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Glosar
„Plasă de siguranță”: alocarea minimă exprimată ca procent din alocarea primită în
perioada de programare anterioară.

Cadru financiar multianual (CFM): planul de cheltuieli al UE care stabilește
prioritățile (pe baza obiectivelor de politică) și plafoanele, în general pentru o perioadă
de șapte ani. Constituie structura în care sunt stabilite bugetele anuale ale UE și fixează
plafoane pentru fiecare categorie de cheltuieli. Cadrul financiar multianual curent
acoperă perioada 2014-2020.

Cooperarea teritorială europeană (ETC – European Territorial
Cooperation): un cadru pentru cooperarea interregională, transfrontalieră și
transnațională, care orientează schimburile de politici și punerea în aplicare
a acțiunilor comune. Acest cadru este finanțat de FEDR.

DG REGIO: Direcția Generală Politică Regională și Urbană.
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane
(FEAD): un instrument menit să ajute cei mai săraci membri ai societății, prin
combinarea ajutorului alimentar și a asistenței materiale de bază cu măsuri de
incluziune socială pe termen lung menite să scoată aceste persoane din sărăcie.

Fondul de coeziune: fond al UE care urmărește reducerea decalajelor economice și
sociale din cadrul UE prin finanțarea de investiții în statele membre al căror venit
național brut pe cap de locuitor se situează sub nivelul de 90 % din media UE.

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR): fond care urmărește să
consolideze coeziunea economică și socială în întreaga Uniune Europeană, corectând
dezechilibrele regionale prin acordarea de sprijin financiar pentru următoarele
domenii prioritare: inovare și cercetare, agenda digitală, întreprinderile mici și mijlocii
și economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

Fondul social european Plus (FSE+): fond al UE prevăzut pentru perioada
bugetară 2021-2027 cu obiectivul de a crea oportunități în materie de educație și de
ocupare a forței de muncă, precum și de a ameliora situația persoanelor expuse
riscului de sărăcie. Spre deosebire de Fondul social european (predecesorul său), FSE+
include inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” și Fondul de ajutor european destinat
celor mai defavorizate persoane.
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Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” (YEI – Youth Employment
Initiative): un program care face parte din Garanția pentru tineret și care urmărește
să sprijine tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program
educațional sau de formare din regiunile cu o rată a șomajului în rândul tinerilor de
peste 25 %.

Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE): un instrument de
identificare a priorităților de investiții și de acordare de asistență financiară în
sectoarele energiei, transporturilor și tehnologiei informației și comunicațiilor în
vederea creării unei infrastructuri de înaltă performanță, sustenabile și interconectate.
Mecanismul este gestionat în mod direct de Comisie.

Metoda Berlin: o metodologie elaborată în 1999 și utilizată pentru alocarea
fondurilor de coeziune în funcție de prosperitatea regională și națională și de rata
șomajului. Nucleul metodei s-a păstrat, dar criteriile sale au evoluat cu fiecare perioadă
de programare, astfel încât să reflecte noile provocări și obiective de politică.

Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică (NUTS): clasificare utilizată
în statisticile regionale și în alocarea finanțării, care împarte statele membre în regiuni
încadrate în trei categorii, în funcție de subdiviziunile administrative naționale
existente și de anumite praguri ale populației. În ordine descrescătoare, aceste
categorii sunt următoarele: NUTS 1 (3-7 milioane de locuitori), NUTS 2 (800 0003 milioane) și NUTS 3 (150 000-800 000).

Perioadă de programare: perioada în cursul căreia cheltuielile UE sunt planificate
și executate.

Politica de coeziune: principala politică de investiții a UE, al cărei obiectiv este
reducerea decalajelor economice și sociale dintre regiuni și dintre statele membre, prin
promovarea creării de locuri de muncă, a competitivității întreprinderilor, a creșterii
economice, a dezvoltării durabile și a cooperării transfrontaliere și interregionale.
Politica de coeziune este finanțată din Fondul european de dezvoltare regională
(FEDR), din Fondul social european Plus (FSE+) și din Fondul de coeziune.

Primă: o plată suplimentară care se adaugă la alocarea regională de bază, pe baza
diferitor criterii socioeconomice și de mediu.

Produs intern brut (PIB): o măsură standard a bogăției unei țări, exprimată prin
valoarea monetară a tuturor bunurilor și serviciilor produse într-o anumită perioadă de
timp în cadrul economiei.
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Rata AROPE: se referă la procentul de persoane care sunt expuse riscului de sărăcie
sau de excluziune socială.

Rata NEET: desemnează procentul de persoane care nu sunt încadrate profesional și
nu urmează niciun program educațional sau de formare. Această categorie include atât
șomerii, cât și persoanele inactive.

Regiune de tranziție: o regiune în care PIB-ul pe cap de locuitor este cuprins între
75 % și 90 % (2014-2020) sau 75 % și 100 % (2021-2027) din media UE.

Regiune mai dezvoltată: o regiune în care PIB-ul pe cap de locuitor depășește 90 %
(2014-2020) sau 100 % (2021-2027) din media UE.

Regiune mai puțin dezvoltată: o regiune în care PIB-ul pe cap de locuitor este sub
75 % din media UE.

Regiuni nordice slab populate: regiunile cele mai nordice ale Suediei, precum și
regiunile cele mai nordice și regiunile de est ale Finlandei.

Regiuni ultraperiferice: o clasificare care se referă la nouă regiuni din Uniunea
Europeană, și anume cele cinci departamente franceze de peste mări și comunitatea
franceză de peste mări din Saint-Martin, comunitatea autonomă spaniolă a Insulelor
Canare și regiunile autonome portugheze Azore și Madeira. Aceste regiuni se
confruntă cu anumite constrângeri (izolare geografică, insularitate, suprafață redusă,
relief și climă dificile, dependență economică etc.) care afectează dezvoltarea lor
socioeconomică.

Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC): regulament al UE care
acoperă mai multe fonduri aflate în gestiune partajată. Pentru perioada 2014-2020,
regulamentul aplicabil este Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului
European și al Consiliului. Pentru perioada 2021-2027 există o propunere a Comisiei,
publicată în mai 2018, vizând stabilirea dispozițiilor care vor reglementa șapte fonduri
aflate în gestiune partajată: Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de
coeziune, Fondul social european Plus, Fondul european pentru pescuit și afaceri
maritime, Fondul pentru azil și migrație, Fondul pentru securitate internă și
Instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vize.

Standardul puterii de cumpărare (SPC): o unitate monetară artificială utilizată
pentru exprimarea agregatelor conturilor naționale, ajustate pentru a ține cont de
diferențele care există între statele membre în ceea ce privește nivelul prețurilor.
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Strategia Europa 2020: strategia pe zece ani a Uniunii Europene, lansată în 2010,
cu scopul de a stimula creșterea și de a crea locuri de muncă.

Venit național brut (VNB): măsură standard a bogăției unei țări, bazată pe
veniturile încasate din surse interne și din străinătate.
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Sinteză
I Comisia Europeană a propus ca UE să cheltuiască 373 de miliarde de euro în

următoarea perioadă de programare (2021-2027) pentru politica de coeziune, care are
obiectivul de a reduce decalajul dintre regiunile bogate și cele sărace din Uniunea
Europeană. Finanțarea aferentă politicii de coeziune este direcționată către statele
membre prin intermediul a trei fonduri: Fondul european de dezvoltare regională
(FEDR), Fondul social european Plus (FSE+) și Fondul de coeziune.

II Proporția din bugetul total al UE care este alocată politicii de coeziune este, în

esență, o decizie politică. Suma alocată fiecărui stat membru este decisă în urma unei
serii de procese, care, în linii mari, au rămas aceleași ca în perioada 2000-2006. Pentru
perioada 2021-2027, Comisia a publicat propunerile sale privind metodologia de
alocare ca parte a unor propuneri mult mai vaste vizând un „regulament de stabilire
a unor dispoziții comune” (RDC). Acesta are menirea de a reglementa întreaga
activitate a celor trei fonduri aflate în gestiune partajată menționate mai sus, precum
și alte patru fonduri mai mici. Procesele prin care se stabilesc sumele puse la dispoziția
statelor membre sunt relativ complicate. Prin urmare, scopul prezentului studiu de caz
rapid este de a descrie aceste procese, în contextul lor, astfel încât părțile interesate să
poată înțelege raționamentele de la baza lor și modul în care ele funcționează.

III În cadrul politicii de coeziune, Comisia propune alocarea unei sume totale de

326,3 miliarde de euro pentru FEDR/FSE+, restul de 46,7 miliarde de euro fiind destinat
Fondului de coeziune. În ceea ce privește FEDR/FSE+, există două obiective de nivel
înalt: Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică (316,8 miliarde
de euro) și Cooperare teritorială europeană (9,5 miliarde de euro). Procesele de
alocare variază.
o

În cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere
economică”, sunt utilizate diferite procese pentru cele trei categorii definite în
funcție de bogăția regională (regiuni mai puțin dezvoltate, regiuni de tranziție și
regiuni mai dezvoltate). Principalul criteriu care determină finanțarea este
prosperitatea relativă, dar regiunile pot beneficia, de asemenea, de prime
suplimentare legate de anumiți factori socioeconomici și de mediu: șomajul, în
special șomajul în rândul tinerilor, nivelul de instruire, emisiile de gaze cu efect de
seră și migrația. Ultimii doi dintre acești factori sunt propuși pentru prima dată
pentru perioada 2021-2027.

o

În cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, finanțarea este alocată
regiunilor în primul rând pe baza populațiilor afectate.
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o

Finanțarea din Fondul de coeziune este disponibilă pentru statele membre a căror
bogăție se situează sub 90 % din media UE. Sumele sunt alocate pe baza
populațiilor și a suprafețelor statelor membre eligibile, ele fiind ajustate în funcție
de prosperitatea relativă.

Per total, bogăția relativă determină puțin peste 80 % din alocări.

IV Ca și în perioadele anterioare, alocările care rezultă din procesele descrise mai sus
fac obiectul unor ajustări suplimentare, menite să atenueze fluctuațiile semnificative
ale sumelor primite de fiecare stat membru în parte. Aceste ajustări iau forma unor
plafoane ce limitează suma maximă care poate fi primită, precum și a unor „plase de
siguranță” care garantează un nivel minim de finanțare.

V Comisia propune alte două ajustări, care ar urma să intervină după ce plafoanele și

„plasele de siguranță” au fost luate în considerare. În primul rând, Comisia a propus să
se mențină transferul sumei de 11 miliarde de euro din Fondul de coeziune către
Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE), aflat în gestiune directă. De
asemenea, separat de propunerea sa inițială privind RDC, Comisia a propus
o metodologie de alocare a fondurilor către FSE+, cu scopul de a diferenția, la nivel de
stat membru, alocările pentru FSE+ (100 de miliarde de euro în total) și alocările
pentru FEDR. Principalul criteriu este reprezentat de proporția resurselor FSE primite
de fiecare stat membru pentru perioada 2014-2020, ajustată prin trimitere la două
criterii suplimentare referitoare la șomajul în rândul tinerilor și la incluziunea socială.

