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Cuvânt înainte

Dacă 2016 a fost un an de nesiguranță pentru 

proiectul european, nu în ultimul rând având în 

vedere decizia Regatului Unit de a părăsi Uniunea, 

2017 a fost un an al speranței și al perspectivelor 

reînnoite. Cea de a 60-a aniversare a Tratatului de la 

Roma a oferit contextul pentru o perioadă de 

reflecție profundă privind viitorul Europei, precum și 

o ocazie de a ne reafirma angajamentul față de 

valorile Uniunii și de a defini prioritățile pentru 

Uniunea celor 27 de state membre. 

Uniunea Europeană a putut să se concentreze pe 

garantarea caracterului durabil al redresării 

economice. Ratele creșterii înregistrate în UE și în 

zona euro au depășit așteptările în 2017, atingând, 

cu 2,4 %, cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani. De 

asemenea, Uniunea a trebuit să înfrunte o serie de 

provocări, de la competitivitate, migrație și securitate 

la solidaritate și abordarea dezastrelor naturale. 

Bugetul UE constituie un activ unic pentru Uniune, 

care sprijină transpunerea ambițiilor în rezultate 

tangibile pe teren. Acesta completează bugetele 

naționale, generând valoare adăugată europeană în 

domeniile în care un răspuns coordonat este modul 

cel mai eficient și eficace de a realiza prioritățile 

noastre.  

În Raportul anual privind gestionarea și 

performanța bugetului UE vom descrie 

numeroasele mijloace prin care bugetul UE a 

contribuit la realizarea obiectivelor noastre comune 

în 2017.  

2017 a fost cel de al patrulea an de punere în 

aplicare a cadrului financiar multianual actual, iar 

toate programele financiare sunt în prezent pe deplin 

funcționale. În același timp, având în vedere 

numeroasele provocări neașteptate, importanța unei 

abordări flexibile a execuției bugetare a fost 

confirmată încă o dată.  

Stimularea investițiilor a continuat să fie o prioritate 

absolută. Fondul european pentru investiții 

strategice, care face parte din Planul de investiții 

pentru Europa, a contribut deja cu noi investiții de 

peste 287 de miliarde EUR și a sprijinit crearea a 

peste 300 000 de locuri de muncă. În decembrie, 

Parlamentul European și Consiliul au decis să 

sporească și să extindă fondul pentru stimularea 

investițiilor de până la 500 de miliarde EUR până în 

2020. Solidaritatea și sprijinul au fost, de asemenea, 

importante, fiind mobilizată, de exemplu, o sumă de 

1,2 miliarde EUR în cadrul Fondului de solidaritate al 

UE, cea mai mare sumă mobilizată vreodată într-o 

singură tranșă, în urma cutremurelor survenite în 

2016 și 2017 în regiunile italiene Abruzzo, Lazio, 

Marche și Umbria. 

De asemenea, bugetul UE a continuat să sprijine 

reacția europeană cuprinzătoare la criza migrației și 

gestionarea frontierelor externe ale Europei. 

Finanțată din bugetul UE, Agenția Europeană pentru 

Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, prin 

mandatul său extins, și-a consolidat în mod 

semnificativ prezența la frontierele externe ale UE, 

cu scopul de a sprijini statele membre în activitățile 

lor de gestionare a frontierelor și de a pune în 

aplicare în comun gestionarea integrată a frontierelor 

la nivelul UE.  

De asemenea, bugetul UE a permis Uniunii să joace 

un rol important în afara frontierelor Europei într-o 

perioadă de turbulențe în vecinătatea Europei și de 

provocări globale precum schimbările climatice. 

Asigurarea unei performanțe optime a bugetul 

Uniunii a reprezentat o prioritate pentru Comisie sub 

conducerea președintelui Juncker încă din prima zi. 

Sprijinim ferm atenția sporită îndreptată de 

Parlamentul European, de statele membre și de 

Curtea de Conturi Europeană nu doar asupra 

modului în care sunt gestionate programele, ci și 

asupra măsurii în care acestea furnizează rezultate 

în domenii care contează cu adevărat pentru 

cetățenii Europei.  

Raportul anual privind gestionarea și 

performanța reflectă accentul dublu al Comisiei 

Europene pe performanța bugetului UE și, de 

asemenea, pe buna gestiune financiară. Prezentul 

raport face parte din pachetul integrat de raportare 

financiară al Comisiei și reprezintă o parte esențială 

a sistemului nostru foarte dezvoltat de 

responsabilitate financiară. Prin prezentul raport, 

ne asumăm responsabilitatea politică generală 

pentru gestionarea bugetului UE. Aceasta este o 

responsabilitate pe care o luăm foarte în serios. 

 

Privind în perspectivă, Comisia a prezentat recent 

propunerile sale pentru viitorul cadru financiar 

multianual. Pornind de la o revizuire cuprinzătoare a 

cheltuielilor pentru programele financiare actuale, 

aceste propuneri demonstrează modul în care 

viitorul buget al UE va contribui la agenda 

ambițioasă convenită de liderii de la Bratislava și în 

Declarația de la Roma. Aceasta este o propunere 

pentru un buget mai modern, mai simplificat și mai 

flexibil, vizând domeniile în care punerea în comun a 

resurselor creează valoare adăugată reală pentru 
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toți cetățenii europeni. Performanța și buna gestiune 

financiară stau la baza acestor propuneri. 

Comisia va continua să își îndeplinească pe deplin 

rolul, împreună cu statele membre, pentru a 

valorifica potențialul bugetului UE de a realiza 

investiții în creșterea economică, crearea de locuri 

de muncă și abordarea provocărilor comune.  

 

Günther H. Oettinger 
Comisarul pentru Buget și resurse umane
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Rezumat  

Prezentul raport anual privind gestionarea și 

performanța bugetului UE prezintă cele mai recente 

informații referitoare la rezultatele obținute cu 

ajutorul bugetului UE (secțiunea 1) și la modul în 

care bugetul UE este gestionat și protejat 

(secțiunea 2). 

Acest raport face parte din pachetul anual integrat 

de raportare financiară, care oferă informații 

detaliate privind veniturile, cheltuielile, gestiunea și 

performanța bugetului UE, în conformitate cu cele 

mai bune practici în materie de transparență și de 

asumare a responsabilității. Acest pachet reprezintă, 

de asemenea, principala contribuție a Comisiei la 

procedura anuală de descărcare bugetară. 

Secțiunea 1 din raportul anual privind gestionarea și 

performanța vizează rezultatele obținute cu ajutorul 

bugetului UE în cadrul tuturor rubricilor bugetare și al 

domeniilor de politică. Aceasta explică modul în care 

programele financiare ale UE au contribuit la 

prioritățile politice ale Uniunii și sintetizează cele mai 

recente rezultate ale evaluării privind performanța 

înregistrată la nivelul programelor UE în perioada 

2014-2020. 

2017 a fost cel de al patrulea an al actualului cadru 

financiar multianual și cel de al treilea an de mandat 

al actualei Comisii. Comisia a propus un buget care 

reflectă și sprijină prioritățile politice stabilite de 

președintele Juncker, contribuind în special, pe cât 

posibil, la crearea de locuri de muncă, creștere 

economică și investiții și furnizând un răspuns 

european coordonat la provocări precum 

gestionarea migrației și combaterea terorismului și a 

criminalității organizate. Pe lângă aceste două 

priorități clare, prin intermediul bugetului și al altor 

instrumente ale UE, Comisia va continua să 

avanseze spre o piață unică digitală conectată, o 

uniune energetică rezilientă, inclusiv combaterea 

schimbărilor climatice, o Uniune socială, precum și o 

poziție consolidată a UE ca actor global și în 

domeniul apărării.  

  

  

Locuri de muncă, creștere economică și investiții 

Economia europeană a continuat să se redreseze în 

2017. Se creează locuri de muncă, finanțele publice 

beneficiază de o bază mai solidă, iar reformele 

structurale stabilesc bazele unei creșteri durabile pe 

termen lung. Există în continuare riscul de evoluție 

negativă, de exemplu în ceea ce privește economia 

mondială și volatilitatea piețelor financiare globale. 

Prioritatea pentru bugetul UE în 2017 a fost de a 

asigura redresarea constantă, concentrată în special 

pe eliminarea decalajului privind investițiile 

europene. 

Fondul european pentru investiții strategice, care 

face parte din Planul de investiții pentru Europa, este 

elementul central al acestor eforturi. Până la 

jumătatea anului 2018, Fondul a mobilizat deja peste 

287 de miliarde EUR, reprezentând noi investiții în 

domeniul transporturilor, domeniul digital, al energiei, 

al asistenței medicale, al cercetării și al inovării în 

întreaga UE. Această mobilizare a contribuit deja la 

crearea a peste 300 000 de locuri de muncă. 

