
1 
 

RO 

 

RĂSPUNSURI LA CHESTIONARUL ADRESAT DE 

PARLAMENTUL EUROPEAN COMISAREI DESEMNATE 

Elisa FERREIRA 

Comisara desemnată pentru mediu și oceane 

 

1. Competențe generale, angajamentul european și independența personală 

Ce aspecte ale calificărilor și experienței dumneavoastră personale sunt deosebit de 

relevante pentru a deveni comisară și pentru a promova interesul general european, 

îndeosebi în domeniul de care ar urma să fiți responsabilă? Ce anume vă motivează? 

Care va fi contribuția dumneavoastră la promovarea agendei strategice a Comisiei? 

Cum intenționați să puneți în practică abordarea integratoare de gen și să încorporați o 

perspectivă de gen în toate domeniile de politică aferente portofoliului dumneavoastră? 

Ce garanții de independență sunteți în măsură să oferiți Parlamentului European și cum 

ați proceda pentru a vă asigura că niciuna dintre activitățile dumneavoastră trecute, 

actuale sau viitoare nu pune sub semnul întrebării îndeplinirea sarcinilor 

dumneavoastră în cadrul Comisiei? 

Sunt economistă și am un doctorat și o diplomă de master în economie, axate pe integrarea și 

politicile regionale europene (Regatul Unit, 1981). Timp de 13 ani (între 1979 și 1992) am 

desfășurat o activitate didactică universitară și, în paralel, am lucrat ca economistă și – 

începând cu 1988 – vicepreședintă în instituția responsabilă de dezvoltarea regională a 

regiunii de nord a Portugaliei (Comissão de Coordenação da Região do Norte). În perioada 

respectivă, am ajuns să fiu responsabilă de una dintre „operațiunile integrate de dezvoltare” 

(Operação Integrada de Desenvolvimento) desfășurate de Uniunea Europeană într-o zonă 

textilă („Vale do Ave”). Am fost ministrul portughez al mediului în perioada 1995-1999 și 

apoi, până în 2002, ministrul planificării (responsabil cu dezvoltarea teritorială și regională), 

calitate în care am purtat negocieri cu Comisia Europeană (organizând și structura națională 

de gestionare aferentă) privind pachetul de fonduri structurale și de coeziune europene pentru 

Portugalia (QCA III 2000-2006).  După ce am fost timp de doi ani (între 2002 și 2004) 

membră a Parlamentului Portugaliei, am fost aleasă în 2004 deputată în Parlamentul 

European, unde mi-am desfășurat activitatea în mod activ, cu o implicare deosebită în 

Comisia ECON. Am părăsit Parlamentul European în iunie 2016, pentru a deveni membră a 

consiliului de administrație al Băncii Centrale a Portugaliei, unde am ocupat funcția de 

viceguvernator începând cu 2017, fiind responsabilă de supravegherea bancară. 

M-am ocupat cu afacerile europene toată viața (chiar și înainte de aderarea Portugaliei la ceea 

ce atunci se numea Comunitatea Economică Europeană), de aceea am convingerea că am 

acumulat o experiență academică și practică suficientă pentru a putea contribui la interesul 

general european și pentru a-mi putea îndeplini responsabilitățile din cadrul portofoliului 

„Coeziune și reforme”.  
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Coeziunea este o politică strategică de maximă importanță pentru supraviețuirea proiectului 

european. Bunăstarea generată de piața internă europeană, consolidată (în cazul unora dintre 

membrii Uniunii) de participarea la o uniune monetară și la o uniune bancară, nu se traduce în 

mod automat într-o repartizare echilibrată și generalizată a acestei bunăstări între toți cetățenii 

din toate regiunile. Această provocare devine și mai acută în lumea globalizată și competitivă 

în care trăim, în care concurența este intensă și de multe ori acerbă. Pentru a face posibilă o 

dezvoltare orientată către viitor este nevoie de o asigurarea unei tranziții și a unei adaptări 

adecvate. 

Proiectul european a fost construit în beneficiul cetățenilor Europei, indiferent de locul în care 

s-a întâmplat să se nască fiecare, ceea ce face să existe pentru noi toți o responsabilitate uriașă 

de a crea instrumentele potrivite pentru un proces accelerat de convergență a regiunilor și a 

țărilor mai puțin prospere către niveluri mai ridicate de prosperitate, opunându-ne astfel cu 

fermitate riscului ca acestea să fie „lăsate în urmă”. 

Acesta a fost scopul de până acum al politicii de coeziune, iar din experiența acumulată, lungă 

de câteva decenii, se pot desprinde numeroase învățăminte. Cu toate acestea, tranziția și 

adaptarea la noi moduri de a munci trebuie să înglobeze noile paradigme care vor face 

diferența dintre o dezvoltare durabilă pe termen lung și un simplu sprijin pe termen scurt: 

conștientizarea problemelor de mediu și climatice, împreună cu dezvoltarea unor capacități 

digitale care să permită o dezvoltare orientată către viitor. „Pactul ecologic european”, 

asigurând tranziția la o planetă sănătoasă, și „O Europă pregătită pentru era digitală” 

constituie un cadru perfect pentru acțiune. Chiar dacă în actuala politică de coeziune 

egalitatea de gen este deja unul dintre principiile orizontale pentru perioada 2014-2020, aș 

adăuga la cele de mai sus un element care este în acord cu agenda prezentată de președinta 

aleasă, și anume nevoia de a garanta că acțiunile de dezvoltare și coeziune contribuie efectiv 

la asigurarea unui echilibru de gen. 

 

Diversitatea culturilor și a realităților din întreaga Uniune Europeană este unul dintre cele mai 

importante atuuri ale acesteia și trebuie înțeleasă și apreciată ca atare. Problemele în materie 

de dezvoltare sunt diferite, de asemenea, între zonele rurale și cele de munte ori între regiunile 

ultraperiferice și economiile locale sau societățile aflate în declin ori în proces de îmbătrânire. 

Prin urmare, este esențial să avem o abordare ascendentă în ceea ce privește adaptarea 

strategiilor de dezvoltare la fiecare situație concretă. De aceea, susțin pe deplin inițiativa 

președintei alese de a-i încuraja pe toți comisarii să viziteze diversele regiuni ale Uniunii și să 

întrețină contacte frecvente cu autoritățile locale și cu oamenii din aceste regiuni.  

 

Diversitatea problemelor impune utilizarea unor instrumente și a unor acțiuni adaptate cu 

atenție, în ceea ce privește atât viziunea pe termen lung asupra zonelor rurale și asigurarea 

valorificării pe deplin a dispozițiilor din tratat referitoare la regiunile ultraperiferice, cât și 

viitoarea revizuire a Agendei urbane a UE. 

