate, în special în ceea ce 
privește elaborarea și punerea în aplicare 
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a politicilor Uniunii. Trimiterea explicită 
la principiul guvernanței pe mai multe 
niveluri în prezentul regulament 
consolidează acest principiu și oferă 
politicii de coeziune în sine valoare 
adăugată.
1.1.2. Principiul guvernanței pe mai multe 
niveluri trebuie respectat pentru a facilita 
realizarea coeziunii sociale, economice și 
teritoriale și concretizarea priorităților 
Uniunii privind creșterea inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii.
1.1.3. Pentru a asigura eficiența 
guvernanței pe mai multe niveluri, statele 
membre și regiunile trebuie să întreprindă 
următoarele acțiuni:
(a) să pună în aplicare parteneriatul în 
conformitate cu codul european de 
conduită menționat la articolul 5; 
(b) să instituie mecanisme de coordonare 
între diferitele niveluri de guvernare în 
conformitate cu sistemele respective de 
competențe constituționale;
(c) să prezinte rapoarte periodice privind 
punerea în aplicare a parteneriatului.

1.1.4. În toate etapele de punere în 
aplicare a fondurilor care fac obiectul 
RDC, parteneriatul trebuie organizat 
astfel încât să implice în mod direct 
autoritățile regionale și locale în 
pregătirea contractelor de parteneriat și a 
programelor, precum și în pregătirea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea programelor respective. 
Partenerii sociali și economici, alte 
autorități publice, precum și organismele 
care reprezintă societatea civilă, inclusiv 
partenerii în domeniul protecției 
mediului, organizațiile neguvernamentale 
și organismele responsabile pentru 
promovarea egalității și a nediscriminării 
trebuie incluse, de asemenea, pentru a 
garanta parteneriatul în toate etapele de 
punere în aplicare a politicilor.
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1.2. Dezvoltarea durabilă
1.2.1. Principiul dezvoltării durabile 
prevăzut la articolul 3 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană (TUE) face referire 
la un concept de progres conform căruia 
aspectele sociale, economice și de mediu 
trebuie luate în considerare în cazul în 
care acestea sunt legate de bunăstare și de 
o mai bună calitate a vieții generațiilor 
prezente și viitoare.
1.2.2. Prin urmare, considerentele privind 
dezvoltarea durabilă, precum și principiul 
„poluatorul plătește” trebuie să facă parte 
integrantă din fiecare plan, de la 
elaborare la punere în aplicare și de la 
monitorizare la evaluare. Neaplicarea 
principiului „poluatorul plătește” poate fi 
autorizată numai în cazuri excepționale și 
cu condiția să existe măsuri de atenuare 
clare.
1.2.3. Pentru a răspunde provocărilor 
complexe cu care se confruntă, statele 
membre și regiunile trebuie să utilizeze 
toate instrumentele politice disponibile ale 
Uniunii. În special, în scopul de a 
combate schimbările climatice, resursele 
trebuie concentrate asupra elaborării 
unor măsuri de prevenire și de atenuare. 
Orice investiție nouă efectuată cu sprijin 
din partea fondurilor care fac obiectul 
RDC trebuie să fie de așa natură încât să 
reziste în mod inerent la impactul 
schimbărilor climatice și al dezastrelor 
naturale.
1.2.4. FEDER și FC trebuie să sprijine în 
continuare investițiile majore în 
infrastructurile statelor membre și ale 
regiunilor în scopul de a îndeplini 
condițiile din Directiva-cadru privind apa1

și din alte directive relevante. Există 
soluții tehnologice menite să contribuie la 
acțiuni durabile, iar altele noi sunt în curs 
de elaborare; prin urmare, FEDER 
trebuie să sprijine în continuare 

                                               
1 Trimitere la JO … Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000.
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cercetarea în acest domeniu. Un astfel de 
sprijin trebuie să vizeze să completeze 
măsurile prevăzute în inițiativa 
Orizont 2020. Finanțarea acțiunilor în 
domeniul biodiversității poate fi pusă la 
dispoziție prin intermediul FEADR și 
EMFF. FEADR poate fi utilizat, de 
asemenea, pentru a oferi sprijin 
gestionarilor de terenuri în cazul în care 
cerințele obligatorii de mediu conduc la 
dezavantaje specifice zonelor.
1.2.5. Urmărirea dezvoltării durabile nu 
trebuie să fie un exercițiu tehnic. Pentru a 
asigura că acest obiectiv este integrat în 
exploatarea, pe teren, a fondurilor care 
fac obiectul RDC, autoritățile de 
management trebuie să țină seama în mod 
corespunzător și coerent de acest obiectiv 
pe parcursul ciclului de viață al 
programului și, pentru a reduce efectele 
dăunătoare mediului ale intervențiilor, 
acestea trebuie să adopte o abordare mai 
activă luând, printre altele, următoarele 
măsuri:
(a) direcționarea investițiilor către opțiuni 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor;
(b) evaluarea cu atenție a nevoii de 
investiții în cazul în care investițiile 
respective au un impact negativ 
semnificativ asupra mediului;
(c) adoptarea unei perspective pe termen 
lung la compararea costurilor ciclului de 
viață al metodelor alternative de investiții;
(d) creșterea utilizării achizițiilor publice 
ecologice.

1.3. Promovarea egalității între bărbați și 
femei și nediscriminarea
1.3.1. Statele membre și regiunile trebuie 
să depună eforturi suplimentare pentru a 
elimina inegalitățile, pentru a promova 
egalitatea de șanse între femei și bărbați, 
precum și pentru a combate discriminarea 
pe criterii de sex, rasă sau origine etnică, 
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religie sau convingeri, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală, în toate etapele de 
punere în aplicare a fondurilor care fac 
obiectul RDC.
1.3.2. Statele membre și regiunile trebuie 
să urmărească obiectivul de egalitate între 
femei și bărbați și trebuie să ia măsurile 
necesare pentru a preveni orice 
discriminare în cursul pregătirii, al 
punerii în aplicare, al monitorizării și al 
evaluării operațiunilor din cadrul 
programelor cofinanțate din fondurile 
care fac obiectul RDC și să indice în mod 
clar acțiunile care țin seama de acest 
principiu în cadrul programelor.
1.3.3. O rată mai mare a participării 
femeilor la piața muncii, atât în calitate 
de angajatori, cât și în calitate de 
angajați, ar revigora economia Uniunii. 
Deblocarea potențialului pentru o astfel 
de creștere a activității, prin majorarea 
ratei de ocupare a forței de muncă în 
rândul femeilor, este esențială pentru 
atingerea obiectivelor de ocupare a forței 
de muncă ale Strategiei Europa 2020. 
Prin urmare, barierele în calea 
participării femeilor la piața muncii 
trebuie să fie pe deplin abordate. Statele 
membre și regiunile trebuie să asigure că 
în afară de FSE, și FEDER, FC, EMFF 
și FEADR finanțează activitățile care 
promovează independența economică a 
femeilor, contribuie la realizarea unui 
echilibru adecvat între viața profesională 
și viața de familie și sporesc oportunitățile 
pentru femei în calitate de antreprenori.
1.3.4. Monitorizarea și evaluarea 
programelor vor contribui la măsurarea 
impactului contribuției estimate a 
fondurilor care fac obiectul RDC la 
egalitatea de gen.

1.4. Accesibilitatea
1.4.1. Toate produsele și serviciile oferite 
publicului și care sunt cofinanțate din 
fondurile care fac obiectul RDC trebuie 
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să fie accesibile. În special, accesibilitatea 
la mediul urban, la transport și la 
tehnologiile informației și comunicațiilor 
este esențială pentru incluziunea 
grupurilor defavorizate, inclusiv a 
persoanelor cu handicap.
1.4.2. Este esențial să se abordeze în mod 
adecvat nevoile persoanelor cu cele mai 
puține șanse de acces la piața muncii. 
Principiile egalității de tratament și 
nediscriminării reprezintă temelia 
drepturilor și a valorilor noastre 
fundamentale. Legislația UE 
antidiscriminare a intensificat în mod 
considerabil nivelul protecției în cadrul 
UE, însă egalitatea în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă nu a fost 
realizată încă, în special pentru 
persoanele defavorizate.
1.4.3. O atenție deosebită ar trebui 
acordată tinerilor șomeri, persoanelor în 
vârstă, persoanelor cu handicap, romilor, 
migranților, refugiaților și solicitanților 
de azil, persoanelor fără adăpost și altor 
grupuri expuse riscului sărăciei, în scopul 
de a le permite să se integreze mai bine pe 
piața muncii și să participe pe deplin la 
viața socială.
1.4.4. Statele membre și regiunile trebuie 
să promoveze în continuare în mod egal 
coeziunea socială și coeziunea economică 
și teritorială în toate regiunile din UE, 
dacă se dorește ca obiectivele Strategiei 
UE 2020 să fie atinse.

1.5. Demografia
1.5.1. Adaptarea la schimbările 
demografice reprezintă una dintre 
provocările principale cu care se vor 
confrunta statele membre și regiunile în 
următoarele decenii. Scăderea ponderii 
populației active, combinată cu creșterea 
ponderii persoanelor pensionate, va 
exercita presiuni suplimentare asupra 
sistemelor de protecție socială ale statelor 
membre și, prin urmare, asupra 
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competitivității economice a Uniunii.
1.5.2. Schimbările demografice generează 
noi provocări. Astfel de evoluții 
demografice trebuie studiate și abordate 
în special la nivel regional și local, ori de 
câte ori se observă tendințe diferite de 
evoluție. Statele membre și regiunile 
trebuie să se bazeze pe fondurile care fac 
obiectul RDC pentru a dezvolta strategii 
adaptate în scopul de a aborda problemele 
demografice și de a crea oportunități 
pentru dezvoltarea „economiei pentru 
vârsta a treia”.
1.5.3. Creșterea oportunităților de 
angajare pentru persoanele în vârstă va 
aduce numeroase beneficii oamenilor, 
societăților și bugetelor publice. Statele 
membre și regiunile trebuie să utilizeze 
fondurile care fac obiectul RDC în scopul 
de a lua măsuri pentru a facilita 
incluziunea tuturor grupelor de vârstă. 
Utilizarea eficientă a tuturor resurselor 
umane existente, inclusiv prin depunerea 
unor eforturi de combatere a șomajului în 
rândul tinerilor, reflectă că una dintre 
sarcinile imediate ale fondurilor care fac 
obiectul RDC este de a contribui la 
dezvoltarea la maximum a potențialului 
populației Uniunii. Acest lucru se va 
realiza prin îmbunătățirea accesului la 
educație, stabilirea unui nivel minim de 
educație și de calitate a acesteia și 
creșterea numărului structurilor de 
asistență socială. Investițiile în 
infrastructura de sănătate ar contribui, de 
asemenea, la atingerea obiectivului unei 
vieți profesionale sănătoase și de lungă 
durată pentru toți cetățenii Uniunii.
1.5.4. În elaborarea programelor lor, 
statele membre și regiunile trebuie să țină 
seama de provocările pe termen lung 
generate de schimbările demografice. În 
regiunile cele mai afectate de schimbările 
demografice, trebuie să se identifice 
măsuri pentru:
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(a) sprijinirea reînnoirii demografice prin 
crearea unor condiții mai bune pentru 
familii și prin stabilirea unui echilibru 
mai bun între viața profesională și viața 
de familie;
(b) creșterea ocupării forței de muncă; 
creșterea productivității și a performanței 
economice prin investiții în educație și în 
cercetare;
(c) concentrarea asupra caracterului 
adecvat și a calității în domeniul educației 
și al structurilor de asistență socială; și
(d) asigurarea asistenței medicale și a 
îngrijirii pe termen lung universale și de 
calitate, inclusiv a investițiilor în 
infrastructură;