Datorită acestor investiții, s-a asigurat accesul la 

internet de mare viteză pentru 11 milioane de 

gospodării, energia din surse regenerabile pentru 

mai mult de 4 milioane de gospodării și servicii de 

asistență medicală îmbunătățite pentru 1 milion de 

cetățeni
1
.  

Se estimează că proiectele finanțate prin Fondul 
european pentru investiții strategice vor genera o 

creștere a produsului intern brut al Uniunii cu 0,7 % 
și crearea a 700 000 de noi locuri de muncă până în 

2020
2
. 

Există, de asemenea, sinergii puternice între Fondul 

european pentru investiții strategice și alte 

instrumente financiare finanțate din bugetul UE, de 

exemplu mecanismul de garantare a împrumuturilor 

din cadrul Programului pentru competitivitatea 

întreprinderilor și a întreprinderilor mici și 

mijlocii (COSME). Până la sfârșitul anului 2017, 

COSME a oferit finanțare pentru peste 275 000 de 

întreprinderi mici și mijlocii (din care 50 % erau 

întreprinderi nou-înființate) din 25 de țări, 

întreprinderi care altfel ar fi întâmpinat dificultăți în 

obținerea de finanțare privată din cauza profilului lor 

de risc ridicat. 

Fondul european de dezvoltare regională a 

contribuit, de asemenea, la succesul întreprinderilor 

mici și mijlocii, oferind finanțare pentru peste 

457 000 de întreprinderi mici și mijlocii.  
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Se preconizează că vor fi create în mod direct 
aproximativ 156 000 de locuri de muncă în 

întreprinderile mici și mijlocii sprijinite de Fondul 
european de dezvoltare regională (proiecte selectate 

până la sfârșitul anului 2016).  

Mecanismul pentru interconectarea Europei 

sprijină investițiile specifice în proiectele de 

infrastructură din sectoarele energiei, transporturilor 

și serviciilor digitale. Un procent de 86 % din 

investițiile în sectorul transporturilor este alocat 

proiectelor transfrontaliere care vor conduce la o 

îmbunătățire semnificativă a infrastructurii europene 

de transport și la consolidarea pieței unice a 

Europei. 

Mecanismul pentru interconectarea Europei a 
contribuit la:  

- actualizarea unui tronson de cale ferată în nord-
estul Poloniei (Białystok-Ełk) ca parte a proiectului 

global Rail-Baltica; 

- o nouă linie electrică între Alytus (Lituania) și 
granița Lituaniei cu Polonia, care a pus capăt izolării 

energetice a statelor baltice;  

- utilizarea Platformei centrale de servicii de e-
sănătate de către 16 state membre, care facilitează 
astfel siguranța pacienților la nivel transfrontalier și 

continuitatea asistenței medicale. 

 

Programul pentru cercetare și inovare Orizont 

2020, care este emblematic pentru Europa, este 

esențial pentru promovarea inovării și a unei 

economii bazate pe cunoaștere. De pilda, proiectul 

Inițiativa emblematică privind grafenul este un 

exemplu elocvent de valoare adăugată semnificativă 

la nivelul UE a programului Orizont 2020. Datorită 

combinației sale unice de proprietăți superioare, 

grafenul este un punct de plecare credibil pentru noi 

tehnologii revoluționare într-o gamă vastă de 

domenii. Peste 150 de parteneri din peste 20 de țări 

europene, atât din industrie, cât și din mediul 

academic, dezvoltă în comun aplicații în domenii 

precum tehnologiile mobile 5G, bateriile, industria 

aerospațială, aplicațiile medicale și industria 

automobilelor.  

Datorită programului de cercetare și inovare al UE, a 
fost dezvoltat primul microprocesor de examinare a 
activității cerebrale la înaltă rezoluție, reprezentând 
un impuls major în lupta împotriva unor boli precum 

epilepsia. 

Prin Acțiunile Marie Skłodowska-Curie, programul a 

finanțat 36 000 de cercetători în toate etapele 

carierei lor, indiferent de vârstă sau de naționalitate, 

contribuind în mod semnificativ la menținerea, 

formarea și atragerea talentelor din domeniul 

cercetării în Europa.  

Întreprinderile agricole au beneficiat, de asemenea, 

de o puternică susținere din partea bugetului UE în 

2017 prin intermediul politicii agricole comune. 

Beneficiile acestei investiții constau în protejarea 

unuia dintre principalele atuuri ale UE, și anume 

industriile sale rurale, care, în pofida reducerii 

dimensiunii industriei, și-au menținut o creștere 

pozitivă de aproximativ 9 % începând cu 2005, 

reducându-și în același timp emisiile de gaze cu 

efect de seră cu 24 % față de nivelul din 1990 și 

scăzând utilizarea îngrășămintelor, cu un impact 

pozitiv asupra calității apei. 

Până la sfârșitul anului 2016, programele de 
dezvoltare rurală au contribuit la restructurarea și 
modernizarea a aproximativ 45 000 de exploatații 

agricole.  

Accentul pe mediu, climă și contextul rural mai 

amplu în care se desfășoară activitățile agricole a 

fost sporit substanțial în cadrul acestei politici.

 

Răspunsul european la provocarea migrației și lupta împotriva terorismului 

Pentru 2017, soluționarea crizei refugiaților și a 

provocării migrației a constituit una dintre prioritățile 

principale pe agenda Comisiei. Bugetul UE a 

răspuns la această situație prin acordarea de sprijin 

financiar pentru gestionarea eficace a frontierelor și 

integrarea refugiaților. Flexibilitatea bugetului UE în 

a mobiliza fonduri a fost utilizată pe deplin, oferind 

un sprijin valoros statelor membre în domenii în care 

o abordare europeană coordonată este esențială. 
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În interiorul UE 

Gestionarea fluxurilor de migrație în cadrul UE este 

susținută de Fondul pentru azil, migrație și 

integrare și Fondul pentru securitate internă. Între 

2013 și 2017, numărul persoanelor care au 

beneficiat de asistență (în cadrul sistemelor de 

primire și de azil) a crescut de la 18 944 la 184 122.  

Până în decembrie 2017, 26 849 de persoane care 

au nevoie de protecție internațională au fost 

relocate, iar 33 151 de persoane au fost transferate. 

Sprijin specific din bugetul UE a fost alocat pentru a 

susține cele două mecanisme de transfer pentru 

Italia și Grecia (651 de milioane EUR) și mecanismul 

de relocare (872 de milioane EUR). 

De asemenea, în 2017, bugetul UE a fost mobilizat 

în vederea punerii în aplicare a abordării de tip 

„hotspot”, prin care agențiile UE lucrează pe teren 

pentru a identifica și a înregistra rapid migranții nou 

sosiți și pentru a le preleva amprentele. Această 

activitate a continuat în Grecia și Italia, cu o 

capacitate totală de aproximativ 5 600 de locuri în 

Grecia
3
 și 1 850 de locuri în Italia. 

La sfârșitul anului 2017, peste 45 000 de refugiați și 

migranți erau în continuare blocați în Grecia. De la 

jumătatea anului 2016, aproximativ 40 000 de 

persoane au beneficiat în Grecia de programul 

„Sprijin de urgență pentru integrare și cazare” și de 

programul de asistență în numerar prin 

Instrumentul dedicat sprijinului de urgență.  

În cursul primului semestru al anului 2017, 
aproximativ 1 000 de locuri pentru minorii neînsoțiți 
din adăposturile specializate au fost susținute prin 

Instrumentul dedicat sprijinului de urgență.  

În august, autoritățile elene a preluat finanțarea 

acestor adăposturi prin programele lor naționale 

derulate în cadrul Fondului pentru azil, migrație și 

integrare. 

O gestionare eficace a frontierelor, este, de 

asemenea, importantă ca răspuns la provocările 

actuale legate de migrație. Frontex, Agenția 

Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda 

de Coastă, a devenit un actor esențial în asigurarea 

aplicării legii în materie de migrație la nivel 

european, prin asumarea de noi responsabilități și 

utilizarea unor noi instrumente legate de returnarea 

persoanelor care și-au epuizat toate căile legale de 

a-și legitima șederea pe teritoriul UE. Ritmul 

operațiunilor de returnare organizate de agenție a 

continuat să crească, ajungându-se astfel la un 

număr total de 14 271 de persoane returnate în 

2017. 

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și 
Garda de Coastă a contribuit la salvarea a 111 000 

de migranți care au sosit în Italia pe ruta central-
mediteraneană.  

Controlul la frontierele externe a fost sprijinit, de 

asemenea, de dezvoltarea în continuare a 

sistemelor de tehnologia informațiilor, în special 

Sistemul de informații privind vizele și Sistemul 

de informații Schengen. La începutul anului 2018, 

sistemul de informații privind vizele conținea 

informații referitoare la 55 de milioane de cereri de 

viză de scurtă ședere.  