VI Propunerea Comisiei ar însemna că, în perioada 2021-2027, statele membre ar

primi, în total, cu 10 % mai puține fonduri de coeziune decât în perioada anterioară. Un
factor semnificativ care stă la baza modificării alocărilor individuale este evoluția
nivelului de prosperitate al multor regiuni (și al unor state membre), care duce la
o reclasificare a statutului acestora (de exemplu, de la regiuni mai puțin dezvoltate la
regiuni de tranziție). Efectul plafoanelor și al „plaselor de siguranță” înseamnă că
niciun stat membru nu va beneficia de o creștere de peste 8 % a fondurilor aferente
politicii de coeziune, dar, în același timp, niciun stat membru nu va suferi o reducere
de peste 24 % a acestei finanțări. Ponderea totală a fondurilor aferente politicii de
coeziune care sunt destinate regiunilor mai puțin dezvoltate, așa cum este prevăzută în
propunere, ar urma să rămână constantă, și anume la 75 % din fondurile disponibile.

VII Etapa finală a procesului are loc în afara metodologiei propuse de Comisie, mai

precis în cadrul negocierilor politice care implică UE și statele membre. În perioadele
anterioare, aceste negocieri au condus la alocări suplimentare pentru anumite state
membre și regiuni. Așa cum se prezenta situația în februarie 2019, calendarul revizuit –
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în conformitate cu concluziile Consiliului European — preconizează ajungerea la un
compromis privind cadrul financiar multianual (CFM) în toamna anului 2019 și
finalizarea negocierilor privind RDC la scurt timp după aceea.
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Introducere
01 Politica de coeziune – menită „să promoveze coeziunea economică, socială și

teritorială între statele membre” – este unul dintre domeniile cele mai importante de
activitate ale Uniunii Europene (UE), reprezentând aproximativ o treime din bugetul
său. Fiecare stat membru are dreptul să cheltuiască o sumă fixă, direcționată prin
diferite mecanisme de finanțare, în urmărirea obiectivelor politicii de coeziune.
Procesele prin care se stabilesc sumele puse la dispoziția statelor membre sunt relativ
complicate. Scopul prezentului studiu de caz rapid este de a descrie aceste procese, în
contextul lor, pentru a-i ajuta pe cititori să înțeleagă raționamentele de la baza lor și
modul în care ele funcționează.

02 Întrucât nu este un raport de audit, acest studiu de caz rapid nu conține evaluări,

concluzii sau recomandări de audit. Curtea pune accentul pe alocarea propusă
a fondurilor de coeziune pentru următoarea perioadă de programare, 2021-2027. Se
preconizează că legiuitorii UE vor lua o decizie cu privire la această alocare în cursul
următoarelor 12 luni. Aceste propuneri sunt comparate cu perioadele anterioare, după
caz. Studiul este structurat după cum urmează:
o

principiile de bază ale procesului de alocare și o prezentare generală a acestuia;

o

alocările inițiale pentru statele membre, care cuprind o serie de etape diferite;

o

ajustările ulterioare ale alocărilor inițiale.
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Principiile de alocare și o prezentare
generală a procesului
Principiile de alocare

03 În conformitate cu obiectivul prevăzut în tratat1, politica de coeziune este

concepută cu scopul de a reduce decalajul dintre regiunile sărace și cele bogate din
Uniunea Europeană. În concordanță cu logica acestei politici, principiul fundamental
care stă la baza alocării este că resursele trebuie direcționate către țările și regiunile
cele mai sărace. Cu toate acestea, ca și în perioadele anterioare, regiunile mai bogate
nu sunt excluse de la finanțarea din fondurile de coeziune nici în cadrul financiar
multianual (CFM) 2021-2027. Potrivit Comisiei, acest lucru se explică prin faptul că
multe dintre cele mai importante provocări (cum ar fi globalizarea și tranziția către
o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon) afectează din ce în ce mai mult
numeroase regiuni din UE, inclusiv pe cele mai dezvoltate 2.

04 Pentru perioada de programare 2000-2006 a fost introdusă o metodologie de

alocare a fondurilor 3. De atunci, abordarea generală a rămas relativ constantă. Criteriul
care are cel mai mare efect asupra cuantumului fondurilor primite de statele membre
și de regiuni rămâne cel al bogăției relative 4. În procesul de alocare sunt utilizate și alte
criterii, reflectând prioritățile de politică, dar aceste criterii au o pondere mult mai
redusă. În perioadele de programare anterioare au fost utilizate criterii privind piața
muncii și educația; pentru perioada 2021-2027, Comisia propune fluxurile de migrație
și emisiile de gaze cu efect de seră drept criterii suplimentare. În anexa I sunt
prezentate mai multe detalii cu privire la evoluția criteriilor. Întrucât fiabilitatea datelor

1

Articolul 174 TFUE.

2

Comisia Europeană, Fișă informativă, 29 mai 2018, și Evaluarea impactului 2021-2027,
SWD(2018) 283 final.

3

Cunoscută ca „metoda Berlin”, deoarece a fost convenită la summitul de la Berlin din 1999.

4

După examinarea unor indicatori alternativi, Comisia consideră că această măsură este
indicatorul cel mai neutru și cel mai fiabil, reflectând nevoile regiunilor și ale statelor
membre, precum și disparitățile dintre acestea. A se vedea DG REGIO, Raportul din
iulie 2014 privind coeziunea economică, socială și teritorială, p. 198.
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și acceptarea de către statele membre sunt de o importanță crucială, Comisia
utilizează datele furnizate de Eurostat ca bază pentru stabilirea alocărilor.

05 Procesul include anumite mecanisme, sub formă de plafoane și „plase de

siguranță”, pentru a se asigura faptul că alocările care revin fiecărui stat membru în
parte nu variază într-o măsură prea mare de la o perioadă de programare la alta.

06 Deciziile finale privind alocările din CFM sunt luate într-un context cu

o încărcătură politică deosebită. Având în vedere că acest cadru este aprobat în
unanimitate, rezultatul procesului de alocare trebuie să fie acceptabil pentru
Parlamentul European și pentru toate statele membre. În general, sunt necesare
negocieri ample: în perioadele anterioare, statelor membre li s-au alocat sume
suplimentare în afara aplicării formulelor relevante. Alocarea finală este fructul unui
compromis politic.

Prezentare generală a procesului

07 Pentru perioada 2021-2027, Comisia a inclus în propunerea de RDC5, pentru

prima dată, o descriere a metodologiei de alocare. Propunerea include, de asemenea,
sumele alocate statelor membre.

08 Figura 1 de mai jos prezintă în mod sintetic modul în care Comisia propune ca

resursele totale ale UE pentru perioada respectivă să fie transpuse în alocări aferente
politicii de coeziune pentru fiecare stat membru și pentru fiecare fond în parte. Toate
cifrele menționate în acest studiu sunt exprimate în prețuri curente, cu excepția
cazului în care se indică altfel.

5

Anexa XXII la propunerea de RDC, COM(2018)375 final. Propunerea se bazează pe asumpția
că Regatul Unit va părăsi UE la sfârșitul lunii martie 2019. În februarie 2019, modalitățile
prevăzute pentru posibila retragere a Regatului Unit erau incerte. Prin urmare, din acest
studiu au fost excluse orice considerații legate de Brexit.
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Figura 1 – Procesul de alocare a finanțării aferente politicii de coeziune
CFM 2021-2027 = 1 279 mld. de euro
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Notă: sumele prezentate reprezintă propunerile Comisiei pentru perioada 2021-2027. Acestea includ
finanțarea care nu este alocată în mod direct statelor membre (așa-numitele „transferuri”):
11,3 miliarde de euro transferate din Fondul de coeziune către Mecanismul pentru interconectarea
Europei (MIE), 1,3 miliarde de euro pentru asistența tehnică gestionată de Comisie (pentru toate
fondurile), 1,2 miliarde de euro pentru componentele interregionale ale obiectivului de cooperare
teritorială europeană, 0,6 miliarde de euro din FEDR pentru Inițiativa urbană europeană și 0,2 miliarde
de euro pentru cooperarea transnațională în cadrul FSE+.

09 Primele etape ale procesului sunt următoarele:
o

punctul de plecare îl reprezintă bugetul multianual global al UE pentru perioada
de programare. În mai 2018, Comisia a publicat propunerile sale pentru
următoarea perioadă, 2021-2027 6. Propunerea Comisiei reprezintă o creștere de
18 % a bugetului total în comparație cu perioada anterioară 2014-2020 (și anume
de la 1 087 de miliarde de euro la 1 279 de miliarde de euro). După ajustări,
această creștere reprezintă 5 % 7;

6

COM(2018) 322 final și COM(2018) 321 final.

7

Curtea de Conturi Europeană, documentul de informare intitulat The Commission’s
proposal for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework (Propunerea Comisiei pentru
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o

în cadrul acestui pachet financiar total, Comisia propune alocarea a 442 de
miliarde de euro pentru domeniul „Coeziune și valori”. Din această sumă, 373 de
miliarde de euro sunt alocați politicii de coeziune (cu 10 % mai puțin decât în
perioada anterioară). Alocarea acestei ultime sume face obiectul prezentului
studiu de caz. Politica de coeziune este finanțată din trei fonduri: Fondul
european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european Plus (FSE+) și
Fondul de coeziune;

o

din finanțarea totală aferentă politicii de coeziune, UE a rezervat 46,7 miliarde de
euro pentru Fondul de coeziune, iar FEDR/FSE+, care, inițial, beneficiază de
o alocare comună, reprezintă restul;

o

în ceea ce privește suma totală de 326,3 miliarde de euro alocată pentru
FEDR/FSE+, UE are două obiective: obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de
muncă și creștere economică”, care reprezintă cea mai mare parte a fondurilor, și
obiectivul de cooperare teritorială europeană. În cadrul primului obiectiv, o sumă
mică (1,6 miliarde de euro) este alocată pentru sprijinirea „regiunilor
ultraperiferice și a regiunilor nordice slab populate”.

10 Etapa următoare este prima în care sunt stabilite alocările pentru fiecare stat

membru — fie pentru întreaga țară, fie pentru regiuni ale acesteia. Pentru alocarea
inițială a diferitor elemente din totalul fondurilor de coeziune disponibile, se utilizează
procese diferite, astfel cum sunt prezentate în secțiunile următoare și în anexa II. Vom
explica mai întâi modul de alocare utilizat pentru FEDR/FSE+ și apoi metoda utilizată
pentru Fondul de coeziune. Ultima secțiune a acestei părți a studiului este consacrată
ajustărilor ulterioare (inclusiv plafoane și „plase de siguranță”) și acoperă de asemenea
alocarea către FSE+. Documentul conține mai multe exemple detaliate, care ilustrează
calculele, pentru state membre sau regiuni fictive.

cadrul financiar multianual 2021-2027), iulie 2018, punctele 4 și 6. Printre ajustări se
numără necesitatea de a se ține seama de inflație și de Brexit.
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Alocările inițiale pentru statele
membre
Alocarea pentru obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de
muncă și creștere economică”

11 Pentru alocarea fondurilor legate de cele două obiective ale FEDR/FSE+ sunt

utilizate procese diferite. În cadrul primului obiectiv, „Investiții pentru ocuparea forței
de muncă și creștere economică”, un criteriu important este bogăția relativă
a regiunilor 8. Comisia propune următoarea clasificare pentru perioada 2021-2027 (a se
vedea și anexa X):
o

regiuni mai puțin dezvoltate, unde PIB-ul mediu pe cap de locuitor este sub 75 %
din media UE;

o

regiuni de tranziție, în care PIB-ul mediu pe cap de locuitor este între 75 % și
100 % din media UE;

o

regiuni mai dezvoltate, unde PIB-ul mediu pe cap de locuitor este mai mare decât
media UE.

