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Rezumat  
Acest studiu prezintă o analiză critică a perspectivelor de reformă a politicii de 
coeziune a UE pentru perioada de după 2013. Pe baza unei treceri în revistă a 
literaturii de specialitate și a unei modelări bugetare, studiul oferă o evaluare a 
punctelor forte și a punctelor slabe ale politicii, a principalelor idei vizând 
reforma și a poziţiilor opuse, inclusiv implicaţiile diferitelor propuneri de 
reformă.  
Recomandările au scopul de a defini poziţia Parlamentului European în cadrul 
viitoarelor negocieri privind pachetul legislativ de reglementări. 
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SINTEZĂ 
Politica de coeziune a UE reprezintă principalul instrument de urmărire a obiectivelor UE 
privind coeziunea economică, socială și teritorială. Sumele din bugetul UE acordate politicii 
de coeziune sunt pe locul doi ca mărime, cuprind mai multe fonduri și se înscriu în strategia 
generală a UE privind creșterea economică și ocuparea forţei de muncă. În actuala perioadă 
de revizuire bugetară și de modificări ale politicilor UE, dezbaterea privind reforma politicii 
de coeziune după 2013 a căpătat un puternic dinamism. În urma publicării celui de-al 
cincilea Raport privind coeziunea în noiembrie 2010 și a proiectului de perspectivă 
financiară în iunie 2011, se așteaptă ca proiectul de pachet legislativ pentru politica de 
coeziune să fie publicat de Comisie în octombrie 2011, ca bază pentru negocierile cu 
Consiliul și Parlamentul.  
În acest context, obiectivul general al acestui studiu a fost acela de a sublinia principalele 
viziuni și opţiuni de reformă pentru politica de coeziune după 2013, pe baza unei comparaţii 
analitice și a unei treceri în revistă a recentelor cercetări și documente de politici. După 
capitolul introductiv privind contextul de politici pentru reformă, capitolul 2 prezintă mai 
detaliat obiectivele, structura și metodologia. Bazat pe o abordare de „analiză de politici”, 
scopul structurii de cercetare este acela de a evalua avantajele și dezavantajele opţiunilor 
de politici alternative și de a descifra accepţiunile și valorile ce stau la baza viziunilor de 
reformă alternative. Metodologia se bazează pe o trecere în revistă a literaturii de 
specialitate și pe modelarea bugetară.  
În capitolul 3 este dezvoltat un cadru conceptual, pentru a compara discursuri și viziuni 
diferite privind natura și viitorul politicii de coeziune. Acesta începe prin a pune în contrast 
un discurs redistributiv, care respinge politica de coeziune drept un simplu mecanism de 
transfer bugetar, cu o viziune tot mai importantă bazată pe localizare, care prezintă 
această politică drept o politică de dezvoltare integrată și axată pe teritoriu. Dezbaterea 
privind reforma politicii de coeziune este apoi situată în contextul mai larg Europa 2020, 
caracterizat de viziunile duale și deseori opuse privind abordările teritoriale versus cele 
sectoriale, pe de o parte, și guvernanţa centralizată versus cea descentralizată, pe de alta. 
Contribuţiile formale și informale ale Parlamentului European la dezbaterea privind reforma 
bugetară și de politici după 2013 indică în mod clar faptul că acesta împărtășește viziunea 
locală, integrată teritorial a politicii de coeziune situată în centrul agendei generale a UE 
Europa 2020. În plus, Parlamentul European susţine în continuare cu fermitate o politică de 
coeziune solidă și bine finanţată. Având în vedere faptul că acum este pe deplin 
colegislator, împreună cu Consiliul de Miniștri, cu privire la cadrul legislativ, Parlamentul 
European nu ar trebui să aibă reţineri în articularea unei viziuni clare și ambiţioase pentru 
politica de coeziune.  
În capitolul 4 sunt prezentate viitoarele scenarii de eligibilitate și alocare în cadrul 
politicii de coeziune a UE, pe baza ultimelor date statistice. Acestea prezintă un nou „peisaj 
de politici”, datorat parţial creșterii economice regionale și parţial utilizării mediilor UE27, 
care, împreună, au ca efect reducerea semnificativă a gradului de acoperire a regiunilor de 
convergenţă. În special, creșterea regională ar avea drept consecinţă pierderea statului de 
convergenţă de către mai multe regiuni din Germania și Spania, împreună cu regiunile de 
capitală din Polonia și România. Introducerea unei noi definiţii a regiunii de tranziţie va 
modifica, de asemenea, modelul de intervenţie, creând o categorie de zonă asistată care 
acoperă peste 11% din populaţia UE15. Per total, propunerile de buget 2020 sugerează o 
scădere ușoară a bugetului politicii de coeziune. Aceasta este suportată în general de o 
reducere a cheltuielilor de convergenţă, deși cheltuielile per capita pentru convergenţă ar 
crește ușor, cheltuielile pentru Competitivitate regională și ocuparea forţei de muncă ar 
crește semnificativ, atât în termeni absoluţi, cât și per capita, iar cheltuielile cu regiunile de 
tranziţie ar crește cu 50%. Reducerea financiară va avea un rol esenţial în 
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determinarea alocărilor financiare, în special pentru cele mai puţin prospere state membre. 
Pentru aceste ţări, reducerea propusă este mult inferioară celei din perioada 2007-2013. 
Capitolul 5 trece în revistă obiectivele politicii de coeziune, inclusiv noul angajament din 