1.6. Ocuparea forței de muncă
1.6.1. Statele membre și regiunile ar 
trebui să asigure promovarea unui nivel 
ridicat al ocupării forței de muncă, astfel 
cum este prevăzut la articolul 9 din 
TFUE. Statele membre și regiunile 
trebuie să asigure integrarea ocupării 
forței de muncă în pregătirea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și evaluarea 
acțiunilor în cadrul tuturor fondurilor 
CSC, precum și integrarea capacității de 
inserție profesională ca principiu 
obligatoriu al programelor din cadrul 
FEDER, FSE și al Fondului de coeziune.
1.6.2. Autoritățile naționale, regionale, 
locale și alte autorități relevante trebuie 
să descrie proiectele care vor avea cel mai 
mare impact în ceea ce privește crearea de 
locuri de muncă, în scopul de a garanta 
coeziunea socială. Fondurile trebuie să 
acorde o atenție deosebită regiunilor și 
întreprinderilor afectate de procesele de 
restructurare și de delocalizare.
1.6.3. Crearea unor locuri de muncă de 
calitate pentru tineri în regiunile în care, 
comparativ cu rata medie a UE, se 
înregistrează rate ridicate ale șomajului în 
rândul tinerilor trebuie să aibă prioritate.
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1.7. Reducerea sărăciei și promovarea 
incluziunii sociale
1.7.1. Trebuie să se acorde prioritate 
proiectelor care combină obiective și 
strategii de ocupare a forței de muncă cu 
abordări integrate de incluziune activă, 
cum ar fi proiectele destinate consolidării 
solidarității dintre generații la nivel 
regional și local sau proiectele care 
contribuie în mod specific la realizarea 
egalității de gen și la incluziunea activă a 
grupurilor vulnerabile, inclusiv a 
lucrătorilor săraci;

1.8. Abordare integrată
1.8.1. O abordare teritorială integrată este 
fundamentală pentru a răspunde în mod 
eficient provocărilor cu care se confruntă 
statele membre și regiunile. Aceste 
provocări sunt legate de impactul: 
globalizării; al preocupărilor legate de 
mediu și energie; al problemelor legate de 
îmbătrânirea populației și al schimbărilor 
demografice; al transformării tehnologice 
și al cererilor de inovare; al inegalității 
veniturilor și al segregării sociale. Natura 
complexă și interdependentă a acestor 
aspecte denotă că soluțiile trebuie să aibă 
un caracter integrat, multisectorial și 
multidimensional pentru a se bucura de 
succes.
1.8.2. În acest context, fondurile care fac 
obiectul RDC oferă posibilitatea de a 
combina sprijinul din partea diferitelor 
fonduri ale UE în pachete integrate, care 
sunt adaptate pentru a răspunde nevoilor 
locale și regionale specifice.
1.8.3. În zonele cele mai defavorizate, 
excluziunea socială poate fi abordată cu 
succes doar în cadrul unor programe 
cuprinzătoare finanțate din mai multe 
fonduri care vizează dezvoltarea, în 
paralel, a resurselor umane și a 
infrastructurii sociale. Prin urmare, este 
esențial să se asigure sinergii între FSE și 
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FEDER.
1.8.4. La elaborarea propriilor strategii și 
programe, în vederea identificării celor 
mai potrivite intervenții, statele membre și 
regiunile trebuie să acorde o atenție 
deosebită caracteristicilor teritoriale, 
structurale și instituționale predominante, 
cum ar fi conectivitatea regiunii în cauză, 
modelele de ocupare a forței de muncă și 
mobilitatea forței de muncă; legăturilor 
rural-urban; interdependențelor locale 
dintre diferitele sectoare; patrimoniului 
cultural; îmbătrânirii și schimbărilor 
demografice etc.
1.8.5. Statele membre și regiunile trebuie 
să analizeze care sunt provocările 
societale majore cu care se confruntă. Ca 
răspuns la aceste provocări, acestea 
trebuie să ia în considerare, de asemenea, 
preocuparea legată de aspectele specifice 
ale bunăstării cetățenilor lor pe care 
doresc să le influențeze și să le 
consolideze prin intermediul politicii, 
precum și preocuparea legată de modul în 
care politica urmează să fie concepută și 
pusă în aplicare în contextul special al 
statului membru sau al regiunii în cauză.
1.8.6. Pentru a promova politicile 
eficiente adaptate la nevoile regionale 
specifice, statele membre și regiunile 
trebuie să dezvolte în continuare o 
abordare teritorială integrată în ceea ce 
privește formularea și punerea în aplicare 
a politicilor, ținând seama de aspectele 
contextuale relevante, dar acordând 
atenție următoarelor elemente esențiale:
(a) evaluarea potențialului și a capacității 
de dezvoltare a regiunii în vederea 
realizării obiectivelor Strategiei Europa 
2020;
(b) evaluarea provocărilor în domeniul 
dezvoltării cu care se confruntă regiunea, 
precum și a capacității acesteia de a le 
aborda;
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(c) examinarea dimensiunii și a 
contextului teritorial adecvat pentru 
conceperea și punerea în aplicare a unor 
politici, în conformitate cu principiul 
subsidiarității;
(d) proiectarea regimurilor de guvernanță 
pe mai multe niveluri necesare pentru a 
asigura o aplicare eficientă a politicilor;
(e) selectarea unor indicatori de rezultat 
adecvați care să fie utilizați pentru 
monitorizarea și evaluarea politicilor.

2. Sinergii și coordonarea fondurilor care 
fac obiectul RDC cu alte instrumente ale 
politicilor UE

2.1. Introducere
2.1.1. În vederea obținerii unor rezultate 
optime pentru o creștere și o dezvoltare 
durabilă pe teren, este important să se 
coordoneze toate politicile Uniunii și 
instrumentele aferente care joacă un rol 
în realizarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale, precum și a unei dezvoltări 
teritoriale mai echilibrate în UE. Acest 
lucru trebuie să se reflecte, de asemenea, 
într-o mai bună coordonare între bugetul 
Uniunii și bugetele naționale și 
subnaționale ale statelor membre în 
finanțarea priorităților politice comune, 
precum și într-o cooperare verticală 
îmbunătățită între UE și entitățile 
naționale și regionale.
2.1.2. Sinergiile și coordonarea nu 
implică soluții universal valabile. În acest 
context, este necesar să se efectueze o 
analiză mai detaliată a impactului produs 
de politicile Uniunii asupra regiunilor și 
asupra coeziunii în vederea stimulării de 
sinergii eficace și a identificării și 
promovării celor mai adecvate mijloace la 
nivel european de susținere a investițiilor 
locale și regionale.
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2.1.3. Statele membre și regiunile trebuie 
să asigure coerența în etapele de 
programare și de punere în aplicare între 
intervențiile sprijinite din fondurile care 
fac obiectul RDC și obiectivele altor 
politici ale UE. În acest sens, acestea 
trebuie să încerce:
(a) să identifice și să exploateze 
complementaritățile dintre diferitele 
instrumente ale Uniunii la nivel național 
și regional, atât în faza de planificare, cât 
și la punerea în aplicare;
(b) să optimizeze structurile existente și, 
dacă este necesar să stabilească unele noi, 
care să faciliteze identificarea strategică a 
priorităților pentru diferite instrumente și 
structuri de coordonare la nivel național, 
să evite dublarea eforturilor și să 
identifice domeniile în care este necesar 
un sprijin financiar suplimentar;
(c) să utilizeze pe deplin potențialul de a 
combina sprijinul acordat pentru diferite 
instrumente în scopul a susține 
operațiunile individuale și să colaboreze 
îndeaproape cu responsabilii pentru 
punerea în aplicare a altor instrumente 
naționale, în scopul de a le oferi 
beneficiarilor oportunități de finanțare 
coerente și simplificate.

2.2. Inițiativa 2020
2.2.1. Este esențială consolidarea 
sinergiilor și a complementarităților 
dintre politica de coeziune și inițiativa 
Orizont 2020, repartizând, în același timp, 
în mod clar domeniile de intervenție între 
acestea.
2.2.2. În special, statele membre și 
regiunile trebuie să elaboreze o strategie 
națională sau regională în domeniul 
cercetării și al inovării (C&I) pentru 
„specializarea inteligentă”, în 
conformitate cu programul național de 
reformă. Aceste strategii trebuie 
formulate prin colaborarea strânsă dintre 
autoritățile de management naționale sau 
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regionale și autoritățile direct vizate de 
inițiativa Orizont 2020, dar și prin 
implicarea părților interesate, cum ar fi 
universitățile și instituțiile de învățământ 
superior, industria locală și partenerii 
sociali. Strategiile respective în domeniul 
inovării trebuie să ia în considerare atât 
acțiunile din amonte, cât și din aval care 
sunt întreprinse în temeiul inițiativei 
Orizont 2020 și care decurg din acesta.
2.2.3. Acțiunile din amonte pentru 
pregătirea actorilor regionali în domeniul 
C&I în scopul participării la proiectele 
înscrise în inițiativa Orizont 2020 („o cale 
către excelență”) se vor desfășura prin 
consolidarea capacităților. Comunicarea 
și cooperarea dintre punctele de contact 
naționale ale inițiativei Orizont 2020 și 
autoritățile de management al fondurilor 
care fac obiectul RDC trebuie consolidate, 
în special în ceea ce privește proiectele 
selecționate în cadrul inițiativei 
Orizont 2020 care nu au fost finanțate din 
cauza lipsei de resurse.
2.2.4. Acțiunile din aval trebuie să 
furnizeze mijloacele necesare pentru 
exploatarea și răspândirea pe piață a 
rezultatelor în domeniul C&I care provin 
din inițiativa Orizont 2020 și pot include: 
instalații pilot și situri experimentale, 
validarea conceptelor și finanțarea în faze 
incipiente, instalații de incubare, 
cercetare aplicată, capacități specifice de 
transfer industrial și tehnologic și sprijin 
pentru clustere.
2.2.5. Autoritățile naționale și regionale 
trebuie să beneficieze de sprijin comun 
pentru elaborarea și punerea în aplicare a 
unor astfel de strategii în domeniul 
inovării, care pot include: sprijin pentru 
identificarea oportunităților de finanțare 
în comun a unor infrastructuri de C&I de 
interes european, promovarea colaborării 
internaționale, sprijin metodologic prin 
evaluări inter pares, schimbul de bune 
practici și formare în regiuni.
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2.2.6. Statele membre și regiunile trebuie 
să ia în considerare următoarele măsuri 
suplimentare care vizează valorificarea 
potențialului lor de excelență și de 
inovare într-un mod care este 
complementar sinergiilor cu inițiativa 
Orizont 2020 și care creează astfel de 
sinergii:
(a) conectarea centrelor de excelență în 
curs de dezvoltare și a regiunilor 
inovatoare din statele membre mai puțin 
dezvoltate cu omologi de frunte din alte 
părți ale Europei;
(b) crearea de legături cu clusterele 
inovatoare și recunoașterea excelenței în 
regiunile mai puțin dezvoltate;
(c) instituirea unor funcții de „președinți 
ai SEC” pentru a atrage specialiști 
remarcabili din mediul academic; 
și
(d) sprijinirea accesului la rețelele 
internaționale de cercetători și inovatori.