Regiunile mai puțin dezvoltate

12 Alocarea pentru regiunile mai puțin dezvoltate este stabilită în trei etape și este
ilustrată în anexa III (a):
1.

diferența dintre PIB-ul pe cap de locuitor al regiunii respective și PIB-ul mediu pe
cap de locuitor al UE – așa-numitul „decalaj de prosperitate” – se înmulțește cu
populația regiunii;

2.

la cifra obținută se aplică un coeficient care reflectă bogăția relativă a statului
membru în care se situează regiunea respectivă – a se vedea anexa III (b). Prin
urmare, o regiune săracă dintr-o țară săracă primește mai mult decât o regiune la
fel de săracă într-o țară mai puțin săracă;

8

Comisia măsoară bogăția utilizând produsul intern brut (PIB) și venitul național brut (VNB),
cu sau fără ajustări care să reflecte puterea de cumpărare. Acești termeni sunt explicați în
glosar.
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3.

regiunile pot beneficia de prime suplimentare legate de factori socioeconomici și
de mediu: nivelul șomajului și, în special, al șomajului în rândul tinerilor, nivelul de
instruire, emisiile de gaze cu efect de seră și migrația – a se vedea anexa III (c).

13 Un exemplu detaliat, care ilustrează, pentru o regiune fictivă, procesul utilizat
pentru regiunile mai puțin dezvoltate, este prezentat în tabelul 1.

Tabelul 1 – Exemplu detaliat de calculare a alocării individuale pentru
regiunile mai puțin dezvoltate
Regiune
Etapa (1)

Etapa (2)

Prima 1 - Șomajul

Etapa (3)
(exemplu pentru
3 prime)

Prima 2 - Șomajul în
rândul tinerilor

Prima 3 - Emisiile de
gaze cu efect de seră

Alocare pentru 2021-2027

(1) PIB-ul regional pe cap de locuitor
(2) PIB-ul UE pe cap de locuitor
(3) Decalajul de prosperitate = (2)-(1)
(4) Populația regiunii
(5) Suma teoretică inițială = (3) x (4) x 7 ani
VNB-ul național pe cap de locuitor
(6) Coeficientul corespunzător (a se vedea anexa IIIb)
(7) Alocare individuală = (5) x (6)
Numărul de șomeri (a)
Rata șomajului (b)
Media pentru regiunile mai puțin dezvoltate (c)
Numărul de persoane cu care este depășită media
(8) Valoarea primei = (d) x 500 EUR x 7 ani
Numărul de tineri șomeri (a)
Rata șomajului în rândul tinerilor (b)
Media pentru regiunile mai puțin dezvoltate (c)
Numărul de persoane cu care este depășită media
(dacă b>c) (d) = (a) - [(a)/(b)x(c)]
(9) Valoarea primei = (d) x 500 EUR x 7 ani
Emisiile naționale de CO 2 (a)
Ținta pentru 2030 (b)
Cantitatea cu care este depășită ținta (dacă a>b)
(c) = (a) - (b)
Ponderea regiunii din populația națională (d)
(10) Valoarea primei = (c) x (d) x 1 EUR x 7 ani
= (7) + (8) + (9) + (10)

15 000 EUR
25 000 EUR
10 000 EUR
3 500 000
245 mld. EUR
90 % din media
UE
1,3 %
3 185 mil. EUR
300 000
13,2 %
13,5 %
0
0 EUR
60 000
35,0 %
32,6 %
4 114
14,4 mil. EUR
200 mil. tone
175 mil. tone
25 mil. tone
10,0 %
17,5 mil. EUR
3 216,9 mil. EUR

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza propunerii de RDC a Comisiei, anexa XXII punctul 1
literele (a)-(g).
Notă: acesta nu este procesul complet de alocare, întrucât exemplul nu indică alocarea tuturor primelor.
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Regiunile de tranziție

14 Comisia propune ca, pentru perioada 2021-2027, regiunile de tranziție să fie cele

în care PIB-ul pe cap de locuitor se situează între 75 % și 100 % din media UE 9. Pentru
perioada 2014-2020, echivalentul utilizat era de 75 %-90 % din media UE; regiunile din
categoria 90 %-100 % erau încadrate anterior ca „mai dezvoltate” – a se vedea
punctul 16 de mai jos. O astfel de modificare mărește în mod considerabil populația
acoperită de această categorie, de la mai puțin de 15 % la peste 25 % din populația UE.
Efectul trecerii de la statutul de „regiune mai dezvoltată” la cel de „regiune de
tranziție” este acela că regiunile respective tind să primească o finanțare mai mare din
politica de coeziune. Comisia justifică această modificare prin persistența dificultăților
structurale cu care se confruntă regiunile cu venituri medii, care sunt treptat prinse din
urmă de regiuni mai puțin prospere, dar care se dezvoltă rapid 10, în timp ce decalajul
lor față de regiunile mai dezvoltate persistă. Țările cele mai afectate de această
modificare sunt Finlanda, Franța, Germania, Slovenia și Țările de Jos. În cadrul acestei
extinderi a gamei de regiuni de tranziție, mecanica procesului de alocare propus
pentru perioada 2021-2027 este, în linii mari, similară cu cea din perioada 2014-2020.

15 Procesul de alocare, ilustrat în anexa IV, cuprinde patru etape:
1.

se determină un nivel minim de sprijin (18 euro pe cap de locuitor pe an), înainte
de prime. Aceasta este suma inițială teoretică pe cap de locuitor pe care regiunea
ar primi-o dacă ar fi mai dezvoltată 11;

2.

se calculează un nivel maxim al sprijinului, înainte de prime. Acest nivel este de
60 % din alocarea pe cap de locuitor pe care regiunea ar primi-o dacă ar fi mai
puțin dezvoltată (punctul 12), cu un PIB pe cap de locuitor de 75 % din media
UE 12;

3.

sprijinul pentru regiunea în cauză este apoi determinat pe baza PIB-ului relativ pe
cap de locuitor al regiunii, raportat la media UE, în limitele minime și maxime
indicate mai sus. Figura 2 conține un exemplu detaliat, pentru o regiune cu un PIB

9

Articolul 102 alineatul (2) litera (b) din propunerea de RDC a Comisiei [COM(2018) 375
final].

10

P. 198 din Al șaselea raport privind coeziunea economică, socială și teritorială, DG REGIO,
iulie 2014.

11

Propunerea de RDC a Comisiei, anexa XXII punctul 2 litera (a) și punctul 3.

12

Ibidem, punctul 1 literele (a) și (b).
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pe cap de locuitor de 87,8 % din media UE; din figură reiese că regiunea
respectivă ar primi anual 50 de euro pe cap de locuitor;
4.

Statele membre pot beneficia de aceleași prime suplimentare ca și în cazul
regiunilor mai puțin dezvoltate [anexa III (c)], legate de anumiți factori
socioeconomici și de mediu: nivelul șomajului și, în special, al șomajului în rândul
tinerilor, nivelul de instruire, emisiile de gaze cu efect de seră și migrația.

Figura 2 – Exemplu detaliat de calcul al unei alocări inițiale pentru
o regiune de tranziție fictivă
8

Alocare maximă pe cap de locuitor

Alocare pe an și pe cap de locuitor
(în euro)

80 €

7

6

Regiunea B

5

x

50 €
4

3

2

18 €
Alocare minimă pe cap de locuitor
1

0

75 %

80 %

85 %

87,8 %

90 %

95 %

100 %

PIB-ul pe cap de locuitor exprimat în raport cu media UE

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza anexei XXII punctul 2 literele (a) și (b).
Notă: graficul ilustrează modul în care, pentru această regiune, bogăția sa de 87,8 % din media UE are ca
rezultat o alocare pe cap de locuitor de 50 de euro pe an.

Regiunile mai dezvoltate

16 Regiunile mai dezvoltate sunt regiunile al căror PIB pe cap de locuitor se situează

peste media UE 13. Metodologia de alocare diferă de cele două metodologii descrise
anterior, dar rămâne, în linii mari, similară cu cea existentă pentru
perioada 2014-2020. Așa cum este ilustrat în anexa V (a), procesul se desfășoară în trei
etape:

13

Articolul 102 alineatul (2) litera (c) din propunerea de RDC a Comisiei [COM(2018) 375
final].
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1.

Comisia calculează finanțarea totală pentru regiunile mai dezvoltate prin
înmulțirea unei sume pe persoană pe an cu populația din regiunile respective;

2.

din totalul obținut, suma alocată apoi fiecărei regiuni se bazează pe date
referitoare la șapte indicatori demografici și socioeconomici. Acești indicatori au
ponderi diferite, variind de la 20 % pentru efectivul de populație și nivelul de
instruire până la 2,5 % pentru densitatea populației. Indicatorii și ponderile
aferente figurează în anexa V (b). Pentru a determina suma alocată fiecărei
regiuni, cota aferentă acesteia se calculează pentru fiecare indicator și se aplică la
finanțarea totală disponibilă. Tabelul 2 conține un exemplu detaliat de aplicare
a acestei metode pentru primul indicator;

3.

ca ultimă etapă, se pot adăuga, dacă este cazul, prime legate de emisiile de gaze
cu efect de seră și de migrație, utilizând aceleași procese ca cele aplicate în cazul
regiunilor mai puțin dezvoltate și al regiunilor de tranziție.

Tabelul 2— Exemplu detaliat de aplicare a metodei de alocare pentru
regiunile mai dezvoltate: simulare bazată pe indicatorul 1 (populație)
Etapa 1: Resursele disponibile pentru toate
regiunile mai dezvoltate
(fără prime)

Etapa 2:

Regiune
(1) Populația totală
(2) Alocare pe cap de locuitor
(3) Finanțarea totală pentru regiunile mai dezvoltate = (1) x (2) x 7 ani
(4) Populația regiunii
(5) Populația totală a regiunilor mai dezvoltate
(6) Ponderea populației = (4) / (5)
(7) Ponderea indicatorului 1 din resursele disponibile
(8) Pondere redimensionată pentru regiunea în cauză = (7) x (6)
(9) Alocare finală pentru regiune pe baza indicatorului 1 = (8) x (3)

208 mil.
18 EUR
26,2 mld. EUR
6 mil.
208 mil.
2,9 %
20 %
0,6 %
151 mil. EUR

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza propunerii de RDC a Comisiei, anexa XXII punctele 3 și 4.

17 Ca și în perioada 2014-2020, în cadrul acestui obiectiv, Comisia propune, de

asemenea, ca o sumă de 1,6 miliarde de euro să fie consacrată regiunilor
ultraperiferice și regiunilor nordice slab populate. Finanțarea ar urma să fie alocată pe
baza efectivului de populație.

Alocarea pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană

18 Obiectivele politicii de coeziune legate de obiectivul de cooperare teritorială

europeană sunt finanțate prin FEDR. În cadrul acestui obiectiv, alocarea se bazează pe
patru componente [anexa VI (a)]: cooperare transfrontalieră terestră, cooperare
maritimă, cooperare transnațională și cooperare în regiunile ultraperiferice. Pentru
perioada 2021-2027, Comisia propune alocarea a 9,5 miliarde de euro pentru acest
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obiectiv14, cu sume diferite disponibile pentru fiecare componentă. În cadrul fiecărei
componente, finanțarea ar urma să fie alocată regiunilor eligibile în funcție de
populația afectată – a se vedea anexa VI (b). Cea mai mare parte a finanțării este
consacrată componentei de cooperare terestră.

