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LISTA ABREVIERILOR  
 

AER Raportul anual de punere în aplicare 

AT Austria 

BMUKK Ministrul federal al educaţiei, artei şi culturii (Austria) 

bn  Miliarde 

Cat Categoria 

CBC Cooperare transfrontalieră 

CF Fondul de coeziune 

PIC Programul-cadru pentru inovaţie şi competitivitate 

CO2 dioxid de carbon 

CONV Convergenţă  

CP Politica de coeziune 

CRES Centrul pentru resursele regenerabile 

CSF Cadrul strategic comun 

RSI Responsabilitatea socială a întreprinderilor 

DG Direcţie generală 

DPS Dezvoltare economică şi coeziune socială (Italia) 

DSM Document strategic pentru Mezzogiorno 

DSPN Document strategic naţional preliminar (Italia) 

de ex. de exemplu 

FEADR Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala 

BERD Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 

CE Comisia Europeană 

EHS Subvenţii dăunătoare mediului 

FEI Fondul european de investiţii 

PISA Programul pentru inovare şi spirit antreprenorial 

IET Institutul European de Inovaţie şi Tehnologie  

EMCO Principii comune, Comitetul pentru ocuparea forţei de muncă 

FEPAM Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime 

PE Parlamentul European 

IEMP Instrumentul european de microfinanţare Progress 
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SEC Spaţiul european de cercetare 

FEDER Fondul european de dezvoltare regională 

ERIC Consorţiul european pentru o infrastructură de cercetare 

ESCO Clasificarea competenţelor şi ocupaţiilor  

FSE Fondul social european 

ESFRI Forumul strategic european pentru infrastructuri de cercetare 

CTE Cooperare teritorială europeană 

ETEAN Fondul elen pentru antreprenoriat şi dezvoltare   

UE Uniunea Europeană 

EU-12 Statele membre care au aderat la UE în 2004 şi 2007 

EU-15 Statele membre dinaintea extinderii din 2004 

 EURES Serviciul european pentru ocuparea forţei de muncă 

EYD EPAE 

 

Programul operaţional pentru competitivitate şi antreprenoriat  

(Grecia) 

EYE Erasmus pentru tineri antreprenori 

EYSED 
EN/KA 

Programul operaţional pentru energie, resurse naturale şi 
schimbările climatice (Grecia) 

FI Iniţiativele emblematice 

FISCALIS Programul de cooperare al UE care permite administraţiilor fiscale 
naţionale să creeze şi să facă schimb de informaţii şi de expertiză 

FP7 Al şaptelea program-cadru pentru cercetare  

G20 Miniştrii de finanţe şi guvernatorii băncilor centrale din cele 20 de 
economii principale 

           G8 Forumul guvernelor celor mai mari opt economii mondiale 

PIB Produsul intern brut 

GIF 
Instrumentul financiar destinat IMM-urilor cu o rată mare de creştere 
şi capacitate de inovare  

GPP Achiziţii publice ecologice 

HCI Investiţiile în capitalul uman 

HORIZON 
2020 

Orizont 2020 - Programul de cercetare pentru perioada 2014-2020 
(PC7, CIP şi Institutul European de Inovare şi Tehnologie (EIT). 

HR Resurse umane 

IB Organism intermediar 

TIC Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor. 
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ICT-PSP Programul de sprijinire a politicii în domeniul tehnologiilor informaţiei 
şi comunicaţiilor 

OIM Organizaţia Internaţională a Muncii 

JASMINE Acţiunea comună pentru sprijinirea instituţiilor de micro-finanţare în 
Europa 

JEREMIE Resurse europene comune pentru microîntreprinderi, întreprinderi 
mici şi mijlocii  

JESSICA Sprijin european comun pentru investiţii durabile în zonele urbane 

JTS Secretariatul tehnic comun 

KIC Stabilirea comunităţilor de cunoaştere şi inovare 

ACV Evaluarea ciclului de viaţă 

LIFE+ Instrumentul financiar pentru mediu 

LLL Programul pentru învăţarea continuă  

DPI Drepturi de proprietate intelectuală 

LRA Autorităţi locale şi regionale 

MA Autoritate de gestionare 

Mbps Milioane de biţi pe secundă 

MEECC Ministrul Mediului, Energiei şi Schimbărilor Climatice (Grecia) 

mn Milion 

MS Statul membru 

n/a Nu se aplică 

ONG Organizaţie neguvernamentală 

NRP Programul naţional de reformă 

CSNR Cadrul strategic naţional de referinţă 

PO Program operaţional 

PIA Evaluarea efectelor sărăciei  

POIN Programe operaţionale interregionale 

PON Programe operaţionale naţionale (Italia) 

R&D Cercetare şi dezvoltare 

RCE Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă 

RES Sisteme de energie regenerabile 

ROP Programul operaţional regional 

RSFF Mecanismul de finanţare cu partajarea riscurilor 
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R&D Cercetare şi dezvoltare 

CDT Cercetare şi dezvoltare tehnologică 

CDTI Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare 

SET Strategia pentru tehnologii energetice 

SEPA Zona unică de plăţi în euro 

SF Fondurile structurale 

SK Slovacia 

IMM Întreprinderi mici şi mijlocii  

TA Asistenţă tehnică 

TFUE Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 

TEN Reţelele transeuropene 

TEP Pactul teritorial pentru ocuparea forţei de muncă 

TUE Tratatul privind Uniunea Europeană 

TO Obiectiv tematic 

UN Organizaţia Naţiunilor Unite 

USA Statele Unite ale Americii 

VET Educaţia şi formarea profesională 

WFD Directiva-cadru privind apa a UE 
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SINTEZĂ  

