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INTRODUCERE 

Prezentul raport îndeplinește două cerințe: 

(1) Prezintă modalitatea în care a evoluat coeziunea regiunilor UE în ultimii ani și 

evaluează impactul pe care politicile naționale, politica de coeziune și alte politici ale UE 

l-au exercitat asupra acesteia, în conformitate cu dispozițiile Tratatului privind 

funcționarea Uniunii Europene
1
. Documentul de lucru al serviciilor Comisiei (SWD), 

care însoțește prezentul raport, cuprinde 6 capitole referitoare la: dezvoltarea economică, 

incluziunea socială, dezvoltarea durabilă, îmbunătățirea instituțiilor, politicile naționale și 

coeziunea, precum și impactul politicii de coeziune. Impactul celorlalte politici ale UE 

este analizat în primele patru capitole. 

(2) Analizează măsurile de corelare între eficacitatea fondurilor structurale și de investiții 

europene (fondurile ESI) și buna guvernanță economică, astfel cum se prevede în 

Regulamentul privind dispozițiile comune referitoare la fondurile structurale
2
. Această 

analiză este prezentată pe scurt în secțiunea 9 de mai jos și este descrisă în detaliu în 

secțiunea 5.3 din documentul de lucru al serviciilor Comisiei.  

1. DISPARITĂȚILE REGIONALE SE REDUC DIN NOU 

După recesiunea în formă de W din 2008 și 2011, economia UE este acum din nou în 

creștere. Criza a afectat în mod serios aproape toate statele membre. Ea a blocat 

reducerea pe termen lung a disparităților între statele membre în ceea ce privește PIB-ul 

pe cap de locuitor. Cu toate acestea, odată cu începerea procesului de redresare, aceste 

disparități au început din nou să se reducă datorită creșterii economice generalizate, 

observându-se rate mai mari în țări cu niveluri mai scăzute ale PIB-ului pe cap de 

locuitor. 

Primele semne ale reducerii disparităților existente sunt evidente și la nivel regional în 

întreaga UE. Începând cu anul 2008, disparitățile regionale în ceea ce privește ratele 

ocupării forței de muncă și ale șomajului s-au accentuat, alături de cele privind PIB-ul pe 

cap de locuitor. În 2014, disparitățile în ceea ce privește ocuparea forței de muncă au 

început să se reducă, urmate de disparitățile legate de PIB-ul pe cap de locuitor din 2015. 

Cu toate acestea, multe regiuni înregistrează încă un nivel al PIB-ului pe cap de locuitor 

și o rată de ocupare a forței de muncă sub nivelurile din perioada anterioară crizei. 

Între 2000 și 2015, PIB-ul pe cap de locuitor în multe regiuni mai puțin dezvoltate s-a 

apropiat de media UE, prin accelerarea ritmului de creștere a productivității, însă gradul 

de ocupare a forței de muncă în aceste țări a scăzut. Sectorul de producție din aceste 

regiuni a funcționat bine, în cea mai mare parte, fapt care a permis întreprinderilor să 

concureze atât pe piața unică, cât și la nivel mondial. Pentru a-și asigura o convergență 

                                                 
1  (denumit în continuare „Tratatul”), a se vedea articolul 175. 
2 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 

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, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 

pentru pescuit și afaceri maritime (...) (JO L 347, 20.12.2013, p. 320), a se vedea articolul 23. 
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continuă, regiunile respective vor trebui să progreseze în lanțul valoric către activități cu 

un necesar mai mare de competențe, tehnologie și inovare, în special deoarece 

globalizarea și schimbările tehnologice
3
 ar putea submina rapid performanțele lor 

economice. 

Regiunile cu un PIB pe cap de locuitor cu mult peste media UE au avut parte de o 

creștere economică mai rapidă decât țările mai puțin dezvoltate, printr-o combinație de 

creștere a productivității și a ocupării forței de muncă. Întrucât majoritatea regiunilor cu 

un PIB pe cap de locuitor superior conțin o capitală națională sau un oraș mare, ele 

beneficiază de economii de aglomerare, în timp ce o piață a muncii mai mare contribuie 

la o mai bună corelare a competențelor. Fenomenul de concentrare a activităților atrage 

servicii și furnizori specializați. Investițiile în infrastructura de transporturi și de TIC 

generează profituri mai mari, în timp ce apropierea spațială de întreprinderi produce mai 

multă inovare și diseminare a cunoștințelor. Aceste beneficii pot fi extinse prin 

îmbunătățirea legăturilor dintre orașele mari și hinterlandul lor rural sau între orașele mai 

mici, unde schimburile de servicii specializate pot duce la economii de scară. 

