
DT\853445RO.doc PE456.704v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru dezvoltare regională

13.1.2011

DOCUMENT DE LUCRU
referitor la cel de-al cincilea Raport privind coeziunea al Comisiei Europene și 
la strategia privind politica de coeziune după anul 2013

Comisia pentru dezvoltare regională

Raportor: Markus Pieper



PE456.704v01-00 2/16 DT\853445RO.doc

RO

Introducere

În prezentul document de lucru sunt prezentate succint scopul și sfera de cuprindere a 
raportului din proprie inițiativă. În cadrul acestuia, raportorul analizează cele mai importante 
constatări și propuneri ale Comisiei, formulează instrucțiuni provizorii și schițează structura 
celor mai importante probleme pe care ar trebui să le abordeze acest raport. 

În viitorul raport al Parlamentului se va pune în primul rând problema aprecierii, din punctul 
de vedere al Parlamentului, a celor mai importante constatări din concluziile Comisiei 
referitoare la cel de al 5-lea Raport privind coeziunea, precum și problema elaborării 
propriilor recomandări orientate către viitor. Raportul care trebuie întocmit pe baza acestui 
document de lucru oferă recomandări concrete privind regulamentele referitoare la fondurile 
structurale după 2013 și prezintă consecințele corespunzătoare pentru o perspectivă financiară 
multianuală.

Raportul are la bază în primul rând următoarele două documente: 
 comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții intitulată
„Concluziile celui de-al cincilea raport privind coeziunea economică, socială și 
teritorială:  viitorul politicii de coeziune” (denumită în continuare „concluzii”) 

 documentul principal „Investiți în viitorul Europei: cel de-al cincilea raport privind 
coeziunea economică, socială și teritorială” (denumit în continuare „Al cincilea 
raport privind coeziunea”).

Referitor la comunicarea Comisiei (concluzii):

Concluziile constituie punctul de plecare pentru procesul de consultare care a fost inițiat între 
timp pe baza celui de-al cincilea raport privind coeziunea și care va atinge apogeul cu ocazia 
celui de-al cincilea forum pentru coeziune care va avea loc la 31 ianuarie și 1 februarie 2011. 

Comisia evidențiază chiar de la început faptul că politica de coeziune contribuie în mod 
semnificativ la extinderea creșterii și bunăstării în cadrul întregii Uniuni.  Se atenuează astfel 
diferențele sociale și teritoriale care altfel s-ar fi accentuat. Acest lucru devine extrem de clar 
atunci când observăm efectele persistente ale crizei.

În această perioadă dificilă, politica de coeziune ar trebui să joace în continuare un rol 
important pentru creșterea economică și, concomitent, pentru stimularea unei dezvoltări 
echilibrate a Uniunii și a regiunilor sale.  În concluzii se face referire la necesitatea unor 
eforturi comune la nivel european, național, regional și local. Totuși, provocările din ce în ce 
mai mari la nivel mondial și necesitatea de a utiliza într-un mod cât mai profitabil posibil 
fiecare euro pentru cheltuielile publice impun un anumit număr de reforme privind politica de 
coeziune.

Strategia „Europa 2020” a Consiliului European din 3 martie 2010, cu ajutorul căreia UE 
trebuie să îndeplinească ambițioasele obiective ale secolului 21, reprezintă o încercare 
importantă de a armoniza politicile Uniunii Europene. Armonizarea servește la atingerea 
obiectivelor comune axate pe o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.
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Cum ar trebui determinate în mod corespunzător cele trei dimensiuni ale creșterii la care se 
face referire în mod expres în strategia „Europa 2020” și care prezintă o însemnătate 
deosebită pentru politica de coeziune? Cum pot fi puse acestea în aplicare, în măsura în care 
ele pot fi determinate, și care este rolul concret pe care ar trebui să îl joace politica de 
coeziune în cadrul acestui proces?

Între politica de coeziune și strategia „Europa 2020” există în mod neîndoielnic o legătură 
foarte strânsă. Această legătură oferă o șansă reală de a sprijini în continuare eforturile de 
recuperare a decalajului depuse de regiunilor sărace ale Europei și de a continua 
transformarea politicii de coeziune într-un motor important de creștere pentru întreaga UE. În 
acest context nu ar trebui ignorat faptul că politica de coeziune dispune deja în prezent de cele 
mai bune premise practice pentru a deveni un instrument de succes de punere în aplicare a 
obiectivelor strategiei UE până în 2020. 

În concluzii sunt menționate următoarele elemente principale: beneficiile obținute la nivelul 
UE, coordonarea politicii de coeziune, eficientizarea și simplificarea procedurilor de punere în 
aplicare a politicii de coeziune și, în final, structura politicii de coeziune. Fiecare dintre aceste 
elemente constituie un pilon important al viitoarei politici de coeziune și, din acest motiv, este 
tratat separat atât în prezentul document de lucru, cât și în raportul întocmit pe baza acestuia.

Referitor la conținutul celui de-al cincilea raport privind coeziunea 

În următoarea prezentare succintă a principalelor capitole, raportorul relevă câteva probleme 
de conținut menționate la început, prezintă sau sintetizează informații importante sau 
controversate și evaluează primele rezultate ale raportului.

I. Situația economică, socială și teritorială și tendințe

Stimularea concurenței și a convergenței

Chiar dacă diferențele regionale s-au diminuat, acestea există în continuare. În acest context, o 
constatare interesantă o constituie faptul că în decursul dezvoltării regionale se observă o 
extindere a aspectelor pozitive și că activitatea economică, pornind de la zonele urbane, 
cuprinde și zone mai puțin dezvoltate și, deseori, zone rurale.