Context general 

Strategia Europa 2020 a fost prezentată în 2020 şi ar trebui să ofere bazele pentru evoluţia 
europeană către 2020. Strategia reprezintă o continuare a Strategiei de la Lisabona şi are 
ca obiectiv evitarea greşelilor din trecut. Împreună cu cele şapte iniţiative emblematice pe 
care le cuprinde, strategia stabileşte sinergii între diferitele domenii tematice şi abordează 
diferite niveluri. Iniţiativele emblematice reprezintă direcţii în domenii tematice cum ar fi 
inovarea, digitalizarea, sărăcia, ocuparea forţei de muncă, industria, tineretul şi eficienţa 
resurselor. Domeniile tematice acoperă numeroase domenii politice europene şi naţionale şi 
se referă la diferitele instrumente europene şi, în special, la instrumentele politicii de 
coeziune.  
Europa 2020 înlocuieşte Agenda de la Lisabona. Impactul tematic al Agendei de la Lisabona 
poate fi regăsit în diferitele politici şi instrumente ale Uniunii Europene. Cu toate acestea, 
criza economică a afectat în mod clar linia de bază a agendei şi, în consecinţă, obiectivele 
sale nu au putut fi atinse. Totuşi, se poate discuta dacă eşecul se datorează exclusiv crizei 
sau dacă implementarea sa a fost slabă de la început. O evaluare recentă1 a identificat 
numeroase provocări de natură diferită asociate cu Agenda de la Lisabona, în special 
complexitatea sa şi lipsa de adoptare de către statele membre. 
Printre altele, programele politicii de coeziune au fost elaborate utilizându-se aşa-numitele 
„coduri de la Lisabona”. „Lisabonizarea” politicii de coeziune a avut un impact major asupra 
alocării tematice, dar din cadrul procesului s-a făcut simţită în continuare responsabilitatea 
şi participarea necesare din partea statelor membre. Strategia de la Lisabona a folosit 
pentru prima dată abordarea tematică în cadrul politicii de coeziune, iar acest lucru oferă 
câteva lecţii importante; se constată atât succese, cât şi eşecuri.  
Propunerea actuală de politică de coeziune pentru perioada de programare 2014-2020 este 
în lucru şi Parlamentul European vizează o mai bună implementare a Strategiei Europa 
2020 la nivel european şi, în special, la nivelul statelor membre. În acest sens, Parlamentul 
European doreşte ca iniţiativele naţionale să fie mai atent monitorizate prin respectarea 
principiului subsidiarităţii, prin dezvoltarea unei propuneri coerente pentru finanţarea 
obiectivelor Europa 2020 şi prin asigurarea conformităţii reformelor politicii ale Comisiei 
Europene cu iniţiativele emblematice Europa 20202.  
Utilizarea instrumentelor politicii de coeziune pentru implementarea iniţiativelor 
emblematice cere atenţie cu privire la raporturile dintre acestea. Cu toate acestea, coerenţa 
dintre propunerea actuală privind politica de coeziune şi iniţiativele emblematice nu este 
clară încă. În acest sens, este nevoie de foi de rută clare, care să indice modul în care 
nivelurile diferite de acţiune şi diferitele instrumente pot contribui la iniţiativele 
emblematice.  

                                                 
1  Comisia Europeană (2010), Document de evaluare a Strategiei de la Lisabona, Document de lucru al serviciilor 

Comisiei, SEC(2010),114 final, Bruxelles, 2.2.2010. 
2  Parlamentul European (2011), Politicile structurale şi de coeziune pentru 2020: instrumente pentru depăşirea 

crizei, notă, Directoratul General pentru politici interne, Departamentul tematic B: Politici structurale şi de 
coeziune, Bruxelles, noiembrie 2011. 
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Iniţiativele emblematice şi implementarea lor în politicile europene 

Studiul prezintă o privire de ansamblu a celor şapte iniţiative emblematice şi 
enumeră modalităţile de implementare în politicile europene şi în special în ceea ce priveşte 
instrumentele politicii de coeziune. Strategia Europa 2020 introduce şapte iniţiative 
emblematice: 
1. Uniunea inovatoare 