Cu toate acestea, mai multe dintre regiunile cu un PIB pe cap de locuitor aproape de 

media UE par a fi blocate într-o „capcană a veniturilor medii”. În medie, în multe dintre 

aceste regiuni, PIB-ul pe cap de locuitor a scăzut în perioada 2000-2015 în raport cu 

media UE (a se vedea hărțile 1 și 2). Sectorul lor de producție este mai redus și mai slab 

atât față de cel al altor regiuni, atât al celor cu un PIB pe cap de locuitor mai mic, cât și al 

celor cu un PIB pe cap de locuitor mai mare. Costurile lor tind să fie prea ridicate pentru 

a concura cu primul tip de regiuni, iar sistemele lor regionale în materie de inovare nu 

sunt suficient de puternice pentru a concura cu cel din urmă. Pentru a-și îmbunătăți 

performanțele, aceste regiuni trebuie să facă obiectul mai multor modificări simultane: un 

accent mai puternic pe exporturi, o tranziție către noi sectoare și activități, o stimulare a 

cercetării și inovării, o intensificare a educației și a formării profesionale și o 

îmbunătățire a mediului de afaceri. Globalizarea a provocat pierderi considerabile în 

materie de locuri de muncă în multe dintre regiuni, însă doar furnizarea de cursuri de 

formare pentru lucrătorii concediați nu garantează crearea de noi locuri de muncă și 

transformarea structurală de care este nevoie. 

2. OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ S-A REDRESAT, ÎNSĂ RATA ȘOMAJULUI RĂMÂNE 

DEASUPRA NIVELULUI DE DINAINTEA CRIZEI 

În 2016, rata de ocupare a persoanelor cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani din UE a 

depășit pentru prima dată nivelul de dinainte de criză. Această rată de ocupare a forței de 

muncă, de 71 %, este în continuare cu 1 punct procentual mai mare decât în 2008, dar se 

situează cu mult sub obiectivul de 75 % stabilit pentru 2020 în Strategia Europa 2020. Cu 

toate acestea, situația variază considerabil la nivelul întregii UE. 

Rata șomajului în UE a scăzut de la un nivel record de 10,9 % în 2013 la 8,6 % în 2016 și 

la 7,7 % în 2017, situându-se în continuare peste valoarea de 7 % din 2008. În unele țări, 

rata șomajului este mai mică decât în 2008, în timp ce în altele ea este în continuare cu 

cel puțin 5 puncte procentuale mai mare. Disparitățile regionale în ceea ce privește ratele 

șomajului nu s-au redus până în 2016, dar au încetat, în mare parte, să se accentueze. Cu 

                                                 
3 Comisia Europeană, „Document de reflecție privind valorificarea oportunităților oferite de 

globalizare” - COM(2017) 240 final, 10.5.2017. 
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toate acestea, în special persoanele cu vârste sub 25 de ani continuă să se confrunte cu 

probleme în obținerea unui loc de muncă (a se vedea harta 3). 

Deși s-au înregistrat unele progrese în direcția îndeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 

2020, între 2010 și 2015, rata realizării de progrese nu este suficientă pentru a le atinge 

până în 2020. Regiunile mai dezvoltate au șansele cele mai mari să îndeplinească 

obiectivele respective, însă regiunile mai puțin dezvoltate au realizat mai multe progrese 

în acest sens până în 2015. Regiunile de tranziție (adică cele situate între cele două 

categorii) nu au progresat deloc până la acea dată, ele urmând să fie întrecute până în 

2020 de regiunile mai puțin dezvoltate, dacă tendințele persistă. Zonele rurale au cele mai 

puține șanse să îndeplinească obiectivele UE, însă ele au progresat mai mult decât orașele 

și suburbiile până în 2015.  
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Harta 1 Indice de variație a PIB-ului pe cap de locuitor, 2000-2008 

 

Harta 2 Indice de variație a PIB-ului pe cap de locuitor, 2009-2015 

 



 

6 
 

Harta 3 Populație cu vârsta între 15 și 24 de ani, șomeră și care nu urmează cursuri 

ale unei instituții de învățământ și nici cursuri de formare, 2016 

 

3. UNELE REGIUNI PREZINTĂ O CREȘTERE RAPIDĂ A POPULAȚIEI, ÎN TIMP CE ALTELE 

SE CONFRUNTĂ CU DEPOPULAREA  

Pentru prima dată, numărul deceselor a depășit numărul nașterilor în UE în 2015, fapt 

care consolidează impactul migrației și al mobilității asupra populațiilor regionale. În 

consecință, diferențele mari existente între venituri și șomaj în întreaga UE încurajează 

mobilitatea populației, în vederea găsirii de oportunități mai bune de încadrare în muncă 

și/sau a evitării șomajului și sărăciei. S-au înregistrat mișcări ale populației în principal 
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din UE-13 către UE-15 și, în cadrul UE-13, din regiunile rurale către capitale și orașele 

mari. În mai multe regiuni, acest lucru a condus la schimbări rapide ale configurației 

populației, fapt care a exercitat presiune asupra infrastructurii și serviciilor publice, fie în 

sensul consolidării acestora, fie în sensul reducerii lor.  

În ultimii ani, UE a înregistrat o creștere rapidă a numărului de persoane care solicită 

azil, ajungându-se la 1,2 milioane de noi solicitări în 2015 și 2016. Garantarea integrării 

eficace a tuturor refugiaților sau migranților cu reședința legală în UE este importantă 

pentru coeziunea și prosperitatea viitoare. Îmbunătățirea competențelor lor pentru a-i 

ajuta să își găsească un loc de muncă, sprijinirea lor pentru a pune bazele unei afaceri, 

oferirea unui acces mai bun la finanțare și combaterea discriminării sunt esențiale pentru 

realizarea acestui obiectiv. 