Raportorul subliniază faptul că în toate regiunile UE s-a putut înregistra o creștere a 
productivității, drept cea mai importantă sursă de creștere, legată într-un sens mai larg de 
inovații și/sau condiționată de restructurarea activității în beneficiul sectoarelor cu o 
valoare adăugată mai ridicată. Din păcate, Comisia neglijează în analiza sa impulsurile 
pieței interne, care sunt în principiu decisive pentru o dezvoltare regională pozitivă.  
Asigurarea unui comerț nelimitat de bunuri și servicii și libertatea de circulație a lucrătorilor 
reprezintă, în opinia raportorului, cea mai eficientă politică regională, acestea contribuind deja 
la atenuarea decalajelor de dezvoltare dintre regiuni. Politica de coeziune și structurală 
lansează impulsuri suplimentare pentru regiuni în sensul obiectivelor europene comune și 
diminuează dezechilibrele regionale. 
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Raportorul salută întocmirea de către GD REGIO a unui nou index sintetic pentru potențialul 
de inovare, precum și concluziile din noul index referitoare la competitivitatea regiunilor 
(2010) și subliniază faptul că în decursul dezvoltării regiunilor se pot modifica și mijloacele 
prin care acestea își pot spori cel mai mult competitivitatea.

Raportorul își exprimă îngrijorarea cu privire la observația Comisiei, conform căreia numai o 
a zecea regiune ar fi atins obiectivul strategiei 2020 a UE de a investi 3 % din PIB în cercetare 
și dezvoltare. Acest scop – la fel ca și alte obiective cantitative ale strategiei 2020 a UE – se 
poate aplica numai pentru UE în ansamblu, lucru care, datorită structurilor regionale diferite, 
nu permite, și nici nu trebuie să permită, investiții egale în cercetare și dezvoltare și în 
instituțiile de învățământ superior. 

Astfel, trebuie confirmat faptul că nivelul de educație, respectiv capitalul uman a fost 
identificat drept unul dintre cei mai importanți factori de creștere, ceea ce însă, în opinia 
raportorului, nu necesită neapărat o distribuție uniformă a instituțiilor de învățământ superior. 
În plus, din analiză reiese faptul că investițiile în inovare și educație pot stimula creșterea 
economică, însă numai dacă există infrastructura (transport, conexiuni internet în bandă 
largă, energie) și instituțiile corespunzătoare (un mix echilibrat constând în investiții publice 
și consolidarea politicilor fiscale în cadrul măsurilor cu caracter macroeconomic, servicii 
eGovernment, educația transfrontalieră), astfel încât este neapărat necesar un set de măsuri 
integrate.

Densitatea autostrăzilor și calitatea rețelei rutiere prezintă în UE diferențe semnificative, 
aspect care, raportat la accesibilitatea în țările din UE 12, generează o imagine generală mai 
puțin favorabilă. În ceea ce privește conectarea centrelor urbane prin rețeaua rutieră și 
asigurarea nodurilor rutiere, între țările din UE-15 și cele din UE-12 există diferențe deosebit 
de mari. Atât rețelele rutiere, cât și cele de cale ferată din numeroase regiuni ale UE-12 
necesită investiții semnificative pentru a se putea atinge un nivel de bunăstare comparabil cu 
cel din UE-15. În plus, raportorul atrage totuși atenția și asupra deficiențelor existente în 
infrastructura de transport extinsă din UE-15 și regretă lipsa unei analize a rețelelor de 
transport transnaționale, care prezintă importanță pentru economia regională. În ceea ce 
privește energia, este nevoie în primul rând de o eficiență energetică sporită, de utilizarea 
într-o măsură mai mare a sistemelor energetice inteligente și a surselor de energie 
regenerabilă. Totuși, nu prea există indicii referitoare la modul în care fondurile structurale ar 
putea îmbunătăți infrastructurile energetice din regiunile defavorizate.

Ridicarea nivelului de prosperitate și combaterea excluziunii

Tendințele demografice din UE oferă indicii clare privind creșterea în totalul populației a 
proporției persoanelor în vârstă, ceea ce va influența condițiile de pe piața muncii și cererea 
de servicii de sănătate. Există diferențe regionale clare în privința prosperității oamenilor, 
constatându-se discrepanțe clare în ceea ce privește în special speranța de viață și rata 
mortalității în cazul cancerului și a bolilor cardiace. În regiunile slab populate, în special cele 
din statele membre mai puțin dezvoltate, accesul la serviciile adecvate este în general mai 
dificil. Capitolul se ocupă de tendințele pieței muncii și abordează efectele dramatice ale 
crizei, unele state membre confruntându-se cu o rată a șomajului de aproximativ 20 %. 
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În ceea ce privește factorii determinanți pentru sărăcie și excluziune, proporția populației 
amenințate de sărăcie prezintă diferențe clare de la țară la țară, deși multe dintre statele
membre central- și est-europene au putut înregistra înainte de criză o creștere a veniturilor 
familiale. Combaterea activă a sărăciei înseamnă în primul rând accesul pe scară largă la 
calificare, la piața muncii și la servicii de sănătate.

Îmbunătățirea durabilității ecologice

Printr-o politică activă privind clima și mediul, autoritățile contribuie în mod decisiv la 
creșterea eficienței energetice a sectorului de transport și imobiliar și pot stimula astfel și 
instituțiile private. În plus, regiunile pot juca un rol important în stimularea utilizării vectorilor 
de energie regenerabilă, chiar dacă potențialul regiunilor individuale diferă enorm. Extinderea 
energiei solare în sudul Europei este cea mai eficientă; energia eoliană suplimentară este 
oportună, din punct de vedere ecologic și economic, în special pe coastele Atlanticului și ale 
Mării Nordului.