2.3. LIFE
2.3.1. Sinergiile cu instrumentele politice 
ale Uniunii (atât instrumente de 
finanțare, cât și alte instrumente), care 
contribuie la atenuarea efectelor 
schimbărilor climatice, la protecția 
mediului și la utilizarea eficientă a 
resurselor, trebuie exploatate, atunci când 
este posibil.
2.3.2. Întrucât programele vor contribui 
la atingerea obiectivelor de creștere 
durabilă printr-o concentrare tematică 
mai puternică și prin consolidarea 
principiului dezvoltării durabile, sinergiile 
prevăzute la punctul 2.3.1 sunt inerente în 
cadrul de reglementare a fondurilor care 
fac obiectul RDC.
2.3.3. Sinergiile cu LIFE, în special cu 
proiecte integrate în domeniul naturii 
(cum ar fi serviciile ecosistemice și 
biodiversitatea), al apei, al deșeurilor, al 
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aerului, al atenuării schimbărilor 
climatice și al adaptării la schimbările 
climatice trebuie continuate. Coordonarea 
cu LIFE trebuie asigurată prin sprijinirea 
proiectelor care au un caracter 
complementar, precum și prin 
promovarea utilizării unor soluții, metode 
și abordări validate în cadrul programului 
LIFE.
2.3.4. Utilizarea evaluărilor impactului 
asupra mediului (EIM), a evaluărilor 
impactului asupra dezvoltării durabile 
(EID), a evaluărilor strategice de mediu 
(ESM) și a altor instrumente relevante 
trebuie promovată pentru a ține seama de 
pierderea biodiversității, de efectele 
schimbărilor climatice asupra amenajării 
teritoriului (inclusiv strategii 
macroregionale), precum și de procesul 
decizional regional și local.
2.3.5. Statele membre și regiunile trebuie 
să promoveze infrastructura ecologică, 
ecoinovarea și adoptarea tehnologiilor 
inovatoare pentru a crea o economie mai 
ecologică.
2.3.6. Consolidarea capacităților este o 
condiție necesară pentru întreprinderea 
acestor activități și trebuie să consolideze 
potențialul și să dezvolte competențele 
autorităților și ale partenerilor de la nivel 
local și regional.
2.3.7. Având în vedere faptul că 
provocările legate de mediu nu respectă 
granițele administrative, cooperarea 
transfrontalieră, interregională și 
transnațională dintre autoritățile 
europene, naționale, regionale și locale în 
ceea ce privește protejarea biodiversității 
și a resurselor naturale în regiuni are o 
importanță majoră. Utilizarea mai bună a 
potențialului cooperării teritoriale și 
schimburile de informații, de experiență și 
de bune practici ar contribui în mod 
semnificativ la atingerea obiectivelor de 
mediu și a celor legate de schimbările 
climatice.
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2.3.8. În plus, finanțarea din fondurile 
care fac obiectul RDC trebuie coordonată 
cu sprijinul acordat din programul 
NER 300, care folosește veniturile din 
licitarea certificatelor în cadrul schemei 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii1.

2.4. Programul pentru schimbări sociale 
și inovare socială (PSCI)
2.4.1. Sinergiile dintre fondurile care fac 
obiectul RDC și programul Uniunii 
Europene pentru schimbări sociale și 
inovare socială (PSCI) trebuie sporite, în 
scopul de a contribui la punerea în 
aplicare a Strategiei Europa 2020, a 
obiectivelor sale principale, a inițiativelor 
emblematice, a orientărilor integrate și a 
inițiativei privind oportunitățile pentru 
tineri, prin acordarea de sprijin financiar 
pentru obiectivele Uniunii Europene în 
materie de promovare a unui nivel ridicat 
de locuri de muncă de înaltă calitate, prin 
garantarea unei protecții sociale adecvate 
și decente, prin combaterea excluziunii 
sociale și a sărăciei, precum și prin 
îmbunătățirea condițiilor de muncă, a 
ocupării forței de muncă și a situației 
educaționale a tinerilor.
2.4.2. Comisia, în cooperare cu statele 
membre, asigură că activitățile 
desfășurate în cadrul fondurilor 
structurale și al PSCI sunt 
complementare și în conformitate cu alte 
acțiuni ale Uniunii în domenii cum ar fi 
dialogul social, justiția și drepturile 
fundamentale, egalitatea de șanse, 
educația, formarea profesională, 
drepturile și bunăstarea copiilor, politica 
pentru tineret, politica în domeniul 
migrației, cercetarea și inovarea, 

                                               
1 JO L 290, 6.11.2010, p. 39–48 2010/670/UE: Decizia Comisiei din 3 noiembrie 2010 de stabilire a criteriilor 
ș i  măsurilor pentru finanțarea proiectelor demonstrative comerciale care vizează captarea ș i  stocarea 
geologică a CO2 în condiții de siguranță a mediului, precum și a proiectelor demonstrative de tehnologii 
inovatoare în domeniul energiei din surse regenerabile, în cadrul sistemului de comercializare a certificatelor 
de emisii de gaze cu efect de seră în Comunitate instituit prin Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului (2010/670/UE) JO L 275, 25.10.2003, p. 32–46.
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antreprenoriatul, sănătatea, condițiile de 
muncă, extinderea și relațiile externe, 
precum și politica economică generală.
2.4.3. În regiunile de frontieră, 
parteneriatele transfrontaliere EURES 
joacă un rol important în dezvoltarea unei 
adevărate piețe europene a forței de 
muncă. Prin urmare, parteneriatele 
transfrontaliere EURES ar trebui să fie 
sprijinite în continuare prin activități 
orizontale ale Uniunii, care ar putea fi 
completate de resurse naționale sau de 
FSE.
2.4.4. Pentru a se asigura 
complementaritatea, acțiunile în cadrul 
PSCI ar trebui strâns coordonate cu cele 
întreprinse în cadrul politicii de coeziune. 
Statele membre ar trebui să coordoneze 
acțiuni corespunzătoare în cadrul 
fondurilor CSC, în special în cadrul FSE 
și FEDER, cu acțiuni din cadrul axei 
PSCI privind microfinanțarea și 
antreprenoriatul social, care au drept 
scop creșterea accesului la microfinanțare 
și a disponibilității microfinanțării pentru 
persoanele care și-au pierdut sau riscă să 
își piardă locul de muncă sau care au 
dificultăți de integrare sau de reintegrarea 
pe piața muncii, precum și pentru 
persoanele care se confruntă cu 
amenințarea excluderii sociale și pentru 
cele vulnerabile, aflate într-o situație 
dezavantajoasă în privința accesului la 
piața de credit convențională și care 
doresc să înființeze o întreprindere nouă 
sau să dezvolte propria 
microîntreprindere, inclusiv o activitate 
independentă, precum și pentru 
microîntreprinderi, în special în economia 
socială, și pentru microîntreprinderile 
care angajează persoane aflate într-o 
situație dezavantajoasă pe piața muncii.
2.4.5. La inițiativa Parlamentului 
European, axa Inițiativa privind tineretul 
din cadrul PSCI sprijină acțiunile 
destinate persoanelor cu vârsta sub 25 de 
ani, printre altele, acțiuni de prevenire a 
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abandonului școlar timpuriu, în special 
prin reintegrarea în formare, acțiuni de 
dezvoltare a competențelor relevante 
pentru piața muncii, în scopul de a reuni 
domeniul ocupării forței de muncă, al 
educației și al formării profesionale, 
acțiuni de susținere a primei experiențe 
profesionale și a formării la locul de 
muncă, în scopul de a oferi tinerilor 
oportunitatea de a dobândi atât 
competențe relevante, cât și experiență de 
muncă și de a beneficia de stagii și de 
programe de ucenicie de calitate, precum 
și acțiuni de sprijinire a accesului 
acestora la piața muncii. În vederea 
consolidării acestor acțiuni, statele 
membre și regiunile ar trebui să 
stabilească acțiuni corespunzătoare în 
cadrul programelor în temeiul fondurilor 
CSC.

2.5. „Erasmus pentru toți”
2.5.1. Trebuie să se sporească sinergiile 
dintre fondurile care fac obiectul RDC și 
programul „Erasmus pentru toți” în 
scopul de a maximiza impactul 
investițiilor în capitalul uman. Investițiile 
vor aduce beneficii esențiale atât 
persoanelor fizice, cât și societății în 
ansamblu, contribuind la creșterea 
economică și la prosperitate. „Erasmus 
pentru toți” sprijină doar proiecte 
transnaționale, în timp ce politica de 
coeziune are o dimensiune regională mai 
pronunțată. Statele membre și regiunile 
sunt încurajate să testeze instrumente și 
metode care rezultă din cooperarea 
transnațională prin programul „Erasmus 
pentru toți” și, ulterior, să le pună în 
aplicare pe teritoriul lor prin intermediul 
fondurilor care fac obiectul RDC.
2.5.2. Comisia și statele membre trebuie 
să asigure o coordonare eficientă între 
politica de coeziune și „Erasmus pentru 
toți”, făcând o distincție clară între 
tipurile de investiții și grupurile țintă 
sprijinite. Programul „Erasmus pentru 
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toți” își va concentra sprijinul asupra 
mobilității transnaționale în scop 
educațional a elevilor, a tinerilor și a 
personalului; asupra parteneriatelor 
strategice dintre organizații, părți 
interesate și instituții din Europa și 
asupra acțiunilor care sprijină 
dezvoltarea și punerea în aplicare a 
politicilor. Obiectivele principale ale 
priorităților de investiții pentru politica de 
coeziune vor fi: educația, formarea 
profesională adaptată la piața muncii și 
mobilitatea în scop educațional a 
adulților.
2.5.3. În plus, se vor obține rezultate 
îmbunătățite prin promovarea 
complementarității dintre finanțarea 
pentru mobilitate și finanțarea 
activităților care integrează bunele 
practici și proiectele inovatoare 
identificate la nivelul UE în conformitate 
cu „Erasmus pentru toți”. Agențiile 
naționale stabilite în conformitate cu 
acest program pot contribui la realizarea 
acestei coordonări.