 

8 

Harta 4 Variația populației în regiunile NUTS 3, 2005-2015 

 

4. ORAȘELE ÎMBINĂ OPORTUNITĂȚILE CU PROVOCĂRILE 

În ciuda concentrării tot mai mari de locuri de muncă în orașe, cea mai ridicată pondere a 

gospodăriilor cu intensitate redusă a muncii se înregistrează în orașele din UE-15. Riscul 

de sărăcie sau de excluziune socială în UE a scăzut din nou la nivelul de dinainte de 

criză. În UE-13, acesta este chiar mai scăzut decât înainte de criză, însă în UE-15 el este 
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în continuare mai mare decât înainte în orașe și în suburbii. Acest lucru evidențiază faptul 

că există insule de sărăcie
4
 chiar și în orașe relativ înstărite. 

Orașele sunt mai eficiente în ceea ce privește energia și destinația terenurilor
5
 și oferă 

posibilitatea unui stil de viață caracterizat de emisii scăzute de carbon. În același timp, 

poluarea aerului, cu toate efectele sale dăunătoare asupra sănătății umane, rămâne o 

problemă în multe dintre orașele europene.  

Strategiile integrate pot avea un impact semnificativ asupra orașelor mari. De exemplu, 

îmbunătățirea transporturilor urbane poate reduce congestiile, poate duce la creșterea 

productivității companiilor și conecta cartierele defavorizate. Instituțiile de învățământ 

superior pot contribui la integrarea migranților, la promovarea inovării și pot oferi 

competențe absente pe piața locală a forței de muncă.  Soluțiile bazate pe resursele 

naturale, cum ar fi spațiile verzi din zonele urbane, pot ameliora calitatea vieții, calitatea 

aerului și biodiversitatea.  

5. INVESTIȚIILE ÎN INOVARE, COMPETENȚE ȘI INFRASTRUCTURI SUNT INSUFICIENTE 

În general, inovarea în UE rămâne foarte concentrată într-un număr limitat de regiuni (a 

se vedea harta 5). În statele membre din nord-vestul Europei, bunele legături 

interregionale, o forță de muncă cu un înalt nivel de calificare și un mediu de afaceri 

atractiv au permis regiunilor învecinate să beneficieze de proximitatea față de regiunile în 

cauză. În statele membre din sudul și din estul Europei, performanța în materie de 

inovare este mai redusă, iar regiunile din apropierea centrelor de inovare - în principal 

capitalele - nu beneficiază de această proximitate. Acest lucru necesită elaborarea de 

politici care să stabilească legături între întreprinderi, centre de cercetare și serviciile 

comerciale specializate ale diferitelor regiuni. Majorarea investițiilor în competențe ar 

putea contribui la îmbunătățirea creșterii economice, prin reducerea disparităților în 

materie de competențe și prin contribuirea la reducerea sărăciei, a șomajului în rândul 

tinerilor și a excluziunii sociale. 

Investițiile publice în UE sunt încă sub nivelul înregistrat înainte de criză, existând 

disparități majore în unele dintre țările cele mai afectate de criză. Va fi nevoie de mai 

multe investiții pentru finalizarea rețelei transeuropene de transport (TEN-T) și a 

legăturilor cu aceasta. Serviciile în bandă largă de bază pot fi accesate de toate 

gospodăriile din UE, însă accesul de următoare generație - care este mult mai rapid - este 

disponibil numai pentru 40 % dintre rezidenții zonelor rurale, față de 90 % dintre 

rezidenții zonelor urbane. 

                                                 
4 Comisia Europeană, „Document de reflecție privind dimensiunea socială a Europei” - COM(2017) 206 

final, 26.4.2017. 
5 Comisia Europeană și Programul Națiunilor Unite pentru Așezări Umane: Raport privind situația 

orașelor europene, 2016. 
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Harta 5 Performanțe regionale în materie de inovare, 2017 

 

 

6. SUNT NECESARE MAI MULTE INVESTIȚII ÎN EFICIENȚA ENERGETICĂ, ÎN SURSELE 

REGENERABILE DE ENERGIE ȘI ÎN TRANSPORTURILE CU EMISII REDUSE DE CARBON 

PENTRU A REDUCE EMISIILE DE GAZE CU EFECT DE SERĂ 

S-au înregistrat progrese considerabile în ceea ce privește limitarea consumului de 

energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră. Majoritatea statelor membre și-au 

îndeplinit sau sunt pe cale să își îndeplinească obiectivele naționale pentru anul 2020 

privind emisiile de gaze cu efect de seră și energia din surse regenerabile. Acest aspect a 

fost parțial ajutat de apariția crizei, care a dus la scăderea activității economice. Prin 
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urmare, redresarea actuală poate pune în pericol aceste realizări. Atingerea obiectivelor 

mai ambițioase la nivelul UE, de reducere cu 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră și 

o pondere de 27 % a energiei din surse regenerabile până în 2030, va necesita eforturi și 

mai intense. În temeiul recentului acord privind schimbările climatice (COP21), 

guvernele și-au luat angajamentul de a evalua, la fiecare 5 ani, necesitatea stabilirii de 

obiective mai ambițioase. 