Fără a ține seama de faptul că multe regiuni ar putea îndeplini cerințele directivelor europene 
privind mediul și datorită politicii de coeziune, nevoia de acțiune capătă în domeniul privind 
gestionarea deșeurilor și tratarea apelor reziduale comunale o importanță și mai mare. În plus, 
trebuie remarcat faptul că investițiile au fost realizate sporadic, fără obiective clare în ceea ce 
privește finanțarea pe termen lung. Prin urmare, planificarea pe termen lung ar trebui realizată 
într-o manieră realistă. Raportorul dorește să analizeze modul în care domeniile care 
constituie o premisă importantă pentru punerea eficientă în aplicare a politicii de coeziune pot 
fi definite în mod optim și cum pot fi create într-un mod cât mai avantajos posibil stimulente 
corespunzătoare de realizare a reformelor. 

Chiar dacă în multe orașe calitatea aerului este în continuare redusă, viața la oraș presupune 
un consum energetic mai redus pentru deplasare și o impermeabilizare mai redusă a solului, 
lucru care se aplică mai degrabă orașelor compacte decât orașelor foarte întinse.

II. Politica statelor membre și coeziunea

Obiectivele strategiei „UE 2020” pot fi atinse numai în cazul armonizării politicilor regionale, 
naționale și europene și dacă se păstrează propria răspundere la diferite niveluri. Cerința 
referitoare la coordonarea politicii statelor membre în scopul obținerii coeziunii este definită 
chiar la articolul 175 TCE. Raportorul salută analiza principalelor disparități privind 
cheltuielile statelor și implicarea autorităților locale și regionale în realizarea investițiilor 
publice. Deosebit de importante sunt detalierea investițiilor publice la nivelul NUTS II și 
contribuția acestora la politica de coeziune (care este detaliată astfel pentru prima dată).

În timp ce unele state membre s-au concentrat asupra atenuării diferențelor regionale, celelalte 
au mizat pe competitivitatea națională. Independent de varianta aleasă, se acordă din ce în ce 
mai multă importanță potențialului endogen de dezvoltare în condițiile utilizării avantajelor 
concurențiale ale regiunii respective, și nu numai eliminării dezavantajelor unei regiuni.

Aproximativ două treimi din investițiile publice sunt realizate în UE de către 
administrațiile locale și regionale, ceea ce explică încă o dată clar contribuția decisivă a 
autorităților locale și regionale la realizarea obiectivelor politicii de coeziune și ale strategiei 
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„Europa 2020”. Totuși, în ceea ce privește descentralizarea sarcinilor, nu este definită 
puterea de decizie a autorităților asupra acestor cheltuieli.

Se poate constata o corelație pozitivă între investițiile publice și ratele de creștere 
înregistrate, cu alte cuvinte convergența. Prin urmare, regiunile mai puțin dezvoltate 
trebuie să ocupe și în viitor un loc central în cadrul investițiilor publice și al politicii de 
coeziune.  Este neliniștitor faptul că creșterea – cauzată de criză – a îndatorării publice va 
frâna investițiile publice în majoritatea statelor membre. Aceasta ar putea determina creșterea 
în continuare a semnificației stimulentelor financiare europene în beneficiul regiunilor, lucru 
confirmat deja în mod sugestiv prin cofinanțarea europeană a pachetului de măsuri de 
stimulare fiscală. Din punctul de vedere al Comisiei, creșterea aferentă a datoriei ar putea face 
necesară revizuirea normelor de cofinanțare. În opinia raportorului, acestea ar trebui să 
cuprindă și măsuri de facilitare a procesului de activare a capitalului privat. 

În vederea maximizării efectului politicii de coeziune, sunt necesare reforme structurale și 
instituționale la nivel național. Din păcate, aceste reforme se derulează într-un mod relativ 
greoi și neuniform. Deosebit de importante pentru coeziune sunt domeniul cercetării, 
dezvoltării și inovării, condițiile-cadru pentru întreprinderi, piața internă și concurență, agenda 
privind o mai bună legiferare și piața muncii. În acest context, raportorul salută statele 
membre pentru faptul că au adoptat un mix de politici mai coerente și mai complexe pentru 
domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, care conferă politicii de coeziune o influență 
ridicată. Se vor înregistra progrese în modernizarea învățământului superior și în cercetarea 
efectuată de economia privată, în special de IMM-uri. Este totuși nevoie de acțiune 
suplimentară în toate domeniile, în primul rând în ceea privește politica concurențială.

Se propune o corelare mai strânsă între politica de coeziune și obiectivele 
macroeconomice, respectiv reformele structurale și instituționale:

 Condiționalitatea macroeconomică – aplicabilă în prezent numai fondului de coeziune 
– ar trebui extinsă;

 Ar trebui să se verifice dacă această condiționalitate se poate utiliza și în alte 
scopuri, de exemplu reformele structurale și instituționale legate de politica de 
coeziune.

III. Alte politici europene și coeziunea

Al cincilea raport privind coeziunea oferă o privire de ansamblu elementară și detaliată asupra 
efectelor regionale ale unei multitudini de politici UE, care sunt rezumate în funcție de 
dimensiunile lor regionale. În unele domenii politice, efectele spațiale inegale necesită pași 
concreți pentru a asigura o distribuție echilibrată a costurilor și a beneficiilor. În consecință, 
este necesară o conștientizare mai puternică a efectelor regionale: efectele teritoriale ar 
trebui tematizate deja în timpul elaborării politicii sau, alternativ, ar putea fi integrată o 
evaluare de impact regională în evaluarea ex-post a măsurilor corespunzătoare. 