19 Un exemplu detaliat de finanțare în cadrul obiectivului de cooperare teritorială
europeană este prezentat în tabelul 3.

Tabelul 3 – Exemplu detaliat de calculare a alocării care revine unui stat
membru în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană
Stat membru

A. Cooperare
transfrontalieră
terestră

(1) Cota statului membru din populația totală a regiunilor situate la frontierele
terestre
(2) Cota din populația totală care locuiește la mai puțin de 25 de kilometri de
frontieră
(3) Cotă ponderată = 60 % x (1) + 40 % x (2)
(4) Totalul finanțării disponibile pentru această componentă
(5) Alocarea pentru această componentă = (3) x (4)

B. Cooperare
maritimă*

(1) Cota statului membru din populația totală a regiunilor situate la frontierele
costiere
(2) Cota din populația totală care locuiește la mai puțin de 25 de kilometri de
frontierele costiere
(3) Cotă ponderată = 60 % x (1) + 40 % x (2)

5,0 %
10,0 %
7,0 %
5,0 mld. de euro
350 mil. EUR
1,0 %
2,0 %
1,4 %

(4) Totalul finanțării disponibile pentru această componentă
(5) Alocarea pentru această componentă = (3) x (4)

1,35 mld. EUR
19 mil. EUR

C. Cooperare
transnațională*

(1) Ponderea populației statului membru în raport cu populația UE
(2) Totalul finanțării disponibile pentru această componentă
(3) Alocarea pentru această componentă = (1) x (2)

5,0 %
1,65 mld. EUR
82,5 mil. EUR

D. Cooperarea
regiunilor
ultraperiferice

(1) Ponderea populației statului membru în raport cu populația regiunilor
ultraperiferice ale UE
(2) Totalul finanțării disponibile pentru această componentă
(3) Alocarea pentru această componentă = (1) x (2)

E. Totalul alocării pentru cooperarea teritorială europeană în perioada 2021-2027 = A(5) + B(5) + C(3) + D(3)

8,0 %
0,3 mld. EUR
24 mil. EUR
475,5 mil. EUR

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza propunerii de RDC a Comisiei, anexa XXII punctul 8, și pe
baza prezentării intitulate Methodology for determining financial allocations by Member State,
elaborată de Comisia Europeană.
* În propunerea de regulament privind cooperarea teritorială europeană [COM(2018) 374 final),
cooperarea transnațională și cooperarea maritimă reprezintă o singură componentă cu un buget de
3 miliarde de euro. Defalcarea (între 1,35 miliarde de euro și 1,65 miliarde de euro) este efectuată doar
în scopul alocării către statele membre.

14

Propunerea de regulament privind cooperarea teritorială europeană [COM(2018) 374 final]
distinge cinci componente: cooperarea transfrontalieră, cooperarea transnațională și
cooperarea maritimă (cu două componente diferite în procesul de alocare), cooperarea
regiunilor ultraperiferice, cooperarea interregională și investițiile interregionale pentru
inovare. Cele două componente interregionale, în valoare de 1,2 miliarde de euro, nu sunt
alocate statelor membre.
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Alocarea bugetului Fondului de coeziune

20 Statele membre al căror VNB pe cap de locuitor este mai mic de 90 % din media

UE sunt eligibile pentru Fondul de coeziune. Pentru perioada 2021-2027, Comisia
a propus ca o sumă totală de 46,7 miliarde de euro să fie alocată Fondului de coeziune,
ceea ce reprezintă o reducere cu 45 % față de perioada anterioară. Comisia explică
această reducere semnificativă prin faptul că statele membre care au aderat la UE în
2004 și în 2007 au mai puțină nevoie de investiții majore în infrastructura de transport
și de mediu. În practică, alocările mai mari din FEDR și FSE+ către regiunile mai sărace
compensează această reducere a finanțării din Fondul de coeziune, astfel încât
alocarea relativă globală a fondurilor aferente politicii de coeziune către regiunile mai
sărace rămâne, în linii mari, neschimbată.

21 Procesul de alocare a bugetului Fondului de coeziune a rămas aceeași ca în

perioadele anterioare. Procesul de alocare este următorul (a se vedea anexa VII):
1.

prima etapă constă în calcularea unei cifre totale teoretice pentru Fondul de
coeziune, pe baza sumei de 62,90 de euro pe persoană pe an;

2.

alocarea inițială se face pe baza populației (50 %) și a suprafeței (50 %) 15;

3.

această alocare inițială este ajustată pentru a ține seama de prosperitatea
națională (pe baza VNB-ului statului membru în raport cu media UE);

4.

mecanismul de ajustare în funcție de prosperitate înseamnă că este necesar ca
acest calcul să fie reajustat. Pentru a stabili suma care va fi alocată unui stat, cota
redimensionată aferentă acestuia se aplică apoi la finanțarea totală disponibilă
prin Fondul de coeziune.

22 Un exemplu detaliat de finanțare în cadrul Fondului de coeziune este prezentat în
tabelul 4.

15

În cazul în care densitatea populației este foarte ridicată, criteriul privind suprafața nu este
luat în considerare.
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Tabelul 4 – Exemplu detaliat de calculare a alocării care revine unui stat
membru în cadrul Fondului de coeziune
Stat membru
A: Etapa 1 - Resurse disponibile din Fondul de coeziune

62,9 EUR pe cap de locuitor x 7 ani x populația eligibilă totală

46,7 mld. de euro

B: Etapa 2 - Cota aferentă statului membru

(1) Ponderea reprezentată de populația statului membru
(2) Ponderea reprezentată de suprafața statului membru
(3) Cota aferentă statului membru = 50 % x B(1)+50 % x B(2)

10 %
8%
9%

(1) Proporția cu care VNB-ul pe cap de locuitor al statului membru
este mai mic decât media pentru toate statele membre eligibile
pentru Fondul de coeziune
(2) Ajustare pentru a reflecta sărăcia relativă a statului membru =
1/3 (conform propunerii de RDC) * C(1)

30 %
+10 %

(3) Cota ajustată aferentă statului membru = B(3) x [1 + C(2)]

9,9 %

(1) Suma tuturor cotelor ajustate aferente statelor membre

115 %

(2) Cota redimensionată aferentă statului membru = C(3)/D(1)

8,6 %

C: Etapa 3 - Ajustare în funcție de prosperitatea națională
relativă

D: Etapa 4 – Cota redimensionată aferentă statului membru
Alocarea finală din Fondul de coeziune pentru 2021-2027

= AxD(2)

4,02 mld. EUR

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza propunerii de RDC a Comisiei, anexa XXII punctul 7.

23 În conformitate cu propunerea de reducere a finanțării din Fondul de coeziune

pentru perioada 2021-2027, Comisia propune ca dreptul unui stat membru la resursele
aferente Fondului de coeziune să fie limitat la o treime din alocarea totală care îi
revine din întreaga finanțare disponibilă în cadrul politicii de coeziune. Țările afectate
de această limită în alocarea propusă pentru perioada 2021-2027 sunt Estonia, Letonia
și Malta. Aceste state membre nu vor pierde însă fonduri, deoarece orice resurse din
Fondul de coeziune care depășesc plafonul respectiv vor fi transferate către drepturile
lor în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere
economică”.

Ponderea financiară a criteriilor de alocare

24 Prin raportare la finanțarea totală disponibilă în cadrul politicii de coeziune – care
acoperă FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune – tabelul 5 ilustrează ponderea diferitor
criterii din procesul de alocare către statele membre. Tabelul arată că, pentru
perioadele 2014-2020 și 2021-2027, criteriul prosperității stă la baza a peste 80 % din
alocări.
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Tabelul 5 – Ponderea financiară a criteriilor de alocare
Criteriu

2014-2020

2021-2027

Prosperitate (PIB/VNB)

86 %

81 %

Piața forței de muncă, educație, demografie

14 %

15 %

Climat

-

1%

Migrație

-

3%

Total

100 %

100 %

Sursa: prezentarea intitulată EU Budget for the future: Regional development and cohesion (Un buget al
UE pentru viitor: dezvoltare regională și coeziune), elaborată de Comisia Europeană.
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Ajustări ale alocării inițiale
25 Prezenta secțiune se referă la aplicarea plafoanelor și a „plaselor de siguranță”
existente, precum și la ajustările aduse alocărilor, inclusiv la alocările specifice către
fonduri. De asemenea, în această secțiune este prezentat rezultatul obținut în urma
acestor procese în ceea ce privește alocările finale către statele membre, astfel cum
sunt indicate în propunerea de RDC a Comisiei.

Plafoane și „plase de siguranță”

26 Ca și în perioadele anterioare, alocările către statele membre care rezultă din

procesele descrise mai sus fac obiectul unor ajustări suplimentare menite să atenueze
fluctuațiile semnificative ale sumelor primite de fiecare stat membru în parte. Aceste
ajustări iau forma unor plafoane ce limitează suma maximă care poate fi primită,
precum și a unor „plase de siguranță” care garantează un nivel minim de finanțare.
Anexa VIII (a) prezintă plafoanele și „plasele de siguranță” propuse pentru
perioada 2021-2027.

Plafoane

27 Pentru perioada 2021-2027, Comisia propune trei elemente de plafonare.
1.

16

În primul rând, finanțarea anuală totală disponibilă pentru un anumit stat
membru este limitată la un procent fix din PIB-ul estimat al acestuia 16. Acest
procent plafonat din PIB a scăzut de-a lungul ultimelor perioade de programare
[a se vedea anexa VIII (b)] și depinde de bogăția relativă a țării respective: țările
mai sărace beneficiază de plafoane mai ridicate, așa cum se arată în tabelul 6,
deoarece se consideră că nevoile lor sunt mai mari.

Pe baza previziunilor DG ECFIN privind creșterea economică pe termen lung pentru
perioada 2021-2027 (în alți termeni decât SPC).
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Tabelul 6 – Aplicarea plafonului exprimat ca procent din PIB-ul național
Pragul din punctul de vedere al
VNB-ului pe cap de locuitor

Plafon ca
proporție din
PIB

Aplicabil statului membru

sub 60 % din media UE

2,3 %

Bulgaria, România, Croația

60 %-65 % din media UE

1,85 %

Letonia

peste 65 % din media UE

1,55 %

Toate celelalte țări din UE

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza propunerii de RDC pentru perioada 2021-2027, anexa XXII
punctul 10, și pe baza informațiilor Comisiei Europene.

2.

În cadrul celui de al doilea plafon, alocărilor naționale li se aplică de asemenea
o limită în raport cu suma primită în perioada de programare anterioară. Pentru
perioada 2021-2027, Comisia propune ca un stat membru să nu poată primi mai
mult de 108 % din alocarea de care a beneficiat pentru perioada 2014-2020.
România, Bulgaria și Grecia sunt afectate de această limită.

3.

În sfârșit, propunerea Comisiei introduce un nou plafon pentru statele membre
bogate, al căror VNB pe cap de locuitor este de cel puțin 120 % din media UE.
Aceste țări nu pot primi mai mult decât li s-a alocat pentru perioada 2014-2020.
Sunt afectate șase state membre: Belgia, Suedia, Țările de Jos, Austria,
Danemarca și Luxemburg.

„Plase de siguranță”

28 Principala „plasă de siguranță” propusă de Comisie este aceea că alocarea care

revine unui stat membru nu poate fi mai mică de 76 % din alocarea primită de acesta
în perioada 2014-2020. Se observă aici un nivel mult mai ridicat decât cel prevăzut
pentru perioada respectivă, în care „plasa de siguranță” echivalentă era stabilită la
55 %. Cinci țări beneficiază de această „plasă de siguranță” în perioada 2021-2027:
Ungaria, Lituania, Estonia, Malta și Cehia.