Pentru a atinge obiectivul UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, este 

necesară trecerea la un transport mai curat și mai eficient din punct de vedere energetic și 

utilizarea mai eficientă a infrastructurii de transport existente. Transportul rutier rămâne 

modul predominant de transport atât pentru pasageri, cât și pentru marfă și trebuie să se 

depună mai multe eforturi pentru creșterea gradului de utilizare a transportului feroviar și 

a transportului pe căi navigabile, precum și a mijloacelor de transport în comun
6
. 

Schimbările climatice vor avea efecte semnificative asupra multor regiuni ale UE. Ele 

vor antrena modificări ale mediului, care vor necesita adesea o adaptare costisitoare și 

investiții considerabile pentru ca regiunile să fie mai rezistente la consecințele acestor 

modificări. 

În ultimii ani, starea mediului în UE s-a îmbunătățit
7
. Cu toate acestea, obiectivele de 

mediu esențiale, cum ar fi energia din surse regenerabile, eficiența energetică, calitatea 

aerului și, în unele state membre, tratarea apelor reziduale nu au fost îndeplinite. 

7. COOPERAREA ȘI DEPĂȘIREA OBSTACOLELOR PE ÎNTREG TERITORIUL UE 

UE a sprijinit întotdeauna cooperarea teritorială, care a jucat un rol esențial, atât în ceea 

ce privește atenuarea efectelor adverse ale frontierelor interne, cât și în oferirea de soluții 

inovatoare europenilor în domeniul cercetării, mediului, transporturilor, educației, 

energiei, sănătății, securității și formării. Cooperarea teritorială poate ajuta totodată țările 

și regiunile să identifice soluții la problemele comune, inclusiv la cele legate de noile 

provocări globale. 

Programele de cooperare au contribuit la extinderea economiei bazate pe cunoaștere în 

Europa, prin mărirea capacității de cercetare și dezvoltare și prin transferuri de know-

how între regiuni, stimulând investițiile în IMM-uri și diversificând economiile locale. 

Acestea au avut ca rezultat o mai bună accesibilitate la nivel transfrontalier, gestionarea 

în comun a resurselor naturale și protecția mediului. 

Cu toate acestea, în pofida eliminării multora dintre barierele instituționale și de 

reglementare, frontierele împiedică în continuare libera circulație a bunurilor, serviciilor, 

persoanelor, capitalului și ideilor. Eliminarea unor astfel de bariere ar putea stimula 

creșterea economică, ar îmbunătăți accesul la servicii în regiunile în cauză și ar ajuta 

economiile europene să beneficieze pe deplin de avantajele integrării
8
. 

                                                 
6 Comisia Europeană: „Evaluarea progreselor realizate de statele membre în 2014 în direcția atingerii 

obiectivelor naționale pentru 2020 în materie de eficiență energetică” - COM(2017) 56 final, 1.2.2017. 
7 Agenția Europeană de Mediu: Starea mediului și perspective, 2015. 
8 Politecnico di Milano (2017), Quantification of the effects of legal and administrative border obstacles 

in land border regions. 
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8. ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ADMINISTRAȚIILOR PUBLICE ȘI PUNEREA ÎN APLICARE 

A REFORMELOR STRUCTURALE AR STIMULA CREȘTEREA ECONOMICĂ 

Calitatea slabă a administrațiilor publice împiedică dezvoltarea economică și reduce 

impactul investițiilor publice, inclusiv al celor cofinanțate prin politica de coeziune (a se 

vedea capitolul 4). Eficiența la nivelul administrațiilor publice diferă de la un stat 

membru la altul. Se constată, de asemenea, disparități semnificative în interiorul unora 

dintre acestea (a se vedea harta 6). Îmbunătățirea instituțiilor ar amplifica impactul 

politicii de coeziune. 

Reforme structurale care îmbunătățesc concurența, mediul de afaceri, educația și 

competențele
9
, piețele forței de muncă și sistemele de protecție socială pot avea beneficii 

majore în ceea ce privește productivitatea și creșterea ocupării forței de muncă. Acest 

lucru este deosebit de relevant pentru regiunile și țările în care productivitatea s-a 

îmbunătățit foarte puțin în ultimii zece ani
10

. Cu toate acestea, reformele care necesită în 

principal schimbări de reglementare și administrative, însă nu și investiții, nu sunt 

actualmente legate de politica de coeziune. 

Conform raportului Doing Business
11

, există diferențe semnificative între modul în care 

statele membre sunt favorabile afacerilor. Starea mediului de afaceri poate de asemenea 

varia în interiorul țărilor, ca urmare a diferențelor în ceea ce privește eficiența 

autorităților locale. 