tratat referitor la coeziunea teritorială și relaţia cu Europa 2020. Este subliniată natura 
multidimensională a obiectivelor politicii de coeziune, care a determinat formularea unor 
critici referitoare la acumularea excesivă de obiective și confuzie. Comisia nu a propus 
modificări semnificative la obiectivele generale și nu a oferit precizări conceptuale 
suplimentare cu privire la această chestiune. Este recunoscută adăugarea unei dimensiuni 
teritoriale în conformitate cu noul angajament din tratat, dar principalul mesaj este acela al 
nevoii unei alinieri mai strânse cu obiectivele Europa 2020, fapt ce a determinat îngrijorare 
în rândul unor state membre și actori implicaţi cu privire la subminarea obiectivelor 
tradiţionale de coeziune. Aceasta evidenţiază nevoia de operaţionalizare a obiectivelor 
politicii, pentru a clarifica înţelesul, implicaţiile și compromisurile exacte aferente urmăririi 
obiectivelor acestei politici. 
Dimensiunea teritorială este examinată în capitolul 6. Este subliniată adaptabilitatea 
politicii de coeziune la nevoile și caracteristicile specifice ale teritoriilor UE drept un 
element-cheie, care ar putea fi încurajat prin formalizarea coeziunii teritoriale ca obiectiv al 
tratatului. Comisia propune consolidarea agendei urbane, încurajarea geografiilor 
funcţionale, sprijinirea zonelor confruntate cu probleme geografice sau demografice 
specifice și sporirea alinierii strategice între cooperarea transnaţională și strategiile la nivel 
macroregional. În mod nesurprinzător, se manifestă rezistenţă la unele dintre elementele 
mai prescriptive. Cu toate acestea, dimensiunea teritorială ar putea beneficia de pe urma 
unei orientări mai strategice la nivelul UE, bazându-se potenţial pe recent adoptata agendă 
teritorială pentru 2020, pentru a clarifica și consolida viitoarele priorităţi teritoriale ale 
politicii de coeziune. O abordare mai strategică a dimensiunii teritoriale a cooperării trebuie, 
de asemenea, să constituie o prioritate, incluzând o concentrare mai mare asupra 
priorităţilor și proiectelor cu relevanţă transnaţională și transfrontalieră reală, urmărind o 
mai mare coerenţă cu cooperarea transfrontalieră principală, externă și cu strategiile la 
nivel macroregional și simplificarea cerinţelor administrative. 
Capitolul 7, dedicat coerenţei strategice și programării, este axat pe propunerile privind 
un nou cadru de planificare și concentrare tematică. Aceasta include introducerea unui 
cadru strategic comun la nivelul UE, contracte de parteneriat la nivel naţional cu un 
caracter mai obligatoriu și o mai mare concentrare tematică asupra priorităţilor Europa 
2020. Există un sprijin larg pentru instituirea unui cadru strategic comun, deși rămâne de 
văzut modul în care acesta va aborda dimensiunea teritorială, care se află în centrul politicii 
de coeziune. În plus, pentru a crește gradul de asumare a responsabilităţii pentru 
document, este necesară o discuţie politică privind acest cadru, prin implicarea Consiliului 
de Miniștri și a Parlamentului European pe durata procesului de aprobare. O provocare 
majoră asociată introducerii contractelor de parteneriat obligatorii o constituie creșterea 
poverilor și costurilor administrative. În vreme ce există un acord larg cu privire la nevoia 
de concentrare tematică, nu există niciun consens între statele membre în ceea ce privește 
modul în care aceasta ar trebui aplicată. Dacă în cadrul contractelor de parteneriat s-a 
căzut de acord asupra obiectivelor comune, obligatorii și orientate către rezultate pentru 
fiecare stat membru, există argumente puternice în favoarea asigurării flexibilităţii cu 
privire la modalitatea de îndeplinire a obiectivelor și la combinaţia de politici aferente 
intervenţiilor. Este, de asemenea, necesar să se garanteze faptul că concentrarea tematică 
nu impietează asupra aplicării integrate a politicilor la niveluri teritoriale multiple. 
Capitolul 8 trece în revistă noile idei privind condiţionalităţile și stimulentele, ca parte a 
agendei orientate către rezultate și a evoluţiilor mai generale ale guvernanţei economice în 
cadrul UE. Pentru a răspunde criticii privind eficienţa politicii de coeziune și a asigura că 
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aceasta produce rezultate și impacturi cuantificabile și vizibile, Comisia propune 
introducerea unor condiţionalităţi ex-ante, structurale, de performanţă și macroeconomice. 
În vreme ce majoritatea statelor membre au fost precaute în această privinţă, propunerile 
Comisiei merită să fie luate în mod serios în considerare, dacă se hotărăște abordarea 
criticilor actuale privind nivelul de performanţă al politicii de coeziune și situarea acesteia 
pe un traseu mai sustenabil, cu o legitimitate sporită în rândul instituţiilor și cetăţenilor UE. 
În plus, analiza privind sensibilitatea politică și trecerea în revistă a studiilor existente 
sugerează că o consolidare a condiţionalităţilor și a stimulentelor ar putea fi fezabilă, în 
special pentru cele de tipul ex-ante. 
Alte condiţii prealabile pentru un model bazat pe performanţă sunt monitorizarea 
eficientă, evaluarea și capacitatea de a furniza rezultate. După cum s-a văzut în capitolul 
9, propunerile Comisiei privind monitorizarea și evaluarea prevăd obiective mai clare de 
program în stadiul planificării, raportări mai solide și mai exacte, planuri de evaluare 