Raportorul salută propunerea conform căreia Comisia ar trebui să depună eforturi pentru a 
evidenția mai puternic dimensiunea regională în evaluarea sa de impact, iar statele membre ar 
putea să dezvolte în acest scop propriile abordări. Procedurile utilizate în acest domeniu ar 
trebui dezvoltate în continuare, iar rezultatele unui studiu ESPON privind efectele politicilor 
specifice asupra anumitor regiuni ar trebui să constituie baza măsurilor ulterioare.
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Raportorul declară în continuare că, în ceea ce privește obiectivele de coeziune și de creștere, 
este important ca îmbunătățirea infrastructurii să fie combinată cu investițiile în educație, 
spirit antreprenorial și inovare. De asemenea, este necesară reunirea la nivelul regiunilor a 
programelor de cercetare și dezvoltare, a politicii de coeziune și a programelor de dezvoltare 
agricolă.  Doar astfel poate impune UE impulsurile de inovare la o scară mai largă în sensul 
obiectivelor europene. 

IV. Efectele politicii de coeziune

După cum s-a observat în cadrul evaluării ex-post pentru perioada 2000-2006, datorită 
politicii de coeziune în regiunile din UE-15 care intră sub incidența obiectivului 1 s-au creat 
un milion de locuri de muncă, iar PIB-ul a crescut cu 10 %. Aproximativ zece milioane de 
persoane participă anual la cursuri de formare profesională; peste 23 de milioane de persoane 
ar putut fi încadrate în sistemele de colectare și de tratare a apelor reziduale. Din simulările 
prin modelare macroeconomică reiese faptul că politica de coeziune per sold a sporit 
PIB-ul UE în ansamblu. În cursul perioadei curente de programare, investițiile planificate în 
cadrul politicii de coeziune în domeniul întreprinderilor și al inovării însumează aproximativ 
79 de miliarde de euro, în domeniul transportului 76 de miliarde de euro – preponderent în 
țările UE 12 –, în domeniul resurselor umane 68 de miliarde de euro, iar în cel al protecției 
mediului 62 de miliarde de euro.

Investițiile în construcția de străzi în țările UE 15 au fost încheiate cu succes în cea mai 
mare măsură și ar trebui să se concentreze de acum înainte asupra modalităților ecologice de 
transport (cale ferată, sisteme de transport local). În plus, raportorul recomandă să se pună 
accentul pe măsurile de extindere și de reparare de însemnătate la nivel paneuropean, precum 
și pe reparații, de exemplu, în domeniul căilor rutiere și al celor navigabile, în timp ce în țările 
din UE 12 rămâne prioritară îmbunătățirea tuturor legăturilor de transport. 

De asemenea, au fost analizate efectele politicii de coeziune în zonele rurale și s-a constatat 
că această politică contribuie, printre altele, la asigurarea unui acces mai bun la servicii și 
astfel la îmbunătățirea condițiilor de viață și a unei dezvoltări teritoriale mai echilibrate.

Participarea activă a părților implicate la nivel local și regional a reprezentat în cazul 
multor proiecte cel mai important factor, care a contribuit la succesul acestora, și a reprezentat 
un beneficiu decisiv al politicii de coeziune. În ceea ce privește principiul parteneriatului, 
rezultatele evaluărilor au arătat că, în perioada 2000-2006, politica de coeziune a fost utilizată 
intens, însă este necesar în continuare să se acționeze în țările UE-10.  În general, 
parteneriatul a fost mai pronunțat în cazul programelor UE decât în cel al programelor 
statelor individuale.

Interesant este faptul că, pentru politica de coeziune, costurile de administrare nu sunt 
mai mari decât cele ale programelor de finanțare ale altor organizații internaționale, 
deși costurile și nevoia de personal au fost diferite între statele membre. Aplicarea legislației 
europene determină o creștere neimportantă a cheltuielilor administrative, însă în cazul în 
care cerințele naționale nu se limitează la ceea ce este necesar, birocrația poate crește în 
mod semnificativ. 
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De asemenea, s-au identificat câteva domenii unde este nevoie de îmbunătățiri. Astfel, 
acordarea nediferențiată de subvenții întreprinderilor a fost reformată în continuare și a fost 
extinsă la oferte de instrumente financiare speciale (împrumut, capital de risc, consolidarea 
rețelelor etc.).

În plus, în urma evaluării s-a constatat că (aproape în toate domeniile de investiții) în prim-
plan s-a aflat, în mod eronat, acordarea de ajutoare și mai puțin atingerea obiectivelor 
stabilite în programe. Monitorizarea se concentrează prea mult pe rezultatul evident 
(numărul de km construiți, numărul de stagii de formare profesională), și nu pe efectele dorite 
(contribuția noilor căi de transport la dezvoltarea regională, crearea de locuri de muncă 
datorită instituțiilor de calificare). Prin urmare, în viitor, obiectivele trebuie să fie formulate 
mult mai clar, trebuie să se poată concentra pe puține priorități și trebuie să poată fi evaluate 
pe baza unor criterii clare.

În cadrul celui de-al cincilea raport privind coeziunea se propune în special utilizarea 
evaluărilor de impact contrafactuale, a analizelor cheltuieli-beneficii, a anchetelor în rândul 
beneficiarilor și a metodelor calitative precum studiile de caz. Statelor membre li se solicită să 
întreprindă propriile evaluări în acest domeniu, suplimentar față de măsurile Comisiei.
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Structura propusă pentru raport

Pentru raportul care urmează să fie elaborat se propune de acum înainte următoarea structură. 