 

În ceea ce privește independența mea, cea mai mare parte a vieții mele profesionale s-a 

desfășurat în sectorul public, unde am apărat interesul public și am respectat norme stricte în 

materie de responsabilitate. În cazul în care voi fi confirmată în funcția de comisar, voi 

respecta pe deplin litera și spiritul tratatului din toate punctele de vedere, inclusiv în ceea ce 

privește obligația de a acționa în interesul european și fără a primi nicio instrucțiune și în 

special în ceea ce privește obligațiile privind deplina independență, transparență, 

imparțialitate și disponibilitate, astfel cum sunt definite la articolul 17 alineatul (3) din 

Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și la articolul 245 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene (TFUE).  Voi respecta, de asemenea, și voi onora pe deplin 
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Codul de conduită al membrilor Comisiei Europene și dispozițiile acestuia privind conflictele 

de interese. Mă angajez să îmi actualizez imediat declarația de interese, care este publică, în 

cazul în care apare necesitatea unor modificări.  

În ceea ce privește punerea în aplicare a integrării dimensiunii de gen și a unei perspective de 

gen în toate domeniile de politică ale portofoliului meu, mă angajez pe deplin să contribui la 

îndeplinirea obiectivului unei Uniuni pentru toți, care este una dintre prioritățile majore ale 

Comisiei von der Leyen. Integrarea dimensiunii de gen este, de asemenea, o prioritate-cheie 

pentru mandatul meu. Am convingerea că toți cei pe care îi leagă aceleași aspirații trebuie să 

beneficieze de aceleași oportunități. Egalitatea de gen este o componentă esențială a creșterii 

economice sănătoase. În conformitate cu agenda politică a președintei alese, integrarea 

dimensiunii de gen va fi o prioritate inclusiv pentru mandatul meu. 

 

2. Administrarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European  

Cum ați caracteriza rolul dumneavoastră ca membră în colegiul comisarilor? În ce sens 

v-ați considera răspunzătoare în fața Parlamentului pentru propriile acțiuni și pentru 

acțiunile serviciilor din subordinea dumneavoastră?  

Ce angajamente specifice sunteți pregătită să vă asumați pentru a asigura o 

transparență sporită și o cooperare mai intensă și pentru a lua efectiv în considerare 

pozițiile Parlamentului și a da curs solicitărilor sale de inițiative legislative? În ceea ce 

privește inițiativele prevăzute sau procedurile în curs, sunteți dispusă să oferiți aceleași 

informații și documente Parlamentului și Consiliului? 

În cazul în care voi fi confirmată în funcția de comisar, îmi voi asuma responsabilitatea 

politică deplină pentru domeniile care țin de domeniul meu de competență. Acord o mare 

importanță principiului colegialității, voi respecta pe deplin acest principiu și voi colabora pe 

deplin cu ceilalți membri ai colegiului, implicându-i în elaborarea și punerea în aplicare a 

inițiativelor de politică. Pentru ca politicile de dezvoltare regională și națională să fie eficace 

este nevoie de acțiuni coordonate, întrucât politicile având legătură cu mediul, cu clima, cu 

transporturile, cu educația și cu formarea și reconversia profesională a forței de muncă, 

precum și toate politicile sectoriale ar trebui în mod ideal să se potențeze reciproc în cadrul 

strategiei definite, accelerând convergența cu zonele cele mai eficiente din Uniune și din lume 

și conducând astfel la o creștere durabilă. Se pot obține rezultate mulțumitoare numai printr-o 

finanțare adecvată și acordată în timp util și prin acțiuni de politică coordonate la nivelul 

colegiului. 

 

În ceea ce privește relația cu Parlamentul European, am activat ca deputat în cadrul acestuia 

timp de douăsprezece ani și cred că tărie în importanța stabilirii unor relații bune, constructive 

și transparente cu această instituție. Cooperarea interinstituțională eficace este esențială pentru 

funcționarea sistemului instituțional al UE și pentru eficiența și legitimitatea democratică a 

sistemului decizional al UE. Aceasta are la bază anumite principii directoare – deschiderea, 

încrederea reciprocă, eficiența și schimbul periodic de informații – pe care mă angajez pe 

deplin să le respect. Orientările politice și scrisorile de misiune ale președintei alese Ursula 

von der Leyen reflectă pe deplin aceste principii și subliniază intenția de a consolida relația 

specială dintre Parlamentul European și Comisie.  

 

Voi colabora, bineînțeles, cu Parlamentul, cu comisiile relevante și în cadrul discuțiilor sub 

formă de trilog, în toate etapele procesului de elaborare a politicilor și ale dialogului politic, 

într-un mod deschis, transparent și constructiv. Doresc să construiesc o relație bazată pe 
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încredere reciprocă. Sunt, desigur, pe deplin conștientă de importanța tratamentului egal 

acordat Parlamentului și Consiliului. Acesta este o obligație a fiecărui comisar care, în calitate 

de membru al colegiului, este răspunzător în fața deputaților direct aleși în Parlamentul 

European. Voi asigura un flux regulat de informații în relațiile cu președinții comisiilor 

parlamentare relevante, voi comunica în mod direct cu membrii comisiilor și mă voi asigură 

că sunt disponibilă pentru reuniuni bilaterale. 

  

Mă voi asigura, de asemenea, că întrebările care intră în responsabilitatea mea adresate 

Comisiei de deputații în Parlamentul European vor primi răspunsuri rapide și exacte. Voi 

apărea în fața plenului Parlamentului European sau în comisiile acestuia ori de câte ori îmi va 

fi solicitat acest lucru, pentru a răspunde la întrebări sau a oferi anumite clarificări. 

 

Mă angajez pe deplin să pun în aplicare dispozițiile ample privind transparența și fluxul de 

informații prevăzute în Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și 

Comisie și în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare. Mă voi asigura în 

special că aceste dispoziții sunt respectate în dialogurile mele structurate și în celelalte 

contacte cu comisiile Parlamentului. 

 

Președinta aleasă Ursula von der Leyen susține dreptul de inițiativă al Parlamentului 

European și s-a angajat ca noua Comisie să dea curs, printr-un act legislativ, rezoluțiilor 

parlamentare adoptate de o majoritate a deputaților din acest for, cu respectarea deplină a 

principiilor proporționalității, subsidiarității și unei mai bune legiferări. Mă raliez pe deplin 

acestui obiectiv și, ca parte a angajamentului următorului colegiu față de un parteneriat 

aprofundat cu Parlamentul European, voi colabora îndeaproape cu Parlamentul în toate 

etapele procesului de dezbatere a rezoluțiilor înaintate în conformitate cu articolul 225 din 

TFUE, în domeniile care țin de competența mea. 

 

Comisia va răspunde în mod eficient rezoluțiilor Parlamentului, în termen de trei luni de la 

adoptarea acestora, în conformitate cu acordul-cadru. Comisia va asigura supravegherea 

politică a acestui proces.  