obligatorii și o concentrare mai mare asupra evaluării de impact. Propunerile se bazează pe 
experienţele precedente și sunt conforme cu recomandările cuprinse în diferitele studii, dar 
există îngrijorări în rândul statelor membre cu privire la faptul că obligaţiile suplimentare ar 
determina un grad mai scăzut de flexibilitate și poveri administrative și de raportare 
suplimentare. O chestiune critică ce trebuie abordată este aceea referitoare la modalitatea 
de a consolida rolul Parlamentului European în cadrul dezbaterii strategice privind nivelul de 
performanţă al politicii de coeziune, în special prin intermediul unui dialog interinstituţional 
mai intens cu Comisia și Consiliul cu privire la rezultatele și realizările politicii de coeziune. 
Pentru a sprijini dezbaterea strategică, trebuie consolidate informaţiile privind 
implementarea puse la dispoziţia Parlamentului European (și a altor părţi interesate), în 
vederea responsabilizării factorilor decizionali. O măsură imediată ar fi solicitarea ca toate 
datele privind implementarea programelor, evaluările, rapoartele anuale de implementare, 
rapoartele de închidere să fie puse la dispoziţia publicului pe internet de îndată ce sunt 
disponibile/aprobate. Un alt aspect relativ neglijat de propunerile Comisiei este nevoia de o 
creștere corespunzătoare a capacităţilor administrative și tehnice, pentru a crea, monitoriza 
și evalua programele, atât în statele membre, cât și în cadrul Comisiei. 
Capitolul 10 are în vedere modelul asigurării gestiunii partajate. Sunt propuse 
modificări considerabile ale arhitecturii, ca parte a revizuirii Regulamentului financiar, 
transferând, în esenţă, actualul model al Politicii Agricole Comune la politica de coeziune, 
prin acreditare anuală, închiderea anuală a conturilor și raportare, încheierea anuală a 
programelor și evaluări independente. Având în vedere opoziţia puternică din partea 
statelor membre și beneficiile îndoielnice, cel puţin pe termen scurt, există argumente 
solide în favoarea asigurării continuităţii în gestionarea actuală și sistemele actuale de 
control, sau cel puţin găsirea unei modalităţi de reconciliere a propunerilor referitoare la 
Regulamentul financiar cu aranjamentele existente. O chestiune mai urgentă este 
simplificarea gestiunii financiare, auditului și sarcinilor de control asupra organismelor de 
gestionare a programului și a beneficiarilor, menţinând, în același timp, un standard înalt 
de control financiar. Proporţionalitatea trebuie să facă parte din soluţie, iar sistemele 
naţionale trebuie să aibă un rol sporit, atunci când și-au dovedit eficienţa. Extinderea 
procedurilor simplificate de rambursare la cheltuieli generale precum costurile unitare 
standard și sumele forfetare ar putea aduce beneficii, dar este nevoie de o clarificare și 
evaluare suplimentare ale aplicării actuale a costurilor simplificate.  
În capitolul 11 este trecută în revistă tema tot mai importantă a valorii adăugate, deseori 
interpretată într-un sens larg, care acoperă nu numai efecte asupra dezvoltării, ci și efecte 
administrative, de învăţare și vizibilitate, precum și repercusiuni asupra sistemelor 
naţionale și progresele aferente în ceea ce privește inovarea și eficienţa. Dincolo de 
propunerile analizate în capitolele precedente, alte propuneri de reformă legate de valoarea 
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adăugată se referă la noile instrumente financiare, adiţionalitatea financiară, cofinanţarea și 
principiul parteneriatului.  
Valoarea instrumentelor financiare altele decât subvenţiile este bine recunoscută, dar 
statele membre nu doresc să își vadă redusă marja de manevră în utilizarea subvenţiilor 
directe, fiind nevoie de norme mai simple, mai clare și mai flexibile privind utilizarea 
acestor instrumente. Propunerile Comisiei privind adiţionalitatea urmăresc simplificarea 
raportării și eliminarea inconsecvenţelor între rapoartele privind guvernanţa economică; cu 
toate acestea, rămâne întrebarea referitoare la modul în care se poate garanta faptul că 
cheltuielile aferente politicii de coeziune vin cu adevărat în completarea cheltuielilor 
naţionale alocate dezvoltării regionale. Chestiunea adiţionalităţii politicilor raportată la 
conţinuturi sau procese politice importante a beneficiat de mult mai puţină atenţie. Există 
argumente solide în favoarea alocării unei mici părţi din resurse Comisiei în vederea 
dobândirii de către aceasta a unui rol mai managerial și ar trebui solicitat în cadrul 
documentelor de program și al evaluărilor ulterioare un angajament mult mai ferm faţă de 
valoarea adăugată a politicii. O normă mai flexibilă privind dezangajarea ar contribui, de 
asemenea, la valoarea adăugată a politicii. În cele din urmă, principiul parteneriatului ar 
putea fi consolidat prin includerea unor cerinţe de reglementare mai precise și mai 
verificabile, prin introducerea unei abordări bazate pe instrumente legislative fără caracter 
obligatoriu și prin utilizarea extinsă a asistenţei tehnice în cadrul activităţii parteneriale. Cu 
toate acestea, Comisia nu a prezentat nicio propunere specifică, existând probabilitatea ca 
aceste idei să întâmpine rezistenţa statelor membre.  
Capitolul final reunește concluziile studiului și oferă recomandări de politici, cu scopul 
de a defini poziţia Parlamentului European.   