 

În acest context, Fondul pentru securitate 

internațională a contribuit la formarea a 8 134 de 

agenți responsabili de aplicarea legii pe teme 

transfrontaliere (terorism, criminalitate organizată, 

corupție). 

De asemenea, proiectele de infrastructura de mare 

anvergură și proiectele spațiale finanțate din bugetul 

UE au jucat un rol în formularea răspunsului la criza 

refugiaților. Serviciul de căutare și salvare al 

programului Galileo reduce în mod considerabil 

timpul necesar pentru a detecta balizele care 

transmit semnale de urgență, de la trei ore la numai 

zece minute, îmbunătățind semnificativ localizarea 

exactă. 

 

... și în parteneriat cu vecinii noștri 

În abordarea provocărilor legate de migrație, 
promovarea unui parteneriat coordonat și colaborativ 
cu regiunile învecinate și cu alte țări terțe pentru a 
aborda cauzele profunde a fost de o importanță 
vitală. Din acest motiv, o cotă în creștere din ajutorul 
fără caracter umanitar al UE pentru țările vecine ale 
Siriei a fost furnizată prin intermediul Fondului 
fiduciar regional al UE ca răspuns la criza siriană 

(„Fondul Madad”): finanțarea a depășit în 2017 
obiectivul de 1 miliard EUR.  
  

Datorită Fondului Madad, peste 450 000 de copii și 
tineri

4
 refugiați și din comunitățile-gazdă au 

beneficiat de acces îmbunătățit la o educație de 
calitate, la protecție și la sprijinul psihosocial. 
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Libia a rămas principala țară de plecare către Italia. 

Ca răspuns, ritmul punerii în aplicare a componentei 

Africa de Nord a Fondului fiduciar al UE pentru 

Africa a crescut considerabil prin opt noi programe 

aprobate pentru o sumă totală de 232,5 milioane 

EUR, precum și printr-un un program care cuprinde 

mai multe componente pentru suma de 8,6 milioane 

EUR. 

Până la sfârșitul anului 2017, aproape întreaga sumă 

de 3 miliarde EUR alocată Instrumentului pentru 

refugiații din Turcia era destinată unor proiecte 

care asigură că nevoile refugiaților și ale 

comunităților gazdă din Turcia sunt abordate într-un 

mod cuprinzător și coordonat.  

Aproape două milioane de persoane au beneficiat de 
acces la servicii de asistență medicală de bază și 

aproximativ un milion de persoane au beneficiat de 
acces la servicii de sănătate mentală și de reabilitare 

prin Instrumentul pentru refugiații din Turcia
5
.  
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Bugetul UE a continuat să ofere un sprijin puternic în 2017 pentru multe alte 
priorități politice ale Uniunii. 

Pe lângă aceste priorități, prin intermediul 

programelor de cheltuieli ale UE, Comisia a realizat 

progrese, de asemenea, în alte domenii, de exemplu 

cu privire la Uniunea socială, acțiunea externă, 

uniunea energetică rezilientă, inclusiv acțiunile 

climatice, piața unică digitală conectată și apărare. 

Investiții sociale și tineret

Ocuparea forței de muncă, incluziunea socială și 

educația au fost, de asemenea, o prioritate 

importantă pentru bugetul pe 2017. Inițiativa 

privind ocuparea forței de muncă în rândul 

tinerilor se axează pe reducerea șomajului în rândul 

tinerilor în întreaga Uniune. Acest program a oferit 

sprijin tinerilor care locuiesc în regiuni în care rata 

șomajului în rândul tinerilor depășea 25 % în 2012. 

Alocarea bugetară pentru acest program a fost 

completată în 2017 pentru regiunile în care șomajul 

în rândul tinerilor depășea 25 % în 2016.  

Începând din 2014, aproximativ 790 000 de 
persoane au fost reintegrate în câmpul muncii, 

820 000 au obținut o calificare, 276 000 au participat 
la programe de educație sau de formare în urma 
acțiunilor finanțate prin Fondul social european 

(FSE), inclusiv prin inițiativa „Locuri de muncă pentru 
tineri”. 

Ca urmare a tuturor acțiunilor finanțate prin Fondul 
social european, aproximativ 8 milioane de 

persoane au fost sprijinite în căutarea unui loc de 
muncă sau în participarea la programe de formare 

sau de educație între 2014 și 2016. 

Erasmus+ a sărbătorit cea de a 30-a aniversare în 

2017. Din 2014, peste 1,8 milioane de studenți au 

luat parte la activități de mobilitate, iar peste 240 000 

de organizații sunt implicate în proiecte de 

cooperare. Evaluarea intermediară arată că:  

Intenția de a se muta permanent în străinătate este 
mai mare în rândul participanților la programul 

Erasmus+ (cu 31 % mai mare față de persoanele 
care nu au participat la program); de asemenea, 

aceștia se identifică mai degrabă ca cetățean al UE 
(cu 19 % mai mult).  

Activitățile de voluntariat sprijinite de programul 

Erasmus+, împreună cu opt alte programe și 

instrumente ale UE, au contribuit la crearea de noi 

oportunități pentru tineri în cadrul Corpului european 

de solidaritate. La un an de la lansarea acestuia, s-

au înscris peste 42 000 de tineri din toate statele 

membre. Până la sfârșitul anului 2017, la un an de la 

lansarea instrumentului de înregistrare online, peste 

2 500 de plasamente au fost puse la dispoziția 

tinerilor
6
.  

 

Acțiuni externe 

Bugetul 2017 a contribuit, de asemenea, la 

consolidarea poziției UE ca actor global. UE a 

furnizat peste 2,2 miliarde EUR pentru programul 

Ajutor umanitar în 80 de țări diferite
7
. Alături de 

statele sale membre, Uniunea a rămas cel mai mare 

donator de ajutor umanitar din lume. 

Finanțarea UE destinată ajutorului umanitar a sprijinit 
educația a peste 4,7 milioane de copii aflați în situații 

de urgență din peste 50 de țări
8
. 

În 2017, a fost încheiat un acord privind Fondul 

european pentru dezvoltare durabilă. Acest fond 

face parte din Planul de investiții externe pentru 

Europa, care are ca obiectiv intensificarea implicării 

sectorului privat în dezvoltarea socio-economică în 

țările partenere. Răspunsul la cererea de propuneri 

pentru primele două alocări de investiții a fost 

deosebit de pozitiv, fiind primite 30 de propuneri de la 

12 instituții partenere pentru o valoare totală de peste 

2,5 miliarde EUR. 

https://twitter.com/hashtag/EU?src=hash
https://twitter.com/hashtag/education?src=hash
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Acțiuni climatice și mediu 

Bugetul UE a rămas un instrument important în lupta 

împotriva schimbărilor climatice. Pentru a atinge 

acest obiectiv, acțiuni care vizează atenuarea 

schimbărilor climatice și adaptarea la aceste 

schimbări sunt integrate în toate marile programe de 

cheltuieli ale UE, în special în politica de dezvoltare 

regională și în cadrul Fondului de coeziune, în politica 

în domeniul energiei, al transporturilor, al cercetării și 

inovării, în politica agricolă comună, precum și în 

politica de dezvoltare a UE. 

 În 2017, contribuția totală a bugetului la integrarea 
aspectelor legate de climă (și anume cheltuielile din 
buget privind proiectele de mediu) a fost estimată la 

20,3 %.  

S-au observat, de asemenea, evoluții pozitive în 

domeniul eficienței energetice în Uniune. UE și-a 

stabilit un obiectiv de economisire a energiei de 20 % 

până în 2020 (în comparație cu utilizarea preconizată 

a energiei în 2020) – acesta fiind aproximativ 

echivalent cu oprirea producției a 400 de centrale 

electrice. 

Se preconizează o capacitate suplimentară de 2 000 
de megawați rezultată în urma producției de energie 

regenerabilă și o reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră cu peste 3 milioane de tone echivalent 

CO2 ca urmare a proiectelor selectate în cadrul 
Fondului de coeziune.  

În plus, o reducere a emisiilor de gaze cu efect de 

seră cu 3 milioane de tone echivalent CO2 este 

rezultatul estimat al proiectelor finanțate prin Fondul 

european de dezvoltare regională. 

Piața unică digitală 

Fondul european pentru investiții strategice a 

contribuit, de asemenea, la realizarea pieței unice 

digitale, împreună cu Mecanismul pentru 

interconectarea Europei. Pe lângă acesta, până la 

sfârșitul anului 2017 aproximativ 5 500 de proiecte au 

fost selectate în cadrul Fondului de coeziune pentru a 

sprijini realizarea unei piețe unice digitale conectate. 

1 milion de gospodării au dobândit acces la internet 
în bandă largă până la sfârșitul anului 2016 ca 

urmare a sprijinului acordat prin Fondul european de 
dezvoltare regională. 

