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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la optimizarea rolului dezvoltării teritoriale în cadrul politicii de coeziune
(2011/2312(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special titlul XVIII,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de 
stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, 
Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1260/19991,

– având în vedere Decizia 2006/702/CE a Consiliului din 6 octombrie 2006 privind 
orientările strategice comunitare pentru coeziune2,

– având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2011 referitoare la cel de-al cincilea Raport privind 
coeziunea al Comisiei și strategia pentru politica de coeziune după 20133,

– având în vedere Rezoluția sa din 23 iunie 2011 referitoare la situația actuală și sinergiile 
viitoare pentru o eficacitate sporită a FEDER și a celorlalte fonduri structurale4,

– având în vedere Rezoluția sa din 8 iunie 2011, intitulată „Investind în viitor: un nou cadru 
financiar multianual (CFM) pentru o Europă competitivă, durabilă și favorabilă 
incluziunii”5,

– având în vedere Rezoluția sa din 23 iunie 2011 referitoare la Agenda urbană europeană și 
viitorul acesteia în cadrul politicii de coeziune6, 

– având în vedere Rezoluția sa din 23 iunie 2011 referitoare la Obiectivul 3: o provocare 
pentru cooperarea teritorială – viitoarea agendă a cooperării transfrontaliere, transnaționale 
și interregionale7,

– având în vedere Rezoluția sa din 7 octombrie 2010 referitoare la politica de coeziune și 
regională a UE după 20138,

– având în vedere Rezoluția sa din 20 mai 2010 referitoare la contribuția politicii de coeziune 
la atingerea obiectivelor de la Lisabona și a obiectivelor Strategiei UE 20209,

                                               
1 JO L 210, 31.7.2006, p. 25-78.
2 JO L 291, 21.10.2006, p. 11-32.
3 Texte adoptate, P7_TA(2011)0316.
4 Texte adoptate, P7_TA(2011)0286.
5 Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.
6 Texte adoptate, P7_TA(2011)0284.
7 Texte adoptate, P7_TA(2011)0285.
8 Texte adoptate, P7_TA(2010)0356.
9 Texte adoptate, P7_TA(2010)0191.
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– având în vedere Rezoluția sa din 20 mai 2010 referitoare la executarea fondurilor alocate 
sinergiilor în domeniul cercetării și inovării, cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 
privind Fondul european de dezvoltare regională și în cel de-al șaptelea program-cadru 
pentru cercetare și dezvoltare în orașe și regiuni, precum și în statele membre și în 
Uniunea Europeană1, 

– având în vedere studiul publicat de Parlamentul European denumit „Politica de coeziune 
după 2013: o evaluare critică a propunerilor legislative”;

– având în vedere Concluziile președinției poloneze din 24-25 noiembrie 2011 privind 
dimensiunea teritorială a politicilor UE și politica de coeziune viitoare2,

– având în vedere propunerea Comisiei din 6 octombrie 2011 de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor 
dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 
(COM(2011)0615),

– având în vedere propunerea Comisiei din 6 octombrie 2011 de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului privind dispozițiile specifice aplicabile Fondului 
european de dezvoltare regională și obiectivului referitor la investițiile pentru creștere 
economică și ocuparea forței de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1080/2006 (COM(2011)0614),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 9 noiembrie 2010 denumită „Concluziile celui 
de al de-al cincilea Raport privind coeziunea economică, socială și teritorială: viitorul 
politicii de coeziune (COM(2010)0642),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 octombrie 2010 denumită „Reexaminarea 
bugetului UE” (COM(2010)0700) și anexele sale tehnice (SEC(2010)7000),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 6 octombrie 2010, intitulată „Contribuția 
politicii regionale la creșterea inteligentă în Europa 2020” (COM(2010)0553),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 31 martie 2010 denumită „Politica de 
coeziune: Raport Strategic 2010 privind implementarea programelor 2007-2013” 
(COM(2010)0110), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 denumită „Europa 2020: o 
strategie pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” 
(COM(2010)2020),

– având în vedere raportul independent „O agendă pentru o politică de coeziune reformată –
                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2010)0189.
2 Concluziile Președinției poloneze privind dimensiunea teritorială a politicilor UE și politica de coeziune 
viitoare, „Către o strategie de combatere integrată, diferențiată din punct de vedere teritorial și inteligentă din 
punct de vedere instituțional a provocărilor UE, 24-25 noiembrie 2011, Poznań.
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O abordare teritorială pentru a răspunde la provocările și așteptările Uniunii Europene” 
elaborat în aprilie 2009 de către Fabrizio Barca la solicitarea dnei Danuta Hübner, comisar 
pentru politică regională,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizul Comisiei pentru 
ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0000/2012),