29 Mecanismul de alocare funcționează de așa manieră încât regiunile de tranziție

nu pot primi mai puțin decât ar fi primit dacă ar fi fost regiuni mai dezvoltate
[punctul 15 subpunctul (1)]. A fost introdusă o „plasă de siguranță” suplimentară cu
scopul de a amortiza impactul pierderii statutului de regiune mai puțin dezvoltată,
întrucât o astfel de situație ar conduce, în mod normal, la o alocare mai redusă.
Regiunile din această categorie nu pot primi mai puțin de 60 % din alocarea anuală de
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care au beneficiat în perioada 2014-2020 în cadrul obiectivului „Investiții pentru
ocuparea forței de muncă și creștere economică”.

Derogări

30 Mecanismul plafoanelor și al „plaselor de siguranță” se aplică tuturor finanțărilor

de care o regiune sau un stat membru poate beneficia în cadrul politicii de coeziune, cu
două excepții:
o

alocările în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană. Potrivit
Comisiei, această dispoziție este menită să prevină dezechilibrele care pot apărea
între țările cu frontiere comune în ceea ce privește alocările;

o

plafonul legat de alocările pentru regiunile mai dezvoltate pe baza PIB-ului [a se
vedea punctul 27 subpunctul (1)]. Potrivit Comisiei, această măsură este necesară
pentru a se evita reduceri suplimentare în cazul în care alocările sunt deja relativ
scăzute.

Ajustări suplimentare

31 Comisia propune alte două ajustări, care ar urma să intervină după ce plafoanele
și „plasele de siguranță” au fost luate în considerare. În primul rând, pentru
perioada 2021-2027, Comisia a propus să se mențină transferul a 11 miliarde de euro
din Fondul de coeziune către Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) –
Transporturi, aflat în gestiune directă 17.

32 În al doilea rând, pentru perioada 2021-2027, Comisia a propus o sumă fixă de

100 de miliarde de euro pentru FSE+ și 216,8 miliarde de euro pentru FEDR în cadrul
obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”. Cu
toate acestea, în metodologia descrisă mai sus, cele două fonduri sunt tratate
împreună și beneficiază de o alocare comună. În octombrie 2018, separat de
propunerea sa de RDC din mai 2018, Comisia a propus o metodologie de alocare

17

Mecanismul pentru interconectarea Europei – Transporturi este conceput pentru a sprijini
investiții în construirea de noi infrastructuri de transport în Europa și în reabilitarea și
modernizarea infrastructurilor existente. Mecanismul se concentrează pe proiectele
transfrontaliere, pe cele care vizează eliminarea blocajelor, precum și pe priorități
orizontale, cum ar fi sistemele de gestionare a traficului.

28
a finanțării pentru FSE+ cu scopul de a diferenția, la nivel de stat membru, alocările
pentru FSE+ de cele pentru FEDR.

33 Metodologia propusă pentru stabilirea cotei aferente FSE+ este similară cu

metoda utilizată în perioada 2014-2020 și este prezentată în cele ce urmează, cu un
exemplu detaliat în tabelul 7:
1.

punctul de plecare pentru fiecare stat membru este alocarea din resursele FSE de
care acesta a beneficiat în perioada 2014-2020 în raport cu alocarea totală care i-a
revenit din FSE și FEDR pentru perioada respectivă;

2.

aceste proporții sunt apoi ajustate prin referire la două criterii suplimentare,
legate de rata șomajului în rândul tinerilor (rata NEET – tineri care nu sunt
încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare )
și, respectiv, de incluziunea socială (rata AROPE a riscului de sărăcie sau
excluziune socială). Acești indicatori rezultă din Pilonul european al drepturilor
sociale și reflectă prioritățile de politică ale FSE+ 18. Modul în care funcționează
aceste ajustări este descris în anexa IX;

3.

suma tuturor proporțiilor se aplică apoi la totalul resurselor disponibile în cadrul
FSE+.

18

Pentru perioada 2021-2027, inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” (YEI) și Fondul de
ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD) au fost integrate în FSE+.
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Tabelul 7 – Exemplu detaliat de calculare a alocării care revine unui stat
membru în cadrul FSE+
Stat membru

A. Date inițiale

B. Ajustări pentru șomajul în rândul
tinerilor și incluziunea socială

(1) Alocarea care revine statului membru pentru obiectivul
„Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”
în perioada 2021-2027

15 mld. EUR

(2) Cota FSE (inclusiv YEI și FEAD) din perioada 2014-2020

40 %

(3) Rata NEET în statul membru
(4) Ajustare cu 1,5 % pentru șomajul în rândul tinerilor
(deoarece rata NEET > 16,4 % – anexa IX)

20 %
+1,5 %

(5) Rata AROPE în statul membru
(6) Ajustare cu 1 % pentru incluziunea socială
(deoarece 23,9 % < rata AROPE < 30,3 % – anexa IX)

25 %
+1 %

(7) Cota FSE+ ajustată = (2)+(4)+(6)
(8) Suma inițială din FSE+ alocată statului membru = (7)x(1)
C. Ajustare în funcție de disponibilitatea
resurselor în cadrul FSE+

(10) Totalul sumelor inițiale care revin fiecărui stat membru din
FSE+
(11) Resursele disponibile în cadrul FSE+ pentru 2021-2027*

42,5 %
6 375 mil. EUR
103 mld. EUR
99,45 mld. EUR

(12) Factor de ajustare = (11)/(10)
D. Alocarea finală din FSE+ pentru 2021-2027 = (8)x(12)

96,6 %
6 155 mil. EUR

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
* 0,2 miliarde de euro pentru cooperarea transnațională în cadrul FSE+ și 0,35 miliarde de euro pentru
asistența tehnică implementată de Comisie se deduc din finanțarea totală de 100 de miliarde de euro
aferentă FSE+ înainte de alocare.

Alocările finale

34 Tabelul 8 compară rezultatul metodologiei de alocare pentru fiecare tip de

regiune între perioada 2014-2020 și propunerea pentru perioada 2021-2027. În pofida
reducerii observate în cazul Fondului de coeziune, alocarea relativă globală a finanțării
aferente politicii de coeziune propusă pentru perioada 2021-2027 în ceea ce privește
regiunile mai puțin dezvoltate rămâne constantă, reprezentând trei sferturi din
finanțarea disponibilă (punctul 20).
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Tabelul 8 – Alocarea pe tip de regiune
Fond/Tip de regiune

2014-2020

2021-2027

Fondul de coeziune

22 %

13 %

FEDR/FSE+ – regiuni mai puțin dezvoltate

53 %

62 %

FEDR/FSE+ – regiuni de tranziție

10 %

14 %

FEDR/FSE+ – regiuni mai dezvoltate

15 %

11 %

Total

100 %

100 %

Cota din Fondul de coeziune + FEDR/FSE+ pentru
regiunile mai puțin dezvoltate

75 %

75 %

Sursa: prezentarea intitulată EU Budget for the future: Regional development and cohesion (Un buget al
UE pentru viitor: dezvoltare regională și coeziune), elaborată de Comisia Europeană.

35 Alocările care revin statelor membre din fiecare fond în perioada 2021-2027 sunt
prezentate în tabelul 9 de mai jos.
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Tabelul 9 – Alocările propuse pentru statele membre, per fond, pentru
perioada 2021-2027 (în milioane de euro, prețuri curente)
FSE+

FEDR

Fondul de
coeziune

ETC

1 177
2 588
2 737
181
6 205
492
579
5 900
12 084
7 194
2 145
15 011
207
736
1 029
21
4 806
91
552
510
14 297
7 579
8 385
793
2 481
725
946

1 158
5 643
10 524
213
10 346
1 651
450
11 528
25 377
9 654
5 776
27 411
434
2 573
3 127
21
11 624
345
673
695
45 300
11 578
17 323
1 673
8 345
944
1 121

405
143
314
249
1 029
51
190
120
639
1 106
219
788
24
55
88
30
272
14
392
229
595
142
392
80
235
129
333

0
1 654
6 444
0
0
1 075
0
4 034
0
0
1 695
0
319
1 424
2 085
0
3 437
219
0
0
12 144
4 436
4 499
901
2 173
0
0

Asistență tehnică*

349

737

29

153

Cooperare
transnațională*

200
1 206
9 498

46 692

Belgia
Bulgaria
Cehia
Danemarca
Germania
Estonia
Irlanda
Grecia
Spania
Franța
Croația
Italia
Cipru
Letonia
Lituania
Luxemburg
Ungaria
Malta
Țările de Jos
Austria
Polonia
Portugalia
România
Slovenia
Slovacia
Finlanda
Suedia

Inițiativa urbană europeană*

100 000

Transferuri*

Propunerea
de RDC,
anexa XXII

0
401
1 563
0
0
261
0
978
0
0
411
0
77
345
506
0
833
53
0
0
2 945
1 076
1 091
218
527
0
0

15
54
100
3
101
16
7
116
221
102
53
252
4
24
31
0
109
3
9
8
392
127
168
18
71
10
13

2 754
10 082
20 116
646
17 681
3 285
1 226
21 697
38 325
18 058
9 888
43 463
989
4 812
6 359
73
20 248
673
1 625
1 442
72 724
23 862
30 766
3 464
13 305
1 809
2 413

11 285

2 027

1 206
372 991

564

Cooperare interegională**
TOTAL

din care se
transferă
către MIE

216 808

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei.
* Transferuri: Asistență tehnică (0,35 % din alocarea FEDR/FSE+/Fondul de coeziune/ETC), Cooperare
transnațională (în cadrul FSE+) și Inițiativa urbană europeană (în cadrul FEDR). Acestea sunt finanțări
gestionate de Comisie și nu sunt puse direct la dispoziția statelor membre. În tabel figurează alocările
orientative ale transferurilor per stat membru, în vederea reconcilierii cu propunerea de RDC a Comisiei.
** Componentele interregionale ale ETC nu sunt alocate statelor membre.
Notă: tabelul prezintă diferențe datorate rotunjirilor.
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36 Pentru prima dată, Comisia a inclus în propunerea de RDC sumele alocate fiecărui

stat membru care rezultă din metodologia descrisă mai sus. Figura 3 de mai jos
prezintă alocările propuse pentru perioada 2021-2027 pentru statele membre și
variația relativă față de alocările din perioada 2014-2020 (conform situației din
mai 2018).

Figura 3 – Alocări către statele membre pentru perioada 2021-2027,
comparativ cu perioada 2014-2020 (la prețurile din 2018)
-24 % „plasă de siguranță”

+8 % plafon

Creștere/scădere în miliarde
de euro
(la prețurile din 2018)

-0,3

-1,6

-0,9
-0,5

Bulgaria
România
Grecia
Italia
Finlanda
Spania
Cipru
Suedia
Austria
Țările de Jos
Luxemburg
Danemarca
Belgia

-0,2
-0,6

-4,1
-3,3
-19,5
-0,2
-0,9
-5,7
-5,6
-1,8

-25 %

-20 %

-15 %

-10 %

-5 %

=
=
=
=
=
=

+0.02

+0,1
+1,6

+2,3

+0,7
+2,0
+1,4

Franța
Croația
Portugalia
Slovenia
Irlanda
Letonia
Germania
Slovacia
Polonia
Malta
Estonia
Ungaria
Cehia
Lituania

0%

5%

10 %

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei.