Apărare 

Lansarea Fondului european de apărare în 2017 a 

marcat începutul unui nou capitol în ceea ce privește 

cooperarea în domeniul apărării. Acest fond va sprijini 

statele membre să investească mai eficient în 

capabilitățile de apărare comune, să consolideze 

securitatea cetățenilor europeni și să promoveze o 

bază industrială competitivă și inovatoare.



 

   

 

Controlul intern și gestiunea financiară 

În plus față de rezultatele obținute prin cheltuielile UE, 

modul în care este gestionat bugetul UE are un 

impact major asupra performanței sale în ansamblu. 

Prin urmare, Comisia se străduiește să atingă cele 

mai înalte standarde de gestiune financiară în ceea 

ce privește eficiența, eficacitatea și raportul cost-

eficacitate. Acest aspect este abordat în secțiunea 2 

din raportul anual privind gestionarea și performanța. 

Un cadru de control intern consolidat 

Comisia și-a consolidat în continuare cadrul de 

control intern în 2017 pe baza standardelor 

internaționale și a celor mai bune practici. Scopul 

este de a trece de la un sistem bazat pe conformitate 

la un sistem bazat pe performanță. Acest lucru va 

asigura un control intern solid, oferind în același timp 

departamentelor Comisiei flexibilitatea necesară 

pentru a se adapta la nevoile și circumstanțele lor 

specifice. Deși anul 2017 a fost un an de tranziție, 

deja o treime din departamente au raportat cu privire 

la efectul produs de noile principii asupra eficacității 

controalelor acestora. În general, toate 

departamentele au concluzionat că standardele și 

principiile de control intern funcționează 

corespunzător și sunt puse în aplicare în mod 

eficace. Noul cadru de control intern permite, de 

asemenea, o evaluare mai nuanțată; unele 

departamente au indicat necesitatea de a îmbunătăți 

eficacitatea punerii în aplicare a anumitor principii sau 

standarde. 

 

Sistemele de control și de gestiune financiară 

pentru bugetul UE s-au îmbunătățit în mod 

considerabil de-a lungul timpului. Această 

realizare a fost recunoscută, de asemenea, de 

Curtea de Conturi Europeană. În cea mai recentă 

declarație de asigurare
9
, Curtea de Conturi 

Europeană a furnizat pentru prima dată un aviz cu 

rezerve și nu un aviz negativ cu privire la legalitatea 

și regularitatea plăților din bugetul UE. Nivelul de 

eroare a scăzut în toate domeniile de politică, 

continuând tendința de scădere a nivelului global de 

eroare estimat. Nivelul de eroare s-a situat sub 2 % 

pentru aproximativ jumătate din cheltuielile UE și nu 

s-au detectat erori semnificative în ceea ce privește 

veniturile. 

Cu toate acestea, Comisia continuă să își 

îmbunătățească sistemele de control. 

 

Gestionarea și protecția eficace a bugetului UE 

Comisia acordă cea mai mare prioritate asigurării 

faptului că bugetul UE este bine gestionat și că sunt 

instituite toate măsurile necesare pentru a proteja 

banii contribuabililor.  

Deși gestionarea bugetului este responsabilitatea 

finală a Comisiei, 68 % din cheltuieli sunt executate 

de autoritățile statelor membre în cadrul gestiunii 

partajate, iar 8 % din cheltuieli sunt executate de 

entitățile cărora le-a fost încredințată execuția în 

cadrul gestiunii indirecte. 

Comisia dispune de două mecanisme pentru 

protejarea bugetului UE, și anume cheltuielile UE, de 

cheltuieli necuvenite sau neconforme: 

 mecanisme preventive (de exemplu, controale ex 

ante, întreruperi și suspendări ale plăților) și  

 mecanisme corective (de exemplu, controale ex 

post; acestea sunt, în principal, corecții financiare 

impuse statelor membre, dar pot fi, de 

asemenea, recuperări de fonduri de la beneficiarii 

plăților UE). 

Deși pot fi detectate erori în orice an dat, acestea 

sunt corectate, de asemenea, în mod corespunzător 

în anii următori. Prin urmare, o analiză multianuală a 

acestor erori și corecții este necesară și adecvată. În 

contextul cadrului financiar multianual, 

programele de cheltuieli, majoritatea sistemelor 

de control și ciclurile de gestionare la nivelul 

Comisiei sunt, de asemenea, multianuale din 

etapa de proiectare.  

Suma totală expusă riscului la închidere în 2017 

este estimată la 1,7 % din totalul cheltuielilor 

relevante. 

În 2017, în ceea ce privește corecțiile financiare și 

recuperările, sistemele multianuale de control de care 

dispun departamentele Comisiei le-au permis 

acestora să identifice și să corecteze suma de 

897 de milioane EUR înainte de eliberarea fondurilor 

și suma de 1 949 de milioane EUR după eliberarea 

fondurilor.  

Suma totală anticipată expusă riscului la 

închidere, și anume după realizarea tuturor 

corecțiilor, este estimată la mai puțin de 0,6 % din 

totalul cheltuielilor relevante.  
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Acest rezultat sugerează că mecanismele de control 
multianual de care dispun departamentele Comisiei 

asigură în general buna gestionare a riscurilor legate 
de legalitatea și regularitatea operațiunilor, iar 
corecțiile financiare și recuperările efectuate în 
exercițiile ulterioare protejează bugetul UE în 

ansamblu.  

Între timp, s-au luat măsuri suplimentare pentru 

programele cu un nivel constant ridicat de eroare 

pentru a aborda cauzele primare ale acestora și 

pentru a preveni, a detecta și a corecta frauda
10

. În 

plus, Oficiul European de Luptă Antifraudă este 

mandatat să efectueze investigații independente 

privind actele de fraudă și de corupție care implică 

fonduri ale UE și să elaboreze politicile UE de 

combatere a fraudei. 

 

Asigurarea în materie de gestiune 

În rapoartele lor anuale de activitate pentru 2017, toți 
cei 50 de ordonatori de credite delegați au declarat că 

dispun de asigurări rezonabile privind faptul că (i) 
informațiile cuprinse în raport oferă o imagine reală și 

fidelă, (ii) resursele alocate activităților au fost 
utilizate pentru scopul căruia îi erau destinate și în 

conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare și 
că (iii) procedurile de control instituite oferă garanțiile 

necesare cu privire la legalitatea și regularitatea 
operațiunilor subiacente.  

Pentru a asigura transparența, în rapoartele anuale 

de activitate sunt emise rezerve pentru programele în 

cazul cărora rata de eroare reziduală nu a scăzut 

(încă) sub 2 % la momentul raportării. 30 de 

ordonatori de credite delegați au emis o asigurare 

fără rezerve, în timp ce 20 de declarații au fost 

însoțite de un total de 38 de rezerve pentru anul 2017 

(37 în 2016). În toate cazurile, ordonatorii de credite 

delegați în cauză au elaborat măsuri care trebuie 

întreprinse pentru a aborda deficiențele subiacente și 

pentru a reduce riscurile generate.  

Impactul financiar al rezervelor privind asigurarea 

în materie de gestiune a scăzut la 1 053 de 

milioane EUR pentru cheltuieli (1 621 de milioane 

EUR în 2016) și 431 de milioane EUR pentru venituri 

(517 milioane EUR în 2016). Generația „moștenită” a 

programelor pentru perioada 2007-2013, care este 

retrasă treptat, reprezintă jumătate din numărul de 

rezerve, însă doar o mică parte din suma totală 

expusă riscului. 

Un alt domeniu cu un grad ridicat de transparență 
vizează Fondurile fiduciare ale UE. Având în vedere 

importanța lor tot mai mare, departamentele 
responsabile de fondurile fiduciare asigură în prezent 

o acoperire completă a fondurilor în raportarea 
acestora privind gestionarea. Aceasta include: (I) 

asumarea responsabilității pentru contribuțiile de la 
bugetul UE și din Fondul european de dezvoltare 
alocate fondurilor; și (ii) gestionarea operațiunilor 

efectuate din fonduri (și anume, inclusiv alte fonduri 
ale donatorilor).  
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Sisteme de control intern eficiente, eficace și 

eficiente din punct de vedere al costurilor 

Standardele ridicate de gestiune financiară impun 

instituirea de măsuri eficiente din punct de vedere al 

costurilor pentru a asigura protecția eficace a 

bugetului UE.  

În acest sens, se iau măsuri pentru a dezvolta 

sinergii și a obține câștiguri în materie de 

eficiență, de exemplu prin simplificarea regulilor și a 

procedurilor, prin îmbunătățirea și conectarea 

sistemelor informatice financiare și prin punerea în 

comun în continuare a cunoștințelor financiare. 