2.6. MCE + TEN, rețele energetice și de 
telecomunicații
2.6.1. Pentru a maximiza valoarea 
adăugată europeană, FEDER, Fondul de 
coeziune, rețelele transeuropene și 
mecanismul Conectarea Europei (MCE) 
trebuie planificate în strânsă cooperare, 
astfel încât să se asigure stabilirea unor 
legături optime între diferite tipuri de 
infrastructuri (în domeniul transportului, 
al energiei și al telecomunicațiilor) la 
nivel local, regional și național și pe 
întreg teritoriul Uniunii. Trebuie să se 
asigure că fondurile au un efect de 
pârghie maxim asupra proiectelor cu o 
dimensiune europeană și care au legătură 
cu piața unică, acordând prioritate în
special rețelelor energetice, digitale și de 
transport.



PE491.157v02-00 74/101 AM\906345RO.doc

RO

2.6.2. La fel cum infrastructura națională 
trebuie planificată în mod coerent, luând 
în considerare dezvoltarea de legături 
transfrontaliere în Uniune și stabilind 
legături între regiuni în interiorul unui 
stat membru, și planurile trebuie să se 
bazeze pe o cerere de transport reală și 
estimativă și trebuie să identifice 
legăturile lipsă și blocajele. Investițiile în 
conectivitatea regională la rețeaua 
globală și la Rețeaua transeuropeană 
pentru infrastructura de transport (TEN-
T) de bază trebuie să asigure că zonele 
urbane și rurale beneficiază de 
oportunitățile create de către rețelele 
principale.
2.6.3. Prioritizarea investițiilor, care au 
un impact în exteriorul unui anumit stat 
membru, trebuie coordonată cu 
planificarea TEN-T, astfel încât 
investițiile în infrastructura de transport 
sprijinite din FEDER și din Fondul de 
coeziune să fie pe deplin în conformitate 
cu orientările TEN-T, care definesc 
prioritățile Uniunii în materie de 
transporturi, inclusiv: abordarea 
provocărilor legate de schimbările 
climatice, dezvoltarea viitoare a unei 
rețele TEN-T integrate și conceptul de 
coridor multimodal.
2.6.4. Cartea albă privind transporturile1

a Comisiei stabilește o viziune pentru un 
sistem de transport competitiv și eficient 
din punct de vedere al resurselor, 
subliniind că o reducere semnificativă a 
gazelor cu efect de seră este necesară în 
sectorul transporturilor. Pentru fondurile 
care fac obiectul RDC, acest lucru 
înseamnă să se acorde atenție mijloacelor 
durabile de transport și să se investească 
în domenii care oferă cea mai ridicată 
valoare adăugată europeană, de exemplu, 
rețelele transeuropene. Odată identificate, 
investițiile trebuie prioritizate în funcție 

                                               
1 „Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport 
competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor” (COM (2011) 144 final).
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de contribuția lor la mobilitate, la 
durabilitate, la reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră și la spațiul 
european unic al transporturilor.
2.6.5. Statele membre și regiunile trebuie 
să concentreze investițiile pe construirea 
de infrastructuri noi și pe consolidarea 
capacității infrastructurii existente prin 
modernizarea substanțială a acesteia.
2.6.6. În ceea ce privește transportul 
maritim, porturile trebuie dezvoltate ca 
puncte eficiente de intrare și de ieșire prin 
integrarea deplină în infrastructura de 
uscat. Proiectele privind accesul în port și 
legăturile cu căile navigabile interioare 
trebuie să aibă prioritate. Dezvoltarea 
unor căi navigabile interioare trebuie să 
consolideze contribuția acestora la 
rețelele europene durabile de transport de 
mărfuri.
2.6.7. În special, trebuie să se depună 
eforturi pentru stabilirea unei 
complementarități între investițiile în 
infrastructură sprijinite din FEDER și din 
Fondul de coeziune, în cadrul gestiunii 
partajate, și investițiile sprijinite din 
mecanismul Conectarea Europei (MCE), 
care este un mecanism gestionat direct 
prin selecția proiectelor competitive. MCE 
va finanța proiecte privind rețeaua de 
bază (părțile cele mai importante din 
punct de vedere strategic ale rețelei 
globale), care au cea mai ridicată valoare 
adăugată europeană și care par a fi cele 
mai complexe în ceea ce privește TEN-T 
din punctul de vedere al punerii în 
aplicare: legăturile transfrontaliere lipsă, 
principalele blocaje și mijloacele 
multimodale. Fondul de coeziune se va 
concentra pe proiecte cu valoare adăugată 
europeană ridicată pentru a elimina 
blocajele existente în rețelele de transport, 
prin sprijinirea infrastructurii TEN-T atât 
pentru rețeaua de bază, cât și pentru 
rețeaua globală.
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2.6.8. Fondurile de coeziune și fondurile 
structurale vor realiza infrastructurile 
locale și regionale și legăturile acestora 
cu rețelele prioritare ale Uniunii în 
domeniul energiei și al telecomunicațiilor.
2.6.9. MCE este complementar fondurilor 
de coeziune și structurale, deoarece 
contribuie la realizarea obiectivelor de 
dezvoltare regională și locală în ceea ce 
privește infrastructura, în scopul de a 
genera o valoare adăugată maximă 
pentru o piață unică funcțională și 
integrată și pentru coeziunea socială, 
economică și teritorială.

2.7. IPA, IEVP, FED
2.7.1. Trebuie să se depună eforturi 
pentru a crește sinergiile dintre 
instrumentele externe și politica de 
coeziune în scopul de a îmbunătăți 
eficiența în atingerea numeroaselor 
obiective politice ale Uniunii. În special, 
trebuie să existe sinergii și 
complementarități în ceea ce privește 
Fondul european de dezvoltare, 
Instrumentul de asistență pentru 
preaderare și Instrumentul european de 
vecinătate și parteneriat.
2.7.2. Prin asigurarea unei integrări 
teritoriale mai profunde, trebuie 
valorificate sinergiile dintre activitățile de 
cooperare teritorială în cadrul politicii de 
coeziune și al instrumentelor europene de 
vecinătate. Potențialul de creare a unor 
complementarități între aceste 
instrumente este foarte puternic în ceea ce 
privește activitățile de cooperare 
transfrontalieră. Statele membre și 
regiunile trebuie, prin urmare, să 
garanteze că activitățile existente sunt 
asociate cu Grupări europene de 
cooperare teritorială nou create, acordând 
o atenție deosebită coordonării și 
schimbului de bune practici.
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3. Mecanismul de coordonare între 
fondurile care fac obiectul RDC

3.1. Statele membre și regiunile trebuie să 
garanteze că intervențiile finanțate din 
fondurile care fac obiectul RDC creează 
sinergii și că simplificarea determină o 
reducere a costurilor și a sarcinii 
administrative pe teren.
3.2. Ministerele și autoritățile de 
management responsabile pentru punerea 
în aplicare a fondurilor care fac obiectul 
RDC trebuie să colaboreze îndeaproape în 
cadrul pregătirii, al punerii în aplicare, al 
monitorizării și al evaluării contractului 
de parteneriat și a programelor. În 
special, acestea trebuie:
(a) să identifice domeniile de intervenție 
în care fondurile care fac obiectul RDC 
pot fi combinate într-un mod 
complementar pentru a atinge obiectivele 
tematice prevăzute în prezentul 
regulament;
(b) să promoveze implicarea de către 
autoritățile de management responsabile 
pentru unul dintre fondurile care fac 
obiectul RDC a altor autorități de 
management și ministere relevante în 
dezvoltarea schemelor de sprijin pentru 
asigurarea unor sinergii și pentru evitarea 
suprapunerilor;
(c) să instituie comitete mixte de 
monitorizare a programelor de punere în 
aplicare a fondurilor care fac obiectul 
RDC, precum și a unor mecanisme de 
control și de gestiune în comun dezvoltate 
pentru a facilita coordonarea dintre 
autoritățile responsabile pentru punerea 
în aplicare a fondurilor care fac obiectul 
RDC;
(d) să utilizeze soluții de e-guvernanță 
comune care vizează să ofere consultanță 
solicitanților, beneficiarilor și „ghișeelor 
unice” cu privire la oportunitățile de 
sprijin disponibile din fiecare fond dintre 
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fondurile care fac obiectul RDC;
(e) să asigure accesibilitatea acestor 
fonduri pentru IMM-uri.