Achizițiile publice deschise și transparente sunt esențiale pentru promovarea dezvoltării 

și recompensarea celor mai eficiente întreprinderi. Cu toate acestea, utilizarea 

procedurilor deschise, intensitatea concurenței și viteza de derulare a procesului de luare 

a deciziilor, precum și riscul de corupție variază semnificativ între regiuni. 

Pentru a stimula dezvoltarea economică și impactul politicii de coeziune în regiunile UE, 

eficiența și transparența instituțiilor publice, precum și eficacitatea sistemelor de justiție 

trebuie să fie îmbunătățite. De asemenea, sunt necesare reforme pentru a reduce 

obstacolele în materie de reglementare și pentru a îmbunătăți funcționarea pieței forței de 

muncă. 

                                                 
9 Comisia Europeană, „O nouă agendă pentru competențe în Europa” - COM(2016) 381 final, 2.6.2016. 
10 Comisia Europeană, „Competitivitatea în regiunile cu venituri și creștere economică scăzute: Raportul 

privind regiunile rămase în urmă” - SWD(2017) 132 final, 10.4.2017. 
11 Banca Mondială. 2017. Doing Business 2017: Equal Opportunity for All. 
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Harta 6 Indice european privind calitatea administrațiilor publice, 2017 

 

9. INVESTIȚIILE PUBLICE NAȚIONALE NU AU CUNOSCUT ÎNCĂ O REDRESARE 

COMPLETĂ 

Economia UE își revine treptat după o perioadă îndelungată de criză, care a fost 

caracterizată de o reducere semnificativă a investițiilor în multe state membre și regiuni. 

Investițiile totale ca procent din PIB au scăzut și au înregistrat creșteri foarte mici de 

atunci încoace. 

Întrucât economia UE s-a redresat, datoria publică a statelor membre a început să scadă 

de la valoarea de vârf de 87 %, dar este în continuare cu mult peste nivelul de 58 % 

înregistrat în 2007. Ca urmare a presiunii asupra finanțelor publice, investițiile publice în 

UE au scăzut de la 3,4 % din PIB în 2008 la 2,7 % în 2016. Într-o serie de state membre, 
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reducerea cheltuielilor favorabile creșterii economice a fost substanțială. Întrucât cele 

mai multe dintre aceste state membre au un PIB pe cap de locuitor mai mic decât media 

UE, această reducere ar putea compromite atenuarea în viitor a disparităților înregistrate 

pe teritoriul UE. 

Investițiile publice s-au aflat în centrul negocierilor privind actualul cadru juridic al 

fondurilor ESI. Unul dintre obiectivele principale a fost acela de a îmbunătăți coerența 

între fonduri și guvernanța economică europeană, cu scopul de a garanta că eficacitatea 

cheltuielilor finanțate de acestea este susținută de politici economice solide.  

Din acest motiv, articolul 23 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 furnizează Comisiei 

(i) competența de a solicita modificări ale programelor pentru a aborda prioritățile 

economice în materie de politică recomandate de Consiliu și (ii) obligația de a suspenda 

fondurile în caz de acțiuni necorespunzătoare de către statele membre pentru a soluționa 

deficitul public excesiv sau dezechilibrul macroeconomic excesiv. Documentul de lucru 

al serviciilor Comisiei evaluează aplicarea prezentului articol și explică motivele pentru 

care Comisia consideră că o propunere legislativă de modificare nu este necesară în 

această etapă (a se vedea capitolul 5). 

10. ROLUL-CHEIE AL POLITICII DE COEZIUNE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE INVESTIȚIILE 

PUBLICE A REDUS IMPACTUL CRIZEI 

Politica de coeziune reprezintă principala politică de investiții a UE, oferind o finanțare 

echivalentă cu 8,5 % din investițiile publice de capital în UE, cifră care se ridică la 41 % 

pentru UE-13 și la peste 50 % pentru o serie de țări (a se vedea graficul 1). 

Acest tip de investiție aduce o valoare adăugată la nivel european, contribuind la: 

 Obiectivul prevăzut în tratat de reducere a disparităților, în special din 

punctul de vedere al venitului pe cap de locuitor și al standardelor de viață, 

precum și al incluziunii sociale și al posibilităților de ocupare a forței de muncă. 

 Bunuri publice europene, cum ar fi inovarea și infrastructura digitală, 

competențele, combaterea schimbărilor climatice, reducerea riscului de catastrofe 

naturale, energia și tranziția ecologică, sănătatea și investițiile publice, 

transporturile publice și inteligente. 

 Efectele de propagare în avantajul țărilor care nu beneficiază de politica de 

coeziune ca urmare a intensificării schimburilor comerciale generate și a 

programelor transfrontaliere, transnaționale și interregionale. 

Valoarea adăugată europeană puternică a politicii de coeziune a fost evidențiată de 

numeroși vorbitori cu ocazia Forumului privind coeziunea din iunie 2017, care au 

subliniat faptul că UE a contribuit la recuperarea decalajelor de către regiunile mai puțin 

dezvoltate și a ajutat toate regiunile să investească în prioritățile UE și să abordeze noi 

provocări. 