 Arhitectura politicii: Trebuie formulată o abordare coerentă a politicii în ceea ce 
privește categoria regiunilor în tranziţie, date fiind diferitele tipuri de regiuni 
acoperite de diferite traiectorii regionale de creștere.  

 Obiective: Angajamentul faţă de o politică de coeziune mai eficientă și mai 
orientată spre rezultate necesită operaţionalizarea politicii pentru a clarifica 
înţelesul, implicaţiile și compromisurile exacte aferente urmăririi obiectivelor acestei 
politici.  

 Dimensiunea teritorială a cooperării ar trebui consolidată prin: concentrarea 
asupra priorităţilor și proiectelor cu relevanţă transnaţională și transfrontalieră reală, 
pe baza unei analize teritoriale solide, pentru a obţine rezultate concrete; 
simplificarea cerinţelor administrative; asigurarea unei mai mari coerenţe cu 
cooperarea transfrontalieră principală, externă și cu strategiile la nivel 
macroregional; solicitarea instituirii de către statele membre participante a unui 
cadru politic/de politici de sprijin, pentru a demonstra că programul UE face parte 
dintr-o strategie mai largă a cooperării transfrontaliere sau transnaţionale; și 
încurajarea sau acordarea de sprijin statelor membre care doresc să utilizeze 
resurse pentru a implementa diferite tipuri de intervenţii adaptate locului. În 
general, dimensiunea teritorială ar profita, în toate aspectele sale, de pe urma unei 
direcţionări mai strategice din partea UE. Contribuţia potenţială a ESPON la 
conceperea acestei politici și la rezultatele ei trebuie să fie mai bine exploatată.  