Rezultă astfel, în cele din urmă, o scădere a sarcinii 

birocratice, costuri proporționale pentru controalele 

efectuate în rândul beneficiarilor, rate de eroare mai 

scăzute, o mai bună calitate a datelor și reducerea 

duratei procedurilor de efectuare a plăților. 

Timpul mediu de plată al departamentelor Comisiei 

a scăzut constant de-a lungul anilor și este în 

prezent mai mic de 30 de zile. Timpul de plată net 

mediu global este de 20,4 zile.  

Din ce în ce mai frecvent, departamentele Comisiei 

iau, de asemenea, măsuri pentru a se asigura că 

sistemele lor de control rămân diferențiate în funcție 

de riscuri (de exemplu, un control mai des și/sau 

o frecvență mai ridicată pentru domeniile cu grad 

mai mare de risc și un control mai rar și/sau o 

frecvență mai scăzută în domeniile cu risc redus) 

și eficiente din punct de vedere al costurilor. Până 

la sfârșitul anului 2017, revizuirile periodice efectuate 

de toate departamentele pentru a examina sistemele 

lor de control au concluzionat că aceste sisteme erau 

eficiente din punct de vedere al costurilor.  

În plus, pentru următoarea generație de programe de 
cheltuieli, departamentele sunt invitate să justifice (în 

declarațiile financiare legislative anexate la 
propunerile lor legislative) motivul pentru care se 

consideră că modul (modurile) de gestionare, 
mecanismul (mecanismele) de punere în aplicare a 

finanțării și metodele de plată sunt cele mai adecvate 
soluții – nu doar în ceea ce privește obiectivele 

politicilor/programelor, ci și în ceea ce privește modul 
în care acestea stabilesc un echilibru între cele trei 
obiective de control intern, și anume plățile rapide, 

nivelul scăzut de erori și costurile reduse ale 
controlului. 
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Introducere 

Bugetul UE este esențial pentru punerea în aplicare 

a politicilor și priorităților europene. Investițiile 

realizate din bugetul UE oferă rezultate în sine și 

acționează ca un catalizator pentru investiții 

suplimentare din alte surse din sectorul public și 

privat. Acesta ac’ionează în strânsă legătură cu alte 

instrumente de politică la nivel european și național 

pentru a aborda numeroasele provocări și 

oportunități cu care se confruntă Uniunea în prezent.  

Spre deosebire de bugetele naționale, bugetul UE se 

concentrează în special pe investiții. Programele 

sale sunt multianuale, asigurând un cadru stabil și 

predictibil, care este cel mai potrivit pentru sprijinirea 

investițiilor strategice pe termen mediu și lung. 

Bugetul UE este orientat în special către domenii în 

care punerea în comun a resurselor pentru a aborda 

provocările comune poate conduce la rezultate 

pentru toți europenii care nu ar putea fi realizate într-

un mod la fel de eficace sau eficient numai prin 

acțiunea individuală a statelor membre. 

Acest lucru este valabil în diverse domenii, cum ar fi 

infrastructura transfrontalieră, gestionarea 

frontierelor externe, proiectele spațiale de mare 

anvergură și cercetarea paneuropeană. În toate 

aceste domenii, bugetul UE se află în poziția 

privilegiată de a oferi rezultate pentru toți europenii. 

Aceasta este esența „valorii adăugate europene”. 

Aceasta se aplică, de asemenea, politicilor comune, 

cum ar fi politica agricolă comună și politica de 

coeziune. 

Comisia joacă un rol central în gestionarea 

bugetului, gestionând programele fie în mod direct 

(de exemplu, în domenii precum cercetarea sau 

mobilitatea tinerilor), fie împreună cu statele membre 

(de exemplu, în cadrul politicii de coeziune). 

Comisia are responsabilitatea de a se asigura că 

bugetul UE este gestionat în mod responsabil și în 

conformitate cu normele relevante în scopul de a 

proteja banii contribuabililor. Comisia pune în 

aplicare un sistem robust de guvernanță și de control 

intern pentru a se asigura că se întâmplă acest 

lucru. Gestionarea bugetului UE este supusă 

controlului extern din partea Curții de Conturi 

Europene. 

Progresele înregistrate în domeniul gestiunii 

financiare din ultimii ani au permis plasarea unui 

accent mai puternic pe performanța bugetului: este 

utilizat bugetul UE într-un mod optim pentru 

obținerea unor rezultate tangibile pentru toți cetățenii 

europeni? Comisia nu poate asigura acest lucru pe 

cont propriu – este o responsabilitate comună 

asumată împreună cu statele membre, regiunile, 

organizațiile neguvernamentale, sponsorii proiectelor 

și toate persoanele implicate în execuția bugetului 

UE.  

Raportul anual pentru 2017 privind gestionarea 

și performanța bugetului UE reunește aspectele 

legate atât de gestionare, cât și de performanță în 

cadrul unui singur raport integrat. Acesta prezintă o 

imagine de ansamblu a celor mai recente informații 

privind performanța bugetului și conține raportări 

detaliate privind aspecte survenite în legătură cu 

gestionarea și protecția bugetului UE. Prezentul 

raport reprezintă principala contribuție a Comisiei la 

„procedura anuală de descărcare de gestiune” care 

permite Parlamentului European și Consiliului să 

monitorizeze execuția bugetului UE.  

Secțiunea 1 a raportului descrie, cu exemple, modul 

în care bugetul UE sprijină prioritățile politice ale 

Uniunii și prezintă cele mai recente date disponibile 

privind rezultatele obținute până la sfârșitul anului 

2017. Datele prezentate în raport se bazează pe 

informațiile extrase din fișele de program care fac 

parte din propunerea de buget pentru 2019, din 

rapoartele anuale de activitate pentru 2017 elaborate 

de toate departamentele Comisiei și din alte surse, 

cum ar fi rapoartele de punere în aplicare referitoare 

la programele UE. Pentru raportul din acest an, 

evaluările intermediare au fost o valoroasă sursă 

suplimentară de informații legate de performanță. 

Secțiunea 2 descrie evoluțiile legate de controlul 

intern, gestiunea financiară și protecția bugetului UE 

în 2017. Aceasta se bazează pe rapoartele anuale 

de activitate elaborate de fiecare departament al 

Comisiei, în care se descriu în detaliu mediul de 

control intern și chestiunile conexe. În cazul în care 

au existat probleme în cursul anului, raportul descrie 

modul în care departamentele Comisiei au abordat 

aceste provocări. Această secțiune sintetizează 

informațiile legate de realizarea: 

- obiectivelor de control intern (gestionarea 

riscurilor legate de legalitate și regularitate; 

raportul cost-eficacitate al controalelor; și 

strategiile de combatere a fraudei); 

- protecția bugetului UE și  

- asigurarea în materie de gestiune prezentată 

Colegiului comisarilor.  

Această declarație se bazează pe concluziile 

conducerii Comisiei, care se întemeiază pe indicatori 

statistici și non-statistici cu privire la rezultatele 

controalelor și corecțiile. Aceste concluzii sunt 

comparate, de asemenea, cu avizele părților 

independente, inclusiv al Serviciului de Audit Intern 
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(IAS) din cadrul Comisiei și al Curții de Conturi 

Europene, precum și cu concluziile lucrărilor 

Comitetului de monitorizare a auditurilor. 

Asigurarea în materie de gestiune primită de la toate 

departamentele și asigurarea obținută prin 

intermediul activității de audit intern reprezintă baza 

pentru concluzia generală a prezentului raport. 

Această concluzie permite Comisiei, prin adoptarea 

raportului, să își asume întreaga responsabilitate 

politică pentru gestionarea bugetului UE pentru 

2017.  

De asemenea, raportul cuprinde prima Comunicare 

privind protecția bugetului UE
1
 și, la fel ca anul 

trecut, va face parte din mai amplul pachet integrat 

de raportare financiară cu privire la bugetul UE, 

care include, de asemenea, conturile anuale. 
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Secțiunea 1 
Performanță și rezultate 

2017 a fost un an activ pentru Uniune pe mai multe 

fronturi, rezultatele pozitive în ceea ce privește 

crearea de locuri de muncă fiind observate pe întreg 

teritoriul Uniunii pe fondul redresării economice. 

Aceasta a permis Uniunii Europene să se 

concentreze din ce în ce mai mult pe furnizarea 

eficientă a priorităților sale politice în domenii 

precum politica socială, piața unică digitală și 

finalizarea uniunii economice și monetare. Au 

fost desfășurate în continuare activități pentru 

dezvoltarea unei abordări cuprinzătoare privind 

aspectele interne și externe ale migrației și privind 

protejarea frontierelor externe ale Uniunii. Au fost 

lansate noi inițiative pentru a consolida capacitățile 

de securitate și de apărare ale Uniunii. 