1. Evaluarea constatărilor celui de-al cincilea raport privind coeziunea 
(perioada 2000-2006 de planificare financiară încheiată și evaluarea intermediară 
a perioadei curente 2007-2013)

o Atingerea obiectivelor
o Programarea și responsabilitatea pentru programare
o Evaluarea controlului și a eficienței

Politica de coeziune reprezintă principalul instrument al Uniunii pentru promovarea unei 
dezvoltări echilibrate și armonioase în toate cele 271 de regiuni ale sale. Evaluarea ex-post a 
perioadei de programare 2000–20061 a indicat progrese în sensul diminuării gradientului 
economic, social și teritorial. 

Statele membre se află la jumătatea perioadei de punere în aplicare a strategiilor și 
programelor operaționale pentru perioada 2007-2013 și multe proiecte au fost deja puse în 
aplicare. Raportul va analiza punerea în aplicare actuală, însă va adopta o abordare mai largă, 
orientată spre viitor. Acesta este menit să reprezinte un pas pozitiv înainte. Se formulează 
astfel recomandările rezultate care ar trebui să amelioreze punerea în aplicare în perioada de 
programare curentă.

2. Viitorul fondurilor structurale

Raportul se ocupă în principal de primele recomandări concrete pentru viitorul politicii de 
coeziune și structurale. Se consideră drept referință concluziile Comisiei privind cel de-al 
cincilea raport privind coeziunea, care este abordat din nou în prezentarea generală următoare 
a structurii.

2.1. Obiectivele și conținuturile politicii de coeziune:

2.1.1. Privind spre viitor: condițiile-cadru globale și europene

Politica regională europeană trebuie elaborată în contextul evoluției globale. Raportul ridică 
următoarele întrebări:

(1) Care sunt provocările globale cu care se vor confrunta statele europene în cursul anului 
viitor? 
(2) Ce șanse au regiunile în ceea ce privește distribuția globală din ce în ce mai puternică a 
muncii și progresele tehnologiei informației? 
(3) Cum pot contribui regiunile europene la eficiența utilizării resurselor și protecția 
climatului? Cum sunt afectate acestea de evoluția demografică, fenomenele climatice, de 
efectele crizei financiare și ale globalizării? 

                                               
1 Evaluarea ex-post a programelor politicii de coeziune 2000-2006, cofinanțată de FEDR (obiectivele 1 și 2), 
Raport de sinteză, aprilie 2010.
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(4) Unde și cum poate contribui politica de coeziune la egalitatea de șanse în dezvoltarea 
regională?

2.1.2. Referitor la valoarea adăugată europeană

Sub auspiciile solidarității și ale politicii de creștere, politica de coeziune oferă dintotdeauna 
un beneficiu cu o semnificație deosebită pentru întregul continent. Aceasta va ține seama în 
continuare de obiectivul Tratatului de la Lisabona de a reduce diferențele dintre nivelurile de 
dezvoltare ale diferitelor regiuni și gradul de înapoiere al celor mai defavorizate zone, 
contribuind astfel în mod semnificativ la realizarea strategiei UE 2020. Totuși, pentru 
provocările viitoare și în ceea ce privește acceptarea bugetului necesar pentru fondurile 
structurale, valoarea adăugată europeană trebuie să fie mai clar definită și să aibă un caracter 
mai proactiv.  

În cazul în care deficitele/provocările ar fi aceleași pentru toate regiunile europene (protecția 
mediului, evoluția demografică, calificarea) nu s-ar mai putea stabili nicio responsabilitate 
politică europeană. Doar pentru că națiunile/regiunile se confruntă cu probleme similare, nu 
înseamnă automat că Europa este responsabilă pentru soluționarea acestora. Raportorul vede 
în unele rapoarte-cheie ale strategiei UE 2020 (mai puține persoane care-și întrerup studiile, 
mai mulți absolvenți calificați, un grad mai mare de încadrare în muncă, mai puțină sărăcie, 
mai multe investiții comunale legate de protecția mediului) o responsabilitate politică 
prioritară de nivel național sau chiar regional/comunal. 

Aici ar putea fi utilă o definire mai precisă a valorii adăugate europene a investițiilor. În 
concluziile sale, Comisia nu oferă impulsuri suficiente, deoarece analizează valoarea adăugată 
– într-un mod foarte complicat – mai degrabă pe baza derulării programelor, oferind însă prea 
puține detalii de conținut. Din acest motiv, raportul va diferi de structura formală a 
concluziilor formulate de Comisie și se va ocupa mai întâi de următoarele întrebări:

(5) Cum poate sprijini politica regională într-un mod direct și eficient eforturile europene de 
revigorare a situației economice și a creșterii la nivel național și regional?
(6) Unde se află dimensiunea regională a obiectivelor paneuropene?
(7) Unde se află valoarea adăugată europeană în utilizarea fondurilor de coeziune? Cum se 
poate defini aceasta?
(8) Cum pot contribui regiunile europene la atingerea obiectivelor UE 2020?

2.1.3. Referitor la stabilirea principalelor obiective de investiții

Principalele obiective de investiții viitoare rezultă din discuțiile purtate pe tema provocărilor 
comune (economice, sociale, ecologice) și a valorii adăugate a politicii de coeziune. În 
această privință, raportorul salută recomandarea Comisiei din evaluările sale ex-post ale 
politicii de coeziune, conform căreia este necesară o concentrare mai puternică a mijloacelor 
pentru a atinge o masă critică și a obține rezultate palpabile. În viitor va trebui să se asigure 
concentrarea de către statele membre și regiuni atât a mijloacelor puse la dispoziție de 
către UE, cât și a celor naționale asupra câtorva priorități care să corespundă provocărilor 
respective. 