4. Priorități de coordonare teritorială 
(transfrontalieră, transnațională și 
interregională)

4.1. O cooperare care depășește granițele 
administrative și care încearcă să 
depășească și granițele naturale 
generează un potențial ridicat de 
dezvoltare regională, de creare de locuri 
de muncă și de coeziune. Cooperarea 
bazată pe nevoi comune în cadrul unui 
teritoriu comun este adesea cea mai 
eficientă.
4.2. Cooperarea transfrontalieră derivă 
din înțelegerea faptului că există 
numeroase provocări care depășesc 
granițele administrative. Un răspuns 
eficient necesită o acțiune comună de 
cooperare și un schimb de cunoștințe la 
nivelul teritorial corespunzător. 
4.3. În plus, potențialul integrat al 
regiunilor de frontieră poate fi exploatat 
prin intermediul măsurilor de sprijin 
orientate la nivel local.
4.4. Cele două strategii macroregionale 
existente au deschis calea spre implicarea 
părților interesate în acțiuni comune la 
nivelul teritorial adecvat. Strategiile au 
crescut gradul de înțelegere a necesității 
de cooperare în abordarea problemelor 
care nu pot fi soluționate de un singur 
stat membru, cum ar fi curățarea Mării 
Baltice sau a Dunării. Strategiile 
macroregionale și alte forme de cooperare 
teritorială pot fi sprijinite atât din 
FEDER, cât și din FSE și condițiile 
specifice aplicabile contribuțiilor pentru 
strategiile macroregionale trebuie 
prezentate în cadrul programelor.
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4.5. Depășirea barierelor trebuie să facă 
parte din programarea fondurilor care fac 
obiectul RDC – obiectivele strategiilor 
macroregionale existente trebuie să se 
reflecte în analiza nevoilor și în stabilirea 
obiectivelor pentru programele 
operaționale relevante din etapa de 
planificare. În cazul în care obiectivele 
strategiilor macroregionale nu sunt 
incluse în planificarea strategică în 
cadrul programelor politicii de coeziune 
în regiunile și în statele membre în cauză, 
aceste strategii nu își vor fi atins scopul.
4.6. În același timp, statele membre și 
regiunile trebuie să asigure că programele 
de cooperare teritorială contribuie în mod 
eficient la obiectivele Strategiei 
Europa 2020. Statele membre și regiunile 
pot, prin urmare, să promoveze 
cooperarea și totodată să testeze, să 
utilizeze și să introducă noi soluții, 
asigurând că această cooperare susține 
obiective politice mai ample. În cazul în 
care este necesar, cooperarea teritorială 
trebuie utilizată pentru a reuni factori de 
decizie transfrontalieri care să colaboreze 
în direcția depășirii problemelor comune.
4.7. În principal, statele membre și 
regiunile trebuie să considere programele 
de cooperare teritorială drept instrumente 
utile în depășirea obstacolelor în calea 
cooperării, care, la rândul lor, ar sprijini 
obiectivele politice naționale și regionale 
care au un impact în afara zonei vizate de 
program.

Or. en

Amendamentul 537
Ádám Kósa
în numele Grupului PPE

Propunere de regulament
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Anexa -I

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa -I
Cadrul strategic comun

Scopul acestui cadru este de a servi, în 
conformitate cu articolul 10, ca mijloc de 
coordonare, integrare și echilibrare a 
obiectivelor diferitelor politici în contexte 
regionale specifice și, în special, ca mijloc 
de coordonare și de compensare a 
priorităților de investiții cu obiectivele 
tematice prevăzute la articolul 9.

1. Principii orizontale și provocări 
transversale

1.1. Parteneriat și guvernanță pe mai 
multe niveluri 
1.1.1. Principiul guvernanței pe mai multe 
niveluri impune întreprinderea unor 
acțiuni coordonate în conformitate cu 
principiile subsidiarității și 
proporționalității și în parteneriat. De 
asemenea, acesta trebuie să se manifeste 
sub forma cooperării operaționale și 
instituționalizate, în special în ceea ce 
privește elaborarea și punerea în aplicare 
a politicilor Uniunii. Trimiterea explicită 
la principiul guvernanței pe mai multe 
niveluri în prezentul regulament 
consolidează acest principiu și oferă 
politicii de coeziune în sine valoare 
adăugată.
1.1.2. Principiul guvernanței pe mai multe 
niveluri trebuie respectat pentru a facilita 
realizarea coeziunii sociale, economice și 
teritoriale și concretizarea priorităților 
Uniunii privind creșterea inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii.
1.1.3. Pentru a asigura eficiența 
guvernanței pe mai multe niveluri, statele 
membre și regiunile trebuie să întreprindă 
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următoarele acțiuni:
(a) să pună în aplicare parteneriatul în 
conformitate cu codul european de 
conduită menționat la articolul 5; 
(b) să instituie mecanisme de coordonare 
între diferitele niveluri de guvernare în 
conformitate cu sistemele respective de 
competențe constituționale;
(c) să prezinte rapoarte periodice privind 
punerea în aplicare a parteneriatului;
(d) statele membre și autoritățile de 
management ar trebui să folosească o 
parte a asistenței tehnice acordate în 
perioadele de programare actuale și 
viitoare pentru a asigura că partenerii, în 
special autoritățile locale de mici 
dimensiuni, partenerii economici și sociali 
și ONG-urile, au capacitatea necesară de 
a participa la pregătirea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și evaluarea 
contractului de parteneriat și a 
programelor.
1.1.5. În toate etapele de punere în 
aplicare a fondurilor care fac obiectul 
RDC, parteneriatul trebuie organizat 
astfel încât să implice în mod direct 
autoritățile regionale și locale în 
pregătirea contractelor de parteneriat și a 
programelor, precum și în pregătirea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea programelor respective. 
Partenerii sociali și economici, alte 
autorități publice, precum și organismele 
care reprezintă societatea civilă, inclusiv 
partenerii în domeniul protecției 
mediului, organizațiile neguvernamentale 
și organismele responsabile pentru 
promovarea egalității și a nediscriminării 
trebuie incluse, de asemenea, pentru a 
garanta parteneriatul în toate etapele de 
punere în aplicare a politicilor.

1.2. Dezvoltarea durabilă 
1.2.1. Principiul dezvoltării durabile 
prevăzut la articolul 3 din Tratatul privind 
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Uniunea Europeană (TUE) face referire 
la un concept de progres conform căruia 
aspectele sociale, economice și de mediu 
trebuie luate în considerare în cazul în 
care acestea sunt legate de bunăstare și de 
o mai bună calitate a vieții generațiilor 
prezente și viitoare.
1.2.2. Prin urmare, considerentele privind 
dezvoltarea durabilă, precum și principiul 
„poluatorul plătește” trebuie să facă parte 
integrantă din fiecare plan, de la 
elaborare la punere în aplicare și de la 
monitorizare la evaluare. Neaplicarea 
principiului „poluatorul plătește” poate fi 
autorizată numai în cazuri excepționale și 
cu condiția să existe măsuri de atenuare 
clare.
1.2.3. Pentru a răspunde provocărilor 
complexe cu care se confruntă, statele 
membre și regiunile trebuie să utilizeze 
toate instrumentele politice disponibile ale 
Uniunii. În special, în scopul de a 
combate schimbările climatice, resursele 
trebuie concentrate asupra elaborării 
unor măsuri de prevenire și de atenuare. 
Orice investiție nouă efectuată cu sprijin 
din partea fondurilor care fac obiectul 
RDC, trebuie să fie de așa natură încât să 
reziste în mod inerent la impactul 
schimbărilor climatice și al dezastrelor 
naturale.
1.2.4. FEDER și FC trebuie să sprijine în 
continuare investițiile majore în 
infrastructurile statelor membre și ale 
regiunilor în scopul de a îndeplini 
condițiile din Directiva-cadru privind 
apa1 și din alte directive relevante. Există 
soluții tehnologice menite să contribuie la 
acțiuni durabile, iar altele noi sunt în curs 
de elaborare; prin urmare, FEDER 
trebuie să sprijine în continuare 
cercetarea în acest domeniu. Un astfel de 
sprijin trebuie să vizeze completarea 
măsurilor prevăzute în inițiativa 
Orizont 2020. Finanțarea acțiunilor în 

                                               
1  Trimitere la JO … Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000.
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domeniul biodiversității poate fi pusă la 
dispoziție prin intermediul FEADR și 
EMFF. FEADR poate fi utilizat, de 
asemenea, pentru a oferi sprijin 
gestionarilor de terenuri în cazul în care 
cerințele obligatorii de mediu conduc la 
dezavantaje specifice zonelor.
1.2.5. Urmărirea dezvoltării durabile nu 
trebuie să fie un exercițiu tehnic. Pentru a 
asigura că acest obiectiv este integrat în 
exploatarea pe teren a fondurilor care fac 
obiectul RDC, autoritățile de management 
trebuie să țină seama în mod 
corespunzător și coerent de acest obiectiv 
pe parcursul ciclului de viață al 
programului și, pentru a reduce efectele 
dăunătoare mediului ale intervențiilor, 
acestea trebuie să adopte o abordare mai 
activă luând, printre altele, următoarele 
măsuri:
(a) direcționarea investițiilor spre opțiuni 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor;
(b) evaluarea cu atenție a nevoii de 
investiții în cazul în care investițiile 
respective au un impact negativ 
semnificativ asupra mediului;
(c) adoptarea unei perspective pe termen 
lung la compararea costurilor ciclului de 
viață al metodelor alternative de investiții; 
(d) creșterea utilizării achizițiilor publice 
ecologice;
(e) direcționarea investițiilor spre 
asigurarea accesibilității pentru toți 
utilizatorii, ceea ce contribuie la un mediu 
fără obstacole pentru persoanele cu 
handicap.

1.3. Promovarea egalității între bărbați și 
femei și nediscriminarea 
1.3.1. Statele membre și regiunile trebuie 
să depună eforturi suplimentare pentru a 
elimina inegalitățile, pentru a promova 
egalitatea de șanse între femei și bărbați, 
precum și pentru a combate discriminarea 
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pe criterii de sex, rasă sau origine etnică, 
religie sau convingeri, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală, în toate etapele de 
punere în aplicare a fondurilor care fac 
obiectul RDC.
1.3.2. Statele membre și regiunile trebuie 
să urmărească obiectivul de egalitate între 
femei și bărbați și trebuie să ia măsurile 
necesare pentru a preveni orice 
discriminare în cursul pregătirii, al 
punerii în aplicare, al monitorizării și al 
evaluării operațiunilor din cadrul 
programelor cofinanțate din fondurile 
care fac obiectul RDC și să indice în mod 
clar acțiunile care țin seama de acest 
principiu în cadrul programelor.
1.3.3. O rată mai mare a participării 
femeilor la piața muncii, atât în calitate 
de angajatori, cât și în calitate de 
angajați, ar revigora economia Uniunii. 
Deblocarea potențialului pentru o astfel 
de creștere a activității, prin majorarea 
ratei de ocupare a forței de muncă în 
rândul femeilor, este esențială pentru 
atingerea obiectivelor de ocupare a forței 
de muncă ale Strategiei Europa 2020. 
Prin urmare, barierele în calea 
participării femeilor la piața muncii 
trebuie să fie pe deplin abordate. Statele 
membre și regiunile trebuie să asigure că 
în afară de FSE, și FEDER, FC, EMFF 
și FEADR finanțează activitățile care 
promovează independența economică a 
femeilor, care contribuie la realizarea 
unui echilibru adecvat între viața 
profesională și viața de familie și care 
sporesc oportunitățile pentru femei în 
calitate de antreprenori.
1.3.4. Monitorizarea și evaluarea 
programelor vor contribui la măsurarea 
impactului contribuției estimate a 
fondurilor care fac obiectul RDC la 
egalitatea de gen.