 Coerenţa strategică și programarea: Pentru a crește gradul de asumare a 
responsabilităţii pentru cadrul strategic comun, este necesară o discuţie politică 
privind acest cadru, prin implicarea Consiliului de Miniștri și a Parlamentului 
European pe durata procesului de aprobare. Dacă în cadrul contractelor de 
parteneriat s-a căzut de acord asupra obiectivelor comune, obligatorii și orientate 
către rezultate pentru fiecare stat membru, există argumente puternice în favoarea 
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asigurării flexibilităţii cu privire la modalitatea de implementare, și anume modul de 
îndeplinire a obiectivelor și combinaţia de politici aferente intervenţiilor. Este necesar 
să se garanteze faptul că concentrarea tematică nu impietează asupra aplicării 
integrate a politicilor la niveluri teritoriale multiple. 

 Gestionarea performanţei: Condiţionalităţile și stimulentele ar trebui evaluate 
stabilindu-se dacă: sunt axate pe îmbunătăţirea eficienţei în cadrul politicii de 
coeziune; sunt direct legate de investiţiile din cadrul politicii de coeziune; pot fi 
influenţate de către factorii decizionali; sunt limitate ca număr; respectă 
subsidiaritatea; și dacă sunt bazate pe un acord comun între statele membre și 
Comisie. 

 Monitorizarea, evaluarea și capacitatea: Ar trebui consolidat rolul Parlamentului 
European în cadrul dezbaterii strategice privind nivelul de performanţă al politicii de 
coeziune, în special prin intermediul unui dialog interinstituţional mai intens cu 
Comisia și Consiliul cu privire la rezultatele și realizările politicii de coeziune. Toate 
datele privind implementarea programelor, evaluările, rapoartele anuale de 
implementare, rapoartele de închidere ar trebui să fie puse la dispoziţia publicului pe 
internet de îndată ce sunt disponibile/aprobate. Este nevoie de mai mult sprijin 
pentru capacităţile administrative și tehnice, pentru a crea, monitoriza și evalua 
programele, atât în statele membre, cât și în cadrul Comisiei. 

 Gestiunea partajată: Există argumente solide în favoarea asigurării continuităţii în 
gestionarea actuală și sistemele actuale de control, sau cel puţin găsirea unei 
modalităţi de reconciliere a propunerilor referitoare la Regulamentul financiar cu 
aranjamentele existente. O prioritate urgentă este simplificarea gestiunii financiare, 
auditului și sarcinilor de control asupra organismelor de gestionare a programului și 
a beneficiarilor.  

 Valoarea adăugată:  Este nevoie de norme mai simple, mai clare și mai flexibile 
privind utilizarea instrumentelor de inginerie financiară de la începutul perioadei 
următoare. Din perspectiva valorii adăugate financiare sau a cheltuielilor, rămâne 
întrebarea referitoare la modul în care se poate garanta faptul că cheltuielile 
aferente politicii de coeziune vin cu adevărat în completarea cheltuielilor naţionale 
alocate dezvoltării regionale. Pentru a sprijini adiţionalitatea politicilor, există 
argumente solide în favoarea alocării unei mici părţi din resurse Comisiei în vederea 
dobândirii de către aceasta a unui rol mai managerial. Ar trebui solicitat, în special în 
cadrul documentelor de program și al evaluărilor ulterioare, un angajament mult mai 
ferm faţă de valoarea adăugată a politicii. O normă mai flexibilă privind 
dezangajarea ar putea contribui la inovare și experimentare. 

 