Impactul politicii de coeziune asupra economiilor UE este semnificativ, iar efectele 

investițiilor se acumulează pe termen lung. Pentru țările din UE-12 (cu excepția 

Croației), modelul QUEST estimează că investițiile pentru perioada 2007-2013 au 



 

15 

înregistrat o creștere a PIB-ului cu 3 % în 2015 și o creștere cu o valoare similară în 2023 

pentru perioada 2014-2020
12

. 

Figura 1 Finanțare în cadrul politicii de coeziune exprimată ca pondere estimată 

din investițiile publice, 2015-2017 

 

Sursa: Eurostat și DG REGIO  

Acest lucru a contribuit la o convergență semnificativă a PIB-ului pe cap de locuitor în 

aceste țări
13

. În UE-12, acesta a crescut de la 54 % din media UE în 2006 la 67 % în 

2015. Mai mult, programele pentru perioada 2007-2013 au condus în mod direct la 

crearea a 1,2 milioane de locuri de muncă în întreprinderile care au beneficiat de sprijin. 

Țările care nu beneficiază de politica de coeziune beneficiază totodată de efectele de 

propagare generate de investițiile în țările beneficiare ale politicii de coeziune atât în mod 

direct (prin vânzarea de bunuri de investiții), cât și în mod indirect (prin venituri mai 

mari și, prin urmare, prin intensificarea schimburilor comerciale). Până în 2023, 

programele 2007-2013 sunt estimate să adauge 0,12 % la PIB în țările care nu 

beneficiază de politica de coeziune, dintre care un sfert sunt cauzate de efectele de 

propagare provenind de la cheltuielile efectuate în țări beneficiare ale politicii de 

coeziune. Efectul este deosebit de pronunțat în cazul Austriei și Germaniei din cauza 

legăturilor lor comerciale strânse.  

                                                 
12 De această dată pentru UE-13, inclusiv Croația. 
13 În standarde ale puterii de cumpărare. Anul 2006 a fost ales ca an de referință, deoarece el a fost anul 

anterior programelor pentru perioada 2007-2013, precum și anul care a precedat aderarea Bulgariei și 

României. La momentul publicării, 2015 era ultimul an din această serie de date. 
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Programele 2014-2020 vizează să sprijine 1,1 milioane de IMM-uri, conducând în mod 

direct la crearea a încă 420 000 de noi locuri de muncă
14

. Programele vizează să ajute 

peste 7,4 milioane de șomeri să își găsească un loc de muncă, precum și să vină în 

sprijinul altor 2,2 milioane de persoane la șase luni de la finalizarea cursurilor de formare 

cofinanțate de programe. În plus, programele vor ajuta peste 8,9 milioane de persoane să 

obțină calificări noi.  

Fonduri considerabile sunt în prezent investite în economia digitală: 16 miliarde EUR 

sunt alocate pentru dezvoltarea guvernării electronice, a serviciilor și a aplicațiilor TIC 

pentru IMM-uri, a rețelelor în bandă largă de mare viteză, a rețelelor inteligente și a 

sistemelor de distribuție inteligentă a energiei, precum și a centrelor de date la scară 

largă. Se așteaptă ca astfel de investiții să furnizeze acces la internet în bandă largă 

pentru încă 14,5 milioane de gospodării. 

Politica de coeziune investește considerabil în protecția mediului și în eficiența 

energetică. Alte 17 milioane de persoane ar urma să fie conectate la instalații de tratare a 

apelor reziduale și alte 3,3 milioane la rețelele inteligente, în timp ce 870 000 de 

gospodării vor fi ajutate să își reducă consumul de energie. 

Mai mult decât atât, investițiile în sectorul transporturilor vor înlătura blocajele, vor 

reduce timpii de deplasare și vor duce la crearea de noi rețele de tramvaie și metrouri în 

zonele urbane. Programele vizează să renoveze mai mult de 4 600 de km de linii de cale 

ferată, să construiască 2 000 km de drumuri TEN-T noi și să construiască sau să 

îmbunătățească 750 km de linii de tramvai și de metrou. 

Politica de coeziune investește în mod considerabil și în infrastructura socială. 

Aproximativ 6,8 milioane de copii vor beneficia de acces la școli și la facilități de 

îngrijire a copiilor noi sau modernizate, iar 42 de milioane de persoane vor avea acces la 

servicii medicale îmbunătățite. 

În cadrul programelor de cooperare teritorială, un număr de 240 000 de persoane ar urma 

să participe la inițiative de mobilitate transfrontalieră și 6 900 de întreprinderi și 1 400 de 

instituții de cercetare ar urma să participe la proiecte de cercetare. 

Pentru perioada 2014-2020 au fost introduse mai multe măsuri de îmbunătățire a calității 

investițiilor: 

 Condiționalități ex ante, care sunt condiții prealabile asociate programelor și 

care abordează blocajele sistemice majore ce împiedică realizarea de investiții 

publice eficiente. Acestea au dus la accelerarea reformelor aflate în curs și la 

inițierea unor reforme suplimentare. De asemenea, ele au consolidat capacitatea 

administrativă de a pune în aplicare normele UE privind achizițiile publice, 

ajutorul de stat, legislația în domeniul mediului și combaterea discriminării
15

. 