DT\853445RO.doc 11/16 PE456.704v01-00

RO

Din acest punct de vedere, raportul va ridica următoarele întrebări:

(9) În ce domenii politice este necesară concentrarea abordărilor europene pentru a atinge 
obiectivele strategiei UE 2020, obiectivele de dezvoltare regională și reducerea diferențelor 
regionale?
(10) Cum se poate ajunge la un acord cu privire la o abordare europeană a principiilor 
suveranității naționale și a modului de înțelegere a autonomiei regionale?

2.1.4. Conținuturile, structurile-țintă și cadrul de programare

În conformitate cu structura descrisă în cadrul celui de-al cincilea raport privind coeziunea și 
în concluzii, politica de coeziune va cuprinde în continuare toate regiunile europene și se va 
păstra în principiu structura-țintă consacrată (1: Convergența, 2: Concurența și ocuparea forței 
de muncă 3: Cooperarea transfrontalieră). Aceasta trebuie însă formulată mai clar, iar 
beneficiile respectivelor linii bugetare trebuie menționate. Acest aspect va fi abordat în detaliu 
în raport.

În opinia Comisiei, politica de coeziune ar trebui dezvoltată în continuare ca politică integrată 
pe baza următoarelor elemente principale:
- un cadru strategic comun stabilit de Comisie, cu obiective de investiții, care va fi extins la 
Fondul de coeziune, Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul European pentru 
Pescuit și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală;
- un parteneriat pentru dezvoltare și investiții (pentru politica de coeziune) care să înlocuiască 
cadrul strategic național de referință al fiecărui stat și să fie negociat și convenit de statele 
membre împreună cu Comisia Europeană;
- programe operaționale, care, la fel ca în perioada de programare aflată deja în curs de 
derulare, să fie principalul instrument de transformare a documentelor strategice în priorități 
concrete de investiții.

Aceste trei propuneri constituie pilonii propunerii Comisiei având același obiect. Independent 
de aceasta, trebuie să se țină totuși seama, în ceea ce privește obiectivele și structura 
mijloacelor, de aspecte suplimentare pe care le va aborda raportul:
(11) Ajutorul financiar ar trebui împărțit, la fel ca în perioada de programare curentă, pe 
baza nivelului de dezvoltare economică a regiunilor (măsurat în PIB pe cap de locuitor) între 
acestea (la elaborarea și punerea în aplicare a politicilor UE, ar putea totuși să se decidă la 
următoarele niveluri decizionale instrumente/indicatori suplimentari).  Cum poate să arate 
un asemenea model?
(12) Cum se poate asigura în principiu corelația dintre reformele programaticii și modul de 
derulare a acestora cu obiectivul de reducere a cheltuielilor administrative?
(13) Cum se poate ține seama în cadrul facilităților de tranziție necesare în mod special de 
cele mai asistate foste regiuni care prezintă în continuare caracteristici negative (de exemplu 
populație redusă)?
(14) Este necesară din motive referitoare la politica de coeziune o categorie intermediară 
între obiectivul 1 și obiectivul 2?
(15) Investițiile din Fondul de coeziune și din Fondul European de Dezvoltare Regională sunt 
corelate în mod complex în jurul acelorași obiective. Este utilă creșterea eficienței finanțării 
printr-o simplificare a structurii care ar putea include o comasare a Fondului de coeziune și 
a Fondului European de Dezvoltare Regională? Ar putea totuși un fond fuzionat să contribuie 
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la ameliorarea structurală necesară în zonele mai puțin dezvoltate ale UE? Poate fi atins 
eficient un astfel de obiectiv privind viitoarea politică de coeziune, în așa fel încât investițiile 
în infrastructură să trebuiască să fie corelate mai strâns cu investițiile în educație, spirit 
antreprenorial și inovație.
(16) Comisia vizează o reformă a instrumentelor financiare. Subvențiile importante trebuie 
însoțite de mai multe soluții bazate pe împrumuturi și pe alocarea de fonduri. În ce măsură 
pot fi aplicate noile tipuri de finanțare și sub ce formă? Ar trebui utilizată cea mai simplă 
dintre acestea (credite) pentru a reduce astfel cheltuielile administrative? Se pot preconiza și 
măsuri mai puțin directe (precum acordarea de consultanță și de sprijin grupurilor)?
(17) Cum pot fi definite mai precis Fondul social european și rolul său în cadrul unei 
structuri integrate și al finanțării politicii de coeziune? Cum se poate obține o îmbinare mai 
mare între FSE și celelalte fonduri structurale (în special FEDR)? Cum pot fi îmbunătățite 
sinergiile dintre FSE și FEDR și cum se poate obține o finanțare încrucișată cu scopul de a 
facilita dezvoltarea urbană integrată?
(18) Cum se poate îmbunătăți din punctul de vedere al politicii de coeziune parteneriatul 
dintre zonele urbane și cele rurale care va fi menționat în raport ca oportunitate pentru o 
dezvoltare echilibrată? Cum se poate asigura o mai bună sinergie între dezvoltarea rurală și 
măsurile legate de politica de coeziune, respectiv cum se pot armoniza normele?
(19) Cum ar trebui formulate concret măsurile privind politica urbană în documentele de 
programare și cum ar trebui să fie planurile integrate de dezvoltare urbană o condiție 
preliminară obligatorie pentru cofinanțarea UE a proiectelor în zonele urbane?
(20) Politica de coeziune va sprijini în continuare cele trei aspecte ale cooperării teritoriale, 
adică aspectul transfrontalier, aspectul transnațional și cel interregional. Cum se poate 
îmbunătăți corelația cu alte obiective ale politici structurale și de coeziune? 