2. O Agendă digitală pentru Europa  

3. O politică industrială pentru era globalizării 

4. O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor 

5. Tineretul în mişcare 

6. O agendă pentru noi competenţe şi locuri de muncă 

7. Platforma europeană împotriva sărăciei 

Iniţiativele emblematice corespund obiectivelor şi scopurilor strategiei. Totuşi, orientarea 
tematică a iniţiativelor emblematice este multidimensională şi are în vedere mai multe 
niveluri de acţiune (Uniunea Europeană, statele membre, nivelul local şi nivelul regional) 
pentru a atinge obiectivele legate de Europa 2020. Unele dintre iniţiative au evoluat din 
proiecte şi programe anterioare şi s-au construit pe o fundaţie existentă (de exemplu, 
Uniunea inovatoare, Agenda digitală). Acesta este motivul pentru care aceste iniţiative 
emblematice sunt foarte avansate în evoluţia lor, iar documentaţia aferentă oferă planuri 
de acţiune detaliate de îmbunătăţire. Alte iniţiative sunt mai puţin dezvoltate (de exemplu, 
Platforma împotriva sărăciei, Tineretul în mişcare). Aceste două iniţiative au o orientare 
socială şi de aceea le lipseşte impulsionarea economică a temelor menţionate mai sus. În 
plus, iniţiativele cu orientare socială sunt de obicei mai dependente, în implementarea lor,  
de contextul local şi regional în comparaţie cu temele legate de industrie şi inovare. Pentru 
fiecare dintre iniţiativele emblematice, studiul prezintă o fişă informativă.  
Caracterul multidimensional al iniţiativelor implică o anumită suprapunere tematică între 
diferitele căi. Iniţiativele nu au un buget propriu, iar realizarea lor depinde de coordonarea 
şi gestionarea efectivă a diferitelor resurse financiare. În examinarea diferitelor documente 
disponibile despre iniţiativele emblematice şi despre propunerea actuală privind politica de 
coeziune, este evident că propunerea actuală privind politica de coeziune3 nu include în 
mod explicit iniţiativele emblematice, dar documentele de comunicare privind iniţiativele 
emblematice menţionează câteva instrumente de sprijin financiar şi în mod special Fondul 
european de dezvoltare regională (FEDR) şi Fondul social european  (FSE). Alte instrumente 
politice, mai ales Cel de-al şaptelea program cadru (PC7) şi succesorul său, Orizont 2020, 
se referă direct şi frecvent la iniţiativele emblematice relevante. Cu toate acestea, 
realizarea iniţiativele emblematice se bazează în mare măsură pe sprijinul financiar al 
instrumentelor politicii de coeziune.  
Propunerea actuală privind politica de coeziune menţionează foarte puţin iniţiativele 
emblematice. Propunerea se orientează în funcţie de cele 11 obiective tematice care 
acoperă cele cinci  fonduri, inclusiv Cadrul de sprijin comunitar (Fondul de coeziune (FC), 

 
3  Comisia Europeană (2011), Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a 

unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri 
maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 {SEC(2011) 1141 final} {SEC(2011) 1142 final, COM(2011) 615 final, 
Bruxelles, 6.10.2011. 
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FEDR, FSE, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), Fondul european 
pentru pescuit şi afaceri maritime (FEPAM). Totuşi, deşi aceste obiective sunt foarte 
importante pentru iniţiativele emblematice, ele nu iau în considerare planurile de acţiune 
propuse în comunicările privind aceste iniţiative.  
În urma comparaţiei dintre diferitele obiective tematice, diferitele domenii de finanţare şi 
orientarea tematică a iniţiativelor emblematice, apar următoarele rezultate. În cazul 
iniţiativelor emblematice „Agenda digitală”, „Uniunea inovatoare” şi „Politica industrială”, 
FEDR acoperă o gamă largă de teme relevante, dar rolul său în raport cu o Europă eficientă 
din punctul de vedere al resurselor este mai puţin clar. În ceea ce priveşte factorii sociali, 
iniţiativele emblematice „Noi competenţe şi locuri de muncă” şi „Platforma europeană 
împotriva sărăciei” sunt cele mai legate de FSE. „Tineretul în mişcare” este întrucâtva mai 
puţin important în raport cu FSE, dar este acoperit de alte instrumente politice decât cele 
de coeziune, cum ar fi Programul pentru învăţarea continuă. FEADR şi FEPAM menţionează 
direct contribuţia la inovare, îmbunătăţirea infrastructurii TIC, eficienţa resurselor, sprijin 
pentru IMM-uri şi dezvoltarea competenţelor. 

Exemple de implementare a Strategiei de la Lisabona în perioada 
actuală de programare 