A întrucât politica de coeziune are ca obiectiv reducerea disparităților între regiunile UE prin 
consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale și întrucât a fost eficientă în 
promovarea integrării europene prin intermediul dezvoltării sociale și economice;

B. întrucât regulamentul de stabilire a dispozițiilor comune (RDC) stabilește regulile comune 
aplicabile tuturor celor cinci programe europene de finanțare (FEDER, FSE, Fondul de 
coeziune, FEADR, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime) care sunt 
desemnate pentru implementarea politicilor de coeziune, rurale și în domeniul pescuitului;

C. întrucât cadrul strategic comun urmărește mecanismele pentru a realiza o mai bună 
coordonare a fondurilor acoperite de RDC (FEDER, FSE, Fondul de coeziune, FEADR, 
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime) și o mai bună integrare a fondurilor 
acoperite de CPR în celelalte domenii ale politicii UE;

D. întrucât dimensiunea teritorială reprezintă un aspect transversal al politicii de coeziune și 
dă regiunilor europene posibilitatea de a utiliza potențialul teritorial individual pentru a 
lucra în scopul atingerii obiectivelor politicii de coeziune;

E. întrucât coeziunea teritorială este în prezent recunoscută prin Tratatul de la Lisabona ca un 
obiectiv fundamental al UE,

Preocupări cruciale: consolidarea obiectivului teritorial

1. recunoaște un sistem simplificat de guvernanță pe mai multe niveluri ca făcând parte din 
procesul de luare a deciziilor în temeiul politicii de coeziune, cu colaborare necesară în 
fiecare etapă la nivel european, național, regional și local în planificarea, dezvoltarea și 
execuția programelor europene de finanțare; solicită Comisiei să se asigure că acest fapt 
este reflectat în elaborarea de contracte de parteneriat clare și bine definite; 

2. subliniază că bugetul pentru politica de coeziune după 2012 trebuie menținut la nivelul 
său actual pentru a se asigura că sprijinul continuă să fie acordat în domeniile care 
necesită regenerarea economică și socială;

3. salută propunerile Comisiei de a poziționa abordarea bazată pe rezultate la baza RDC, 
punând accentul pe rezultatele comensurabile ale politicii de coeziune pentru a spori 
durabilitatea investițiilor și a garanta eficiența programelor de finanțare;

4. aprobă propunerile fundamentale ale comisiei din RDC pentru reducerea sarcinii 
administrative;  subliniază, prin urmare, că regulile, verificările și eligibilitatea trebuie să 
fie clare de la început și că simplificarea cu succes a procedurilor administrative poate fi 
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realizată prin intermediul unei abordări integrate cu privire la acordarea fondurilor;

5. subliniază necesitatea de a asigura flexibilitatea programelor de finanțare pe baza 
obiectivelor locale și regionale, cu implicarea părților interesate la toate nivelurile pentru a 
se asigura că programele europene de finanțare îndeplinesc necesitatea de a combate 
disparitățile sociale și economice;

6. evidențiază că flexibilitatea ar trebui să fie extinsă dispozițiilor mai detaliate pentru 
proiectele care sunt derulate în cadrul diferitelor fonduri acoperite de RDC și că această 
flexibilitate sporită va contribui la simplificarea realizării proiectului și la sporirea 
aspectelor complementare și transversale ale finanțării europene;

7. recunoaște că politica de coeziune poate aduce o contribuție valoroasă la atingerea 
obiectivelor Europa 2020;  remarcă, cu toate acestea, că politica de coeziune, ca un 
obiectiv permanent și obligatoriu din punct de vedere juridic al UE, nu trebuie folosit 
exclusiv ca un mijloc de implementare a Strategiei Europa 2020;

8. subliniază că utilizarea altor programe de finanțare (de exemplu, Orizont 2020), posibil în 
conformitate cu finanțarea politicii de coeziune, ar trebui luată în considerare atunci când 
se depun eforturi pentru atingerea obiectivelor Europa 2020;

9. recunoaște preocuparea sporită pentru orașe și zonele urbane considerate o forță motrice a 
creșterii economice;

