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Un singur obiectiv: coeziunea, un set de instrumente destinate realizării sale

În vederea realizării obiectivelor de coeziune socială, economică şi teritorială, articolul 175 
din TFUE prevede acţiunea comună a fondurilor structurale (luate în ansamblu, nu separat: 
Fondul european de orientare şi garantare agricolă, Fondul european pentru dezvoltare rurală; 
Fondul social european; Fondul european pentru dezvoltare regională).

Comisia şi statele membre asigură coordonarea dintre intervenţiile din aceste fonduri şi 
Fondul european pentru pescuit şi Fondul de coeziune în conformitate cu articolul 9 
alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor 
dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european 
şi Fondul de coeziune1.

La 14 iunie 2010, Consiliul a subliniat în concluziile sale referitoare la Raportul strategic 
pentru anul 2010 al Comisiei privind punerea în aplicare a programelor politicii de coeziune 
„valoarea adăugată reală generată de o singură abordare strategică şi de norme comune de 
punere în aplicare pentru Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social 
european (FSE) şi Fondul de coeziune (FC), în cadrul general al politicii de coeziune”.

În concluziile sale din 25-26 martie 2010, Consiliul a remarcat faptul că toate politicile 
comune, inclusiv politica de coeziune, trebuie să sprijine strategia Europa 2020.

În documentul privind strategia Europa 2020, Comisia se obligă să mobilizeze instrumentele 
financiare ale UE (dezvoltare rurală, fonduri structurale, programe de cercetare şi dezvoltare, 
reţele transeuropene, BEI), ca parte a unei strategii de finanţare coerente, canalizând surse de 
finanţare publice şi private naţionale şi comunitare, în contextul uneia dintre iniţiativele 
emblematice2 ale strategiei, reflectând astfel necesitatea coerenţei între politici şi instrumente.

Comunicarea Comisiei din 19 octombrie cu privire la revizuirea bugetului UE3 atrage atenţia 
asupra rezultatelor amplei consultări publice care afirma necesitatea intensificării 
coordonării pentru a realiza efectul de sinergie şi pentru a garanta coerenţa.

Coordonarea fondurilor, realizări până în prezent

Cât priveşte FSE, experienţa demonstrează clar că finanţarea prin FEDER a acţiunilor 
economice (inovare, cercetare, IMM-uri, mediu etc.) poate fi mai eficientă dacă este strâns 
coordonată şi integrată cu acţiunile întreprinse prin fondul respectiv, având în vedere în 
special faptul că succesul celor mai multe programe şi măsuri depinde, în mare parte, de 
combinaţia reuşită a mai multor factori, între care dezvoltarea umană este de importanţă 
majoră. Consolidarea valorii adăugate europene a celor două fonduri structurale este legată de 
progresele înregistrate în realizarea efectului de sinergie între intervenţia economică şi cea 
socială.

Reforma politicii structurale pentru perioada de programare 2007-2013 a dus la separarea 

                                               
1 JO L 210, 31.7.2006, p. 25.
2 A se vedea Iniţiativa emblematică intitulată „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor”.
3 COM(2010) 700.
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Fondului pentru dezvoltare rurală de cadrul general al fondurilor structurale. S-a subliniat 
faptul că această separare nu ar trebui să aibă drept rezultat duplicarea sau omiterea 
obiectivelor, iar oportunităţile de dezvoltare ar trebui garantate în zonele rurale şi urbane 
deopotrivă, însă datele concrete „de la faţa locului” sunt contradictorii. Eficienţa 
politicilor de dezvoltare rurală presupune o coordonare strânsă cu procesul de implementare a 
măsurilor în cadrul FEADR şi cu instrumentele de politică regională, în egală măsură. În acest 
context, Parlamentul European a insistat în mod repetat asupra necesităţii unei monitorizări 
atente a separării politicii de dezvoltare rurală de politica de coeziune, în vederea evaluării 
impactului său real asupra dezvoltării zonelor rurale. Rezultatele separării FEADR de 
domeniul politicii de coeziune ar trebui evaluate cu atenţie.

Normele privind finanţările încrucişate4 nu s-au dovedit a fi o modalitate eficientă de 
coordonare şi au complicat şi mai mult gestionarea fondurilor. Ele ar trebui revizuite în 
lumina datelor fiabile şi complete cu privire la utilizarea şi impactul acestora.