 

Sunt pe deplin conștientă că furnizarea de informații și de documente este esențială pentru 

aprofundarea parteneriatului dintre Parlamentul European și Comisie. Prin urmare, mă 

angajez să pun în aplicare integral dispozițiile relevante ale acordului-cadru dintre cele două 

instituții și ale Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare. Tratatul de la 

Lisabona stabilește statutul egal al Parlamentului și al Consiliului în calitate de colegiuitori și 

mă voi asigura că acest statut este respectat inclusiv în ceea ce privește modul de comunicare 

a informațiilor din domeniile de care voi fi răspunzătoare.  

 

Într-o perspectivă mai imediată, voi colabora cu colegiuitorii pentru a ajunge la un acord 

rapid privind un cadru legislativ pentru finanțarea dezvoltării regionale în perioada de după 

2021. Un astfel de acord rapid este esențial pentru a se asigura că programele sunt funcționale 

încă din prima zi. Voi acorda sprijin statelor membre, regiunilor și autorităților de gestionare 

la pregătirea programelor lor viitoare, precum și la asigurarea faptului că acestea utilizează pe 

deplin și cu maximă eficacitate programele actuale. Investițiile trebuie să ajungă în economia 

reală și să aducă beneficii cetățenilor noștri. 

 

Voi sprijini reformele structurale din statele membre vizând accelerarea investițiilor de natură 

să stimuleze creșterea. Reformele structurale sunt o condiție prealabilă pentru creștere și mă 

voi asigura că ele servesc acestui scop, în cadrul semestrului european. Voi colabora cu 
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colegiuitorii la identificarea în timp util a unui acord privind Programul de sprijin pentru 

reforme și Instrumentul bugetar pentru convergență și competitivitate din zona euro. Voi 

concepe și voi propune un Fond pentru o tranziție echitabilă, colaborând îndeaproape cu 

vicepreședintele executiv pentru Pactul ecologic european și cu comisarul pentru buget și 

administrație. Voi asigura punerea în aplicare deplină a acestor instrumente odată ce ele vor fi 

funcționale. 

 

 

Întrebări din partea Comisiei pentru dezvoltare regională: 

3. Politica de coeziune după 2020: 

 

Politica de coeziune este o politică bazată pe tratate și principalul instrument de 

investiții al UE, mărind competitivitatea și ocuparea forței de muncă și reprezentând 

aproximativ o treime din bugetul UE. Ea promovează dezvoltarea armonioasă și 

echilibrată a întregii Uniuni și a regiunilor sale. În absența unei strategii la nivelul UE 

pentru perioada de după Europa 2020 care să stabilească prioritățile Uniunii pentru 

următorul deceniu, cum puteți garanta coerența și eficacitatea pe termen lung a 

fondurilor în viitor pentru a realiza coeziunea economică, socială și teritorială a UE și 

pentru a continua să contribuie la creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii 

a Uniunii? Cum vedeți interacțiunea viitoarei politici de coeziune cu politicile economice 

menite să promoveze creșterea durabilă (pe baza obiectivelor de dezvoltare durabilă), 

inovarea, ocuparea forței de muncă, coeziunea socială, atenuarea schimbărilor climatice 

și rolul politicii de coeziune în cadrul „Green Deal” european? Cum veți garanta că 

obiectivele politicii de coeziune, definite la articolele 174 și 175 din TFUE, sunt luate în 

considerare în alte politici ale UE? Și cum veți evalua impactul altor politici asupra 

coeziunii economice, sociale și teritoriale a UE? 

 

Asigurarea coerenței și a eficacității pe termen lung a fondurilor va fi o prioritate-cheie a 

mandatului meu, dacă acesta va fi confirmat de Parlamentul European. Împreună cu serviciile 

din subordinea mea voi face tot posibilul pentru a ne asigura că Europa investește în toate 

regiunile și orașele noastre, pentru a face față provocărilor structurale majore. Motto-ul meu 

va fi „nicio regiune și nicio persoană nu trebuie lăsate în urmă”.  

 

În perioada 2021-2027, meniul tematic va fi alcătuit din cinci „obiective de politică”, care se 

vor referi la coeziunea economică, socială și teritorială și vor contribui la creșterea inteligentă, 

durabilă și favorabilă incluziunii în Uniune. 

 

Aceste investiții vor contribui și la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 

Organizației Națiunilor Unite: realizările și rezultatele politicii de coeziune sunt urmărite prin 

intermediul unui set de indicatori în materie, care au legătură cu multe dintre obiectivele 

respective.  

 

Investițiile din cadrul politicii de coeziune sprijină, de asemenea, Pactul ecologic 

european. Politica în materie oferă deja și va continua să ofere un sprijin semnificativ statelor 

membre și regiunilor pentru a stimula investițiile de natură să asigure o reducere a emisiilor în 

următoarele decenii, contribuind la îndeplinirea obiectivelor climatice pe termen lung. 

Sprijinirea eficienței energetice, a surselor regenerabile de energie și a mobilității cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon va contribui în mod deosebit la această tranziție pe termen lung.  
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Pentru perioada 2021-2027, se propune ca fondurile politicii de coeziune să fie angajate cu o 

cotă minimă de cheltuieli de 30 % (în cazul Fondului european de dezvoltare regională) și de 

37 % (în cazul Fondului de coeziune) în îndeplinirea obiectivelor legate de schimbările 

climatice. Ducând mai departe experiența de succes înregistrată cu Agenda urbană a UE, 

politica de coeziune poate facilita parteneriatele dintre orașe, regiuni, state membre, UE și 

organizații ale părților interesate. Aceasta ar conduce la identificarea unor soluții concrete în 

domeniile tranziției energetice, economiei circulare și adaptării la schimbările climatice, 

printre altele.  

 

Pentru perioada 2021-2027, se propune ca o proporție de cel puțin 6 % din Fondul european 

de dezvoltare regională (suma preconizată fiind de cel puțin 13 miliarde EUR) să fie alocată 

dezvoltării urbane durabile sub forma dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea 

comunității sau sub forma unui alt instrument teritorial. Fondul va acorda sprijin, în cadrul 

politicii de coeziune, regiunilor care, din cauza dependenței de combustibili fosili sau a 

existenței unor procese cu emisii ridicate de dioxid de carbon la nivelul economiei locale, al 

ocupării forței de muncă sau al producției de energie, sunt cele mai afectate de politicile 

climatice și de tranziția către o energie curată. 

 

Politica de coeziune are, de asemenea, o experiență îndelungată în materie de sprijinire a 

schimbărilor structurale având legătură cu declinul industriilor cu emisii mari de dioxid 

de carbon (cum ar fi sectorul cărbunelui sau al oțelului). Sunt și vor continua să fie incluse 

aici investițiile pentru atenuarea impactului social și pentru promovarea protecției mediului și 

a economiei cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Este, de asemenea, inclus sprijinul menit 

să contribuie la abordarea provocărilor mai generale având legătură cu transformarea 

societății, de exemplu sprijinul pentru întreprinderile mici și mijlocii, incubatoarele de afaceri, 

inovare, cooperarea dintre industrie și cercetători, consolidarea capacităților și competențe, 

precum și pentru transportul durabil și incluziunea socială.  