De asemenea, acesta a fost un an de reflecție 

privind viitorul Uniunii ca urmare a deciziei 

Regatului Unit de a părăsi Uniunea Europeană. 

Cartea albă a Comisiei privind viitorul Europei a 

lansat o dezbatere la nivel european cu privire la 

prioritățile pentru viitorul Europei celor 27 de state 

membre. Documentul de reflecție privind viitorul 

finanțelor UE care a urmat a analizat această 

provocare și a prezentat elementele esențiale pentru 

dezbatere. 

În termeni bugetari, 2017 a fost cel de al patrulea an 

de punere în aplicare a actualului cadru financiar 

multianual. Majoritatea programelor financiare sunt 

în prezent pe deplin funcționale în urma unor 

întârzieri inițiale, iar rezultatele se observă pe teren.  

Investițiile au continuat să fie o temă majoră în 

condițiile punerii în aplicare în continuare a Fondului 

european pentru investiții strategice pentru a 

remedia decalajul de investiții din Europa. De 

asemenea, bugetul a fost mobilizat pentru a 

sprijini elaborarea unui răspuns european 

cuprinzător la aspectele interne și externe ale 

migrației, precum și pentru a răspunde 

amenințărilor tot mai mari și mai diverse la 

adresa securității. Fiind la jumătatea perioadei de 

punere în aplicare a programelor actuale, în anul 

2017 au fost finalizate o serie de evaluări 

intermediare, care au oferit o analiză cuprinzătoare 

privind valoarea adăugată europeană, relevanța, 

eficacitatea, eficiența și coerența programelor.  

Această secțiune începe cu o prezentare succintă a 

cadrelor de performanță integrate în programele 

financiare ale UE. Aceasta prezintă în continuare 

cele mai recente informații privind rezultatele 

obținute cu ajutorul bugetului UE până la sfârșitul 

anului 2017. Tipul de date raportate depinde de 

nivelul de maturitate al programelor, variind de la 

datele de intrare la rezultatele cheltuielilor din 

prima parte a acestei perioade. Evaluările finale 

privind impactul programelor nu sunt încă 

disponibile, prin urmare, raportarea definitivă nu va fi 

posibilă până într-o etapă ulterioară.  

Secțiunea este structurată în funcție de rubricile 

actualului cadru financiar multianual. Sunt acoperite 

principalele programe din cadrul fiecărei rubrici. 

Raportul descrie, de asemenea, modul în care 

aceste programe contribuie la realizarea obiectivelor 

Strategiei Europa 2020 și a priorităților politice ale 

Comisiei sub conducerea președintelui Juncker. 

Acesta sintetizează, de asemenea, dovezi privind 

rezultatele obținute de programele financiare, dar și 

în domeniile în care performanța nu s-a ridicat la 

înălțimea așteptărilor sau în care au fost identificate 

deficiențe la nivelul conceperii programului prin 

evaluări și activitatea de audit.  

Aceste informații sunt utilizate pentru a sta la baza 

deciziilor de punere în aplicare a actualelor 

programe financiare, dar și pentru a informa 

legiuitorii care elaborează propunerile Comisiei 

pentru viitorul cadru financiar multianual, care au fost 

prezentate de Comisie în ultimele săptămâni. Prin 

urmare, prezentul raport vine în completarea analizei 

cheltuielilor care însoțește propunerile recente ale 

Comisiei privind viitorul cadrul financiar multianual
11

. 

Într-adevăr, în formularea propunerilor sale, Comisia 

a urmărit să desprindă concluzii din cadrele 

financiare anterioare și actuale pentru a crea 

programe de înaltă performanță care vor genereze 

rezultate pozitive pentru economia și societatea 

europeană în domeniile lor respective. 
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Performanța bugetului UE 

Cadrul de performanță 2014-2020 

Un cadru de performanță solid pentru bugetul UE 

este o condiție prealabilă pentru programe UE 

orientate spre rezultate și bine gestionate. Pentru 

cadrul financiar multianual 2014-2020, cadrele de 

performanță au fost incluse ca un nou element 

obligatoriu în temeiul legal al tuturor programelor 

financiare. Acest lucru a contribuit la plasarea unui 

mai mare accent pe rezultate în cadrul întregului 

buget. Cadrele respective implică stabilirea unor 

indicatori și obiective clare și măsurabile, precum și a 

modalităților de monitorizare, raportare și evaluare 

necesare. Deși există posibilități de îmbunătățire, 

Comisia consideră că indicatorii, împreună cu alte 

surse de informații privind performanța precum 

evaluările, oferă o bază solidă pentru monitorizarea 

progreselor înregistrate în vederea atingerii 

obiectivelor programului. De asemenea, acestea 

contribuie la anticiparea și soluționarea problemelor 

întâmpinate în punerea în aplicare a programului pe 

măsură ce acestea apar. 

În primii ani de punere în aplicare a programelor, 

informațiile privind performanța se bazează, în 

principal, pe contribuții (și anume, alocarea financiară 

către un anumit program) și, atunci când este posibil, 

pe realizări. Acest tip de informații oferă o bun indiciu 

inițial cu privire la modul de cheltuire a bugetului UE 

și la modul în care acesta contribuie la îndeplinirea 

priorităților politice. Pe măsură ce punerea în aplicare 

a programului avansează, informațiile privind 

rezultatele și impactul cheltuielilor vor deveni 

disponibile. Cu toate acestea, ar putea trece o 

anumită perioadă de timp înainte ca impactul final 

asupra economiei și societății europene să poată fi 

evaluat. 

Acesta este al patrulea an de punere în aplicare și 

multe programe încep să raporteze cu privire la 

rezultatele directe; cu toate acestea, unele programe 

au cicluri lungi de punere în aplicare, iar indicatorii 

privind realizările nu sunt încă pe deplin disponibili și 

raportați în fișele de program, și anume în special în 

cazul programelor gestionate în comun.  

Auditurile efectuate de Curtea de Conturi Europeană 

contribuie, de asemenea, la îmbunătățirea 

performanței înregistrate la nivelul programelor, 

precum și a eficienței și eficacității operațiunilor, ale 

sistemelor de gestionare și ale procedurilor 

organismelor și instituțiilor care gestionează fondurile 

UE. De exemplu, nouăsprezece rapoarte recente au 

confirmat necesitatea de a simplifica normele și de a 

consolida sau a raționaliza cadrul de performanță.  

Concluziile desprinse din audituri și din experiența 

practică de punere în aplicare, precum și rezultatele 

evaluărilor intermediare au fost integrate în analiza 

detaliată a cheltuielilor care însoțește propunerile 

recente ale Comisiei privind viitorul cadru financiar 

multianual și programele sectoriale conexe. 

Simplificarea și raționalizarea atât a normelor de 

punere în aplicare, cât și a cadrelor de performanță 

reprezintă o temă importantă a acestor propuneri.  

Raportarea cu privire la performanță 

În raportul său anual pentru 2016, Curtea de Conturi 

Europeană s-a concentrat în special pe calitatea 

raportării performanței în legătură cu bugetul UE. 

Multe dintre aceste rapoarte sunt întocmite de 

Comisie. În analiza efectuată s-a constatat că, deși 

calitatea raportării performanței s-a îmbunătățit 

considerabil, există mai multe domenii în care s-ar 

putea aduce îmbunătățiri suplimentare, de exemplu: 

 Calitatea datelor: în rapoartele sale privind 

performanța, Comisia se bazează pe indicatorii 

de performanță care au fost incluși în temeiul 

juridic al programelor și au fost raportați anual în 

fișele de program. Datele provin dintr-o gamă 

largă de surse. Curtea și Serviciul de Audit Intern 

au recomandat dezvăluirea surselor respective 

împreună cu o evaluare a calității datelor 

colectate. Recunoscând importanța calității 

datelor, în acest an serviciile Comisiei au acordat 

o atenție deosebită calității datelor privind 

performanța în elaborarea rapoartelor lor anuale 

de activitate pentru 2017. Sursele de date sunt 

identificate în mod clar și eventualele preocupări 

cu privire la calitatea datelor sunt indicate explicit. 

În anumite cazuri, serviciile Comisiei au încetat 

raportarea cu privire la unii indicatori în cazul în 

care s-a considerat că datele disponibile nu sunt 

suficient de exacte sau relevante.  

 Raportarea echilibrată: în raportul său anual din 

2016, Curtea a recomandat Comisiei, cu privire la 

Raportul anual privind gestionarea și performanța 

din 2015, să depună în continuare eforturi pentru 

a garanta că rapoartele privind performanța oferă 

o imagine echilibrată, care să acopere atât 

realizările programului, cât și provocările 

întâmpinate. Comisia se angajează să elaboreze 

rapoarte echilibrate și, de exemplu, a asigurat o 

tratare amplă în prezentul raport a concluziilor 

desprinse în urma evaluărilor intermediare ale 

programelor financiare. 