Mai mult, accentul tot mai pronunţat pe problemele urbane şi rolul oraşelor în cadrul politicii 
de coeziune creează temeri în rândul părţilor interesate, potrivit cărora, în aceste condiţii, ar 
putea avea loc o dezvoltare neechilibrată a zonelor urbane şi rurale, ceea ce îi face să afirme 
necesitatea instituirii unor legături urban-rurale efective şi autentice. 

Necesitatea unei flexibilităţi sporite în ceea ce priveşte utilizarea fondurilor, pe de o parte, şi a 
unei culturi administrative care să promoveze o abordare multidisciplinară şi o simplificare a 
administrării fondurilor, pe de altă parte, nu este nouă. În domeniul sinergiilor între fondurile 
structurale, Al 7-lea program-cadru pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi 
demonstrative, precum şi programul-cadru pentru competitivitate şi inovare, Parlamentul 
European a insistat asupra necesităţii de a evita o concentrare ridicată a capacităţii în centre de 
interes economic şi regiuni „de top” ale UE, regretând faptul că sinergiile în ceea ce priveşte 
finanţarea nu sunt încă bine cunoscute.

De asemenea, s-a constatat că actualele sinergii depind, într-o mare măsură, de capacitatea 
strategică şi organizaţională a beneficiarilor de a combina sprijinul din partea unor 
instrumente comunitare diferite5, iar statele membre ar trebui să exploreze mai eficient 
sinergiile între finanţarea în cadrul politicii de coeziune şi alte surse de finanţare ale Uniunii 
Europene6.

În plus, Parlamentul European a solicitat, într-o fază incipientă a punerii în aplicare a actualei 
perioade de programare, un studiu cu privire la fezabilitatea fuzionării diferitelor fonduri UE -
FEDER, FSE, Fondul de coeziune şi FEADR7. 

Timpul şi locul pentru o mai bună coordonare şi sinergii mai robuste

Logica unei iniţiative mai ferme de coordonare a eforturilor din partea fondurilor şi 

                                               
4 A se vedea articolul 34 alineatul (2) din Regulamentul general. 
5 În acest context, a se vedea rezoluţia PE din 20 mai 2010 (P7_TA(2010)0189).
6 A se vedea rezoluţiile Parlamentului European din 11 martie 2009 (P6_TA(2009)0124), punctul 17, şi din 21 
octombrie 2008 (OC C 15 E, 21.1.2010, p. 10), punctul 1.
7 Rezoluţia Parlamentului European din 21 octombrie 2008, punctul 4.
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programelor UE îşi are originea, în mod semnificativ, în era post-criză în care a intrat Europa. 
Este clar că, în anii ce vor veni, necesitatea consolidării bugetelor publice ne va forţa să fim 
mai inovatori şi să obţinem un impact mai pronunţat de pe urma finanţărilor disponibile8. 
Aceasta este o oportunitate în acest sens, după cum mulţi au recunoscut.

În concluziile sale din 14 iunie 2010 asupra raportului strategic pentru 2010 al Comisiei 
privind punerea în aplicare a programelor politicii de coeziune, Consiliul a subliniat 
„necesitatea de a se continua îmbunătăţirea coordonării politicii de coeziune şi a altor 
politicii UE şi naţionale, după caz, în vederea sporirii eficacităţii privind realizarea 
obiectivelor comune într-un mod mai coordonat”.

Într-o scrisoare adresată Preşedintelui Barroso, comisarii pentru politică regională, pentru 
afaceri maritime şi pescuit, pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune, 
precum şi comisarul pentru agricultură şi dezvoltare rurală au recunoscut la unison
„necesitatea de a întări integrarea diferitelor politici ale UE, în vederea atingerii dezvoltării 
economice durabile şi incluzive pe care Uniunea trebuie să o realizeze”. În scrisoarea 
respectivă, comisarii propun în mod clar „elaborarea unui cadru strategic comun la nivelul 
UE pentru FEDER, FSE, Fondul de coeziune, FEADR şi FEP, pentru perioada de după 
2013”. Această abordare ar ameliora actuala planificare strategică mai separată, limitând 
astfel fragmentarea instrumentelor şi a politicilor.