37 Figura 3 arată că, deși procesul de alocare este, în linii mari, similar, iar

plafoanele și „plasele de siguranță” sunt concepute pentru a limita variațiile
semnificative, diferențele dintre alocările care revin fiecărui stat membru în parte
variază de la o reducere de 24 % la o creștere de 8 %, observându-se o reducere medie
de 10 %. Un factor semnificativ este nivelul de prosperitate modificat al multor regiuni,
care conduce la o reclasificare a statutului lor (a se vedea hărțile din anexa X).
Principalele schimbări sunt:
—

Estonia și Lituania, precum și unele regiuni din Cehia, Polonia și Bulgaria: trecere
de la statutul de regiune mai puțin dezvoltată la statutul de regiune de tranziție;
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—

în Grecia și în Spania, numărul regiunilor cu statut de regiune mai puțin dezvoltată
crește semnificativ, o creștere de același tip, dar mai mică, fiind observată și în
Italia și Portugalia;

—

în mai multe țări, anumite regiuni au trecut din categoria „regiuni mai dezvoltate”
în categoria „regiuni de tranziție”: Finlanda, Franța, Germania, Țările de Jos,
Slovenia, Austria, Belgia, Italia, Spania, Grecia, Cipru și Irlanda. Acest lucru se
explică în parte prin noul prag stabilit pentru regiunile de tranziție (a se vedea
punctul 14).
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Observații finale și etape următoare
38 Procesul de alocare propus pentru perioada 2021-2027 urmează modelul utilizat
pentru perioadele anterioare. Schimbările climatice și migrația au fost integrate în
anumite părți ale procesului, dar efectul este limitat; cel mai important factor rămâne
bogăția relativă, 75 % din finanțare fiind alocată, ca în perioadele anterioare, pentru
regiunile mai puțin dezvoltate. Comisia a fost mai transparentă decât în trecut în ceea
ce privește procesul. Ea a publicat integral în propunerea sa de RDC atât metodologia
preconizată, cât și alocările rezultate din aplicarea acesteia. Conform propunerii,
statele membre ar urma să primească între 76 % și 108 % din finanțarea de care au
beneficiat în temeiul politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020.

39 Etapa finală a procesului are loc în afara metodologiei descrise în propunerea

Comisiei, și anume în cadrul negocierilor politice la care participă instituțiile UE și
statele membre (punctul 06). Printre aspectele care ar putea fi abordate în cadrul
acestor negocieri se numără necesitatea de a actualiza sau nu calculele, astfel încât
acestea să reflecte disponibilitatea unor date noi. Alocările anterioare, și anume
pentru perioadele 2007-2013 și 2014-2020, s-au bazat pe date disponibile cu doi ani
înainte de începerea perioadei de programare. În plus, în perioadele anterioare,
negocierile politice au condus la alocări suplimentare pentru anumite state membre și
regiuni 19.

40 Obiectivul inițial al Comisiei, atunci când a prezentat pachetul legislativ în

mai 2018, a fost de a se ajunge la un acord cu privire la CFM înainte de alegerile pentru
Parlamentul European din mai 2019. Așa cum se prezenta situația în februarie 2019,
calendarul revizuit – în conformitate cu concluziile Consiliului European – preconizează
ajungerea la un compromis privind CFM în toamna anului 2019 și finalizarea
negocierilor privind RDC la scurt timp după aceea.

19

Regulamentul nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune, anexa VII și articolele 1420.
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Anexe
Anexa I — Evoluția criteriilor de alocare de-a lungul ultimelor
trei perioade de programare
Criteriu

Alocarea pentru o anumită regiune
Coeficient legat de prosperitatea națională
VNB pe cap de locuitor < 82 % din media UE
82 % < VNB pe cap de locuitor < 99 % din media UE
VNB pe cap de locuitor > 99 % din media UE
Prime suplimentare
Șomaj (15 ani și peste)

Șomajul în rândul tinerilor (15-25 de ani)

2007-2013
Anexa II la Regulamentul 1083/2006
Obiectivul de convergență
populația regiunii x decalajul de prosperitate (PIB-ul
pe cap de locuitor al regiunii - media UE)
4,25 %
3,36 %
2,67 %
700 de euro/an x
numărul de persoane fără loc de muncă ce depășește
rata medie a șomajului din toate regiunile de
convergență

Nivel scăzut de educație (25-64 de ani)

Emisii de gaze cu efect de seră

Migrație

Intensitatea teoretică a ajutorului
minimă

Sprijin de tranziție

maximă

Intensitatea reală a ajutorului

Prime suplimentare
Șomaj (15 ani și peste)

Șomajul în rândul tinerilor (15-25 de ani)

Nivel scăzut de educație (25-64 de ani)

Emisii de gaze cu efect de seră

Migrație

75 %/80 % din nivelul de intensitate a ajutorului pe
cap de locuitor de care regiunea a beneficiat în 2006 și
apoi o reducere lineară pentru a se atinge în
2011/2013 un nivel al intensității medii naționale de
ajutor pe cap de locuitor în temeiul obiectivului de
concurență regională și ocuparea forței de muncă
600 de euro/an x
numărul de persoane fără loc de muncă ce depășește
rata medie a șomajului din toate regiunile de
convergență
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2014-2020
Anexa VII la RDC (1303/2013)
Regiuni mai puțin dezvoltate
populația regiunii x decalajul de prosperitate (PIB-ul
pe cap de locuitor al regiunii - media UE)
3,15 %
2,70 %
1,65 %
1 300 de euro/an x
numărul de persoane fără loc de muncă ce depășește
rata medie a șomajului din toate regiunile mai puțin
dezvoltate

2021-2027
Anexa XXII la propunerea de RDC
Regiuni mai puțin dezvoltate
populația regiunii x decalajul de prosperitate (PIB-ul
pe cap de locuitor al regiunii - media UE)
2,80 %
1,30 %
0,90 %
500 de euro/an x
numărul de persoane fără loc de muncă ce depășește
rata medie a șomajului din toate regiunile mai puțin
dezvoltate
500 de euro/an x
numărul de persoane tinere fără loc de muncă ce
depășește rata medie a șomajului în rândul tinerilor
din toate regiunile mai puțin dezvoltate
250 de euro/an x
numărul de persoane care depășește rata medie a
persoanelor cu un nivel scăzut de educație din toate
regiunile mai puțin dezvoltate
1 euro/an pentru fiecare tonă de CO2 echivalent care
depășește în 2016 țintele stabilite la nivel național
pentru 2030
400 de euro/an/persoană
pentru media anuală a migrației nete din țări din afara
UE în statul membru respectiv în perioada 2013-2016

Regiuni de tranziție

Regiuni de tranziție

intensitatea medie a ajutorului, pe cap de locuitor și
pe an, dintr-o regiune mai dezvoltată a statului
membru. Dacă în statul membru respectiv nu există o
regiune mai dezvoltată, se utilizează media UE pentru intensitatea medie a ajutorului, pe cap de locuitor și
această categorie de regiuni (19,8 euro).
pe an, pentru toate regiunile mai dezvoltate din UE
40 % din suma calculată pentru o regiune teoretică al
cărei PIB pe cap de locuitor este de 75 % din media UE
Interpolarea liniară a PIB-ului relativ al regiunii pe cap
de locuitor în raport cu media UE

60 % din suma calculată pentru o regiune teoretică al
cărei PIB pe cap de locuitor este de 75 % din media UE
Interpolarea liniară a PIB-ului relativ al regiunii pe cap
de locuitor în raport cu media UE

1 300 de euro/an x
numărul de persoane fără loc de muncă ce depășește
rata medie a șomajului din toate regiunile mai puțin
dezvoltate

500 de euro/an x
numărul de persoane fără loc de muncă ce depășește
rata medie a șomajului din toate regiunile mai puțin
dezvoltate
500 de euro/an x
numărul de persoane tinere fără loc de muncă ce
depășește rata medie a șomajului în rândul tinerilor
din toate regiunile mai puțin dezvoltate
250 de euro/an x
numărul de persoane care depășește rata medie a
persoanelor cu un nivel scăzut de educație din toate
regiunile mai puțin dezvoltate
1 euro/an pentru fiecare tonă de CO2 echivalent care
depășește în 2016 țintele stabilite la nivel național
pentru 2030
400 de euro/an/persoană
pentru media anuală a migrației nete din țări din afara
UE în statul membru respectiv în perioada 2013-2016
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Criteriu

Pachet financiar teoretic inițial total
Cota care revine regiunilor în funcție de diferitele
criterii
Populație
Șomaj

Ocuparea forței de muncă

2007-2013
Anexa II la Regulamentul 1083/2006
Obiectivul „Competitivitate regională și ocuparea
forței de muncă”

populația totală (50 %)
numărul de șomeri din regiunile de nivelul NUTS 3 cu
o rată a șomajului care depășește media grupului (20
%)
numărul de locuri de muncă necesare pentru a atinge
o rată de ocupare a forței de muncă de 70 % (15 %)

Învățământ terțiar

număr de persoane cu nivel redus de educație
încadrate în muncă (10 %)

Densitate redusă a populației

densitatea redusă a populației (5 %)

Abandonul școlar timpuriu

PIB

Ajustarea cotelor în funcție de prosperitatea
regională

Prime suplimentare
Emisii de gaze cu efect de seră

Migrație

majorare sau diminuare a cotei totale care revine unei
regiuni cu +5 % sau -5 % în funcție de PIB-ul pe cap de
locuitor al regiunii, mai mic sau mai mare decât media
PIB-ului pe cap de locuitor al grupului
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2014-2020
Anexa VII la RDC (1303/2013)

2021-2027
Anexa XXII la propunerea de RDC

Regiuni mai dezvoltate

Regiuni mai dezvoltate

totalul populației eligibile x
totalul populației eligibile x
o intensitate a ajutorului pe cap de locuitor și pe an de o intensitate a ajutorului pe cap de locuitor și pe an de
19,8 euro
18 euro

populația regională totală (25 %)
numărul de șomeri din regiunile de nivelul NUTS 2 cu
o rată a șomajului care depășește media tuturor
regiunilor mai dezvoltate (20 %)
numărul de locuri de muncă suplimentare necesare
pentru a se atinge obiectivul Strategiei Uniunii pentru
o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii
referitor la rata regională a ocupării forței de muncă
de 75 % (20-64 de ani) (20 %)
valoarea cu care trebuie să crească numărul
persoanelor cu vârsta între 30 și 34 de ani care sunt
absolvenți de învățământ terțiar pentru a se atinge
obiectivul de 40 % al Strategiei Uniunii pentru o
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii
(12,5 %)
populația regiunilor de nivelul NUTS 3 cu o densitate a
2

populației sub 12,5 locuitori/km
(2,5 %)
valoarea cu care trebuie să scadă numărul persoanelor
care au părăsit timpuriu sistemul de învățământ și de
formare profesională (cu vârsta între 18 și 24 de ani)
pentru a se atinge obiectivul de 10 % al Strategiei
Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și
favorabilă incluziunii (12,5 %)
diferența dintre PIB-ul real al regiunii (măsurat în SPC)
și PIB-ul teoretic regional dacă regiunea ar avea
același PIB pe cap de locuitor ca și cea mai prosperă
regiune de nivelul NUTS 2 (7,5 %)

populația regională totală (20 %)
numărul de șomeri din regiunile de nivelul NUTS 2 cu
o rată a șomajului care depășește media tuturor
regiunilor mai dezvoltate (20 %)
numărul de locuri de muncă suplimentare necesare
pentru a se atinge rata medie a ocupării forței de
muncă (20-64 de ani) a tuturor regiunilor mai
dezvoltate (20 %)
numărul suplimentar de absolvenți de învățământ
terțiar cu vârsta între 30 și 34 de ani necesar pentru a
se atinge rata medie a absolvenților de învățământ
terțiar (30-34 de ani) a tuturor regiunilor mai
dezvoltate (20 %)
populația regiunilor de nivelul NUTS 3 cu o densitate a
populației sub 12,5 locuitori/km2
(2,5 %)
numărul persoanelor care au părăsit timpuriu sistemul
de învățământ și de formare profesională (18-24 de
ani) care trebuie scăzut pentru a se atinge rata medie
a persoanelor care au părăsit timpuriu sistemul de
învățământ și de formare profesională (18-24 de ani) a
tuturor regiunilor mai dezvoltate (15 %)
diferența dintre PIB-ul real al regiunii (măsurat în SPC)
și PIB-ul teoretic regional dacă regiunea ar avea
același PIB pe cap de locuitor ca și cea mai prosperă
regiune de nivelul NUTS 2 (7,5 %)