 Legăturile dintre cadrele de performanță: 

Curtea a recomandat Comisiei să utilizeze într-un 

mod mai sistematic referințe încrucișate între 

rapoartele privind performanța pentru a evidenția 

în mod mai clar legăturile și complementaritățile 
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între rapoarte și între cadrul de performanță 

pentru bugetul UE (de exemplu, fișe de program) 

și cadrul pentru serviciile Comisiei. 

 Lizibilitatea: astfel cum a recomandat Curtea, 

Comisia a continuat să îmbunătățească 

prezentarea vizuală a rapoartelor sale, utilizând 

materiale vizuale, grafice, diagrame, figuri sau 

casete de text, după caz, pentru a prezenta 

informații privind performanța și a transmite 

mesaje cheie privind performanța. 

Responsabilitate partajată în ceea ce privește 

rezultatele 

Aproximativ trei sferturi din bugetul UE sunt executate 

în cadrul gestiunii partajate cu statele membre. Deși 

Comisia are responsabilitatea financiară finală pentru 

gestionarea bugetului UE, responsabilitatea pentru 

rezultatele obținute cu ajutorul bugetului UE este 

partajată cu o gamă largă de actori la nivel 

european, național și regional. Tuturor le revine un rol 

în a asigura că fiecare euro cheltuit din bugetul UE 

este utilizat în mod eficient și eficace în raport cu 

scopurile vizate.  

Bugetul UE pentru 2017 

Grafic: Bugetul UE pentru 2017 defalcat pe rubrici bugetare. Toate sumele sunt exprimate în miliarde EUR. 

Valoarea bugetului UE, inclusiv bugetele rectificative, a fost de 159,8 miliarde EUR în 2017. Aproximativ jumătate 

din această sumă, și anume 75,4 miliarde EUR, a fost alocată pentru garantarea unei creșteri inteligente și 

favorabile incluziunii. Sprijinul pentru sectorul agricol european s-a ridicat la 58,6 miliarde EUR. Suma de 

4,3 miliarde EUR a fost cheltuită pentru consolidarea frontierelor externe ale Uniunii și abordarea crizei refugiaților 

și a migrației neregulamentare. Suma de 10,7 miliarde EUR a fost alocată pentru acțiunile în afara Uniunii, iar 

suma de 9,4 miliarde EUR a fost cheltuită pentru administrarea instituțiilor UE. În 2017, au fost adoptate șase 

bugete rectificative. În afară de ajustările standard în ceea ce privește veniturile, au fost adoptate două proiecte de 
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bugete rectificative pentru mobilizarea Fondului european de solidaritate și au fost necesare ajustări în urma 

adoptării evaluării la jumătatea perioadei.  

În afara plafoanelor cadrului financiar multianual, există instrumente speciale; rezerva pentru ajutoare de urgență, 

Fondul de solidaritate al UE , Instrumentul de flexibilitate și Fondul european de ajustare la globalizare.  

  

http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_system/flex/flex_en.cfm#urgence
http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_system/flex/flex_en.cfm#FS
http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_system/flex/flex_en.cfm#flex
http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_system/flex/flex_en.cfm#EGF
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Rezumatul progreselor înregistrate cu privire la aspectele orizontale 

Bugetul UE și Strategia Europa 2020  

Actualul buget pe termen lung este menit să 

contribuie la Strategia Europa 2020 pentru o creștere 

inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. 

Obiectivele sunt o responsabilitate comună a Uniunii 

și a statelor sale membre, iar atingerea acestora 

necesită combinarea mai multor instrumente de 

politică, inclusiv bugetul UE și bugetele naționale. 

Comisia monitorizează obiectivele principale ale 

Strategiei Europa 2020 cu ajutorul a nouă indicatori. 

Informațiile referitoare la progrese sunt actualizate 

periodic și sunt publicate pe site-ul web al Eurostat
12

. 

Tabelul de mai jos prezintă cele mai recente date 

disponibile pentru acești indicatori.  

Statele membre înregistrează progrese în direcția 

îndeplinirii obiectivelor pe care le-au stabilit în urmă 

cu opt ani în cadrul Strategiei Europa 2020. În 

ansamblu, UE se apropie de îndeplinirea obiectivelor 

în materie de educație, energie, combaterea 

schimbărilor climatice și ocuparea forței de muncă. 14 

state membre și-au atins deja obiectivele naționale de 

reducere a ratelor de părăsire timpurie a școlii și de 

creștere a proporției de absolvenți ai învățământului 

terțiar în rândul populației. 11 state membre și-au 

atins obiectivele privind energia din surse 

regenerabile. Dacă se menține tendința actuală, 

obiectivul UE ca 75 % din populație să aibă un loc de 

muncă în 2020 va fi atins, iar șapte state membre și-

au îndeplinit deja obiectivele naționale în această 

privință. Dat fiind impactul grav al crizei asupra 

ocupării forței de muncă, aceasta este o realizare 

remarcabilă. Cu toate acestea, numărul de persoane 

expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială 

a atins un nivel maxim în 2012, iar de atunci a scăzut 

la niveluri apropiate de cele dinaintea crizei. Prin 

urmare, este puțin probabil ca obiectivul să fie atins în 

2020. În mod similar, obiectivul de alocare a 3 % din 

produsul intern brut pentru investițiile în cercetare și 

dezvoltare este departe de a fi atins și va necesita 

eforturi majore pentru îndeplinirea sa
13

. 

Contribuția la Strategia Europa 2020 nu ar trebui să 

fie limitată în cadrele unui program unic, ci mai 

degrabă ar trebui să fie considerată o contribuție 

consolidată reciproc a bugetului UE în ansamblu. Se 

estimează că 59 % din angajamentele bugetare ale 

UE în 2017 sunt legate de Strategia Europa 2020. 

Obiectivele Strategiei Europa 2020  

pentru UE 

Date din 2010 Cele mai recente date 

disponibile 

În 2020, pe baza 

tendințelor 

recente 

1. Creșterea la cel puțin 75 % a ratei de ocupare 

a populației cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de 

ani 

68,6 %  72,3 % (T3-2017) Atingerea 

obiectivului este 

probabilă 

2. Creșterea la 3 % din PIB a investițiilor 

cumulate ale sectoarelor public și privat în 

cercetare și dezvoltare 

1,93 % 2,03 % (2016) Atingerea 

obiectivului este 

improbabilă 

3a. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

cu cel puțin 20 % față de nivelurile din 1990 

Reducere de 14 % Reducere de 23 % (2016) Atingerea 

obiectivului este 

probabilă 

3b. Creșterea la 20 % a ponderii energiei din 

surse regenerabile în consumul final de energie 

12,5 % 17,04 

(2016) 

Atingerea 

obiectivului este 

probabilă 

3c. Urmărirea unei creșteri a eficienței 

energetice cu 20 % 

5,7 % (pentru consumul de 

energie primară) 

16,0 % (2016) 

(pentru consumul de 

energie primară) 

Atingerea 

obiectivului este 

probabilă 

4a. Reducerea ratelor de părăsire timpurie a 

școlii la mai puțin de 10 % 

13,9 % 10,6 % (2017)* Atingerea 

obiectivului este 

probabilă 

4b. Creșterea la cel puțin 40 % a proporției 

absolvenților de învățământ terțiar în rândul 

populației cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de 

ani 

33,8 % 39,9 % (2017)* Atingerea 

obiectivului este 

probabilă 

5. Scăderea cu cel puțin 20 de milioane a 

numărului de persoane expuse riscului de 

sărăcie și excluziune socială 

Creștere de 0,5 milioane 

(comparativ cu anul de 

referință 2008) 

Creștere de 1 milion 

(comparativ cu anul de 

referință 2008) 

Atingerea 

obiectivului este 

improbabilă 



 

 
20 

Tabel: progresele înregistrate în îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Surse: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-

european-semester-country-report-communication_en.pdf. și actualizări* furnizate de Eurostat: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_40&plugin=1; 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_41&plugin=1  

 

Integrarea chestiunilor climatice și a celor legate de biodiversitate 

Bugetul UE este, de asemenea, un instrument 

important pentru atingerea obiectivelor de politică 

transversale precum acțiunile climatice și 

biodiversitatea. Pentru a răspunde provocărilor și 

nevoilor investiționale legate de schimbările climatice, 

UE a decis că cel puțin 20 % din bugetul său pentru 

perioada 2014-2020 − nu mai puțin de 200 de 

miliarde EUR pentru întreaga perioadă − ar trebui să 

fie cheltuit pentru acțiuni legate de schimbările 

climatice. Pentru a atinge acest obiectiv, acțiuni care 

vizează atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea 

la aceste schimbări sunt integrate în toate marile 

programe de cheltuieli ale UE, în special în politica de 

dezvoltare regională și în cadrul Fondului de 

coeziune, în politica în domeniul energiei, al 

transporturilor, al cercetării și inovării, în politica 

agricolă comună, precum și în politica de dezvoltare a 

UE. Începând cu proiectul de buget pentru 2014, 

estimările cheltuielilor legate de climă au fost 

monitorizate anual în conformitate cu markerii UE 

privind schimbările climatice, care sunt adaptați după 

„markerii Rio” identificați de Comitetul de asistență 

pentru dezvoltare din cadrul OCDE. În 2017, această 

sumă a fost de peste 31 de miliarde EUR, și anume 

20,3 % din bugetul total. Prin urmare, suma 

cumulativă totală pentru integrarea aspectelor legate 

de climă până la sfârșitul anului 2017 este de peste 

100 de miliarde EUR.  