Comunicarea Comisiei din 19 octombrie cu privire la revizuirea bugetului UE stabileşte 
pentru următorul cadru financiar multianual o abordare coordonată nu numai pentru 
instrumentele politicii de coeziune, ci şi pentru alte programe comunitare pentru cercetare, 
inovare, învăţare de-a lungul vieţii şi reţele. Comunicarea propune un cadru strategic 
comun pentru a asigura o mai mare coordonare Mai mult, coordonarea ar fi aplicată la 
nivel de stat membru, prin intermediul unui contract de parteneriat pentru dezvoltare şi 
investiţii. Aceeaşi abordare a fost propusă de Comisie în al cincilea raport al acesteia privind 
coeziunea9. 

Parlamentul a insistat în permanenţă, în mai multe rezoluţii ale sale, că „este nevoie de 
sinergii, precum şi de o abordare integrată a diverselor politici sectoriale pentru a atinge 
un rezultat optim în ceea ce priveşte dezvoltarea şi creşterea economică la faţa locului” 
şi că „ar trebui să existe un angajament pentru o politică a UE unică şi flexibilă”10. 
Concentrarea acţiunii comune a fondurilor la nivel regional şi/sau local sporeşte valoarea 
adăugată a acestora şi permite părţilor interesate de la nivel local să adapteze acţiuni specifice 
la nevoile economice şi sociale reale şi, astfel, la situaţia ocupării forţei de muncă din fiecare 
regiune specifică (strategie de dezvoltare locală, planuri de dezvoltare create la nivel local 
etc.).

Da sinergiilor, dar cum?

                                               
8 În acest context, Comisia menţionează clar că „dacă vrem ca sumele alocate de statele membre bugetului UE să 
dea roade, noua generaţie de programe financiare trebuie să fie regândită, pentru a pune eficacitatea pe primul 
loc”, în Comunicarea privind revizuirea bugetului UE (COM(2010)0700), punctul 4, introducere, p. 20.
9 „Investind în viitorul Europei, Al cincilea raport cu privire la coeziunea economică, socială şi teritorială”, 
Comisia Europeană, noiembrie 2010.
10 Rezoluţia Parlamentului European din 24 martie 2009 (TA(2009)0163).
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Elementele importante ale coordonării sunt deja în funcţiune, dar pot fi îmbunătăţite şi mai 
mult în beneficiul unor sinergii mai robuste. Instrumentele politicii de coeziune a UE 
(FEDER, FSE şi FC) sunt gestionate într-un cadru comun, care acoperă de la orientările 
strategice până la plăţi şi proceduri de raportare. Totuşi, nu este înde-ajuns. Coordonarea 
poate fi îmbunătăţită la nivelul instrumentelor politicii de coeziune şi nu numai.

Având în vedere obiectivele comune pentru o dezvoltare economică a UE, cadrul de 
coordonare ar trebui să cuprindă acţiunile acoperite în prezent de FC, FEDER, FSE, FEP şi 
FEADR. De asemenea, ar trebui identificate legăturile şi mecanismele de coordonare cu alte 
instrumente ale UE, cum ar fi programele pentru cercetare, inovare, învăţare de-a lungul vieţii 
şi reţele.

Un sistem integrat de planificare şi implementare poate îngloba toate domeniile politice, de 
exemplu, în cadrul unui plan naţional de dezvoltare, sau poate include doar câteva domenii 
politice, în vederea abordării unor probleme complexe individuale (adică strategia UE 2020). 
Avantajul planificării integrate constă în ideea că problemele complexe nu pot fi rezolvate 
dacă sunt abordate dintr-o singură direcţie - şomajul nu poate fi combătut doar prin formarea 
profesională a şomerilor, trebuie, în acelaşi timp, iniţiate politici de creare de locuri de muncă, 
cum ar fi sprijinirea IMM-urilor, a întreprinderilor aflate la început de drum etc. Atunci când 
o ţară/regiune este subdezvoltată iar obiectivul este recuperarea handicapurilor, prin instituirea 
unor politici sectoriale gestionate separat, cum ar fi infrastructura de mediu sau de transport, 
nu se vor obţine rezultate semnificative la nivelul dezvoltării sale globale11. O abordare 
fragmentată poate duce la politici care să se suprapună sau chiar să fie incompatibile, la 
acţiuni publice contradictorii şi la duplicarea resurselor, cu consecinţe atât asupra eficienţei la 
nivel regional a politicilor publice cât şi sub aspectul impactului lor la nivel naţional12.

