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Curtea de Conturi Europeană explică alocarea bugetului politicii de
coeziune pentru perioada de după 2020
Un nou studiu de caz rapid publicat astăzi de Curtea de Conturi Europeană analizează procesul
de stabilire a sumelor din fondurile de coeziune care vor fi puse la dispoziția statelor membre
ale UE în cadrul următorului plan de cheltuieli pe o perioadă de șapte ani.
„Acest an este de o importanță crucială pentru următorul buget pe șapte ani al Uniunii Europene.
Este vital ca toate părțile interesate să ia decizii informate, astfel încât politica de coeziune să
producă și mai multe rezultate cu un buget redus”, a declarat doamna Iliana Ivanova, membra
Curții de Conturi Europene responsabilă de acest studiu. „În acest context, studiul elaborat de
Curte explică într-un mod accesibil procesul complicat de alocare către statele membre
a finanțării aferente politicii de coeziune. Sperăm că studiul nostru va ajuta la stimularea unei
discuții constructive cu privire la aceste aspecte.”
Studiul de caz rapid prezintă o imagine generală a modului în care UE alocă statelor membre și
regiunilor fonduri pentru politica sa de coeziune, menită să reducă decalajul dintre regiunile
bogate și cele sărace din Uniunea Europeană. În cadrul studiului, Curtea compară sumele propuse
pentru perioada 2021-2027 cu sumele din perioada anterioară, 2014-2020. De asemenea,
documentul conține exemple care ilustrează calculele implicate în proces.
Pentru perioada 2021-2027, Comisia Europeană a propus un buget al UE în valoare de
1 279 de miliarde de euro, din care 373 de miliarde de euro ar urma să fie alocați pentru
cheltuielile din domeniul coeziunii. Această sumă este cu 10 % mai mică decât în perioada
anterioară. Procesul este în mare parte similar cu cel utilizat în perioadele anterioare; Comisia
a fost mai transparentă decât în trecut, dar procesul rămâne relativ complicat.
Decizia cu privire la proporția din bugetul total pe șapte ani al UE care ar trebui alocată coeziunii
este, în esență, o decizie politică. În etapa următoare, pe baza unei serii de procese
metodologice, Comisia alocă către statele membre și către regiuni finanțarea aferentă politicii de
coeziune din Fondul european de dezvoltare regională, din Fondul social european Plus și din
Fondul de coeziune. Cea mai mare parte a finanțării este alocată țărilor și regiunilor pe baza
bogăției lor relative.

Scopul acestui comunicat de presă este să prezinte mesajele principale ale studiului de caz rapid publicat de Curtea de
Conturi Europeană.
Textul integral al studiului este disponibil la adresa www.eca.europa.eu.
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Totodată, țările și regiunile pot beneficia de fonduri pe baza unor factori socioeconomici și de
mediu, cum ar fi nivelul de șomaj în rândul tinerilor sau nivelul studiilor absolvite. Pentru prima
dată, au fost incluse printre acești factori migrația și emisiile de gaze cu efect de seră, dar, potrivit
Curții, efectul lor este limitat.
Pentru perioada 2021-2027, nivelurile propuse ale finanțării din politica de coeziune pentru
fiecare țară în parte au suferit modificări, deoarece numeroase regiuni și unele țări au devenit
mai sărace sau mai bogate în comparație cu perioada anterioară. Cu toate acestea, nivelul maxim
al fondurilor de coeziune pe care o țară le poate primi nu poate depăși cu mai mult de 8 % suma
alocată în perioada 2014-2020, iar nivelul minim al acestor fonduri nu poate suferi o reducere de
mai mult de 24 %. Aceste plafoane și „plase de siguranță” asigură faptul că suma acordată unei
țări nu variază prea mult de la o perioadă de șapte ani la alta.
Propunerile Comisiei pentru următoarea perioadă de programare includ, pentru prima dată,
sume specificate per stat membru. Potrivit acestor propuneri, șapte țări ar urma să primească
o sumă mai mare din fondurile de coeziune, șase ar beneficia de aceeași sumă, iar 14 ar primi mai
puțin. Ca și în perioada anterioară, trei sferturi din totalul fondurilor sunt alocate regiunilor mai
sărace și mai puțin dezvoltate. Sumele alocate inițial fac obiectul unor negocieri ulterioare care
implică instituțiile UE și statele membre.
Note către editori
Se preconizează că Parlamentul European și Consiliul vor lua o decizie în următoarele 12 luni cu
privire la sumele propuse pentru fiecare stat membru din finanțarea aferentă politicii de
coeziune.
Din acest studiu au fost excluse orice considerații referitoare la Brexit.
Studiul de caz rapid al Curții, intitulat „Alocarea către statele membre a finanțării aferente
politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027”, este disponibil pe site-ul Curții în 23 de limbi
ale UE.
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