1.4. Accesibilitatea
1.4.1. Toate produsele și serviciile oferite 
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publicului și care sunt cofinanțate din 
fondurile care fac obiectul RDC trebuie 
să fie accesibile. În special, asigurarea și 
promovarea, prin luarea unor măsuri 
adecvate de către statele membre, a unui 
mediu urban, a transportului și a unor 
tehnologii ale informațiilor și 
comunicațiilor fără bariere sunt esențiale 
pentru incluziunea grupurilor 
defavorizate, inclusiv a persoanelor cu 
handicap, în conformitate cu Convenția 
ONU privind drepturile persoanelor cu 
handicap. 
1.4.2. Este esențial să se abordeze în mod 
adecvat nevoile grupurilor defavorizate în 
scopul de a le permite să se integreze mai 
bine pe piața muncii și să participe pe 
deplin la viața socială.
1.4.3. Statele membre și regiunile trebuie 
să promoveze în continuare în mod egal 
coeziunea socială și coeziunea economică 
și teritorială în toate regiunile din UE, 
dacă se dorește ca obiectivele Strategiei 
UE 2020 să fie atinse.

1.5. Demografia
1.5.1. Adaptarea la schimbările 
demografice reprezintă una dintre 
provocările principale cu care se vor 
confrunta statele membre și regiunile în 
următoarele decenii. Scăderea ponderii 
populației active, combinată cu creșterea 
ponderii persoanelor pensionate, va 
exercita presiuni suplimentare asupra 
sistemelor de protecție socială ale statelor 
membre și, prin urmare, asupra 
competitivității economice a Uniunii.
1.5.2. Schimbările demografice generează 
noi provocări. Astfel de evoluții 
demografice trebuie studiate și abordate 
în special la nivel regional și local, ori de 
câte ori se observă tendințe diferite de 
evoluție. Statele membre și regiunile 
trebuie să se bazeze pe fondurile care fac 
obiectul RDC pentru a dezvolta strategii 
adaptate în scopul de a aborda problemele 
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demografice și de a crea oportunități 
pentru dezvoltarea „economiei pentru 
vârsta a treia”.
1.5.3. Creșterea oportunităților de 
angajare pentru persoanele în vârstă va 
aduce numeroase beneficii oamenilor, 
inclusiv persoanelor mai tinere cu 
handicap, societăților și bugetelor publice. 
Statele membre și regiunile trebuie să 
utilizeze fondurile care fac obiectul RDC 
în scopul de a lua măsuri pentru a facilita 
incluziunea tuturor grupelor de vârstă. 
Utilizarea eficientă a tuturor resurselor 
umane existente, inclusiv prin depunerea 
unor eforturi de combatere a șomajului în 
rândul tinerilor, reflectă că una dintre 
sarcinile imediate ale fondurilor care fac 
obiectul RDC este de a contribui la
dezvoltarea la maximum a potențialului 
populației Uniunii. Acest lucru se va 
realiza prin îmbunătățirea accesului la 
educație, stabilirea unui nivel minim de 
educație și de calitate a acesteia și 
creșterea numărului structurilor de 
asistență socială. Investițiile în 
infrastructura de sănătate ar contribui, de 
asemenea, la atingerea obiectivului unei 
vieți profesionale sănătoase și de lungă 
durată pentru toți cetățenii Uniunii. 
1.5.4. În elaborarea programelor lor, 
statele membre și regiunile trebuie să țină 
seama de provocările pe termen lung 
generate de schimbările demografice. În 
regiunile cele mai afectate de schimbările 
demografice, trebuie să se identifice 
măsuri pentru:
(a) sprijinirea reînnoirii demografice prin 
crearea unor condiții mai bune pentru 
familii și prin stabilirea unui echilibru 
mai bun între viața profesională și viața 
de familie; 
(b) creșterea ocupării forței de muncă; 
creșterea productivității și a performanței 
economice prin investiții în educație și în 
cercetare;
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(c)  concentrarea asupra caracterului 
adecvat și a calității în domeniul educației 
și al structurilor de asistență socială;
și
(d) asigurarea unei asistențe medicale, a 
unor servicii sociale și a unei îngrijiri pe 
termen lung rentabile, inclusiv a 
investițiilor în infrastructură;

1.6. Abordare integrată 
1.6.1. O abordare teritorială integrată este 
fundamentală pentru a răspunde în mod 
eficient provocărilor cu care se confruntă 
statele membre și regiunile. Aceste 
provocări sunt legate de impactul: 
globalizării; al preocupărilor legate de 
mediu și energie; al problemelor legate de 
îmbătrânirea populației și al schimbărilor 
demografice; al transformării tehnologice 
și al cererilor de inovare; al inegalității 
veniturilor și al segregării sociale. Natura 
complexă și interdependentă a acestor 
aspecte denotă că soluțiile trebuie să aibă 
un caracter integrat, multisectorial și 
multidimensional pentru a se bucura 
succes. 
1.6.2. În acest context, fondurile care fac 
obiectul RDC oferă posibilitatea de a 
combina sprijinul din partea diferitelor 
fonduri ale UE în pachete integrate, care 
sunt adaptate pentru a răspunde nevoilor 
locale și regionale specifice.
1.6.3. La elaborarea propriilor strategii și 
programe, în vederea identificării celor 
mai potrivite intervenții, statele membre și 
regiunile trebuie să acorde o atenție 
deosebită caracteristicilor teritoriale, 
structurale și instituționale predominante, 
cum ar fi conectivitatea regiunii în cauză, 
modelele de ocupare a forței de muncă și 
mobilitatea forței de muncă; legăturilor 
rural-urban; interdependențelor locale 
dintre diferitele sectoare; patrimoniului 
cultural; îmbătrânirii și schimbărilor 
demografice etc.
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1.6.4. Statele membre și regiunile trebuie 
să analizeze care sunt provocările 
societale majore cu care se confruntă. Ca 
răspuns la aceste provocări, acestea 
trebuie să ia în considerare, de asemenea, 
preocuparea legată de aspectele specifice 
ale bunăstării cetățenilor lor pe care 
doresc să le influențeze și să le 
consolideze prin intermediul politicii, 
precum și preocuparea legată de modul în 
care politica urmează să fie concepută și 
pusă în aplicare în contextul special al 
statului membru sau al regiunii în cauză. 
1.6.5. Pentru a promova politicile 
eficiente adaptate la nevoile regionale 
specifice, statele membre și regiunile 
trebuie să dezvolte în continuare o 
abordare teritorială integrată în ceea ce 
privește formularea și punerea în aplicare 
a politicilor, ținând seama de aspectele 
contextuale relevante, dar acordând 
atenție următoarelor elemente esențiale:
(a) evaluarea potențialului și a capacității 
de dezvoltare a regiunii în vederea 
realizării obiectivelor Strategiei Europa 
2020; 
(b) evaluarea provocărilor în domeniul 
dezvoltării cu care se confruntă regiunea, 
precum și a capacității acesteia de a le
aborda;
(c) examinarea dimensiunii și a 
contextului teritorial adecvat pentru 
conceperea și punerea în aplicare a unor 
politici, în conformitate cu principiul 
subsidiarității;
(d) proiectarea regimurilor de guvernanță 
pe mai multe niveluri necesare pentru a 
asigura o aplicare eficientă a politicilor;
(e) selectarea unor indicatori de rezultat 
adecvați care să fie utilizați pentru 
monitorizarea și evaluarea politicilor.

2. Sinergii și coordonarea fondurilor care 
fac obiectul RDC cu alte instrumente ale 
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politicilor UE

2.1. Introducere
2.1.1. În vederea obținerii unor rezultate 
optime pentru o creștere și o dezvoltare 
durabilă pe teren, este important să se 
coordoneze toate politicile Uniunii și 
instrumentele aferente care joacă un rol 
în realizarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale, precum și a unei dezvoltări 
teritoriale mai echilibrate în UE. Acest 
lucru trebuie să se reflecte, de asemenea, 
într-o mai bună coordonare între bugetul 
Uniunii și bugetele naționale și 
subnaționale ale statelor membre în 
finanțarea priorităților politice comune, 
precum și într-o cooperare verticală 
îmbunătățită între UE și entitățile 
naționale și regionale.
2.1.2. Sinergiile și coordonarea nu 
implică soluții universal valabile. În acest 
context, este necesar să se efectueze o 
analiză mai detaliată a impactului produs 
de politicile Uniunii asupra regiunilor și 
asupra coeziunii în vederea stimulării de 
sinergii eficace și a identificării și 
promovării celor mai adecvate mijloace la 
nivel european de susținere a investițiilor 
locale și regionale.
2.1.3. Statele membre și regiunile trebuie 
să asigure coerența în etapele de 
programare și de punere în aplicare între 
intervențiile sprijinite din fondurile care 
fac obiectul RDC și obiectivele altor 
politici ale UE. În acest sens, acestea 
trebuie să încerce:
(a) să identifice și să exploateze 
complementaritățile dintre diferitele 
instrumente ale Uniunii la nivel național 
și regional, atât în faza de planificare, cât 
și la punerea în aplicare; 
(b) să optimizeze structurile existente și, 
dacă este necesar să stabilească unele noi, 
care să faciliteze identificarea strategică a 
priorităților pentru diferite instrumente și 
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structuri de coordonare la nivel național, 
să evite dublarea eforturilor și să 
identifice domeniile în care este necesar 
un sprijin financiar suplimentar;
(c) să utilizeze pe deplin potențialul de a 
combina sprijinul acordat pentru diferite 
instrumente în scopul a susține 
operațiunile individuale și să colaboreze 
îndeaproape cu responsabilii pentru 
punerea în aplicare a altor instrumente 
naționale, în scopul de a oferi 
beneficiarilor oportunități de finanțare 
coerente și simplificate.