                                                 
14 Numărul de noi locuri de muncă din această perioadă este mai mic comparativ cu ultima perioadă 

deoarece a) sunt vizate locuri de muncă inovatoare, sustenabile și cu valoare adăugată ridicată și b) 

numărul de la sfârșitul perioadei este de obicei considerabil mai mare decât numărul estimat la 

începutul perioadei. A se vedea Comunicarea „Consolidarea capacităților de inovare în regiunile 

Europei: strategii pentru o creștere stabilă, durabilă și favorabilă incluziunii” - COM(2017) 376 final, 

18.7.2017. 
15 Document de lucru al serviciilor Comisiei, „Valoarea adăugată a condiționalităților ex ante în 

fondurile structurale și de investiții europene” - SWD(2017) 127 final, 31.3.2017. 
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 Specializarea inteligentă, care reprezintă, la ora actuală, politica industrială și de 

inovare descentralizată cea mai complexă din Europa. Ea reunește principalii 

actori - comunitatea de cercetare, mediul de afaceri, învățământul superior, 

autoritățile publice și societatea civilă - pentru a adapta sprijinul oferit la 

potențialul local și la oportunitățile de piață. Obiectivul este acela de a atinge 

masa critică, de a promova inovarea și de a progresa în cadrul lanțului valoric. 

 Un mai mare accent pus pe rezultate, ceea ce înseamnă că programele trebuie să 

stabilească obiective specifice, traduse în indicatori de rezultate clare, 

caracterizate de obiective și de valori de referință. Rapoartele periodice indică 

dacă programele și-au atins obiectivele și dacă indicatorii-cheie pot fi urmăriți 

online pe o platformă de date deschise pentru a verifica progresele înregistrate. 

Există, de asemenea, o rezervă de performanță care poate fi eliberată dacă sunt 

îndeplinite obiectivele prestabilite. 

Fondurile alocate pentru proiectele selectate prin programele 2014-2020 până în iulie 

2017 se ridică la 39 % din suma totală disponibilă. Deși acest lucru este similar cu 

perioada precedentă, punerea în aplicare a fost lentă, ceea ce sugerează că 

simplificarea și preocupările în legătură cu capacitatea trebuie să fie abordate mai în 

detaliu. Este încă prea devreme pentru a monitoriza progresele în direcția atingerii 

obiectivelor, care vor deveni evidente doar după finalizarea mai multor proiecte.  

11. POLITICA DE COEZIUNE ȘI VIITORUL EUROPEI 

Cartea albă privind viitorul Europei
16

 a lansat o dezbatere cu privire la direcția pe care 

UE urmează să o adopte în următorii ani. Împreună cu cele 5 documente de reflecție, 

aceasta acoperă trei mari aspecte interdependente referitoare la politica de coeziune:  

1) În ce ar trebui să se investească?  

2) Care ar trebui să fie prioritățile în materie de investiții?  

3) Cum ar trebui să fie pusă în aplicare politica? 

Aceste întrebări sunt prezentate pe scurt mai jos în legătură cu problemele identificate în 

prezentul raport. Două acorduri importante de care trebuie să țină seama politica de 

coeziune sunt Acordul COP21 privind schimbările climatice și obiectivele de dezvoltare 

durabilă ale ONU pentru 2030. 

Documentul de reflecție al Comisiei cu privire la viitorul finanțelor UE
17

 ridică 

întrebarea dacă politica de coeziune ar trebui să investească în afara regiunilor mai puțin 

dezvoltate și în cele transfrontaliere.  

Încă de la început, politica de coeziune a pus un accent deosebit pe regiunile mai puțin 

dezvoltate și pe cooperarea teritorială. De asemenea, ea a investit în alte domenii care 

sunt menționate în tratat, cum ar fi zonele unde are loc o tranziție industrială, zonele 

rurale și regiunile ultraperiferice. UE a investit, de asemenea, în zonele cu un nivel ridicat 

al șomajului și în zonele urbane defavorizate. Pentru ultimele două perioade de 

programare, politica de coeziune a acoperit toate regiunile. 

                                                 
16 Comisia Europeană, „Cartea albă privind viitorul Europei - Reflecții și scenarii pentru UE-27 până în 

2025” — COM(2017) 2025 final, 1.3.2017. 
17 Comisia Europeană, „Document de reflecție privind viitorul finanțelor UE” - COM(2017) 358 final, 

28.6.2017. 
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Prezentul raport demonstrează că impactul globalizării, migrației, sărăciei, lipsei inovării, 

schimbărilor climatice, tranziției energetice și al poluării nu este limitat la regiunile mai 

puțin dezvoltate. 

Viitoarea finanțare a cooperării transfrontaliere ar trebui să pună în continuare accent pe 

domenii cu o valoare adăugată deosebită la nivelul UE și să soluționeze probleme 

transfrontaliere, cum ar fi disparitățile și verigile lipsă în diferite domenii de politică, 

inclusiv în domeniul transporturilor. În fine, punerea în comun a serviciilor publice 

comune în regiunile frontaliere învecinate și necesitățile de consolidare instituțională ar 

putea fi, de asemenea, luate în considerare
18

. 