În contextul politicii de coeziune a UE, acest lucru înseamnă că actualul sistem de planificare 
şi implementare, care reuneşte politici (şi finanţare pentru acestea) pentru dezvoltarea 
resurselor umane, pentru dezvoltarea întreprinderilor, în special a IMM-urilor, pentru 
dezvoltarea infrastructurii etc., serveşte la sprijinirea regiunilor în a recupera handicapurile. 
Fiecare dintre aceste politici, dacă ar fi implementate separat, ar realiza mult mai puţin decât 
realizează actualmente împreună în cadrul unui sistem integrat de planificare şi implementare. 
O acţiune combinată a planificării şi punerii în aplicare a fondurilor structurale şi a Fondului 
de coeziune, precum şi o mai bună reintegrare a acestora cu Fondul pentru dezvoltare rurală şi 
Fondul pentru pescuit sunt esenţiale pentru eliberarea potenţialului regiunilor rămase în urmă.
Sinergiile şi coordonarea nu implică soluţii universal valabile. În schimb, acestea afirmă 
necesitatea unei coordonări strategice strânse a instrumentelor, a politicilor şi a actorilor, în 
vederea realizării unor intervenţii şi programe atent concepute, care să ţină seama de 
specificităţile teritoriale şi avantajele comparative sau trăsăturile speciale ale fiecărei regiuni, 
printr-o abordare integrată bazată pe localizare13. 

În scrisoarea lor comună menţionată anterior, cei patru comisari au propus un pas adiţional 

                                               
11 Publicaţia OCDE „Regiunile contează: redresare economică, inovare şi creştere durabilă”, 2009, p. 125.
12 Idem.
13 Studiul intitulat Proiect de cercetare aplicată EDORA - European Development Opportunities for Rural Areas
(Oportunităţi de dezvoltare europeană pentru zonele rurale), realizat în cadrul ESPON 2013, iulie 2010, partea B, 
p. 48.



PE452.852v01-00 6/6 DT\839691RO.doc

RO

important sub forma unui cadru strategic comun, care trebuie completat, la nivelul 
implementării, de un cadru juridic comun care să prevadă un set de norme comune.

În vederea obţinerii unui impact maxim, coordonarea trebuie să aibă loc la toate 
nivelurile decizionale, de la planificarea strategică, implementare şi plăţi, până la 
finalizare, audit şi evaluare.

În cadrul instrumentelor politicii de coeziune, trebuie menţinut şi consolidat modelul de 
regulament general unic (normele în materie de eligibilitate, gestionare, audit şi 
raportare) şi de reglementări concise specifice fondurilor, care reflectă obiectivele 
politice particulare ale fondurilor specifice. FEADR şi FEP ar trebui reintegrate în acest 
cadru, la fel cum s-a întâmplat în perioada 2000-2006. În plus, este necesar un mecanism 
de coordonare între cel de-Al 7-lea/8-lea program-cadru şi FEDER, pentru a asigura 
finanţarea necesară pentru infrastructurile de bază destinate cercetării şi dezvoltării. 

O coordonare strânsă între politica de coeziune şi alte politici ale UE este, de asemenea,
necesară pentru o punere în aplicare eficientă a strategiei Europa 2020.

Continuarea acţiunilor de coordonare oferă, de asemenea, posibilitatea de a explora mai bine 
oportunităţile de simplificare. În orice caz, existenţa unor norme similare şi a unei planificări 
strategice comune reprezintă deja simplificări considerabile.

Concluzie

UE prevede un cadru unic pentru planificarea integrată a politicilor la nivel transfrontalier. 
Acesta exista deja în momentul instituirii pieţei unice şi al creării politicii de coeziune şi a 
servit la dezvoltarea coeziunii economice şi sociale în UE de-a lungul deceniilor, având un 
succes indiscutabil. 

Momentul actual, complex în sine prin faptul că depăşim încet-încet rezultatele crizei 
financiare şi economice, ne-a oferit şansa de a profita de pe urma viitoarelor negocieri cu 
privire la următorul cadru financiar multianual (CFM), pentru a realiza sinergii mai robuste 
din fondurile şi programele UE prin punerea în funcţiune a unui mecanism de coordonare 
şi mai amplu. Acesta va trebui să includă poziţionarea actualelor orientări strategice la un 
nou nivel de planificare strategică prin instituirea unui cadru strategic unic şi completarea 
cadrului general de instrumente ale politicii de coeziune a UE prin legături suplimentare cu 
alte programe specifice Uniunii Europene.