 

În plus, după cum s-a anunțat în Orientările politice ale președintei alese, vom propune un 

Fond pentru o tranziție echitabilă, menit să ofere sprijin adaptat celor care sunt cei mai 

afectați de schimbări, în special persoanelor din regiunile industriale, carbonifere și 

energointensive care trec prin transformări semnificative la nivel local.    

 

Investițiile din cadrul politicii de coeziune contribuie, de asemenea, la îndeplinirea 

obiectivelor unei „Europe pregătite pentru era digitală” (prin intermediul obiectivului de 

politică 1) și celor ale unei economii în serviciul cetățenilor. Cu privire la cea din urmă, 

politica de coeziune are un impact tangibil asupra vieților a milioane de europeni. Investițiile 

în comunitățile locale și în infrastructură ajută regiunile să recupereze decalajele și să reducă 

disparitățile geografice și contribuie, de asemenea, la abordarea unor realități cotidiene cum ar 

fi decalajul tot mai mare dintre mediul urban și cel rural sau îmbătrânirea și declinul 

populațiilor în diverse părți din Europa. 

 

În opinia mea, următoarele mecanisme și instrumente pot contribui la interacțiunea cu alte 

politici economice vizând promovarea creșterii durabile și, în special, garantarea faptului că 

obiectivele politicii de coeziune, astfel cum sunt definite la articolul 175 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, sunt luate în considerare în cadrul celorlalte politici ale UE: 

 

1. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice. A fost consolidat rolul 

politicii de coeziune în cadrul semestrului european. Mai concret, dimensiunea regională a 

semestrului european a fost consolidată în mod semnificativ printr-o analiză a nevoilor 
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regionale, destinată să stea la baza politicilor economice naționale europene și naționale. 

Aștept, de asemenea, cu interes colaborarea cu președinta aleasă și cu vicepreședintele 

executiv Dombrovskis pe tema angajamentului, asumat în orientările politice, de a transforma 

semestrul european într-un instrument care să integreze obiectivele de dezvoltare durabile ale 

Organizației Națiunilor Unite. Dezvoltarea durabilă este esențială, iar obiectivele ONU ne 

arată direcția de urmat.  

 

2. Comisia a elaborat metodologii pentru evaluarea impactului teritorial al politicilor 

UE. Evaluările impactului teritorial fac în prezent parte din setul de instrumente pentru o mai 

bună legiferare al Comisiei. Voi sprijini utilizarea pe scară mai largă a acestui instrument și 

voi depune eforturi pentru a sublinia în continuare importanța examinării și a evaluării 

impactului teritorial la nivelul diferitelor domenii de politică. 

 

3. Statele membre pot, de asemenea, să utilizeze mecanisme cum ar fi marca de excelență sau 

să cofinanțeze anumite structuri pentru a asigura un nivel ridicat de complementaritate între 

politica de coeziune și alte politici și a atrage finanțare de acolo unde aceasta este 

disponibilă. Acesta este un proces bidirecțional, prin care elemente de politică sectorială se 

regăsesc în politica de coeziune, dar în care există influențe și în sens invers. 

 

4. Condițiile favorizante (bazate pe condiționalitățile ex ante pentru perioada de finanțare 

2014-2020) reduc decalajul și ameliorează coerența și eficacitatea politicilor Uniunii. Un 

exemplu sunt planurile naționale integrate privind energia și clima, care reprezintă o condiție 

favorizantă esențială în cadrul politicii de coeziune, dar și o componentă importantă a Pactului 

ecologic european.  

 

5. Raportul privind coeziunea, publicat o dată la trei ani, evaluează impactul altor politici 

asupra coeziunii economice, sociale și teritoriale a UE. Raportul include date și analize 

regionale adecvate și are o reputație de rigurozitate și excelență.  

 

 

 

4. Regiuni diverse, soluții pe măsură 

 

Cel de-al șaptelea raport privind coeziunea evidențiază marea diversitate a regiunilor și 

teritoriilor Europei datorată situației lor specifice (situare, populație redusă, venituri 

mici, creștere economică anemică, cum ar fi regiunile carbonifere și industriale aflate în 

tranziție, regiunile ultraperiferice, astfel cum sunt definite la articolul 349 din TFUE, și 

regiunile din nordul extrem). Dată fiind această diversitate, este esențial să se adopte o 

abordare față de dezvoltare adaptată fiecărui teritoriu. Cum veți păstra această 

abordare în viitor, menținând, în același timp, o dezvoltare echilibrată în întreaga UE? 

Având în vedere propunerea Comisiei de a separa FEADR de politica de coeziune, cum 

veți răspunde provocărilor din zonele rurale și ce măsuri veți lua pentru ca obiectivul și 

finanțarea coeziunii să rămână o prioritate pentru dezvoltarea rurală integrată și pentru 

FEADR?  

 

Deși Comisia a consolidat abordarea teritorială în perioada de programare 2014-2020, nu a 

fost încă exploatat întregul potențial al acesteia la nivelul tuturor politicilor UE. Politica de 

coeziune joacă un rol important în acest context, prin aplicarea unei combinații de măsuri 

politice sectoriale ale UE cu accent teritorial (în cadrul unei abordări teritoriale), instrumente 
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specifice (programe ale politicii de coeziune, strategii și instrumente teritoriale) și metode 

(abordare integrată, guvernanță pe mai multe niveluri și abordări ascendente). 

 

Sunt conștientă de faptul că marea diversitate a regiunilor și teritoriilor Europei, datorată 

situației specifice a fiecăruia dintre acestea, face să fie esențială o abordare teritorială a 

dezvoltării. O serie de rapoarte succesive privind coeziunea au identificat provocările cu care 

se confruntă multiplele tipuri de regiuni din Europa. Statele membre dispun de o marjă largă 

de flexibilitate în ceea ce privește alocările financiare și programarea investițiilor la nivelul 

regiunilor.  

 

Instrumente teritoriale cum ar fi investițiile teritoriale integrate și dezvoltarea locală 

plasată sub responsabilitatea comunității ne permit să orientăm sprijinul către nevoile 

dificile ale insulelor, ale zonelor muntoase și ale regiunilor slab populate. Noul obiectiv de 

politică 5 („O Europă mai aproape de cetățeni”) ne va permite să sprijinim nevoile specifice 

ale acestor teritorii.  Comisia a încurajat și încurajează utilizarea acestor instrumente în cadrul 

discuțiilor privind programele politicii de coeziune. În scopul simplificării și pentru a acorda o 

libertate maximă programelor care abordează astfel de provocări, Comisia nu a reglementat 

domeniul de aplicare și modalitățile de intervenție în astfel de domenii. 

 

În ceea ce privește insulele încadrate în categoria regiunilor ultraperiferice și a regiunilor 

nordice slab populate, s-a propus o alocare specială pentru următoarea perioadă de finanțare. 