2.1.5. Coeziunea teritorială

Tratatul de la Lisabona a adăugat coeziunii teritoriale obiectivele de coeziune economică și 
socială. Făcând abstracție de faptul că definițiile și programatica politicii de coeziune a UE 
sunt din ce în ce mai greu de înțeles de către cetățenii europeni, iar confuzia în ceea ce 
privește structurile obiectivelor și programatica crește chiar și în rândul potențialilor 
beneficiari, investițiile în coeziunea europeană reprezintă de mai mulți ani politica structurală 
europeană practicată; și anume în cadrul obiectivelor de coeziune economică și socială. Mai 
nou, Comisia vede sub acest titlu în special abordări noi privind dezvoltarea urbană și 
strategiile microregionale. Trebuie oferite în raport răspunsuri la următoarele întrebări:

(21) Cum poate însoți politica de coeziune a UE strategiile privind dezvoltarea urbană 
inovatoare?
(22) Justifică grupările macroregionale dreptul la mijloace proprii definite în acest scop? 
(23) Reprezintă subvențiile globale un instrument adecvat la nivel regional?

2.1.6. Politica de vecinătate și de extindere

Această temă nu este menționată suficient în cel de-al cincilea raport de coeziune. 
Instrumentul pentru politica europeană de vecinătate (ENPI) și Instrumentul de asistență 
pentru preaderare (IPA) sunt importante din punctul de vedere al politicii de coeziune, 
deoarece cu ajutorul acestora se pregătesc, printre altele, sumele necesare cooperării 
transfrontaliere cu state din afara Uniunii Europene. IPA servește statelor candidate la aderare 
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la pregătirea suplimentară a structurilor de coeziune din punct de vedere organizatoric și al 
conținutului. În plus, aderarea ar avea în mod firesc consecințe asupra structurii și 
cuantumului ajutoarelor financiare acordate în prezent. Raportul ridică următoarele întrebări: 

(24) Ar trebui componentele de dezvoltare regională prevăzute în politica de vecinătate și de 
extindere să dispună în continuare de Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA) care 
prevede drept condiție aderarea unui stat la Uniunea Europeană?
(25) Ce consecințe au negocierile de aderare reușite pentru orientarea politicii de coeziune 
actuale? Va evalua UE, conform criteriilor sale de aderare, capacitățile de primire și din 
punctul de vedere al politicii de coeziune? Participă Parlamentul și Comitetul Regiunilor 
suficient la aceste proceduri?

2.2. Noua programatică a politicii de coeziune: facilități, condiționalitate,  
punerea în aplicare

Noul sistem fiscal de politică economică al Uniunii Europene necesită, din punctul de vedere 
al Comisiei, noi dispoziții obligatorii referitoare la condiționalitatea și facilitățile pentru 
reformele care ar urma să fie puse în aplicare de statele membre pentru a asigura utilizarea 
eficientă a ajutoarelor financiare în mod indirect prin intermediul rapoartelor legate de politica 
de coeziune.

Pentru următoarea perioadă de programare, acest tip de condiționalitate macroeconomică ar 
trebui extins, ceea ce înseamnă nu numai că trebuie extins la fondurile de coeziune, ci și că 
trebuie incluse alte fonduri structurale care să facă parte din viitoarea structură a politicii de 
coeziune.

S-ar introduce dispoziții noi privind condiționalitatea și s-ar crea facilități pentru reforme. 
Statele membre ar fi astfel stimulate să realizeze reformele necesare. În gestionarea acestui 
proces se obține proporția corespunzătoare între competențele administrative ale Comisiei și 
orientarea politică și supravegherea de către Consiliu. 

(26) Cum ar putea arăta concret cerințele UE privind reformele naționale având ca scop 
utilizarea eficientă a fondurilor de coeziune fără a leza competențele statelor membre?
(27) Ce contribuție trebuie să aducă politica de coeziune la disciplinarea statelor care se fac 
vinovate de deficite?

În cadrul strategic comun menționat deja se stabilesc principiile de bază privind intervențiile 
în cadrul condiționalității. Aceste principii trebuie să lase suficient spațiu de manevră pentru 
adaptarea la caracteristicile naționale și regionale, ceea ce este foarte important pentru politica 
de coeziune. Pe baza acestui lucru, s-ar conveni la începutul perioadei de programare în 
domeniile legate direct de politica de coeziune ale documentelor de programare (adică în 
parteneriatul de dezvoltare și de investiții și în programele operaționale), în funcție de 
contextul instituțional cu fiecare stat membru, respectiv regiune, o condiționalitate obligatorie 
specială, și anume în cadrul unei abordări coordonate cu toate domeniile politice UE 
relevante. 
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Noile condiționalități propuse ar putea contribui la apropierea de conceptul valorii adăugate 
europene, însă acestea sunt încă teoretice și necesită o precizare suplimentară. În cazul în care 
raportul aduce progrese și ajută la furnizarea răspunsurilor la întrebările adresate de Comisie, 
sunt neapărat necesare specificații suplimentare. 