2.2. Inițiativa Orizont 2020
2.2.1. Este esențială consolidarea 
sinergiilor și a complementarităților 
dintre politica de coeziune și inițiativa 
Orizont 2020, repartizând, în același timp, 
în mod clar domeniile de intervenție între 
acestea.
2.2.2. În special, statele membre și 
regiunile trebuie să elaboreze o strategie 
națională sau regională în domeniul 
cercetării și al inovării (C&I) pentru 
„specializarea inteligentă”, în 
conformitate cu programul național de 
reformă. Aceste strategii trebuie 
formulate prin colaborarea strânsă dintre 
autoritățile de management naționale sau 
regionale și autoritățile direct vizate de 
inițiativa Orizont 2020, dar și prin 
implicarea părților interesate, cum ar fi 
universitățile și instituțiile de învățământ 
superior, industria locală și partenerii 
sociali. În ceea ce privește accesibilitatea 
și mediul și serviciile fără obstacole, 
părțile interesate care reprezintă 
persoanele cu handicap ar trebui să fie 
implicate în punerea în aplicare a 
strategiilor de inovare care să reflecte 
nevoile persoanelor în vârstă prin 
promovarea noțiunii de „proiectare 
universală” pentru toți. Strategiile 
respective în domeniul inovării trebuie să 
ia în considerare atât acțiunile din 
amonte, cât și din aval care sunt 
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întreprinse în temeiul inițiativei 
Orizont 2020 și care decurg din acesta.
2.2.3. Acțiunile din amonte pentru 
pregătirea actorilor regionali în domeniul 
C&I în scopul participării la proiectele 
înscrise în inițiativa Orizont 2020 („o cale 
către excelență”) se vor desfășura prin 
consolidarea capacităților. Comunicarea 
și cooperarea dintre punctele de contact 
naționale ale inițiativei Orizont 2020 și 
autoritățile de management al fondurilor 
care fac obiectul RDC trebuie consolidate, 
în special în ceea ce privește proiectele 
selecționate în cadrul inițiativei 
Orizont 2020 care nu au fost finanțate din 
cauza lipsei de resurse.
2.2.4. Acțiunile din aval trebuie să 
furnizeze mijloacele necesare pentru 
exploatarea și răspândirea pe piață a 
rezultatelor în domeniul C&I care rezultă 
din inițiativa Orizont 2020 și pot include: 
instalații pilot și situri experimentale, 
validarea conceptelor și finanțarea în faze 
incipiente, instalații de incubare, 
cercetare aplicată, capacități specifice de 
transfer industrial și tehnologic și sprijin 
pentru clustere.
2.2.5. Autoritățile naționale și regionale 
trebuie să beneficieze de sprijin comun 
pentru elaborarea și punerea în aplicare a 
unor astfel de strategii în domeniul 
inovării, care pot include: sprijin pentru 
identificarea oportunităților de finanțare 
în comun a unor infrastructuri de C&I de 
interes european, promovarea colaborării 
internaționale, sprijin metodologic prin 
evaluări inter pares, schimbul de bune 
practici și formare în regiuni.
2.2.6. Statele membre și regiunile trebuie 
să ia în considerare următoarele măsuri 
suplimentare care vizează valorificarea 
potențialului lor de excelență și de 
inovare într-un mod care este 
complementar sinergiilor cu inițiativa 
Orizont 2020 și care creează astfel de 
sinergii:
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(a) conectarea centrelor de excelență în 
curs de dezvoltare și a regiunilor 
inovatoare din statele membre mai puțin 
dezvoltate cu omologi de frunte din alte 
părți ale Europei;
(b) crearea de legături cu clusterele 
inovatoare și recunoașterea excelenței în 
regiunile mai puțin dezvoltate;
(c) instituirea unor funcții de „președinți 
ai SEC” pentru a atrage specialiști 
remarcabili din mediul academic;
și

(d) sprijinirea accesului la rețelele 
internaționale de cercetători și inovatori.

2.3. LIFE
2.3.1. Sinergiile cu instrumentele politice 
ale Uniunii (atât instrumente de 
finanțare, cât și alte instrumente), care 
contribuie la atenuarea efectelor 
schimbărilor climatice, la protecția 
mediului și la utilizarea eficientă a 
resurselor, trebuie exploatate, atunci când 
este posibil.
2.3.2. Întrucât programele vor contribui 
la atingerea obiectivelor de creștere 
durabilă printr-o concentrare tematică 
mai puternică și prin consolidarea 
principiului dezvoltării durabile, sinergiile 
prevăzute la punctul 2.3.1 sunt inerente în 
cadrul de reglementare a fondurilor care 
fac obiectul RDC.
2.3.3. Sinergiile cu LIFE, în special cu 
proiecte integrate în domeniul naturii 
(cum ar fi serviciile ecosistemice și 
biodiversitatea), al apei, al deșeurilor, al 
aerului, al atenuării schimbărilor 
climatice și al adaptării la schimbările 
climatice trebuie continuate. Coordonarea 
cu LIFE trebuie asigurată prin sprijinirea 
proiectelor care au un caracter 
complementar, precum și prin 
promovarea utilizării unor soluții, metode 
și abordări validate în cadrul programului 
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LIFE.
2.3.4. Utilizarea evaluărilor impactului 
asupra mediului (EIM), a evaluărilor 
impactului asupra dezvoltării durabile 
(EID), a evaluărilor strategice de mediu 
(ESM) și a altor instrumente relevante, în 
special în cazul în care sunt vizate 
calitatea și extinderea mediului și a 
serviciilor fără obstacole, trebuie 
promovată pentru a ține seama de 
pierderea biodiversității, de efectele 
schimbărilor climatice asupra amenajării 
teritoriului (inclusiv strategii 
macroregionale), precum și de procesul 
decizional regional și local.
2.3.5. Statele membre și regiunile trebuie 
să promoveze infrastructura ecologică, 
ecoinovarea și adoptarea tehnologiilor 
inovatoare pentru a crea o economie mai 
ecologică.
2.3.6. Consolidarea capacităților este o 
condiție necesară pentru întreprinderea 
acestor activități și trebuie să consolideze 
potențialul și să dezvolte competențele 
autorităților și ale partenerilor de la nivel 
local și regional.
2.3.7. Având în vedere faptul că 
provocările legate de mediu nu respectă 
granițele administrative, cooperarea 
transfrontalieră, interregională și 
transnațională dintre autoritățile 
europene, naționale, regionale și locale în 
ceea ce privește protejarea biodiversității 
și a resurselor naturale în regiuni are o 
importanță majoră. Utilizarea mai bună a 
potențialului cooperării teritoriale și 
schimburile de informații, de experiență și 
de bune practici ar contribui în mod 
semnificativ la atingerea obiectivelor de 
mediu și a celor legate de schimbările 
climatice.
2.3.8. În plus, finanțarea din fondurile 
care fac obiectul RDC trebuie coordonată 
cu sprijinul acordat din programul 
NER 300, care folosește veniturile din 
licitarea certificatelor în cadrul schemei 
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UE de comercializare a certificatelor de 
emisii1.

2.4. „Erasmus pentru toți”
2.4.1. Trebuie să se sporească sinergiile 
dintre fondurile care fac obiectul RDC și 
programul „Erasmus pentru toți” în 
scopul de a maximiza impactul 
investițiilor în capitalul uman. Investițiile 
vor aduce beneficii esențiale atât 
persoanelor fizice, cât și societății în 
ansamblu, contribuind la creșterea 
economică și la prosperitate. „Erasmus 
pentru toți” sprijină doar proiecte 
transnaționale, întrucât politica de 
coeziune are o dimensiune regională mai 
pronunțată. Statele membre și regiunile 
sunt încurajate să testeze instrumente și 
metode care rezultă din cooperarea 
transnațională prin programul „Erasmus 
pentru toți” și, ulterior, să le pună în 
aplicare pe teritoriul lor prin intermediul 
fondurilor care fac obiectul RDC.
2.4.2. Comisia și statele membre trebuie 
să asigure o coordonare eficientă între 
politica de coeziune și „Erasmus pentru 
toți”, făcând o distincție clară între 
tipurile de investiții și grupurile țintă 
sprijinite. Programul „Erasmus pentru 
toți” își va concentra sprijinul asupra 
mobilității transnaționale fără obstacole 
în scop educațional a studenților, a 
tinerilor și a personalului, indiferent de 
handicapul acestora; asupra 
parteneriatelor strategice dintre 
organizații și instituții din Europa și 
asupra acțiunilor care sprijină 
dezvoltarea și punerea în aplicare a 
politicilor. Obiectivele principale ale 
priorităților de investiții pentru politica de 
coeziune vor fi: educația, formarea 

                                               
1 JO L 290, 6.11.2010, p. 39–48 2010/670/UE: Decizia Comisiei din 3 noiembrie 2010 de stabilire a criteriilor 
ș i  măsurilor pentru finanțarea proiectelor demonstrative comerciale care vizează captarea ș i  stocarea 
geologică a CO2 în condiții de siguranță a mediului, precum și a proiectelor demonstrative de tehnologii 
inovatoare în domeniul energiei din surse regenerabile, în cadrul sistemului de comercializare a certificatelor 
de emisii de gaze cu efect de seră în Comunitate instituit prin Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului (2010/670/UE) JO L 275, 25.10.2003, p. 32–46.
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profesională adaptată la piața muncii, 
mobilitatea în scop educațional a 
persoanelor cu handicap și a adulților.
2.4.3. În plus, se vor obține rezultate 
îmbunătățite prin promovarea 
complementarității dintre finanțarea
pentru mobilitate și finanțarea 
activităților care integrează bunele 
practici și proiectele inovatoare 
identificate la nivelul UE în conformitate 
cu „Erasmus pentru toți”. Agențiile 
naționale stabilite în conformitate cu 
acest program pot contribui la realizarea 
acestei coordonări.

2.5. MCE + TEN, rețele energetice și de 
telecomunicații
2.5.1. Pentru a maximiza valoarea 
adăugată europeană, FEDER, Fondul de 
coeziune, rețelele transeuropene și 
mecanismul Conectarea Europei (MCE) 
trebuie planificate în strânsă cooperare, 
astfel încât să se asigure stabilirea unor 
legături optime între diferite tipuri de 
infrastructuri (în domeniul transportului, 
al energiei și al telecomunicațiilor) la 
nivel local, regional și național și pe 
întreg teritoriul Uniunii. Trebuie să se 
asigure că fondurile au un efect de 
pârghie maxim asupra proiectelor cu o 
dimensiune europeană și care au legătură 
cu piața unică, acordând prioritate în 
special rețelelor energetice, digitale și de 
transport. 
2.5.2. La fel cum infrastructura națională 
trebuie planificată în mod coerent, luând 
în considerare dezvoltarea de legături 
transfrontaliere în Uniune și stabilind 
legături între regiuni în interiorul unui 
stat membru, și planurile trebuie să se 
bazeze pe o cerere de transport reală și 
estimativă și trebuie să identifice 
legăturile lipsă și blocajele. Investițiile în 
conectivitatea regională la rețeaua 
globală și la Rețeaua transeuropeană 
pentru infrastructura de transport (TEN-
T) de bază trebuie să asigure că zonele 
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urbane și rurale beneficiază de 
oportunitățile create de către rețelele 
principale.
2.5.3. Prioritizarea investițiilor care au un 
impact în exteriorul unui anumit stat 
membru trebuie coordonată cu 
planificarea TEN-T, astfel încât 
investițiile în infrastructura de transport 
sprijinite din FEDER și din Fondul de 
coeziune să fie pe deplin în conformitate 
cu orientările TEN-T, care definesc 
prioritățile Uniunii în materie de 
transporturi, inclusiv: accesibilitatea 
pentru persoanele în vârstă, pentru 
persoanele cu mobilitate redusă, precum 
și pentru pasagerii cu handicap, 
abordarea provocărilor legate de 
schimbările climatice, dezvoltarea viitoare 
a unei rețele TEN-T integrate și conceptul 
de coridor multimodal.
2.5.4. Cartea albă privind transporturile1

a Comisiei stabilește o viziune pentru un 
sistem de transport competitiv și eficient 
din punct de vedere al resurselor, 
subliniind că o reducere semnificativă a 
gazelor cu efect de seră este necesară în 
sectorul transporturilor. Pentru fondurile 
care fac obiectul de RDC, acest lucru 
înseamnă să se acorde atenție mijloacelor 
durabile de transport și să se investească 
în domenii care oferă cea mai ridicată 
valoare adăugată europeană, de exemplu, 
rețelele transeuropene. Odată identificate, 
investițiile trebuie să fie prioritizate în 
funcție de contribuția lor la accesibilitate 
și la mobilitatea fără obstacole, la 
durabilitate, la reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră și la spațiul 
european unic al transporturilor.
2.5.5. Statele membre și regiunile trebuie 
să concentreze investițiile pe construirea 
de noi infrastructuri și pe consolidarea 
capacității infrastructurii existente prin 