În general, Strategia de la Lisabona a avut un impact asupra perioadei de programare 
actuală 2007-2013 din punct de vedere tematic şi în termeni de implicare la nivel regional 
şi local. Impactul cel mai important poate fi identificat în programele cadru naţionale de 
referinţă şi în programele operaţionale. În ceea ce priveşte implicarea părţilor interesate la 
nivel central şi regional, în cele mai multe cazuri a fost vorba doar de implicarea la nivel 
central în elaborarea şi implementarea aspectelor relevante ale Strategiei de la Lisabona. 
Nivelul cel mai scăzut de implicare în domeniile tematice de la Lisabona s-a constatat în 
statele membre în care sunt favorizate proiectele de infrastructură materială sau care au 
fost moştenite din perioada anterioară. Numai statele membre cu un anumit PIB pe cap de 
locuitor şi cu o istorie mai îndelungată de apartenenţă la UE s-au axat pe proiecte de 
infrastructură imaterială care corespund mai mult cu Agenda de la Lisabona.  
Implementarea domeniilor tematice de la Lisabona a fost acceptată ca obligatorie în cele 
mai multe dintre cazuri, iar autorităţile de gestionare au aliniat bugetele programelor 
operaţionale mai mult sau mai puţin în mod arbitrar. În anumite cazuri, codurile de la 
Lisabona au fost adaptate ex post la strategiile existente. Acelaşi lucru este valabil şi pentru 
anumite procese de programare care au necesitat implicarea la nivel regional şi local. 
Diferenţele dintre cei care au implicat părţile interesate regionale în întregul proces de 
programare şi cei care au considerat implicarea ca o dificultate inevitabilă aparţin în mod 
evident statelor membre cu administraţii descentralizate şi respectiv statelor membre cu 
administraţii centralizate. Alte diferenţe apar în state membre în care mărimea ţării impune 
o abordare mai descentralizată.  
Alte diferenţe apar între proiectele de infrastructură materială şi proiectele de inovare 
imaterială şi socială. În timp ce primele sunt gestionate mai centralizat, cele din urmă sunt 
gestionate la nivel regional sau local. Alegerea între o implementare la nivel central sau 
regional este, de asemenea, o chestiune de eficienţă; statele membre regionalizate mai 
curând din necesitate decât din tradiţie (de exemplu, din cauza mărimii lor, cum este 
Polonia) sunt confruntate cu această dilemă mai direct şi cu diferite grade de succes. 
Anumite domenii tematice şi politici generale (de exemplu, Agenda digitală) se regăsesc în 
programele operaţionale regionale şi sunt implementate prin modalităţi mixte.   
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Monitorizarea procesului de implementare a Agendei de la Lisabona nu a fost obligatorie şi 
de aceea alocarea bugetului indicativ actualizat nu este reflectată în majoritatea rapoartelor 
anuale de implementare. În practică, anumite state membre au folosit codurile în schemele 
de raportare, dar diferenţele în raportare nu permit o evaluare cuprinzătoare a 
„Lisabonizării”.  
Modalităţile diferite de implementare a proiectelor compatibile cu Agenda de la Lisabona 
arată că nu se pot face generalizări cu privire la o implementare bună sau nu. Totuşi, 
studiile de caz arată că cele mai reuşite proiecte au fost cele cu un anume caracter 
cuprinzător. În Suedia, „A&O” este unul dintre cele cinci grupuri naţionale tematice din 
cadrul FSE care diseminează experienţa acumulată din proiecte. A&O are sarcina de a 
colecta, analiza şi a face schimb de experienţă din proiectele legate de învăţarea la locul de 
muncă. Obiectivul este promovarea valorii învăţării continue la locul de muncă în direcţia 
părţilor de pe piaţa muncii, cum ar fi organizaţiile de angajatori sau factorii de decizie.  
Programul irlandez pentru piaţa muncii „Egalitate la locul de muncă” s-a axat pe reformarea 
şi dezvoltarea politicilor de resurse umane şi practica de a crea o piaţă a muncii mai egală 
şi mai accesibilă. Măsurile de activare vizează angajatorii, producătorii de servicii şi 
grupurile dezavantajate (persoanele în vârstă, persoanele cu handicap, călătorii, familiile 
monoparentale, femeile, minorităţile etnice şi refugiaţii) în cele  patru sectoare principale 
ale ocupării forţei de muncă din Irlanda, şi anume sectorul sănătăţii, sectorul administraţiei 
publice locale, sectorul privat şi sectorul foarte vast al comunităţilor şi voluntariatului.  
În Polonia nu a fost ales niciun proiect anume spre studiu. În schimb, administraţia 
poloneză a subliniat implementarea generală a aspectelor de inovare prin folosirea unei 
abordări combinate descendente (program operaţional centralizat) şi ascendente (fiecare 
Voivodship4 are un program de inovare) pentru implementarea domeniului tematic.  
Programele transfrontaliere au un puternic caracter ascendent, cu o implicare substanţială 
a părţilor interesate la nivel regional şi local.  Totuşi, proiectele transfrontaliere se 
confruntă cu alte probleme, cum ar fi barierele lingvistice şi culturale. În aceste cazuri, se 
implementează proiecte mai suple de sprijinire a diferitelor interacţiuni economice 
transfrontaliere.  
În anumite cazuri, s-a dovedit că implicarea unui număr prea mare de niveluri 
administrative poate împiedica generarea de proiecte fructuoase. În Grecia, de exemplu, 
gestionarea centralizată a evitat implicarea administraţiei locale şi a angajat direct 
beneficiarii în implementarea de sisteme eficiente din punctul de vedere al resurselor. Este 
foarte posibil că acest lucru a contribuit la economii considerabile în termeni de efort 
administrativ.  
Deşi diferite ca orientare tematică şi mod de gestionare, studiile de caz oferă doar o 
imagine restrânsă a implementării în Europa a Agendei de la Lisabona. Cu toate acestea, 
studiile de caz indică în mod evident că procesul de implementare priveşte nu numai nivelul 
de proiect, ci şi ciclul de gestionare a întregului program, precum şi contextul mai larg.  
Totuşi, recenta criză financiară din 2008 a avut un impact puternic asupra perioadei de 
programare actuale 2007-2013. Deoarece Agenda de la Lisabona a fost proiectată înainte 
de 2008, anumite aspecte erau inadecvate şi fără utilitate în perioadă de criză. Deşi Agenda 
de la Lisabona se îndrepta în direcţia bună, a lipsit o anumită consecvenţă în 
implementarea sa şi, de aceea, statele membre au considerat întreaga acţiune ca având 
puţină valoare practică.  

 

 
4  Zonă administrativă în Polonia. 
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Foi de rută pentru iniţiativele emblematice 