1 euro/an pentru fiecare tonă de CO2 echivalent care
depășește în 2016 țintele stabilite la nivel național
pentru 2030
400 de euro/an/persoană
pentru media anuală a migrației nete din țări din afara
UE în statul membru respectiv în perioada 2013-2016
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Anexa II — Cadrul de la baza alocării inițiale a finanțării aferente politicii de coeziune către statele
membre
Obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere
economică”

Factorii
principali

Coeficienți
de ajustare

Regiuni mai puțin
dezvoltate

Regiuni de tranziție

Regiuni mai dezvoltate

State membre al căror VNB pe cap
de locuitor <90 % din media UE

Stat membru

Decalajul de prosperitate
regională: diferența la nivel de
PIB pe cap de locuitor

Decalajul de prosperitate
regională: interpolare lineară a
PIB-ului pe cap de locuitor

Populația regiunii

Populația regiunii

Intensitate fixă a ajutorului
pe cap de locuitor

Intensitate fixă a ajutorului
pe cap de locuitor

Pachet financiar fix per
componentă

×

×

Coeficientul de prosperitate
națională: ponderi legate de VNB

+

Șomaj

Prime
suplimentare

Fondul de coeziune

Obiectivul de
cooperare teritorială
europeană

×

+

Șomaj

Șomajul în rândul tinerilor

Șomajul în rândul tinerilor

Emisii de gaze cu efect de seră

Emisii de gaze cu efect de seră

Nivel scăzut de educație

Migrație

Alocare finală

Nivel scăzut de educație
Migrație

×

Populația tuturor regiunilor mai
dezvoltate

×

Ponderea regiunii respective
(în %): pe baza a șapte criterii
socioeconomice

+

×

Populația statului membru eligibil

×

Ponderea statului respectiv
(în %): pe baza populației și a
suprafeței

×

Coeficientul de prosperitate
națională: ponderi legate de VNB

×

Suma ponderilor populației de
la nivel regional/național
pentru statul membru
respectiv (în %):
- Cooperare transfrontalieră
terestră
- Cooperare maritimă
- Cooperare transnațională
- Regiuni ultraperiferice

Emisii de gaze cu efect de seră
Migrație

Plafoane și „plase de siguranță” la nivel național
Alocare finală

Alocare finală

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza propunerii de RDC pentru perioada 2021-2027, anexa XXII.

Alocare finală

Alocare finală
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Anexa III — Metoda de alocare în perioada 2021-2027 pentru
regiunile mai puțin dezvoltate
Anexa III (a) – Formula generală de alocare pentru regiunile mai puțin
dezvoltate (FEDR/FSE+)
Metoda de alocare pentru regiunile mai puțin dezvoltate
Alocare pentru regiunea X

=

Suma absolută
individuală

(locuitori)

Decalajul de
prosperitate

[PIB-ul pe cap de locuitor al
UE-27 – PIB-ul regional pe
cap de locuitor (în SPC)]

(dacă este cazul)

2,8 %

Șomaj
(15 ani și peste)

(dacă VNB-ul pe cap de locuitor
este sub 82 % din media UE)

Populația regiunii

×

Coeficientul de
prosperitate națională

×

sau

1,3 %

Prime

Șomajul în rândul tinerilor
(15-25 de ani)

(dacă VNB-ul pe cap de locuitor
este între 82 % și 99 % din media
UE)

Nivel scăzut de educație
(25-64 de ani)

sau

Emisii de gaze cu efect
de seră

0,9 %

(dacă VNB-ul pe cap de locuitor
este peste 99 % din media UE)

Migrație

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza propunerii de RDC a Comisiei, anexa XXII punctul 1
literele (a)-(g).
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Anexa III (b) – Coeficienții de stabilire a nivelului de sprijin pentru fiecare
regiune mai puțin dezvoltată în funcție de prosperitatea națională
Aplicabil pentru
regiunile mai puțin
dezvoltate
în 2021-2027

Coeficientul
aplicabil

Coeficientul
propus

2014-2020

2021-2027

Sub 82 % din media UE

3,15 %

2,8 %

BG, EE, LV, LT, HU, PL,
PT, RO, SK, SI, HR, EL

Între 82 % și 99 % din media UE

2,7 %

1,3 %

CZ, ES, IT

Peste 99 % din media UE

1,65 %

0,9 %

FR

VNB pe cap de locuitor

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza propunerii de RDC a Comisiei – anexa XXII punctul 1
litera (b), pe baza Regulamentului nr. 1303/2013 (anexa VII) și pe baza documentului intitulat Proposals
for the MFF and Cohesion Policy 2021-27: a preliminary assessment, EPRC, iunie 2018.
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Anexa III (c) – Lista primelor care se aplică pentru regiunile mai puțin
dezvoltate și pentru regiunile de tranziție
Șomaj
(15 ani și peste)

Primă de 500 de euro pe persoană fără loc de muncă pe an, aplicată numărului
de persoane fără loc de muncă din regiunea în cauză care depășește numărul
celor care nu ar avea loc de muncă dacă s-ar aplica rata medie a șomajului din
toate regiunile mai puțin dezvoltate.

Șomajul în rândul
tinerilor
(grupa de vârstă
15-24 de ani)

Primă de 500 de euro pe persoană tânără fără loc de muncă pe an, aplicată
numărului de persoane tinere fără loc de muncă din regiunea în cauză care
depășește numărul celor care nu ar avea loc de muncă dacă s-ar aplica rata
medie a șomajului în rândul tinerilor din toate regiunile mai puțin dezvoltate.

Nivel scăzut de
educație
(grupa de vârstă
25-64 de ani)

Primă de 250 de euro pe persoană pe an, aplicată numărului de persoane din
regiunea în cauză care ar trebui scăzut pentru a obține rata medie
a persoanelor cu un nivel scăzut de educație (învățământ preșcolar, primar sau
secundar inferior) din toate regiunile mai puțin dezvoltate.

Emisii de gaze cu
efect de seră

Suma de 1 euro per fiecare tonă de CO2 echivalent pe an care depășește în
2016 ținta națională de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilită
pentru 2030 în legătură cu emisiile care nu fac obiectul sistemului UE de
comercializare a certificatelor de emisii (ETS), distribuția între regiuni bazânduse pe ponderea acestora din populația națională. Statele membre cele mai
avantajate de introducerea acestui criteriu sunt Germania, Italia, Franța și
Suedia.

Migrație

Primă de 400 de euro pe persoană pe an, aplicată mediei anuale (dacă este
pozitivă) a migrației nete din țări din afara UE în statul membru respectiv în
perioada 2013-2016, distribuția între regiuni bazându-se pe ponderea acestora
din populația națională. Statele membre cele mai avantajate de introducerea
acestui criteriu sunt Germania, Franța, Italia și Polonia.
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Anexa IV — Metoda de alocare în perioada 2021-2027 pentru
regiunile de tranziție
Metoda de alocare pentru regiunile de tranziție (FEDR, FSE+)
Alocarea pe cap de locuitor pentru fiecare regiune

Șomaj
(15 ani și peste)

7

Intensitate maximă a ajutorului
6

Intensitatea ajutorului /
an / persoană (în euro)

Prime

(dacă este cazul)

Șomajul în rândul tinerilor
(15-25 de ani)

5

4

Nivel scăzut de educație
(25-64 de ani)

3

2

Intensitate minimă a ajutorului

Emisii de gaze cu efect
de seră

1

Migrație

0

75 %

85 %

90 %

95 %

100 %

PIB-ul pe cap de locuitor exprimat în
raport cu media UE-27

Intensitate maximă a ajutorului
Intensitate minimă a ajutorului

= 60 % din suma obținută dacă ar fi fost o regiune mai puțin dezvoltată cu un PIB pe
cap de locuitor de 75 % din media UE-27 (metoda regiunilor mai puțin dezvoltate)

= 18 euro pe an și pe cap de locuitor x populația regiunii (metoda regiunilor mai dezvoltate)

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza propunerii de RDC a Comisiei, anexa XXII punctul 2
literele (a)-(g).
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Anexa V — Metoda de alocare în perioada 2021-2027 pentru
regiunile mai dezvoltate
Anexa V (a) – Formula generală de alocare pentru regiunile mai dezvoltate
(FEDR/FSE+)
ECA bas

Metoda de alocare pentru regiunile mai dezvoltate (FEDR, FSE+)
Pachet financiar total

Prime

(= intensitate a ajutorului de 18 euro/an/cap de locuitor X populația totală eligibilă)

Populația totală a regiunii
(20 %)

Regiunea 1
(x %)

Regiunea 2 Regiunea
(x %)
3
(x %)

Regiune
aN

Decalajul în materie de ocupare a forței de
muncă
(20-64 de ani) (20 %)
Regiunea 1
(x %)

Regiunea 2
Regiunea
(x %)
3

Alocare
pentru
regiunea X

(x %)

=

Regiunea
N

Criteriul
1
(x %)

Decalajul în materie de
șomaj
(15 %)
Regiunea 1
Regiunea 2
(x %)
Regiunea N
(x %)

(x %)

Regiunea 1
Regiunea 2
(x %)
Regiunea N

Decalajul în materie de absolvenți de
învățământ terțiar
(30-34 de ani) (20 %)

Regiunea 1
(x %)

Criteriul
2
(x %)

Regiunea 2
Regiunea 3
(x %)
(x %)

Criteriul
3
(x %)

Emisii de gaze cu efect
de seră
+ 1 euro/an pentru
fiecare tonă de CO2 care
depășește în 2016 țintele
stabilite pentru 2030

Persoane care au părăsit
timpuriu sistemul de
educație/formare
(18-24 de ani) (15 %)

Regiune
aN

Criteriul
4
(x %)

(x %)

(x %)

Decalajul de prosperitate
(PIB) (7,5 %)

Regiunea 1
(x %)

Migrație
+ 400 de euro/an/cap
de locuitor, primă
aplicată mediei migrației
nete din țări din afara UE
în statul membru
respectiv (2013-2016)

Regiune
2

Regiuni cu densitate
scăzută (2,5 %)
Regiunea 1 (x %)

Regiunea 2

Criteriul
5
(%)