(28) În ce constau avantajele și dezavantajele unor astfel de condiționalități și care ar fi 
sarcinile și competențele Comisiei și ale autorităților naționale și regionale în transpunerea 
lor în practică?
(29) Cum ar trebui stabilite condițiile pentru fiecare stat membru în parte (sau regiune) și 
cum ar trebui asigurate comparabilitatea și tratamentul egal în acest caz? Care este rolul pe 
care îl joacă regiunile în acest proces? Cum pot fi menținute principiile consacrate ale 
parteneriatului?
(30) Cum se poate asigura faptul că o structură de performanță mai puternică a politicii de 
coeziune nu va genera cheltuieli administrative mai mari, care să nu împiedice astfel 
eforturile de simplificare?
(31) Pe baza căror indicatori se pot stabili în prealabil obiectivele de dezvoltare, indicatori 
care să măsoare concret rezultatele politicii de coeziune? Oferă acestea suficiente beneficii 
pentru o valoare adăugată europeană a investițiilor efectuate? 

Cofinanțarea, ca unul dintre principiile de bază ale politicii de coeziune, ar trebui verificată 
în special sub aspectul proporției sale mari și eventual diferențiată într-un mod care să 
corespundă mai bine nivelului de dezvoltare, valorii adăugate europene, tipurilor de măsuri și 
beneficiarilor.

(32) Care este aportul ridicat al cofinanțării ce ar asigura o utilizare mai responsabilă a 
fondurilor structurale, de exemplu 60 %, 75 % sau 90 %? Ar trebui completate criteriile de 
diferențiere propuse cu alte criterii, iar în caz afirmativ, care sunt acestea?

Ar putea fi luată în considerare utilizarea unor instrumente cu eficiență crescută. S-ar putea 
introduce astfel la nivelul UE o rezervă de performanță pentru a stimula progresul către 
realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020. O parte limitată a fondurilor de coeziune ar fi 
astfel păstrate și repartizate în cursul unei revizuiri intermediare către acele state membre și 
regiuni care, prin programele lor, – comparativ cu situația inițială a acestora – și-au adus cea 
mai mare contribuție la realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020.

(33) Cât de mare ar putea fi aportul bugetului la rezerva de performanță? Care ar fi sursa 
precisă de finanțare? Ce fel de control ar putea exercita statele membre asupra ajutoarelor 
necheltuite? 

2.3. Strategia de finanțare și controlul financiar

2.3.1. Bugetul UE: perioada și liniile bugetare

Bugetul UE, în forma sa actuală, s-a consacrat pentru punerea în aplicare a politicii de 
coeziune. În consecință, chiar și în cazul unei modificări minime a structurii sale consacrate 
trebuie să se procedeze cu cea mai mare atenție. Din păcate, Comisia nu abordează încă serios 
în concluziile sale discuția actuală privind restructurarea. 
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(34) Care sunt perioadele bugetare ce favorizează punerea în aplicare a politicii de 
coeziune? Trebuie, în lumina strategiei UE 2020 și a noilor definiții ale creșterii, să se 
reformeze distribuția liniilor bugetare?

2.3.2. Gestionarea financiară, disciplina bugetară, controlul financiar

Comisia propune o extindere a procedurilor standard, declarații de asigurare anuale și 
proceduri de acreditare pentru organele administrative competente și verifică mai multe 
facilități de efectuare a unor controale stricte la nivel național. Autoritățile naționale ar putea 
să acorde bani europeni abia după achitarea sumelor corespunzătoare către beneficiari. În 
plus, achitarea trebuie corelată mai puternic de rezultate, iar regula N+2 trebuie aplicată în 
continuare în toate domeniile. 

(35) Nu este permisă efectuarea de către statele membre a unor controale de calitate și 
juridice mai severe ale cheltuielilor cofinanțate. Cum pot fi acceptate aceste propuneri ale 
Comisiei și cum pot fi acestea puse în aplicare în mod obligatoriu pentru toți? Cum poate fi 
exclusă în cazul rambursărilor ex-post periclitarea poziției statelor membre relativ mai 
sărace? 
(36) Cum se poate asigura cu ajutorul soluțiilor eGovernment o simplificare maximă și, în 
cele din urmă, o eficiență maximă a unui astfel de sistem de control?
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Referitor la documentul de lucru: concluzii finale

Prin intermediul celor în total 36 de întrebări menționate în această structură, raportorul 
abordează cele mai importante propuneri discutate în prezent în mod intens cu privire la 
politica de coeziune după 2013. 

În principiu, politica de coeziune a UE are nevoie de o abordare orientată puternic către 
rezultate. Propunerile elementare ale Comisiei privind integrarea conținuturilor strategiei UE 
2020 sunt, de asemenea, convingătoare, deși abordarea UE 2020 nu acoperă toate cerințele 
importante legate de politica de coeziune. De asemenea, în ceea ce privește ajutoarele 
regionale viitoare nu este permisă implicarea cu responsabilități mai mari a statelor membre în 
controlul modului de folosire a resurselor. 

Chiar dacă, în principiu, există un acord major cu concluziile Comisiei, este nevoie de 
propuneri concrete de punere în aplicare pentru a examina în continuare acceptarea de către 
Parlamentul European și statele membre.  Primele evaluări și propuneri de punere în aplicare 
vor fi prezentate în raportul următor.

Conceptul de valoare adăugată europeană nu este încă definit suficient de către Comisie 
tocmai din punctul de vedere al considerațiilor legate de politica de coeziune.  De asemenea, 
trebuie propuși cât mai rapid posibil indicatorii pentru stabilirea obiectivelor și măsurarea 
rezultatelor. Condiționalitatea planificată, parteneriatele de dezvoltare și contractele de 
investiții trebuie descrise în contextul competenței naționale, respectiv regionale, de punere în 
aplicare a celor mai importante obiective ale UE 2020.  O viitoare împărțire acceptată și justă 
a sarcinilor între UE, statele membre și regiuni este în acest caz decisivă pentru a asigura 
eficacitatea și evaluarea publică a politicii de coeziune și structurale europene. 