Regiunile ultraperiferice beneficiază, de asemenea, de o gamă largă de măsuri specifice. Sunt 

conștientă de nevoile specifice ale regiunilor ultraperiferice, generate în principal de poziția 

acestora. Politica de coeziune a rezervat 1,6 miliarde EUR pentru acestea (și pentru regiunile 

nordice slab populate). În plus, Comisia s-a angajat să țină cont de particularitățile regiunilor 

ultraperiferice în toate politicile UE. Acest angajament este în curs de realizare: 

 

Comisia a integrat o „dimensiune ultraperiferică” în 21 de propuneri legislative privind 

programe și fonduri ale UE pentru perioada de după 2020. Comisia a propus condiții specifice 

privind regiunile ultraperiferice în fondurile structurale și de investiții și în programe, de 

exemplu în ceea ce privește pescăria, transporturile, sectorul digital, cercetarea, mediul și 

schimbările climatice, deschizând o serie de noi oportunități pentru aceste regiuni. Propunerile 

de dispoziții ale Comisiei privind regiunile ultraperiferice au fost menținute și chiar 

consolidate într-o serie de programe, cum ar fi Orizont Europa, Europa Digitală, Mecanismul 

pentru interconectarea Europei sau Programul pentru mediu și politici climatice (LIFE), în 

privința căruia s-a ajuns la o înțelegere comună provizorie. Este important acum să ne 

asigurăm că dispozițiile privind regiunile ultraperiferice sunt menținute și în alte programe-

cheie, cum ar fi cele din sectoarele agriculturii și pescăriei.  În fine, a fost propusă o nouă 

componentă de cooperare interregională, care să le permită acestor regiuni să dezvolte legături 

cu propriii vecini. Integrarea economică în propria vecinătate va fi facilitată și încurajată 

inclusiv prin intermediul unor mecanisme specifice din cadrul Regulamentului privind 

cooperarea teritorială europeană. 

 

Sprijinul politic pentru regiunile carbonifere rămâne o prioritate pentru perioada 2021-

2027, după cum reiese și din propunerea de concentrare tematică a Fondului european de 

dezvoltare regională asupra obiectivelor de politică destinate unei Europe mai inteligente și 

mai ecologice - având emisii scăzute de dioxid de carbon. Comisia a luat deja în considerare 

nevoile regiunilor carbonifere în procesul de identificare a priorităților de investiții pentru 

politica de coeziune în cadrul semestrului european. Pentru a direcționa resursele către 

regiunile carbonifere aflate în tranziție, se propune o alocare a resurselor în cadrul 
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programelor politicii de coeziune care să ajute regiunile să anticipeze și să gestioneze 

consecințele schimbărilor structurale. Fondul pentru o tranziție echitabilă, care nu a făcut încă 

obiectul unei propuneri, va completa eforturile din cadrul politicii de coeziune prin furnizarea 

unor mijloace suplimentare regiunilor care se confruntă cu provocări deosebite la trecerea 

către neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon. Intenționez să preiau inițiativa privind 

această propunere, colaborând îndeaproape cu vicepreședintele executiv pentru Pactul 

ecologic european și cu comisarul pentru buget și administrație. Mă voi baza pe vasta 

experiență a politicii de coeziune în materie de gestionare a programelor de tranziție, în 

colaborare cu nivelurile regional și local. 

 

Inițiativa privind convergența regiunilor vizează regiunile cu creștere redusă și regiunile 

subdezvoltate. Pusă în aplicare împreună cu Banca Mondială și Centrul Comun de Cercetare 

în Polonia, România, Slovacia și Croația, inițiativa urmărește să ofere asistență tehnică 

practică pentru a aborda blocajele în materie de dezvoltare. De la amenajarea teritoriului la 

transporturi, turism și inovare, inițiativa privește o gamă largă de domenii de dezvoltare. Deși 

există diferențe între statele membre în privința modelelor de punere în aplicare (mergând de 

la programe de asistență tehnică la intervenții de mai mică amploare), inițiativa și-a dovedit 

valoarea adăugată prin pregătirea unui flux de proiecte integrat, prin punerea în aplicare a 

unor condiționalități ex ante și prin abordarea unor blocaje-cheie care stau în calea punerii în 

aplicare, având legătură cu cadrul juridic.  

 

În ceea ce privește Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, nu vor exista 

obstacole în calea sprijinirii proiectelor din zonele rurale prin politica de coeziune, atât timp 

cât aceste proiecte contribuie la îndeplinirea obiectivelor programului. Comisia a propus o 

reformă a politicii agricole comune care include o mai bună integrare a celor doi piloni ai 

acesteia în planurile strategice ale politicii agricole comune. Acest proces de integrare ar fi 

fost mai dificil dacă Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală ar fi intrat sub incidența 

Regulamentului privind dispozițiile comune. Deși fac parte din reglementări diferite, multe 

dintre dispoziții sunt în mare măsură aliniate unele cu altele.  

 

Statele membre vor trebui să indice în acordul de parteneriat modul în care sprijinul acordat în 

cadrul politicii de coeziune va fi coordonat cu alte politici ale Uniunii, inclusiv cu politica 

agricolă, iar planurile strategice vor trebui să ilustreze modul în care se va asigura 

complementaritatea cu fondurile care își desfășoară activitatea în zonele rurale.  

 

Există norme comune privind dezvoltarea teritorială, dezvoltarea locală plasată sub 

responsabilitatea comunității și instrumentele financiare, printre altele. Pentru inițiativele 

locale, sprijinul din partea ambelor politici ale UE poate fi combinat în cadrul unei singure 

strategii de dezvoltare locale. Acesta este elementul care contează cu adevărat pentru 

beneficiari. 

 

 

5. Un buget solid pentru politica de coeziune 

 

Comisia a propus o reducere a următorului buget pe termen lung pentru politica de 

coeziune cu 10 % în comparație cu actualul CFM, ceea ce ar micșora ponderea politicii 

de coeziune în bugetul total al UE de la 34 % la 29 %. În plus, Comisia a propus rate 

mai mici de cofinanțare din partea UE. În schimb, Parlamentul propune să se mențină 

nivelul actual de finanțare și cel puțin ratele de cofinanțare actuale. Cum apreciați 

această situație? Veți sta de partea Parlamentului, regiunilor și cetățenilor și veți lupta 
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pentru un buget solid și vă veți opune tuturor tăierilor de fonduri propuse de Consiliu? 

Ce veți face pentru ca UE să poată răspunde noilor provocări și să păstreze tradiția 

bunelor rezultate ale politicii de coeziune în ce privește creșterea numărului de locuri de 

muncă, creșterea economică și competitivitatea? Cum veți facilita implementarea la 

timp a politicii în perioada de programare 2021-2027, concentrându-vă, totodată, pe 

eficiența, rata de succes și calitatea programelor și proiectelor? Cum veți proceda 

pentru ca adiționalitatea politicii de coeziune să fie monitorizată constant și temeinic? 