Pentru a indica o cale de implementare pentru iniţiativele emblematice, acestea au fost 
examinate în cadrul unei reţele universale de foi de rută şi în fiecare caz definindu-se şi 
răspunzându-se la întrebările: cine face ce, la ce nivel, când şi cum. S-au elaborat imagini 
detaliate pentru fiecare iniţiativă emblematică, fără a exista o abordare comună în 
implementare. Iniţiativele emblematice specifice prevăd un volum considerabil de muncă la 
nivel UE pe termen scurt (de exemplu, „Agenda digitală” şi „Politica industrială”), în timp ce 
altele operează la nivel de stat membru cu activităţi pe termen mediu şi lung (de exemplu, 
„Platforma europeană împotriva sărăciei”).  
Stabilirea caracterului unei acţiuni ca fiind pe termen scurt, mediu sau lung depinde de 
statul membru şi de structurile sale de guvernanţă respective. Acţiuni de implementare pe 
termen scurt în regiuni mai dezvoltate sunt adesea aspecte pe termen lung în regiuni mai 
puţin dezvoltate. În schimb, la analizarea fondurilor şi instrumentelor politice, este vizibil un 
model aproape universal. În timp ce Orizont 2020 este un instrument mai mult sau mai 
puţin universal, pertinent pentru aproape toate iniţiativele emblematice, alte instrumente 
se concentrează pe activităţi specifice. În sfera politicii de coeziune, se identifică a împărţire 
clară a sarcinilor, FEDR acoperind factorii materiali (de exemplu, infrastructura fizică), iar 
FSE cuprinzând elementele imateriale (de exemplu, resursele umane şi competenţele). 
FEADR şi FEP sunt complementare FEDR în mediile lor respective, iar Fondul de coeziune 
asumă responsabilitatea pentru unii factori materiali, atunci când este cazul, în special 
legaţi de iniţiativa emblematică „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor”. 
Cu toate acestea, fiecare foaie de rută acoperă activităţi la nivel european, naţional, 
regional şi local. Activităţile sunt enumerate în detaliu şi grupate între statele membre 
dominate de tranziţie şi regiunile dezvoltate şi statele membre dominate de regiuni mai 
puţin dezvoltate. Următoarele paragrafe oferă o sinteză a foilor de rută.  
Iniţiativa emblematică Uniunea inovatoare are scopul de a sprijini cercetarea, politicile de 
dezvoltare şi inovare privind aspecte precum schimbările climatice, energia şi eficienţa 
resurselor, sănătatea şi schimbările demografice. Iniţiativa ar trebui să asigure sinergii între 
diferitele politici şi instrumente la nivel european şi naţional. Sunt implicate diferite 
instrumente europene (de ex. Al şaptelea program-cadru pentru cercetare, Programul 
pentru învăţarea continuă, FEDR, FSE etc.), în special în acest domeniu tematic, dar statele 
membre au, de asemenea, politici şi programe naţionale şi regionale în acest domeniu. 
Iniţiativa emblematică oferă posibilitatea de a stabili un cadru de inovare unificat. Totuşi, 
trebuie stabilit un compromis între urmărirea coeziunii şi promovarea excelenţei. Pe de o 
parte, există o concurenţă în creştere la nivel global, iar pe de altă parte o finanţare publică 
limitată şi un mediu de operare fragmentat.  La nivelul UE, este detectat pe termen scurt 
un set extins de acţiuni pentru definirea şi standardizarea cadrului şi lansarea 
mecanismelor specifice de sprijin (de ex. pentru mobilitatea cercetătorilor). Aceste activităţi 
contribuie la realizarea obiectivelor de coerenţă şi performanţă pe termen mediu, ducând la 
consolidarea Spaţiului european de cercetare pe termen lung. La nivel de stat membru şi la 
nivel local şi regional, nu sunt necesare noi progrese semnificative; în schimb, sunt 
necesari paşi constanţi şi coerenţi în direcţia îmbunătăţirii structurilor existente, a 
instrumentelor de ajustare şi coordonare şi a infrastructurii de cercetare. 
Iniţiativa emblematică Agenda digitală are scopul de a sprijini piaţa unică digitală prin 
îmbunătăţirea internetului rapid şi ultrarapid şi aplicaţiile interoperabile. Aceasta include 
acces la internet în bandă largă în toate regiunile Europei până în 2013, viteză de internet 
mai mare (30 Mbps sau mai mult) până în 2020 şi mai mult de 50% din gospodăriile 
europene conectate la internet la o viteză mai mare de 100 Mbps. Iniţiativa emblematică se 
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concentrează pe îmbunătăţirea pe scară largă a factorilor „materiali” şi „imateriali” legaţi de 
TIC. Potenţialul unui cadru unic de piaţă pentru TIC şi impulsul puternic de piaţă asupra TIC 
sunt elemente determinante pentru obţinerea de succese în cadrul acestei iniţiative.  Pe de 
altă parte, orientarea pieţei poate, de asemenea, duce la eşecuri de piaţă, care vor impune 
o anumită formă de intervenţie publică. Aceasta este mai ales situaţia în statele UE-12, 
care adesea nu au o infrastructură de bază suficientă în reţeaua lor TIC. Se prevede, la 
nivelul UE, construirea pe termen scurt a unui cadrul juridic şi procedural, care să includă 
orientări pentru statele membre. Aceasta va duce la stabilirea unor agenţii europene 
competente şi la stabilirea definiţiei unei reţele interoperabile şi transfrontaliere pe termen 
mediu, precum şi la e-guvernanţă la  nivel european pe termen lung. La nivel naţional, local 
şi regional, accentul se pune pe consolidarea competenţelor TIC pe termen scurt şi mediu şi 
pe îmbunătăţirea infrastructurii pe termen mediu şi lung. 
Iniţiativa emblematică O politică industrială pentru era globalizării se concentrează pe 
aspectele economice, cele legate de întreprinderi şi de forţa de muncă, luând în 
considerare, printre altele, inovarea, eficienţa resurselor, mediul de afaceri, piaţa unică şi 
îmbunătăţirea sprijinului oferit IMM-urilor. Cu toate acestea, acest spectru tematic larg 
poate duce la o lipsă de convergenţă, concurenţă între statele membre, lipsă de coordonare 
şi aprofundarea disparităţilor existente, precum şi punerea în pericol a efectivităţii.  La 
nivelul UE, stabilirea unei politici industriale europene pe termen scurt este elementul de 
bază, care să fie însoţită de reglementările şi orientările corespunzătoare. Pe termen mediu 
şi lung, abordarea orizontală a politicii industriale, consolidarea standardelor UE şi 
