
 
 

Petru Luhan - Europarlamentar PDL/PPE 
 

Document suport pentru dezbaterea cu tema 

 „Perspectiva finanţărilor comunitare post 2013” 

1. Politica de dezvoltare regională în perioada de programare 2007 – 2013 și câteva aspecte 
legate de evoluția sa 
 
Concepută să reducă disparităţile nivelurilor de dezvoltare dintre regiunile cele mai puţin 
favorizate și cele mai prospere ale Uniunii Europene, aceasta s-a dezvoltat, ajungând până la 
nivelul actual de 36% din bugetul UE pentru politicile regionale în 2008 sau 0,38% din 
venitul naţional brut (VNB) al Uniunii Europene. Această politică este ferm ancorată în 
tratatele fondatoare ale Uniunii Europene și a suferit modificări și adaptări constante, 
evoluând până la forma actuală din perioada de programare 2007-2013. 
 
Mai recent, s-a apelat la politica de coeziune a UE în cadrul actualei crize financiare pentru a 
crea un stimul suplimentar și pentru a majora avansul cu un flux suplimentar de numerar de 
6,25 miliarde EUR pentru statele membre, cu resurse financiare totale de 347 miliarde EUR 
pentru perioada 2007-2013. Pe de altă parte, implicaţiile totale ale recesiunii mondiale asupra 
politicii de coeziune nu sunt clare, într-o perioadă în care are loc o revizuire suplimentară a 
cheltuielilor UE privind coeziunea, precum și a priorităţilor și a resurselor. Din acest motiv, 
examinarea continuă a politicii de coeziune a UE și a oricărei încercări de a contribui la aceste 
eforturi este extrem de importantă. 
 

În ambele perioade de programare s‐au alocat resurse considerabile pentru finanțarea investițiilor în 

domeniul accesibilității; aceasta este prioritatea căreia i se alocă cele mai multe fonduri în noua 

perioadă de programare, circa un sfert din totalul cheltuielilor Fondurilor structurale. Aceasta este în 

mare parte o consecință a investițiilor extinse făcute de noile state membre în acest domeniu.  

 
Sursa: O analiză a valorii adăugate a finanţării structurale europene, studiu,  

Parlamentul European, Direcția Generală Politici Interne, iulie 2009 
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2.Alocarea fondurilor structurale si de coeziune in România, 2007 – 2013 
 
 
Cadru Strategic Naţional de Referinţă (CSNR), ca document de referinţă pentru programarea 
Fondurilor Structurale şi de Coeziune face legătura între priorităţile naţionale de dezvoltare, 
stabilite în Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, şi priorităţile la nivel european - 
Orientările Strategice Comunitare (OSC) privind Coeziunea 2007-2013 şi Liniile Directoare 
Integrate ale UE pentru Creştere Economică şi Locuri de Muncă 2005-2008. 
 
Obiectiv CSNR : Reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România 
şi statele membre ale Uniunii Europene prin generarea unei creşteri suplimentare de 15-20% a 
PIB până în anul 2015. 
 
Priorităţi 
1. Dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene  
2. Creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti  
3. Dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a capitalului uman din România  
4. Consolidarea unei capacităţi administrative eficiente  
5. Promovarea dezvoltării teritoriale echilibrate  
 
Suma totală a Fondurilor Structurale şi de Coeziune alocate României este de 19,668 miliarde 
Euro, din care 12,661 miliarde Euro reprezintă Fonduri Structurale în cadrul Obiectivului 
„Convergenţă”, 6,552 miliarde Euro sunt alocate prin Fondul de Coeziune, iar 0,455 miliarde 
Euro sunt alocate Obiectivului „Cooperare Teritorială Europeană” (inclusiv transferurile la 
Instrumentul pentru Asistenţă de Pre-Aderare - IPA şi Instrumentul European de Vecinătate şi 
Parteneriat - ENPI).  Tabelul financiar al CSNR prezintă defalcarea pe Programe Operaţionale 
a sumei totale corespunzătoare contribuţiei Fondurilor Structurale din cadrul Obiectivului 
Convergenţă şi Fondului de Coeziune, care se ridică la suma totală de 19,213 miliarde Euro. 
 

 
 

Sursa: CSNR, ACIS 
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3. Dezbateri la nivel european  privind perioada post 2013 
 
 
 Europa 2020 propune trei priorități care se susțin reciproc:  
- creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare; 
- creștere durabilă: promovarea unei  economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, mai ecologice și mai competitive; 
- creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței 
de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială. 
 
Comisia prezintă șapte inițiative emblematice pentru a stimula realizarea de  progrese în 
cadrul fiecărei teme prioritare: 
- „O Uniune a inovării”; 
- „Tineretul în mișcare”; 
- „O agendă digitală pentru Europa”; 
- „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor”; 
- „O politică industrială adaptată erei globalizării”; 
- „O agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă”; 
- „Platforma europeană de combatere a sărăciei”. 
 
 
 
Politica de coeziune în cele trei dimensiuni ale sale -  economică, socială și teritorială nu 
apare în centrul preocupărilor viitoare și de aceea exista posibilitatea ca investițiile în 
infrastructura de orice tip să nu mai fie prioritare, abordările tematice înlocuind alocarea pe 
obiective de convergenta economică si sociala, competitivitate regională și angajare sau 
cooperare teritorială. 
 
 
Raportul „Realizarea coeziunii economice, sociale si teritoriale, condiţie sine qua non a 
competitivităţii globale?” al europarlamentarului Petru Luhan (PPE/PDL) se înscrie în seria 
eforturilor de a susține importanța și rolul cheie pe care politica de coeziune trebuie sa îl aibă 
și după 2013. 