 

Europa se confruntă cu numeroase provocări, de la schimbările climatice până la inegalitate, 

trecând prin schimbările tehnologice. Toate aceste provocări au o pronunțată dimensiune 

regională și locală. Având în vedere amploarea acestor provocări, nu putem să presupunem că 

viitorul nu necesită nicio adaptare din partea noastră. Europa trebuie să se ridice la înălțimea 

provocărilor, iar politica de coeziune are de jucat un rol esențial în această privință. 

 

În acest context, consider adecvat, având în vedere constrângerile existente, cadrul financiar 

pentru perioada de după 2020 propus de Comisie în mai 2018. Reducerile moderate propuse 

pentru politica de coeziune sunt cel mai bun scenariu posibil, ținând cont de contextul dificil, 

care include Brexit-ul și alte priorități urgente pentru bugetul UE. Trebuie să ne asigurăm că 

resursele vor continua să se îndrepte cu precădere către cele mai sărace state membre și 

regiuni. Prin propunerea Comisiei se asigură că va continua să existe o concentrare pronunțată 

a mijloacelor către regiunile și statele membre cele mai sărace. 

 

Distribuția resurselor ar trebui să reflecte și evoluția disparităților în Europa. Prin urmare, este 

logic ca în statele membre și regiunile în care s-au înregistrat progrese economice 

considerabile, sprijinul acordat prin politica de coeziune să scadă treptat. Invers, în cazurile în 

care condițiile s-au înrăutățit, uneori în mod dramatic, sprijinul va înregistra o ușoară creștere. 

Sunt convinsă că prin elementele de modernizare și simplificare introduse, precum și prin 

efectul de levier majorat grație reducerii ratelor de cofinanțare, utilizării crescute a 

instrumentelor financiare și unei puneri în aplicare mai rapide, politica poate avea în viitor un 

impact încă și mai mare. 

 

În ceea ce privește ratele de cofinanțare, este important de remarcat faptul că acestea au fost 

majorate în 2009, o perioadă de criză economică, pentru a asigura continuitatea investițiilor în 

regiunile afectate puternic de criză. Având în vedere ameliorarea condițiilor bugetare din 

întreaga UE, acestea ar trebui reduse din nou, pentru a reveni la un echilibru mai bun între 

solidaritate și responsabilitate. Reducerea va asigura o revenire la un sentiment mai puternic 

de asumare a responsabilității de către statele membre și beneficiari, ameliorând astfel 

calitatea proiectelor. În fine, reducerea va avea drept efect creșterea volumului global al 

investițiilor publice în sectoare-cheie cu importanță pentru UE, contribuind astfel la un impact 

mai  mare al politicii de coeziune. 

 

Regulamentul asigură flexibilitatea necesară pentru modularea ratelor de cofinanțare – este 

posibil ca diverse priorități să beneficieze de rate de cofinanțare diferite și este posibil inclusiv 

ca diverse proiecte din cadrul unei priorități să aibă rate de cofinanțare diferite. Printr-o astfel 

de flexibilitate se poate reacționa în mod adecvat la disparitățile teritoriale sau la capacitățile 

financiare diferite ale beneficiarilor.  

 

Experiența recentă, de la criza migrației până la schimbările economice, a arătat că pe 

parcursul perioadei de șapte ani a programelor apar în mod natural nevoi noi. Pentru a asigura 

flexibilitatea, ar trebui să avem o „programare 5+2”: numai alocările corespunzătoare anilor 
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2021-2025 ar trebui atribuite unor priorități la adoptarea programelor inițiale. Nu vrem ca 

investițiile pentru o perioadă de facto de nouă ani să fie bătute în cuie de la început. Va exista, 

în 2025, o evaluare intermediară a tuturor programelor, ocazie cu care vor fi efectuate 

alocările financiare pentru ultimii doi ani - 2026 și 2027. Alocările se vor baza pe performanță 

și pe provocările identificate în cadrul procesului semestrului european sau pe situația 

socioeconomică. Se va asigura astfel un echilibru între flexibilitatea de face față provocărilor 

neprevăzute și un cadru stabil pentru investiții. 

 

În ceea ce privește negocierile colegislative referitoare la pachetul legislativ de după 2021, 

avem nevoie de un acord urgent privind toate elementele necesare pentru programarea 

fondurilor (nu mai târziu de sfârșitul anului 2019), pentru a asigura certitudinea necesară 

autorităților responsabile cu planificarea. Acest lucru este esențial pentru începerea rapidă și 

la timp a noilor programe. Statele membre și regiunile trebuie să impulsioneze procesul de 

programare. Întârzierea negocierilor nu este o scuză pentru beneficiari și cetățeni, care ar avea 

de suferit dacă programele pentru 2021-2027 ar fi adoptate mai târziu în cadrul acestei 

perioade. Toate celelalte blocuri ar trebui să facă obiectul unui acord nu mai târziu de 

primăvara sau vara anului 2020, pentru a asigura intrarea în vigoare în timp util a noii 

legislații. Împreună cu serviciile aflate în subordinea mea, mă angajez cu fermitate să fac tot 

posibilul pentru a contribui la accelerarea negocierilor colegislative și pentru a acorda cât mai 

mult sprijin autorităților pentru programarea fondurilor. 

 

Între timp, în cadrul ciclului aferent semestrului european 2019, Comisia și-a comunicat 

punctele de vedere privind cea mai bună utilizare a fondurilor din cadrul politicii de coeziune 

pentru perioada 2021-2027. Această analiză ar trebui să servească drept linie directoare 

statelor membre și Comisiei în dialogul privind programarea fondurilor. Sunt bucuroasă că 

toate statele membre și-au făcut datoria și au informat Comisia privind planurile lor 

referitoare la procesul de programare și că preconizează adoptarea acordurilor lor de 

parteneriat și a programelor lor operaționale până la sfârșitul anului 2020. În așteptarea 

finalizării negocierilor legislative, statele membre și Comisia s-au angajat deja într-un dialog 

privind următoarea generație de programe. Scopul nostru este ca la sfârșitul acestui proces să 

avem documente de programare cu o calitate cât mai bună. 

 

Întrucât Comisia este responsabilă și răspunzătoare de execuția bugetului UE (din care 

aproximativ un sfert este alocat politicii regionale), voi asigura caracterul legal și reglementar 

al cheltuielilor și existența unor sisteme de control financiar adecvate la toate nivelurile.  

 

În acest context, obiectivul meu este menținerea riscului aferent cheltuielilor declarate la un 

nivel mai mic de 2 %. Acesta este nivelul de referință stabilit în regulament și utilizat de 

Curtea de Conturi Europeană. Voi duce mai departe eforturile recente de combatere a erorilor 

în domenii mai sensibile (achizițiile publice, ajutoarele de stat), de simplificare a punerii în 

aplicare (prin promovarea unor opțiuni simplificate privind costurile, mai puțin expuse 

riscului de erori) și de stimulare a responsabilizării autorităților responsabile de programe și a 

modelului global de asigurare.  