promovarea eficienţei resurselor sunt identificate ca fiind provocări de cea mai mare 
importanţă.  
La nivel de stat membru, nivel local şi regional, accentul este pus, pe termen scurt şi 
mediu, pe consolidarea competenţelor, reducerea sarcinii administrative pentru IMM-uri şi 
garantarea unui mediu de funcţionare stabil şi de încredere pentru IMM-uri. Restructurarea 
industriilor şi promovarea eficienţei resurselor sunt menţionate pe termen mediu, utilizarea 
telematicii şi crearea unor reţele eficiente de transport şi logistică sunt aspecte pe termen 
lung.  
Iniţiativa emblematică O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor acoperă un spectru foarte larg referitor la eficienţa resurselor şi protecţia 
mediului din toate politicile şi programele la nivel european şi naţional, subliniind caracterul 
orizontal al problematicii. Totuşi, această dimensiune orizontală presupune că efectivitatea 
şi eficienţa vor putea fi generate doar printr-o implementare la nivel european. Sectorul 
aflat în creştere rapidă al industriei europene „verzi” poate reprezenta un avantaj puternic 
la nivel global. În acelaşi timp, concurenţa industrială globală confruntă industria europeană 
cu produse ieftine şi cu standarde scăzute de mediu, ceea ce face mai puţin binevenită 
adoptarea unor schimbări juridice rigide în direcţia eficienţei resurselor. La nivelul UE, se 
preconizează o listă lungă de activităţi pe termen scurt, care acoperă, printre altele, 
elaborarea unor noi viziuni şi strategii (de ex. privind biodiversitatea), revizuirea politicilor 
existente, operaţionalizarea prin intermediul instrumentelor financiare, structurile şi 
dispoziţiile privind monitorizarea. Pe termen mediu, este abordată stabilirea de instrumente 
concrete (de ex, evaluarea ciclului de viaţă, etichetarea ecologică, achiziţiile publice 
ecologice şi altele), ducând la un sprijin pe termen lung pentru cercetare, introducerea de 
instrumente bazate pe piaţă şi la eliminarea subvenţiilor contraproductive. La nivel de stat 
membru, nivel local şi regional, accentul se pune pe termen scurt pe finalizarea cadrului 
juridic şi administrativ (atunci când este necesar), care să ducă la implementarea concretă 
pe termen mediu şi lung a unor acţiuni foarte specifice (de ex. eficienţa energetică în 
clădiri, dezvoltarea tehnologiilor de stocare, introducere stimulentelor fiscale etc.). 
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Iniţiativa emblematică Tineretul în mişcare abordează problema numărului mare de 
şomeri din rândul tinerilor, sugerând acţiuni privind mobilitatea educaţională şi profesională 
şi facilitarea intrării pe piaţa muncii. Totuşi, avantajul evident al coordonării şi armonizării 
politicilor şi sistemelor statelor membre este întrucâtva compromis de termenele lungi 
impuse pentru investiţiile în educaţie pentru a da rezultate, conectivitatea la piaţa locală a 
muncii şi migraţia valorilor putând reprezenta obstacole suplimentare. La nivelul UE, 
provocarea pe termen scurt este definirea unei agende privind modernizarea educaţiei care 
să fie realizată de programele relevante (de ex. Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, 
Grundtvig, Erasmus Mundus, Tempus) pe termen mediu. La nivel de stat membru, nivel 
local şi regional, accentul se pune pe îmbunătăţirea imediată a intrării pe piaţa muncii, în 
timp ce investiţiile în infrastructură şi resurse umane şi stabilirea cadrelor de calificare pe 
termen mediu ar trebui să ducă la îmbunătăţirea rezultatelor în educaţie şi la reducerea 
ratei de abandon şcolar pe termen lung.  
Iniţiativa emblematică Noi competenţe şi locuri de muncă este legată strâns de 
iniţiativa „Tineretul în mişcare”, punând accentul pe formarea profesională care vizează 
educaţia pe baza cererii şi pe formarea la locul de muncă. Preocuparea principală o 
reprezintă concordanţa competenţelor cu cererea de pe piaţa muncii, precum şi 
armonizarea la nivelul UE. Competenţele naţionale sunt un obstacol serios în acest 
domeniu, iar administraţiile naţionale pot fi prea slabe sau prea lente pentru a se adapta la 
nevoile în rapidă schimbare ale întreprinderilor, de aceea sunt puse în evidenţă abordările 
referitoare la formarea la locul de muncă. La nivel european, accentul se pune, pe termen 
scurt, pe revizuirea directivelor şi politicilor relevante şi pe termen mediu pe instituirea unui 
Fond de integrare pentru cetăţenii din ţări terţe. La nivel de stat membru, nivel local şi 
regional, acolo unde au loc principalele acţiuni, administraţiile ar trebui să se axeze pe 
termen scurt şi mediu pe îmbunătăţirea competenţelor, pe investiţiile în infrastructură şi 
sprijinul acordat activităţii independente şi antreprenoriatului. Pe termen mediu şi lung, 
accentul se deplasează pe formarea concretă, programele de competenţă şi cadrele de 
învăţare continuă. Ca un aspect pe termen lung, este menţionată stabilirea cadrelor de 
„flexicuritate”.  
Iniţiativa emblematică Platforma europeană împotriva sărăciei abordează disparităţile 
între bogaţi şi săraci (şi şomajul care stă la baza acestora) pe tot cuprinsul Europei. 
Principalul obiectiv este ca problema sărăciei să devină vizibilă pe agenda cotidiană. Pentru 
a facilita o discuţie informată asupra acestui aspect, este abordată lipsa de date adecvate 
care să vină în sprijinul consideraţiilor teoretice. Cu toate acestea, domeniul nu este lipsit 
de probleme, deoarece statele membre nu au capacitatea sau voinţa (din diferite motive) 
de a implementa activităţile necesare. La nivel european, promovarea cercetării bazate pe 
dovezi pe termen scurt este o condiţie sine qua non, care ar duce la sprijinul, pe termen 
mediu, al iniţiativelor din economia socială şi a parteneriatelor. La nivel de stat membru, 
nivel local şi regional, acolo unde au loc principalele acţiuni, administraţiile ar trebui să se 
axeze pe îmbunătăţirea politicilor şi coordonării pe termen scurt, asistate de cercetarea 
bazată pe dovezi pe termen mediu, care ar duce la gestionarea eficientă a migraţiei şi la 
flexibilitatea educaţiei şi formării pe termen lung. 