Prime

6

(dacă este cazul)
7

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza propunerii de RDC a Comisiei, anexa XXII punctele 4-6.
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Anexa V (b) – Criteriile regionale luate în considerare la alocarea finanțării
pentru regiunile mai dezvoltate
Criterii și ținte pentru 2021-2027
[țintele pentru 2014-2020 sunt indicate în cazul în care sunt
diferite]

Pondere (în %)
2014-2020
2021-2027

1. Populația totală a regiunii

25 %

20 %

2. Numărul de șomeri din regiunile de nivelul NUTS 2 cu o rată
a șomajului care depășește media tuturor regiunilor mai
dezvoltate

20 %

15 %

3. Numărul suplimentar de persoane încadrate în muncă necesar
pentru a se atinge rata medie a ocupării forței de muncă (în
categoria 20-64 de ani) a tuturor regiunilor mai dezvoltate [ținta
Europa 2020 este de 75 %]

20 %

4. Numărul suplimentar de absolvenți de învățământ terțiar cu
vârsta între 30 și 34 de ani necesar pentru a se atinge rata medie
a tuturor regiunilor mai dezvoltate [ținta Europa 2020 este de
40 %]

12,5 %

20 %

5. Numărul persoanelor care au părăsit timpuriu sistemul de
învățământ și de formare profesională (18-24 de ani) care trebuie
scăzut pentru a se atinge rata medie a tuturor regiunilor mai
dezvoltate [ținta Europa 2020 este de 10 %]

12,5 %

15 %

6. Diferența dintre PIB-ul regiunii și PIB-ul teoretic regional dacă
regiunea ar avea același PIB pe cap de locuitor ca cea mai prosperă
regiune de nivelul NUTS 2

7,5 %

7. Populația regiunilor de nivelul NUTS 3 cu o densitate
a populației sub 12,5 locuitori/km2

2,5 %

Sursa: ibidem, anexa XXII punctul 4 literele (a)-(g) și Regulamentul nr. 1303/2013, anexa VII punctul 4
literele (a)-(g).
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Anexa VI — Metoda de alocare în perioada 2021-2027 pentru
obiectivul de cooperare teritorială europeană (ETC)
Anexa VI (a) – Formula generală de alocare pentru ETC
Metoda de alocare pentru obiectivul de cooperare teritorială
europeană (ETC)
Pachet financiar total
Criteriul A (36 %)

Criteriul B (24 %)

Populația totală din toate regiunile de nivel NUTS
3 de la frontierele terestre și din alte regiuni de
nivelul NUTS 3 în care cel puțin jumătate din
populație locuiește la mai puțin de 25 de kilometri
de frontiera terestră

Populația care locuiește la mai puțin de 25 de
kilometri de frontierele terestre

Criteriul C (20 %)
Criteriul D (9,8 %)

Populația din toate regiunile de nivel NUTS 3
de la frontierele costiere și din alte regiuni de
nivelul NUTS 3 în care cel puțin jumătate din
populație locuiește la mai puțin de 25 de
kilometri de frontierele costiere

Criteriul E (6,5 %)

Populația care locuiește în
zonele de la frontierele
maritime la mai puțin de 25 de
kilometri de frontierele costiere

Componenta
transfrontalier
ă

Alocarea per stat
membru

=

(

Ponderea
criteriului
A
(x %)

Ponderea
criteriului B
(x %)

Componenta
transnațională
*

Ponderea
criteriului C
(x %)

Populația totală a statelor membre

Criteriul F (3,7 %) Populația regiunilor ultraperiferice

Componenta
maritimă*

Ponderea
criteriului D

Ponderea
criteriului
E

Componenta
regiunilor
ultraperiferice

Criteriul
F

)×

Pachet
financiar
total

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza propunerii de RDC a Comisiei, anexa XXII punctul 8.

Anexa VI (b) – Criteriile de distribuire a finanțării pentru ETC, în funcție de
diferitele componente
Componenta ETC

Cooperare
transfrontalieră
terestră

Cooperare
maritimă*

Finanțarea totală
disponibilă

5,0 mld. de euro
(60 % x 8,3 mld. de
euro)
1,35 mld. EUR
(16,3 % x 8,3 mld.
de euro)

Cheia de distribuție
Ponderare de 60 % pentru populația totală din
regiunile de nivel de nivel NUTS 3 (a se vedea
criteriul A de mai sus)
Ponderare de 40 % pentru populația totală care
locuiește la mai puțin de 25 de kilometri de
frontieră
Ponderare de 60 % pentru populația totală din
regiunile de nivel de nivel NUTS 3
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Ponderare de 40 % pentru populația totală care
locuiește la mai puțin de 25 de kilometri de
frontierele costiere
Cooperare
transnațională*

1,65 mld. EUR
(20 % x 8,3 mld. de
euro)

Ponderea populației statului membru în raport
cu populația UE

Regiuni
ultraperiferice

0,3 mld. EUR
(3,7 % x 8,3 mld.
de euro)

Ponderea reprezentată de populația statului
membru în raport cu populația regiunilor
ultraperiferice ale UE

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza propunerii de RDC, anexa XXII, și pe baza prezentării
intitulate Methodology for determining financial allocations by Member State, elaborată de Comisia
Europeană.
* În propunerea de regulament privind cooperarea teritorială europeană [COM(2018) 374 final),
cooperarea transnațională și cooperarea maritimă reprezintă o singură componentă cu un buget de
3 miliarde de euro. Defalcarea (între 1,35 miliarde de euro și 1,65 miliarde de euro) este efectuată doar
în scopul alocării către statele membre.
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Anexa VII — Metoda de alocare în perioada 2021-2027 pentru
Fondul de coeziune
Metoda de alocare pentru Fondul de coeziune, cu redimensionare
1

Statele membre eligibile

(= cele al căror VNB pe cap de locuitor (în SPC) < 90 % din media UE-27)
2

Pachetul financiar total aferent Fondului de coeziune

(= intensitate a ajutorului de 62,9 euro/an/cap de locuitor X populația totală din statul membru eligibil)
3

Cota națională din pachetul financiar
aferent Fondului de coeziune
Populația țării
(50 %)
Regiunea 1
Regiunea
(x %)
2
(x %)

Suprafața
(50 %)

n

Regiunea 1
Regiunea
(x %)
2
(x %)

Cheia de alocare

×
n

Ajustare pentru prosperitatea
națională

(= VNB-ul pe cap de locuitor din statul
membru respectiv comparat cu VNB-ul
mediu pe cap de locuitor din toate
statele membre eligibile)

×

Coeficient de
redimensionare

(astfel încât suma tuturor
cotelor care revin statelor
membre să fie 100 %)

4

Alocare finală
Cotă redimensionată

×

Pachetul financiar total aferent Fondului de coeziune

Dar, pentru fiecare stat membru eligibil, cota care îi revine din Fondul de coeziune nu trebuie să depășească 1/3 din alocarea totală
(minus alocarea pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană)

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza propunerii de RDC a Comisiei, anexa XXII punctul 7.
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Anexa VIII — Plafoane și „plase de siguranță”
Anexa VIII (a) – Plafoane și „plase de siguranță” pentru perioada 2021-2027
Plafoane și „plase de siguranță” pentru perioada 2021-2027
Suma minimă
76 % din alocarea
pentru 2014-2020

Nu există

Suma maximă

≤

Stat membru

≤

108 % din alocarea
pentru 2014-2020

dacă PIB-ul pe cap de locuitor (în SPC) < 60 % din media UE

2,3 % din PIB

dacă PIB-ul pe cap de locuitor (în SPC) [60;65 %] din media UE

1,85 % din PIB

dacă PIB-ul pe cap de locuitor (în SPC) ≥ 65 % din media UE

1,55 % din PIB

dacă PIB-ul pe cap de locuitor (în SPC) ≥ 120 % din media UE

Alocarea pentru 2014-2020

≤

≤

Regiune

Nu există

Nu există

Regiune mai puțin dezvoltată

Nu există

Nu există

Regiune de tranziție

Nu există

60 % din alocarea pentru
2014-2020

care se afla în categoria „regiuni mai puțin
dezvoltate” în perioada 2014-2020

Nu există

Regiune mai dezvoltată

Nu există

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza propunerii de RDC a Comisiei, anexa XXII punctele 10-13.

Anexa VIII (b) – Evoluția în ultimele trei perioade de programare a plafoanelor
stabilite în funcție de PIB
Alocarea maximă per stat membru
(exprimată ca procent din PIB-ul național)
2021-2027

1.55 %

2014-2020

2.30 %

2.35 %

2.59 %

2007-2013

3.24 % *

Cel mai mare plafon

3.79 % *

Cel mai mic plafon

Sursa: pe baza Regulamentului 1083/2006 – anexa II, a Regulamentului 1303/2013 – anexa VII și
a propunerii de RDC pentru perioada 2021-2027 – anexa XXII.
* Pentru perioada 2007-2013, aceste plafoane includeau și contribuțiile din Fondul european agricol
pentru dezvoltare rurală și din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime la componenta
transfrontalieră a Instrumentului european de vecinătate și parteneriat și a Instrumentului de asistență
pentru preaderare.
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Anexa IX — Criterii pentru ajustările alocării din FSE+
Criteriu

Prag

Ajustare

Rata NEET (2015-2017) la nivel național

Mai mare de 16,4 %

+1,5 %

Între 16,4 %
și 11,6 % (media UE)

+1,0 %

Între 11,6 %
și 6,9 %

+ 0,5 %

Mai mare de 30,3 %

+1,5 %

Între 30,3 %
și 23,9 % (media UE)

+1,0 %

Între 23,9 %
și 17,6 %

+ 0,5 %

Rata AROPE (2014-2016) la nivel național

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza metodologiei propuse pentru alocarea finanțării aferente
FSE+.
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Anexa X — Clasificarea regiunilor pentru FEDR/FSE+
Anexa X (a) – Clasificarea regiunilor pentru perioada 2021-2027

PIB-ul pe cap de locuitor (în SPC) în cazul regiunilor de nivelul NUTS 2, media pentru 2014-2015-2016
Index, UE-27 – 100
< 75 % (regiuni mai puțin dezvoltate)
75 %-100 % (regiuni de tranziție)
˃= 100 % (regiuni mai dezvoltate)
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Anexa X (b) – Clasificarea regiunilor pentru perioada 2014-2020

Media PIB-ului pe cap de locuitor (în SPC) în perioada 2007-2009, UE-27 = 100
Ca tegorie
Regiuni mai puțin dezvoltate
Regiuni de tranziție
Regiuni mai dezvoltate

Notă: Mayotte va fi eligibilă ca regiune mai
puțin dezvoltată.
Sursa: DG REGIO

Despre studiile de caz rapide ale Curții
Studiile de caz rapide nu utilizează activități noi de audit și nu prezintă recomandări
sau constatări de audit noi. Aceste documente constată și prezintă situația de fapt
care există în legătură cu anumite teme și pun la dispoziție o analiză aprofundată
care să ajute la înțelegerea problematicii abordate.
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Echipa Curții
Acest studiu de caz rapid a fost adoptat de Camera de audit II – cameră specializată pe
domeniile de cheltuieli aferente investițiilor pentru coeziune, creștere și incluziune.
Membrul raportor pentru acest audit este doamna Iliana Ivanova, decanul Camerei II.
Doamna Ivanova a beneficiat de sprijinul următorilor: Mihail Stefanov, șef de cabinet,
și James Verity, atașat în cadrul cabinetului; Niels-Erik Brokopp, manager principal;
Mariya Zhekova, coordonatoare, și Tristan Le Guen, auditor.
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