 

În ceea ce privește adiționalitatea, în actuala perioadă de programare (2014-2020), verificarea 

acesteia a fost simplificată și aliniată procesului de guvernanță economică. Cu toate acestea, 

verificarea adiționalității [în special la nivelul regiunilor (mai puțin dezvoltate)] s-a dovedit a 

fi o problemă destul de complexă și tehnică, implicând resurse considerabile de ambele părți – 

Comisia și statele membre. În plus, aceasta privește doar o parte a statelor membre.  
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Din acest motiv și întrucât Comisia propune rate naționale de cofinanțare majorate pentru 

programele noastre, adiționalitatea nu va mai fi verificată în mod formal. Propunerea 

Comisiei pentru următoarea perioadă nu prevede o astfel de obligație legală. Statele membre 

au în continuare obligația de a mobiliza un nivel adecvat de sprijin public sau privat pentru a 

se asigura că este respectat principiul cofinanțării. Resursele provenite din fondurile europene 

nu ar trebui să facă să scadă eforturile naționale. Având în vedere consolidarea dimensiunii de 

investiții a semestrului european, vom continua să monitorizăm tendințele investițiilor publice 

în statele membre în cadrul procesului semestrului european, tocmai pentru a ne asigura că se 

menține un nivel suficient de investiții publice naționale. 

 

 

6. Condiționalitate 

 

Politica de coeziune actuală cuprinde o serie de măsuri legate de buna guvernanță 

economică. Comisia propune ca ele să fie păstrate în viitor și să se mai adauge 

respectarea valorilor UE. Care este poziția dumneavoastră în această chestiune? Ce veți 

face pentru ca astfel de măsuri să nu aibă un efect negativ asupra obiectivelor politicii 

de coeziune, având în vedere că regiunile au o influență destul de limitată asupra 

modului în care acționează guvernele centrale? Cum vedeți relația dintre politica de 

coeziune și semestrul european? 

 

Politicile fiscal-bugetare și economice sănătoase sunt importante. Acestea sunt o condiție 

importantă pentru o creștere economică durabilă și pentru crearea de locuri de muncă, 

asigurând un mediu favorabil investițiilor și reprezentând o condiție prealabilă pentru 

realizarea unei politici de coeziune eficace.  

 

Orice condiționalitate trebuie să fie proporțională și să țină seama de circumstanțele 

economice și sociale ale fiecărui stat membru. Condiționalitatea macroeconomică a avut un 

efect de descurajare important și a fost utilizată cu foarte mare prudență, întrucât în practică 

nu a fost niciodată necesar ca plățile să fie suspendate. Suspendarea plăților va fi o măsură de 

ultimă instanță, aplicată în caz de nerespectare semnificativă a normelor și în cazurile în care 

un stat membru nu a luat măsurile necesare în pofida solicitărilor repetate în acest sens, 

justificându-se astfel o măsură cu efect imediat. Există diverse garanții pentru a se asigura că 

această condiționalitate macroeconomică nu va fi contraproductivă. Suspendările trebuie să 

țină cont de principiul proporționalității, de tratamentul egal al statelor membre și de 

circumstanțele economice și sociale. Pentru perioada 2021-2027, Comisia propune o garanție 

suplimentară: Comisia poate propune Consiliului anularea suspendărilor din motiv de 

circumstanțe economice excepționale sau pe baza unei cereri motivate din partea statului 

membru în cauză. 

 

În conformitate cu propunerea Comisiei, Parlamentul va fi implicat îndeaproape pe tot 

parcursul procesului, fiind informat cu privire la punerea în aplicare a articolului relevant. În 

particular, Parlamentul European va fi informat imediat dacă un stat membru se încadrează în 

oricare dintre cazurile de suspendare prevăzute, precum și în privința fondurilor și a 

programelor în cauză. Parlamentul European poate invita Comisia la un dialog structurat în 

orice moment. 

 

Respectarea statului de drept este o condiție prealabilă pentru a avea încredere că fondurile 

cheltuite de UE în statele membre sunt cheltuite în mod eficace și beneficiază de o protecție 

suficientă. Pe lângă responsabilitatea generală a tuturor instituțiilor UE și a tuturor statelor 
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membre de a susține respectarea statului de drept, Uniunea are și obligația mai specifică de a 

se asigura că bugetul său este protejat în mod corespunzător.  

 

Prin urmare, Comisia a propus o legislație specifică pentru protecția bugetului Uniunii atunci 

când există deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept într-un stat membru. 

Potrivit acestei abordări, în cazurile în care Comisia stabilește, pe baza unor elemente 

obiective, că statul de drept nu este respectat și că acest lucru implică un risc pentru bugetul 

Uniunii, Comisia va propune măsuri proporționale care să fie adoptate prin majoritate 

calificată inversă (cu alte cuvinte, acestea sunt adoptate dacă nu sunt respinse cu majoritate 

calificată).  

 

În particular, Comisia poate propune suspendarea sau reducerea plăților și/sau a 

angajamentelor aferente unor fonduri aflate în gestiune partajată cu statele membre. Pentru 

alte instrumente ale UE, plățile și angajamentele pot fi suspendate numai în măsura în care 

destinatarul este o entitate guvernamentală. 

 

Mecanismul propus nu ar urma să îi afecteze pe beneficiarii individuali ai fondurilor UE, 

întrucât aceștia nu pot fi considerați responsabili pentru funcționarea generală a statului de 

drept. Statele membre ar avea în continuare obligația să pună în aplicare programele afectate 

și să efectueze plăți către beneficiari. De asemenea, este important să se sublinieze faptul că 

scopul prezentei propuneri nu este de a pedepsi statele membre, ci de a proteja banii 

contribuabililor din UE și de a se asigura că aceștia sunt cheltuiți în beneficiul cetățenilor din 

statele membre în cauză.  

 

Propunerea este una dintre cele prezentate pentru următorul cadru financiar multianual.   

 

Stabilirea unei legături mai strânse între semestrul european și fondurile politicii de 

coeziune va duce la o programare mai bună și, astfel, la investiții mai bune și mai bine 

orientate, care vor conduce la accentuarea productivității, creștere economică, creare de locuri 

de muncă și coeziune pe termen lung. 

 

Legătura dintre politica de coeziune și semestrul european a fost consolidată și  mai mult 

odată cu rapoartele de țară din 2019, care descriu prioritățile de investiții pentru fiecare stat 

membru și recomandările specifice fiecărei țări referitoare la investiții. În plus, după cum s-a 

menționat mai sus, „programarea 5+2” propusă de Comisie pentru perioada 2021-2027 

înseamnă o evaluare intermediară a tuturor programelor în 2025, în urma căreia alocările 

financiare pentru ultimii doi ani – 2026 și 2027 vor fi atribuite priorităților programului. 

Aceste alocări ar urma să se bazeze pe performanță și pe provocările identificate în cadrul 

procesului semestrului european sau pe situația socioeconomică. Mecanismul își propune să 

asigure un echilibru corect între flexibilitatea de face față provocărilor neprevăzute și un cadru 

stabil pentru investiții. 