Principalele rezultate şi recomandări 

Analiza diferitelor caracteristici ale implementării iniţiativei emblematice arată că iniţiativele 
au fost definite cu scopul de a orienta mai bine implementarea Strategiei Europa 2020. Cu 
toate acestea, în dezvoltarea politicii, acest scop nu a fost recunoscut. Conform rezultatelor 
studiului, sunt propuse următoarele recomandări pentru mai buna integrare a iniţiativelor 
emblematice în instrumentele de politică şi pentru alinierea coerentă în următoarea 
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perioadă de programare.  Experienţa câştigată din implementarea Strategiei de la Lisabona 
ar trebui să ducă la îmbunătăţirea implementării viitoarei strategii.  
„Lisabonizarea” actualei perioadei de programare a fondurilor de coeziune la nivel 
european 

Agenda de la Lisabona a reprezentat o strategie mai degrabă descendentă, din care a lipsit 
un anumit grad de implicare şi responsabilitate din partea statelor membre. În consecinţă, 
este necesară defalcarea conceptelor strategice şi abstracte în proiecte concrete, care pot fi 
înţelese şi adoptate la nivel local. Acesta este un punct crucial pentru programare şi 
consultare, dar şi pentru implementare, permiţând o orientare mai bună a organismelor 
programului şi a beneficiarilor. Aceste idei de proiect trebuie să fie indicative, permiţând 
părţilor implicate care au capacitatea necesară să îşi elaboreze intervenţiile, sprijinind în 
acelaşi timp realizările celor mai puţin performanţi.  Sprijinul-cadru la nivelul programelor 
operaţionale s-a dovedit, de asemenea, o investiţie utilă, care a permis furnizarea de 
asistenţă şi orientare la nivel local.  
1. În prezent, strategiile europene sunt percepute în continuare ca distante şi neaplicabile. 

Este necesară defalcarea conceptelor strategice şi abstracte europene în acţiuni 
comprehensibile şi aplicabile, care pot fi adoptate la nivel local şi regional.  

2. Autorităţile de gestionare au incorporat codurile de alocare în sistemul de monitorizare. 
În prezent, ele utilizează aceste coduri ca un indicator standard. Pentru a genera o 
valoare adăugată bazată pe acest „efect de învăţare”, ar fi utilă menţinerea codurilor de 
alocare pentru viitoarele alocări, în vederea atingerii obiectivelor Strategiei Europa 
2020.  

3. Se recomandă ca dispoziţiile să fie introduse pentru o „automatizare” între progresele 
în implementarea programelor (aşa cum sunt exprimate în performanţa financiară) şi 
schimbarea „indicatorului de alocare”. Din 2007-2013, programele au atribuit coduri de 
alocare la „nivelul de măsură” şi ar fi utilă introducerea unei chei de contribuţie 
percentilă pe măsură, calculând astfel automat progresul codurilor de alocare pe 
progres financiar. Revizuirile ulterioare ale programului pot fi uşor introduse fie la 
nivelul de măsură fie în cheile percentile. O astfel de abordare va oferi o imagine a 
realităţii adaptată scopului urmărit, lipsită aproape în întregime de sarcini 
administrative, o preocupare constantă a autorităţilor de gestionare şi a 
departamentelor lor de monitorizare.  

4. Asigurarea coerenţei între instrumentele europene şi cele naţionale trebuie să includă 
administrarea sinergiilor dintre diferitele instrumente în aplicare. 

Implementarea iniţiativelor emblematice prin folosirea instrumentelor politicii de 
coeziune 

Strategia Europa 2020 a elaborat iniţiative emblematice pentru a obţine o mai bună 
implicare a statelor membre. Cu toate acestea, această abordare nu se face simţită în 
rândul statelor membre şi această situaţie nu se va schimba fără implicarea consecventă a 
instrumentelor de finanţare europene.  

Recomandări la nivel european 

5. Având în vedere faptul că aceste iniţiative formează partea centrală a Strategiei Europa 
2020, lipsa de ajustare şi coordonare dintre politica de coeziune şi Europa 2020 trebuie 
remediată.  

6. Toate iniţiativele emblematice trebuie poziţionate astfel încât reprezentanţii statelor 
membre la toate nivelurile să aibă cunoştinţă de existenţa lor.  
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7. Coeziunea teritorială ar trebui luată în considerare în elaborarea foilor de rută ale 
iniţiativelor emblematice şi în implementarea acestor iniţiative.  

8. Alinierea politicii de coeziune cu Europa 2020 impune nu numai alocarea finanţării 
politicii de coeziune în direcţia iniţiativelor emblematice, ci şi asigurarea unor condiţii 
cadru adecvate. Logica de intervenţie a politicii de coeziune trebuie să se axeze pe 
domeniile schimbărilor structurale şi de reglementare, precum şi pe consolidarea 
capacităţilor. 

9. Coerenţa dintre iniţiativele emblematice şi FEDR şi FSE trebuie elaborată şi definită în 
reglementările generale ale instrumentelor politicii de coeziune. 

10. Indicatorii definiţi pentru evaluarea fondurilor structurale trebuie să reflecte obiectivele 
iniţiativelor emblematice. 