10. își manifestă preocuparea cu privire la definiția orașelor și zonelor urbane, date fiind 
dimensiunea, resursele și aspectele sociale și economice diferite ale orașelor din UE;

O mai bună integrare a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020

11. salută propunerile RDC care încurajează o mai bună coordonare și integrare a programelor 
de finanțare pentru a asigura un impact mai mare al fondurilor și prezența mai puternică a 
dimensiunii teritoriale a politicii de coeziune în cadrul pentru perioada 2014-2020;

12. subliniază că o mai bună armonizare între politica de coeziune și alte domenii ale politicii 
subliniate de RDC va permite regiunilor europene să continue să se dezvolte din punct de 
vedere economic folosindu-se de capacitățile lor individuale;

13. citează ca exemplu Biroul Galez al Fondurilor Europene (WEFO) și intenția sa de 
integrare a fondurilor europene în Țara Galilor prin crearea unui singur „portal” care 
permite accesul la informațiile privind toate fondurile acoperite de RDC; subliniază 
potențialul „portalului” WEFO pentru a include o platformă comună cu o singură 
aplicație, plăți, monitorizare și proces de evaluare pentru toate fondurile acoperite de 
RDC; evidențiază că această abordare ar permite o identificare mai ușoară a sinergiilor 
potențiale și a integrării între fluxurile de finanțare, armonizând și simplificând procesul 
de solicitare a fondurilor europene;

14. evidențiază că, date fiind caracteristicile comune ale fondurilor acoperite de RDC și alte 
programe de finanțare (de exemplu, Orizont 2020, LIFE+), eficiența fondurilor europene 
ar putea să fie sporită prin explorarea conformității potențiale a acestor fonduri; 
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15. recunoaște că, în timp ce programele de finanțare ca Orizont 2020 se concentrează în 
principal pe excelență, fondurile structurale au avut succes în prealabil având un rol de 
„consolidare a capacității” prin acordarea finanțării pentru dezvoltarea întreprinderilor și 
organizațiilor care au devenit apoi partenere în cadrul celui de Al șaptelea program-cadru 
sau al proiectelor Programului-cadru pentru competitivitate și inovație (CIP);

Mecanisme pentru integrarea fondurilor europene

16. salută propunerile pentru un cadru de reglementare cu o preocupare subregională pentru 
dezvoltarea locală și integrată prin intermediul „dezvoltării locale bazate pe comunitate”, 
al „planurilor de acțiune comune” și al „investițiilor teritoriale integrate”;

17. subliniază că, urmând propunerile Comisiei, trebuie dezvoltate legături clare între aceste 
instrumente de livrare pentru a se asigura că toate investițiile completează nevoile locale, 
și nu se suprapun cu alte proiecte;

18. solicită o abordare complet integrată a instrumentelor asociate de livrare (DLBC, ITI, 
PAC), care permite parteneriatelor locale să aleagă, în conformitate cu nevoile lor 
individuale, diferite combinații ale acestor instrumente după caz, aceste instrumente fiind 
folosite pentru a realiza mai multe priorități tematice cu finanțare din mai multe fonduri în 
același timp;

19. subliniază exemplul subdelegării consiliilor din Țările de Jos, care include delegarea de 
părți ale programelor de finanțare (de exemplu, FEDER) de la autoritatea regională către 
autorități locale mai mari, cu acțiuni implementate la nivel local pentru soluționarea 
nevoilor locale; evidențiază că alocarea responsabilităților de gestionare autorităților 
locale oferă un mai mare potențial pentru integrarea celei mai bune combinații de fonduri 
adaptate nevoilor locale; structurile de gestionare fiind deja implementate la nivel local, 
evidențiază că de această abordare ar putea beneficia realizarea ITI, PAC și DLBC;

Dezvoltarea locală bazată pe comunitate 

20. sprijină propunerile Comisiei privind Dezvoltarea locală bazată pe comunitate (DLBC) ca 
o dispoziție importantă a RDC care se concentrează asupra sinergiilor în curs de 
dezvoltare între toate fondurile acoperite de RDC;

21. consideră acest instrument ca fiind un mod excelent de încurajare a participării ascendente 
dintr-o secțiune transversală a actorilor comunității locale care depune eforturi pentru 
atingerea obiectivelor teritoriale;

22. solicită Comisiei să clarifice propunerile sale privind DLBC în fraza de implementare 
pentru a permite participanților potențiali să determine în întregime scopul, sfera și efectul 
probabile ale DLBC prin pregătirea actelor delegate și de punere în aplicare;