 

Un alt element important este faptul că investițiile au câștigat în importanță în cadrul 

semestrului european, ținându-se mai bine seama de disparitățile regionale. Anexa D la 

rapoartele de țară din 2019 prezintă un punct de plecare pentru discuții, negocieri și evaluări 

inter pares, fără a impune o strategie. Secțiunile referitoare la investiții din recomandările 

specifice fiecărei țări stabilesc criterii de referință pentru programare. Pentru principalele țări 

beneficiare, Comisia a identificat o gamă largă de nevoi în materie de investiții, în timp ce 

pentru țările mai dezvoltate, care beneficiază de un buget mai limitat, acesta este axat pe două 

obiective de politică. 
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7. Politica de coeziune și reformele 

 

Vă veți ocupa de politica de coeziune și reforme, atât pentru DG Politică regională și 

urbană (DG REGIO) și o nouă Direcție Generală Sprijin pentru reforme structurale. 

Care credeți că va fi rolul dumneavoastră între DG-uri cu misiuni atât de diferite? Cum 

vedeți relația dintre politica de coeziune și implementarea reformelor structurale? Cum 

vă veți prioritiza activitatea între aceste două domenii de politică? Cum vor fi finanțate 

activitățile noii direcții generale? Ce aveți de gând să faceți pentru ca fondurile de 

coeziune să nu fie deturnate către implementarea reformelor structurale? 

 

Consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale a Uniunii și reducerea disparităților 

dintre regiuni reprezintă unul dintre obiectivele-cheie ale Uniunii. Am obținut deja succese 

remarcabile în această privință. Călcând pe urmele Irlandei, ale Greciei, ale Spaniei și ale 

Portugaliei, statele membre din Europa Centrală și de Est au restrâns în mod substanțial, de la 

aderarea lor la Uniunea Europeană, decalajul față de restul Europei. Fondurile din cadrul 

politicii de coeziune au jucat și vor continua să joace un rol foarte important în acest proces. 

Cu toate acestea, continuă să existe disparități semnificative între regiuni și țări. Statele 

membre și regiunile s-au înscris pe traiectorii de dezvoltare diferite, în ciuda unor alocări 

similare de fonduri. Unele regiuni au recuperat foarte repede decalajele, în timp ce altele au 

rămas în urmă. 

 

Investițiile nu sunt suficiente pentru a realiza o dezvoltare durabilă. Guvernanța și condițiile-

cadru sunt extrem de importante. Aceste elemente necesită punerea în aplicare a unor reforme 

structurale. Pe măsură ce regiunile și țările se dezvoltă, este important ca modul în care 

economia lor este organizată să evolueze la rândul său. Asta înțeleg eu prin reforme 

structurale. Este vorba de optimizarea cheltuielilor bugetare, îmbunătățirea condițiilor de pe 

piața muncii, modernizarea instituțiilor pentru ca acestea să ofere servicii publice mai bune, 

îmbunătățirea modului în care sunt organizate spitalele, școlile și universitățile și crearea unor 

cadre de reglementare și supraveghere previzibile, care să protejeze interesele publice 

esențiale, creând în același timp un mediu de afaceri atractiv pentru investiții, creștere 

economică și crearea de locuri de muncă.  

 

Prin urmare, există relații puternice de complementaritate între politica de coeziune și 

reformele structurale. Reformele structurale pot contribui la îmbunătățirea condițiilor-cadru 

necesare pentru utilizarea fondurilor din cadrul politicii de coeziune și pot sprijini atingerea 

convergenței economice și sociale. Investițiile și reformele reprezintă două fețe ale aceleiași 

monede. Acestea se susțin reciproc și sunt la fel de importante.  

 

De-a lungul anilor, politica de coeziune a oferit expertiză în tranziție și transformare 

structurală și a contribuit, prin intermediul condiționalităților ex ante (condiții favorizante), la 

crearea condițiilor pentru investiții de natură să stimuleze creșterea. Legătura consolidată cu 

semestrul european va face să crească și mai mult rolul politicii de coeziune în facilitarea 

schimbărilor structurale și a reformelor. Rapoartele de țară și recomandările specifice fiecărei 

țări din 2019 au reprezentat un punct de plecare esențial pentru programarea fondurilor.  

 

În mai 2018, Comisia a înaintat o propunere legislativă având drept obiect un Program de 

sprijin pentru reforme, ca parte a noului cadru financiar multianual. Temeiul juridic al acestei 

propuneri legislative este capitolul privind coeziunea din tratat (articolul 175 al treilea 

paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene). Programul ar asigura principala 

sursă de finanțare pentru activitățile noii Direcții Generale de Sprijin pentru Reforme 
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Structurale și ar permite ca noul departament să continue furnizarea de asistență tehnică 

statelor membre și să completeze această asistență cu un sprijin financiar consistent pentru 

reforme și investiții. Pentru a asigura realizarea unor sinergii și pentru a maximiza eficacitatea 

programului, Programul de sprijin pentru reforme (în special instrumentul de realizare a 

reformelor și instrumentul bugetar pentru convergență și competitivitate pentru zona euro) va 

fi aliniat cu semestrul european.  

 

Toate elementele de mai sus vor permite agendei de reformă structurală a UE să țină seama de 

obiectivele de coeziune ale UE printr-o implicare și o responsabilizare mai mare a statelor 

membre și a regiunilor în ceea ce privește conceperea, punerea în aplicare și monitorizarea 

reformelor structurale, asigurând, în același timp, concentrarea sprijinului financiar asupra 

celor mai importante reforme din fiecare stat membru. 

 

Direcția Generală Politică Regională și Urbană și Serviciul de sprijin pentru reforme 

structurale colaborează deja îndeaproape, într-o manieră complementară. Doresc să 

consolidez și mai mult această cooperare. Mă voi asigura că există o complementaritate 

deplină între acțiunile acestor departamente ale Comisiei, pentru a utiliza cât mai eficient 

fondurile Uniunii, într-un efort comun de sprijinire a statelor membre și a regiunilor acestora. 

Există o complementaritate naturală între coeziune și reforme în domenii numeroase și 

diverse, cum ar fi asistența medicală, cercetarea/învățământul superior, serviciile de sprijin 

pentru întreprinderi, eficiența administrației publice sau sustenabilitatea infrastructurii.  

 

Voi urmări îndeaproape toate aceste fonduri, pentru a asigura coerența și o coordonare 

strânsă. Mă voi asigura că toate componentele programului de sprijin pentru reforme și ale 

politicii de coeziune promovează în mod complementar obiectivele de convergență și de 

competitivitate.  

 

Avem cu toții un obiectiv comun: nicio regiune și nicio persoană nu trebuie lăsate în urmă. 

Vom reuși mai bine să atingem acest obiectiv valorificând, cu ajutorul noilor instrumente 

propuse de Comisie, complementaritățile dintre reformele structurale și politica de coeziune. 

 

 

 