11. Ar trebui evitată duplicarea proceselor şi a obligaţiilor de raportare şi ar trebui 
asigurată transparenţa. 

Recomandări la nivel de stat membru 

12. La definirea programelor operaţionale, restricţionarea ar trebui să fie în mod clar 
conformă cu căile iniţiativelor emblematice.  

13. Statele membre ar trebui să ia în considerare scopurile şi obiectivele iniţiativelor 
emblematice atunci când elaborează contractele de parteneriat.  

14. Având în vedere faptul că considerentele privind iniţiativele emblematice din 
contractele de parteneriat şi programele operaţionale rezultate nu s-au materializat în 
fonduri suplimentare sau orice altă formă de bonus, introducerea de stimulente pentru 
statele membre ar trebui luată în considerare pentru ca integrarea iniţiativelor 
emblematice să depăşească nivelul declaraţiilor verbale sau simpla monitorizare a 
codurilor de intervenţie relevante. În sfârşit, proiectele de stabilire a tendinţelor care se 
referă la una dintre iniţiativele emblematice ar trebui autorizate, de exemplu, 
„proiectele standard de infrastructură materială”.  Acesta este în special cazul statelor 
membre UE-12. 

Implicarea Parlamentului European în procesul de implementare 

Parlamentul European poate juca un rol important în fazele timpurii ale acţiunilor care 
definesc cadrul de implementare al iniţiativelor emblematice. Aceasta se aplică atât la 
aspectele identificate în foile de rută (şi anume acţiuni pe termen scurt şi mediu la nivelul 
UE, mai ales activităţi de tip A şi în final de tip C) şi la forma consultărilor pentru versiunea 
finală a reglementărilor privind fondurile structurale.   
15. Parlamentul European ar trebui să asigure alinierea finanţării politicii de coeziune cu 

activităţile conturate în foile de rută, precum şi monitorizarea implementării la nivel 
naţional a diferitelor etape ale foilor de rută. 

16. Având în vedere complexitatea şi amploarea tematică a iniţiativelor emblematice, se 
recomandă monitorizarea cuprinzătoare a progreselor realizate (de ex., sub forma unei 
„cartografieri” a comunicărilor privind iniţiativele emblematice, care să indice 
documentele anterioare şi ulterioare). În prezent, aceasta poate fi rudimentară, cu 
accent pe generarea de documente de sprijin, dar pe termen scurt şi mediu trebuie să 
devină mai elaborată pentru a capta noi elemente, adică revizuirea reglementărilor şi 
noilor strategii la nivelul UE, dezvoltate în sensul iniţiativelor emblematice etc. Această 
monitorizare ar putea fi structurată fie vertical, în paralel cu aspectele iniţiativelor 
emblematice (abordând vizibilitatea şi înţelegerea), fie orizontal, în paralel cu tipul de 
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„produse” în cauză (de ex. politici, reglementări, structuri, monitorizare etc., abordând 
eficienţa şi coordonarea). 

17. În mod similar cu monitorizarea iniţiativei emblematice, ar trebui luată în considerare 
contribuţia tematică a grupurilor de lucru sau a comisiilor. În acest caz, structura 
verticală, axată pe diferitele aspecte, este mai simplu de gestionat, creând grupuri de 
lucru dedicate, cu expertiza necesară. 

 

Implicarea la nivel local şi regional 

Implicarea în implementarea la nivel regional şi local nu este limitată la administraţiile 
regionale şi locale. În anumite situaţii, alte părţi interesate se dovedesc a fi parteneri mai 
potriviţi pentru folosirea efectivă şi eficientă a sprijinului financiar european. Cu toate 
acestea, nivelurile regional şi local ar trebui să înţeleagă contextul mai larg al programului.  

Recomandări la nivel european 

18. Includerea unor sugestii indicative concrete pentru acţiunile autorităţilor regionale şi 
locale în documentele justificative ale reglementărilor. Se poate presupune că 
majoritatea autorităţilor regionale şi locale nu au capacitatea sau motivaţia de a se 
implica într-un nivel mai ridicat al strategiei privind iniţiativele emblematice, în special 
având în vedere că nicio finanţare suplimentară este prevăzută. Deci, cu cât sugestiile 
indicative sunt mai uşor de urmărit şi cu cât sunt mai apropiate de „nivelul local”, cu 
atât potenţialul de absorbţie va fi mai mare. 

Recomandări la nivel de stat membru 

19. Consolidarea dezvoltării pacturilor teritoriale între autorităţile regionale şi locale în 
scopul îmbunătăţirii aplicării contractelor de parteneriat. 

20. Autorităţile locale şi regionale nu sunt destul de implicate în implementarea strategică 
europeană şi, în numeroase cazuri, un transfer mai bun şi mai cuprinzător de 
cunoştinţe este necesar. Din nou, statele membre sunt responsabile pentru asigurarea 
transferului continuu de cunoştinţe.  

21. Includerea autorităţilor regionale şi locale în procesele de programare şi consultare 
astfel încât să poată face faţă şi care generează răspunsuri pertinente. Prezentarea 
unor acţiuni indicative concrete şi obţinerea acordului lor sau examinarea unor opinii 
alternative, în locul angajării lor în discuri de „politică la nivel înalt” sau prezentării unor 
scenarii determinate şi nenegociabile.  

22. Încurajarea schimbului de experienţă şi a diseminării celor mai bune practici, prin 
oferirea de instrucţiuni simple, pe etape, pentru implementarea acţiunilor relevante ale 
Strategiei Europa 2020, cu sprijinul serviciilor helpdesk. 