23. recunoaște progresul realizat începând cu 2007 prin intermediul grupurilor de acțiune 
locală în domeniul pescuitului cu ajutorul grupurilor de acțiune locală LEADER (GAL) ca 
un exemplu al modului în care viitoarea DLBC ar putea combina fondurile la nivel local 
în cadrul fondurilor acoperite de RDC; scoate în evidență exemplul a 11 parteneriate 
locale în Danemarca care folosesc atât FEADR (LEADER), cât și Fondul european pentru 



PE488.060v01-00 8/12 PR\900996RO.doc

RO

pescuit (Axa 4) pentru finanțarea proiectelor care folosesc același sistem de livrare și 
administrare;

24 subliniază necesitatea de a urmări exemple ca utilizarea integrată a fondurilor FEADR și 
EFF prin intermediul dezvoltării locale bazate pe comunitate în următoarea perioadă de 
programare ca o modalitate de dezvoltare a sinergiilor între toate fondurile acoperite de 
RDC;

Planuri de acțiune comune

25. sprijină propunerile RDC de a introduce planuri de acțiune comune pentru a permite 
grupurilor de proiecte să fie finanțate prin intermediul mai multor programe operaționale;

26. recunoaște planurile de acțiune comune ca un pas pozitiv către gestionarea bazată pe 
rezultate, în conformitate cu unul dintre obiectivele fundamentale ale politicii de coeziune 
după 2013;

27. evidențiază importanța asigurării faptului că aceste instrumente sunt dezvoltate împreună 
cu DLBC pentru a se asigura că DLBC se dezvoltă devenind mai mult decât un instrument 
strategic care se bazează pe PAC sau ITI pentru realizarea programelor;

28. solicită o clarificare cu privire la sfera și integrarea planurilor de acțiune comune și dacă 
acestea vor fi folosite pentru a realiza programele în întregime, sau numai parțial;

Investiția teritorială integrată (ITI)

29. salută propunerile de ITI, care ar putea oferi orașelor posibilitatea de a-și satisface 
propriile nevoi prin realizarea de proiecte pentru finanțare din mai multe axe prioritare 
pentru implementarea programelor operaționale într-un mod integrat;

30. salută clarificările ulterioare cu privire la sfera ITI și potențialul instrumentului, dacă se 
potrivește nevoilor locale, de a fi folosit în zone neurbane;

31. evidențiază exemplul unui model propus de ITI din Greater Manchester, care integrează 
finanțarea din cât mai multe surse relevante posibile pentru a atinge o valoare cât mai 
bună din investiție; subliniază că dezvoltarea acestui model este continuă și ar putea fi 
folosită pentru a sprijini o strategie care aduce multe beneficii economice și sociale 
regiunii orașului; evidențiază că ITI propusă ar integra prioritățile FEDER împreună cu 
măsurile FSE și că, dată fiind concentrarea sporită a FEDER asupra IMM-urilor și 
inovării, există potențial pentru ca ITI să includă în viitor susținere care să provină din 
proiectele Orizont 2020; 

Instrumentele financiare

32. salută propunerile Comisiei pentru utilizare la o scară mai largă și extinderea sferei 
instrumentelor financiare prin crearea unor reguli mai simple și mai clare pentru a asigura 
eficacitatea sporită în cadrul tuturor celor cinci fonduri acoperite de RDC;

33. subliniază potențialul instrumentelor financiare pentru deschiderea surselor alternative de 
finanțare pentru o gamă largă de actori pentru completarea metodelor financiare 
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tradiționale;

34. subliniază că instrumentele financiare, de exemplu mecanismele care permit cooperarea 
între întreprinderi, organizațiile sectorului public și instituțiile educaționale, ar trebui 
încurajate, de asemenea, ca mijloace de dezvoltare a unei abordări integrate a finanțării.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Prezentul raport din proprie inițiativă se concentrează asupra explorării mecanismelor efective 
și eficiente pentru crearea sinergiilor între programele de finanțare europeană acoperite de 
cadrul strategic comun al Comisiei; integrarea și realizarea programelor de finanțare vor 
îmbunătăți eficacitatea finanțării europene la nivel local și regional. Prezentul document 
include exemple de mecanisme care sunt în prezent puse în aplicare sau cele avute în vedere 
pentru punere în aplicare în regiunile europene. Raportorul salută discuțiile ulterioare și 
exemplele suplimentare cu privire la integrarea programelor de finanțare europeană, în special 
examinarea posibilității de combinare a unui număr de programe de finanțare separate pentru 
crearea unui singur fond.