Documentul de reflecție pe tema finanțelor UE prevede, în general, că întreaga finanțare 

din partea UE trebuie să se concentreze pe domenii în care se poate realiza cea mai mare 

valoare adăugată la nivelul UE. Incluziunea socială, ocuparea forței de muncă, 

competențele, cercetarea și inovarea, schimbările climatice, energia și tranziția ecologică 

sunt identificate ca domenii asupra cărora trebuie să se concentreze politica de coeziune. 

În plus, documentul de reflecție evidențiază și alte domenii în care politica de coeziune 

are un impact pozitiv, cum ar fi sprijinul pentru IMM-uri, sănătate și infrastructura 

socială, transport și infrastructura digitală. Nu în ultimul rând, documentul de reflecție 

evidențiază necesitatea de a aborda migrația și globalizarea.  

Atât documentul de reflecție, cât și prezentul raport susțin că slaba calitate instituțională 

reduce competitivitatea, impactul investițiilor și creșterea economică. Ar trebui să se 

pună mai mult accentul pe îmbunătățirea calității administrației publice, punerea în 

aplicare a reformelor structurale și consolidarea capacității administrative. Cele două 

documente subliniază faptul că legătura cu guvernanța economică și cu semestrul 

european ar trebui să fie consolidată, astfel încât să se asigure că sistemul este mai 

simplu, transparent și că el oferă stimulente pozitive pentru a punerea în aplicare de 

reforme concrete care să favorizeze convergența. Acest lucru poate necesita noi abordări, 

de exemplu o mai bună coordonare a instrumentelor disponibile și o implicare mai atentă 

a Comisiei. Inițiativa privind regiunile rămase în urmă
19

 cuprinde mai multe elemente de 

succes, al căror domeniu de aplicare ar putea fi extins. Necesitatea de a îmbunătăți 

instituțiile este demonstrată și de solicitările de a efectua plata fondurilor UE în funcție 

de legislația și de instituțiile care aderă la valorile comune ale UE.  

În plus față de aspectele menționate mai sus cu privire la acoperirea teritorială și 

prioritățile de investiții, documentul de reflecție ia în considerare o serie de opțiuni 

pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a politicii de coeziune:  

 Un set unic de norme pentru fondurile existente ar asigura investiții mai coerente 

și ar facilita demersurile pentru beneficiari. Coerența ar putea fi îmbunătățită și 

printr-un cadru unic de reglementare pentru politica de coeziune și prin alte 

instrumente de finanțare cu programe sau proiecte de același tip. Aceasta ar trebui 

să ducă la o mai mare complementaritate între politica de coeziune și finanțarea 

inovării sau a infrastructurii. 

                                                 
18 Comisia Europeană, „Stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE” - 

COM(2017) 534 final, 20.9.2017. 
19 Comisia Europeană „Competitivitatea în regiunile cu venituri și creștere economică scăzute: Raportul 

privind regiunile rămase în urmă” - SWD(2017) 132 final, 10.4.2017. 
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 Sistemul de alocare a fondurilor ar putea fi revizuit prin adăugarea de criterii 

legate de provocările cu care se confruntă UE, de la demografie la șomaj, de la 

incluziune socială la migrație, dar și de la inovare la schimbări climatice. 

 Nivelurile de cofinanțare națională a politicii de coeziune ar putea fi majorate 

astfel încât acestea să fie calibrate mai bine în funcție de țări și de regiuni, precum 

și pentru a crește gradul de asumare a responsabilității în procesul de elaborare de 

politici. 

 Nealocarea unei părți din fonduri ar putea face ca politica de coeziune să fie mai 

flexibilă și să se poată adapta mai rapid la noi provocări.  

 O punere în aplicare mai rapidă și o mai bună tranziție între perioadele de 

programare ar putea fi realizate prin efectuarea unor schimbări, cum ar fi norme 

mai stricte privind dezangajarea, proceduri de reducere a duratei programelor și 

accelerarea proceselor de desemnare a autorităților de gestionare și de programare 

și flexibilizarea lor.  

 Complementaritatea dintre instrumentele financiare ar putea fi îmbunătățită. 

Coordonarea în amonte, norme unice și delimitarea mai clară a intervențiilor ar 

putea asigura complementaritatea între Fondul european pentru investiții 

strategice, noul fond de fonduri paneuropean de capital de risc și împrumuturile, 

garanțiile și instrumentele de capital gestionate de statele membre în temeiul 

politicii de coeziune.  

 În fine, politica de coeziune a devenit din ce în ce mai greu de gestionat. Prin 

urmare, este nevoie de o abordare mult mai radicală pentru simplificarea punerii 

în aplicare. 

În continuare, părțile interesate din domeniul politicii de coeziune și publicul larg vor fi 

invitate să participe la consultări publice ca parte a evaluării impactului. În mai 2018, 

Comisia intenționează să adopte o propunere pentru cadrul financiar multianual, urmată 

de propunerile privind politica de coeziune de după 2020.  
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