                                               
1  „Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport 
competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor” (COM (2011) 144 final).
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modernizarea substanțială a acesteia.
2.5.6. În ceea ce privește transportul 
maritim, porturile trebuie dezvoltate ca 
puncte eficiente de intrare și de ieșire prin 
integrarea deplină în infrastructura de 
uscat. Trebuie acordată prioritate 
proiectelor privind accesul în port și 
legăturile cu căile navigabile interioare. 
Dezvoltarea unor căi navigabile interioare 
trebuie să consolideze contribuția 
acestora la rețelele europene durabile de 
transport de mărfuri.
2.5.7. În special, trebuie să se depună 
eforturi pentru stabilirea unei 
complementarități între investițiile în 
infrastructură sprijinite din FEDER și din 
Fondul de coeziune, în cadrul gestiunii 
partajate, și investițiile sprijinite din 
mecanismul Conectarea Europei (MCE), 
care este un mecanism gestionat direct 
prin selecția proiectelor competitive. MCE 
va finanța proiecte privind rețeaua de 
bază (părțile cele mai importante din 
punct de vedere strategic ale rețelei 
globale), care au cea mai ridicată valoare 
adăugată europeană și care par a fi cele 
mai complexe în ceea ce privește TEN-T 
din punctul de vedere al punerii în 
aplicare: legăturile transfrontaliere lipsă, 
principalele blocaje și mijloacele 
multimodale. Fondul de coeziune se va 
concentra pe proiecte cu valoare adăugată 
europeană ridicată pentru a elimina 
blocajele existente în rețelele de transport, 
prin sprijinirea infrastructurii TEN-T atât 
pentru rețeaua de bază, cât și pentru 
rețeaua globală. 
2.5.8. Fondurile de coeziune și fondurile 
structurale vor realiza infrastructurile 
locale și regionale și legăturile acestora 
cu rețelele prioritare ale Uniunii în 
domeniul energiei și al telecomunicațiilor.
2.5.9. MCE este complementar fondurilor 
de coeziune și structurale, deoarece 
contribuie la realizarea obiectivelor de 
dezvoltare regională și locală în ceea ce 
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privește infrastructura, în scopul de a 
genera o valoare adăugată maximă 
pentru o piață unică funcțională și 
integrată și pentru coeziunea socială, 
economică și teritorială.

2.6. IPA, IEVP, FED
2.6.1. Trebuie să se depună eforturi 
pentru a crește sinergiile dintre 
instrumentele externe și politica de 
coeziune în scopul de a îmbunătăți 
eficiența în atingerea numeroaselor 
obiective politice ale Uniunii. În special, 
trebuie să existe sinergii și 
complementarități în ceea ce privește 
Fondul european de dezvoltare, 
Instrumentul de asistență pentru 
preaderare și Instrumentul european de 
vecinătate și parteneriat.
2.6.2. Prin asigurarea unei integrări 
teritoriale mai profunde, trebuie 
valorificate sinergiile dintre activitățile de 
cooperare teritorială în cadrul politicii de 
coeziune și al instrumentelor europene de 
vecinătate. Potențialul de creare a unor 
complementarități între aceste 
instrumente este foarte puternic în ceea ce 
privește activitățile de cooperare 
transfrontalieră. Prin urmare, statele 
membre și regiunile trebuie să garanteze 
că activitățile existente sunt asociate cu 
Grupări europene de cooperare teritorială 
nou create, acordând o atenție deosebită 
consolidării capacităților organizațiilor 
neguvernamentale, în special ale 
organizațiilor-umbrelă, în scopul de a 
accesa fonduri, de a coordona și de a face 
schimb de bune practici.

3. Mecanismul de coordonare între 
fondurile care fac obiectul RDC

3.1. Statele membre și regiunile trebuie să 
garanteze că intervențiile finanțate din 
fondurile care fac obiectul RDC creează 
sinergii și că simplificarea conduce la o 
reducere a costurilor și a sarcinii 
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administrative pe teren.
3.2. Ministerele și autoritățile de 
management responsabile pentru punerea 
în aplicare a fondurilor care fac obiectul 
RDC trebuie să colaboreze îndeaproape în 
cadrul pregătirii, al punerii în aplicare, al 
monitorizării și al evaluării contractului 
de parteneriat și a programelor. În 
special, acestea trebuie:
(a) să identifice domeniile de intervenție 
în care fondurile care fac obiectul RDC 
pot fi combinate într-un mod 
complementar pentru a atinge obiectivele 
tematice prevăzute în prezentul 
regulament;
(b) să promoveze implicarea de către 
autoritățile de management responsabile 
pentru unul dintre fondurile care fac 
obiectul RDC a altor autorități de 
management și ministere relevante în 
dezvoltarea schemelor de sprijin pentru 
asigurarea unor sinergii și evitarea 
suprapunerilor;
(c) să instituie comitete mixte de 
monitorizare a programelor de punere în 
aplicare a fondurilor care fac obiectul 
RDC, precum și a unor mecanisme de 
control și de gestiune în comun dezvoltate 
pentru a facilita coordonarea dintre 
autoritățile responsabile pentru punerea 
în aplicare a fondurilor care fac obiectul 
RDC;
(d) să utilizeze soluții de e-guvernanță 
comune care vizează să ofere consultanță 
solicitanților, beneficiarilor și „ghișeelor 
unice” cu privire la oportunitățile de 
sprijin disponibile din fiecare fond dintre 
fondurile care fac obiectul RDC.
3.3. Un sistem european de monitorizare 
ar trebui să fie instituit pentru a 
monitoriza punerea în aplicare a 
fondurilor care fac obiectul RDC, precum 
și progresele înregistrate în îndeplinirea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020, 
asigurând implicarea partenerilor în 
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conformitate cu articolul 5.

4. Priorități de coordonare teritorială 
(transfrontalieră, transnațională și 
interregională)

4.1. O cooperare care depășește granițele
administrative și care încearcă să 
depășească și granițele naturale 
generează un potențial ridicat de 
dezvoltare regională, de creare de locuri 
de muncă și de coeziune. Cooperarea 
bazată pe necesități comune în cadrul 
unui teritoriu comun este adesea cea mai 
eficientă. 
4.2. Cooperarea transfrontalieră derivă 
din înțelegerea faptului că numeroase 
provocări depășesc granițele 
administrative. Un răspuns eficient 
necesită o acțiune comună de cooperare și 
schimbul de cunoștințe la nivelul teritorial 
corespunzător. 
4.3. În plus, potențialul integrat al 
regiunilor de frontieră poate fi exploatat 
prin intermediul măsurilor de sprijin 
orientate la nivel local.
4.4. Cele două strategii macroregionale 
existente au deschis calea spre implicarea 
părților interesate în acțiuni comune la 
nivelul teritorial adecvat. Strategiile au 
crescut gradul de înțelegere a necesității 
de cooperare în abordarea problemelor 
care nu pot fi soluționate de un singur 
stat membru, cum ar fi curățarea Mării 
Baltice sau a Dunării. Strategiile 
macroregionale și alte forme de cooperare 
teritorială pot fi sprijinite atât din 
FEDER, cât și din FSE, iar condițiile 
specifice aplicabile contribuțiilor pentru 
strategiile macroregionale trebuie 
prezentate în cadrul programelor.
4.5. Depășirea barierelor trebuie să facă 
parte din programarea fondurilor care fac 
obiectul RDC – obiectivele strategiilor 
macroregionale existente trebuie să se 
reflecte în analiza nevoilor și în stabilirea 
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obiectivelor pentru programele 
operaționale relevante din etapa de 
planificare. În cazul în care obiectivele 
strategiilor macroregionale nu sunt 
incluse în planificarea strategică în 
cadrul programelor politicii de coeziune 
în regiunile și în statele membre în cauză, 
aceste strategii nu își vor fi atins scopul.
4.6. În același timp, statele membre și 
regiunile trebuie să asigure că programele 
de cooperare teritorială contribuie în mod 
eficient la obiectivele Strategiei 
Europa 2020. Statele membre și regiunile 
pot, prin urmare, să promoveze 
cooperarea și totodată să testeze, să 
utilizeze și să introducă noi soluții, 
asigurând că această cooperare susține 
obiective politice mai ample. În cazul în 
care este necesar, cooperarea teritorială 
trebuie utilizată pentru a reuni factori de 
decizie transfrontalieri care să colaboreze 
în direcția depășirii problemelor comune.
4.7. În principal, statele membre și 
regiunile trebuie să considere programele 
de cooperare teritorială drept instrumente 
utile în depășirea obstacolelor în calea 
cooperării, care, la rândul lor, ar sprijini
obiectivele politice naționale și regionale 
care au un impact în afara zonei vizate de 
program.

Or. EN

Justificare

Punerea în aplicare a parteneriatului și monitorizarea eficientă a principiilor nu pot fi 
realizate fără a spori competențele partenerilor, în special ale partenerilor cu resurse umane 
și financiare limitate. Sunt necesare evaluări speciale ale impactului în ceea ce privește 
accesibilitatea în scopul de a aprecia acțiunile și investițiile planificate. În acest context, 
accesibilitatea trebuie inclusă, fără îndoială, în calitate de criteriu care trebuie îndeplinit 
pentru ca o investiție să fie considerată sustenabilă, în special pentru o societate în curs de 
îmbătrânire. În ceea ce privește accesibilitatea, conceptul de proiectare universală ar trebui, 
de asemenea, să fie utilizat, precum și o abordare de evaluare ca investiție în viitor.