Pachetul legislativ pentru politica de coeziune 2014-2020, prezentat de Comisia Europeană la 
6 octombrie 2011, include dispozițiile comune pentru toate cele cinci fonduri acoperite de 
RDC (Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, 
Fondul european agricol pentru dezvoltare regională, Fondul european pentru afaceri 
maritime și pescuit).

Mandatul Parlamentului European pentru negociere privind legislația este în prezent stabilit, 
cu priorități care includ o mai mare implicare din partea autorităților locale și regionale și o 
mai mare flexibilitate pentru regiuni în stabilirea priorităților în conformitate cu propriile 
nevoi teritoriale. Poziția Parlamentului subliniază, de asemenea, necesitatea unei concentrări 
sporite asupra stimulării creșterii și competitivității, cu instrumente financiare evidențiate ca 
un mecanism important în atingerea acestor obiective.

Coeziunea teritorială fiind în prezent adăugată la coeziunea economică și socială ca obiectiv 
al tratatului în temeiul articolului 174, există o necesitate crescândă pentru o abordare 
crescătoare în scopul mobilizării potențialului de dezvoltare locală și regională. Raportorul 
este de părere că, pentru a realiza acest lucru, regulile comune și coordonarea strânsă sunt 
esențiale pentru toate fondurile acoperite de RDC. În plus, implementarea strategiilor la nivel 
local ar trebui să fie responsabilitatea actorilor și autorităților locale, cu scopul de a asigura 
întâmpinarea nevoilor economice și sociale la nivelul cel mai apropiat de cetățean.

Preocupări cruciale: consolidarea obiectivului teritorial

În contextul economic actual este evident că finanțarea politicii de coeziune devine din ce în 
ce mai importantă pentru regiunile Europei și există o necesitate din ce în ce mai mare de a se 
asigura că banii sunt cheltuiți într-un mod mai eficient astfel încât cetățenii să poată beneficia 
integral de finanțarea europeană. Implicarea autorităților locale și regionale în fiecare etapă a 
planificării, a dezvoltării și a realizării programelor de finanțare europeană este esențială 
pentru a se asigura că nevoile locale sunt abordate. 

Reprezentând un aspect transversal al politicii de coeziune, dimensiunea teritorială dă 
regiunilor europene posibilitatea de a utiliza potențialul teritorial individual pentru a lucra în 
scopul atingerii obiectivelor politicii de coeziune. Raportorul salută propunerile privind 
simplificarea și o abordare orientată mai mult către rezultate pentru politica de coeziune 
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pentru perioada 2014-2020. O abordare orientată către rezultate poate aduce o contribuție 
valoroasă unei politici de coeziune eficace și eficiente, în timp ce de eforturile de a se asigura 
că realizarea și implementarea programelor este simplificată vor profita autoritățile și 
beneficiarii.

Raportorul salută concentrarea mai mare asupra autorităților regionale și locale, în special în 
ceea ce privește realizarea contractelor de parteneriat în conformitate cu guvernanța pe mai 
multe niveluri. Contractul de parteneriat ar trebui să scoată în evidență o abordare a 
dezvoltării teritoriale prin includerea unor măsuri ca asigurarea faptului că mecanismele 
naționale și regionale sunt implementate și încurajează coordonarea între fondurile acoperite 
de RDC și alte instrumente de finanțare europene și naționale.

O mai bună integrare a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020

O mai bună integrare a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020 a fost solicitată de 
majoritatea instituțiilor europene (Consiliul European, Parlamentul European, Comitetul 
Regiunilor), precum și de administrațiile regionale și părțile interesate locale și regionale din 
cadrul UE. 

Raportorul este de părere că oferirea posibilităților pentru statele membre, autoritățile 
regionale și locale de a utiliza mai multe programe de finanțare europeană pentru sprijinirea 
proiectelor va îmbunătăți eficacitatea finanțării europene, va spori nivelurile de simplificare și 
va asigura beneficiarilor potențiali un acces mai ușor la finanțare.

Mai multe instrumente noi au fost introduse în RDC pentru a consolida dimensiunea locală a 
politicii de coeziune, pentru a spori concentrarea strategică a cooperării teritoriale și pentru a 
introduce o abordare mai coordonată la toate nivelurile de guvernanță.

Cu toate acestea, deși propunerile scot în evidență instrumentele pentru integrarea potențială a 
finanțării europene, implementarea acestor instrumente necesită explicații ulterioare. Pe lângă 
aceasta, modurile în care aceste instrumente pot fi folosite rămân neclare și este necesară 
clarificarea ulterioară de către Comisia Europeană.

Raportorul a evidențiat exemple pentru modul în care abordări similare ale instrumentelor 
sugerate (DLBC, ITI) au fost folosite de autoritățile regionale și locale în perioada anterioară 
de finanțare. Aceste exemple pot oferi altor autorități regionale și locale idei potențiale pentru 
utilizarea DLBC și ITI.

DLBC, ca opțiune pentru FEDER și FSE și ca element obligatoriu pentru FEADR și EMFF, 
este vitală pentru implementarea inițiativelor de dezvoltare locală crescătoare. DLBC poate fi 
folosit în abordarea tuturor provocărilor teritoriale (urbane, rurale, transfrontaliere etc.) și 
finanțate de numeroase instrumente UE. Cu toate acestea, este evident că, pentru ca DLBC să 
reprezinte un instrument de succes, aceasta trebuie stabilită în mod corespunzător în CSC sau 
în Codul de conduită. Programele operaționale trebuie, de asemenea, să sublinieze contribuția 
sa specifică la integrarea fondurilor prin identificarea domeniilor în care DLBC ar putea fi 
pusă în aplicare.

Exemplul oferit de Greater Manchester evidențiază un model potențial pentru ca ITI să devină 
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un punct de sprijin pentru finanțarea din programe UE mai mari.  Raportorul salută 
dezvoltarea unor astfel de modele ca o ilustrare a sferei potențiale a noilor instrumente pentru 
perioada de finanțare 2014-2020. 

În document raportorul a evidențiat, de asemenea, ca exemplu un mecanism care este pregătit 
pentru implementare în Țara Galilor, pentru care Biroul Galez al Fondurilor Europene 
(WEFO) este autoritatea de gestionare și certificare a tuturor fondurilor structurale. Guvernul 
Regatului Unit al Marii Brotanii delegă guvernului galez autoritatea pentru dezvoltarea, 
implementarea și monitorizarea fondurilor structurale și de dezvoltare rurală din Țara Galilor. 
În Țara Galilor, toate fondurile europene se înscriu în același portofoliu ministerial, care 
participă la integrarea ulterioară potențială a fluxurilor de finanțare europeană. „Portalul”, 
astfel cum a fost propus de WEFO, va furniza un sistem centralizat pentru toate organizațiile 
sectorului public, privat și terțiar pentru accesarea informațiilor cu privire la finanțarea 
europeană potențială. 

Utilizarea fondurilor structurale cu un rol de consolidare a capacităților ca punct de sprijin 
pentru investițiile în cercetare și inovare (de exemplu, Programul-cadru al UE pentru cercetare 
și inovare, în prealabil PC7, în prezent Orizont 2020) este deja pusă în practică. Astfel se 
evidențiază că în prezent există sinergii între fondurile acoperite de RDC și alte programe de 
finanțare, iar aceste sinergii ar trebui utilizate integral pentru atingerea obiectivelor tematice 
complementare. De exemplu, fondurile acoperite de RDC și Orizont 2020 pot fi aplicate 
proiectelor care au ca obiectiv „consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a 
inovării.” Obiectivul care se concentrează asupra utilizării și calității TIC este un exemplu 
pentru modul în care FSE ar putea coordona programul „Erasmus pentru toți” pentru 
acordarea finanțării. În timp ce proiectele orientate către obiectivele tematice 5, 6 sau 7, care 
au ca preocupare emisiile reduse de carbon, schimbările climatice și mediul ar putea utiliza 
fondurile acoperite de RDC împreună cu programul LIFE+ sau programul NER300. 

În cele din urmă, raportorul salută negocierile ulterioare privind pachetul legislativ al 
Comisiei și discuția cu Comisia, practicienii și beneficiarii regionali privind mecanismele 
posibile pentru armonizarea finanțării europene. Raportorul speră că instrumentele sugerate de 
Comisia Europeană pentru încurajarea unor mai mari sinergii între fonduri vor fi sprijinite 
prin intermediul unor mecanisme concrete de implementare la nivel regional și local.