Procedura de urmărire a cheltuielilor legate de 

biodiversitate a estimat că 9,3 % din bugetul pentru 

2016 și 8,1 % din bugetul pentru 2017 au fost alocate 

pentru limitarea și inversarea declinului biodiversității 

în UE, aducând o contribuție importantă la obiectivele 

de creștere durabilă ale Strategiei Europa 2020. 

 

 

Grafic: Integrarea chestiunilor climatice și a celor legate de biodiversitate (2014-2017). Toate sumele prezentate în grafic sunt exprimate 

în milioane EUR. Suma reală pentru perioada 2014-2017 este de 109 miliarde EUR; Suma alocată din buget pentru întreaga perioadă 

2014-2020 este de 200 de miliarde EUR.  

Bugetul UE și obiectivele de dezvoltare durabilă 

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și cele 

17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) și 169 de 

ținte specifice ale sale, adoptate de Organizația 

Națiunilor Unite (ONU) în septembrie 2015, au oferit un 

nou impuls eforturilor depuse la nivel global pentru 

realizarea unei dezvoltări durabile. UE a jucat un rol 

important în elaborarea Agendei 2030, prin consultări 

publice, dialogul cu partenerii săi și cercetări 

aprofundate. UE este hotărâtă să joace un rol activ în 

scopul accelerării progreselor în direcția atingerii 

obiectivelor de dezvoltare durabilă, astfel cum se 

prevede în comunicarea sa (COM(2016) 739) intitulată 

„Următorii pași către un viitor european durabil”. 

Obiectivele de dezvoltare durabilă sunt puternic 

ancorate în tratatele europene și sunt integrate în 

toate programele, politicile sectoriale și inițiativele 

sale. 

În fiecare an, UE își continuă eforturile, prin intermediul 

instrumentelor de politică și de reglementare, pentru a 

urmări obiective de dezvoltare durabilă și joacă un rol 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-communication_en.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_40&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_41&plugin=1


 

 
 

important în sprijinirea, coordonarea și completarea 

politicilor statelor membre, inclusiv în termeni financiari 

prin intermediul bugetului UE.  

Fișele de program pentru 2018 au evidențiat în special 

cele mai recente și relevante inițiative care contribuie la 

obiectivele de dezvoltare durabilă, chiar dacă adesea 

într-o manieră indirectă și necuantificabilă. Aceste 

elemente sunt furnizate în scop informativ și nu 

constituie raportarea oficială cu privire la contribuția 

bugetului UE către obiectivele de dezvoltare durabilă. 

Întrucât obiectivele de dezvoltare durabilă sunt 

interconectate, numeroase acțiuni întreprinse de UE 

pot contribui la realizarea mai multor obiective de 

dezvoltare durabilă.  
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1.1. Competitivitate pentru creștere economică și locuri de 
muncă (rubrica bugetară 1A)14 

În 2017 s-au alocat 21,3 miliarde EUR pentru 

programele care vizează competitivitatea pentru 

creștere economică și locuri de muncă (creditele de 

angajament de la rubrica 1a), reprezentând 13 % din 

totalul cheltuielilor bugetare anuale. Rubrica 1a este 

formată din 23 de programe de cheltuieli diferite. 

Principalele programe din cadrul rubricii bugetare 

„Competitivitate pentru creșterea economică și locuri 

de muncă” sunt: Programul-cadru pentru cercetare și 

inovare Orizont 2020, programele pentru proiectele 

mari de infrastructură (Galileo, reactorul termonuclear 

experimental internațional, Copernicus și Serviciul 

european geostaționar mixt de navigare – EGNOS), 

Programul Erasmus+, care finanțează acțiuni în 

domeniile educației, formării, tineretului și sportului, 

Mecanismul pentru interconectarea Europei, pentru 

dezvoltarea rețelelor transeuropene în domeniul 

transportului, energiei și digital, precum și Fondul 

european pentru investiții strategice, care face parte 

din Planul de investiții pentru Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafic: Principalele programe finanțate în 2017 în cadrul rubricii 1a. Categoria „Alte programe” include, printre altele, Programul Uniunii 

Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI), Vamă și Fiscalis. Toate sumele sunt exprimate în milioane EUR. 

 

 

 

Sprijin pentru prioritățile Comisiei Europene 

Programele din cadrul acestei rubrici bugetare contribuie în principal la respectarea priorităților Comisiei 

Juncker: „locuri de muncă, creștere și investiții”, „piața unică digitală”, „uniunea energetică și clima” și „o uniune 

economică și monetară mai aprofundată și mai echitabilă”. Acestea contribuie la prioritățile Strategiei Europa 

2020 de „creștere inteligentă și durabilă” și la „creșterea favorabilă incluziunii”, în special prin crearea de locuri 

de muncă și datorită efectelor asupra capacității de inserție profesională ale programului Orizont 2020 și ale 

programului Erasmus+. Programele din cadrul acestei rubrici bugetare contribuie, de asemenea, la Strategia 

Europa 2020 prin stimularea cercetării și a inovării, creșterea nivelului competențelor și consolidarea educației 

(de-a lungul vieții), promovarea spiritului antreprenorial, facilitarea utilizării rețelelor inteligente și a economiei 

digitale, dezvoltarea de rețele transeuropene interconectate, investiții în infrastructuri paneuropene și urmărirea 

creșterii eficienței energetice și a resurselor.  

  



 

 
23 

 

Fondul european pentru investiții strategice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figură: Tabloul FEIS. Sursă: Cifre furnizate de grupul BEI la 15.05.2018, sursa: http://www.eib.org/efsi/ 

 

Obiectivul central al Planului de investiții pentru 

Europa, lansat în 2014, a fost de a demara investițiile 

în Europa și, prin urmare, de a restabili 

competitivitatea UE și de a stimula creșterea și 

ocuparea forței de muncă. Planul este axat pe Fondul 

european pentru investiții strategice (FEIS), care 

combină o garanție a UE cu resursele Băncii 

Europene de Investiții; Platforma europeană de 

consiliere în materie de investiții, care este un punct 

de intrare unic pentru servicii de consiliere și 

asistență tehnică și Portalul european pentru proiecte 

de investiții, care stabilește legături între promotorii 

de proiecte și investitori. 

Fondul european pentru investiții strategice a fost 

conceput să mobilizeze investiții totale de 

315 miliarde EUR în economia reală. În decembrie 

2017, volumul investițiilor mobilizate prin operațiunile 

aprobate din cadrul Fondului european de investiții 

strategice se ridica la 81 % din obiectivul inițial. 

Cumulat, de la lansarea fondului, proiectele aprobate 

reprezintă o investiție totală în valoare de 287 de 

miliarde EUR, distribuită între cele două componente 

ale fondului: 186,2 miliarde EUR în cadrul 

componentei pentru infrastructură și inovare și 

101,2 miliarde EUR în cadrul componentei pentru 

întreprinderi mici și mijlocii. Se preconizează că peste 

445 000 de societăți mai mici vor beneficia de aceste 

investiții, iar acestea au contribuit la crearea a peste 

300 000 de locuri de muncă
15

. 

La sfârșitul anului 2017, UE a oficializat
16

 decizia de a 

prelungi durata și dimensiunea fondului la 500 de 

miliarde EUR, care vor fi mobilizate până în 2020, în 

vederea stimulării în continuare a investițiilor și a 

asigurării stabilității pentru promotorii de proiecte. 

Sprijinul acordat în cadrul Fondului european pentru 

investiții strategice se axează pe sectoarele de 

importanță capitală pentru economia europeană, 

inclusiv:  

- Infrastructura strategică, inclusiv infrastructura 

digitală, transportul și energia; 

- Educație, cercetare, dezvoltare și inovare; 

- Energia din surse regenerabile și utilizarea 

eficientă a resurselor; 

http://www.eib.org/efsi/
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- Sprijin pentru întreprinderi mici și mijlocii. 

 

Datorită acestor investiții, s-a asigurat accesul la 

internet de mare viteză pentru 11 de milioane de 

gospodării, energia din surse regenerabile pentru mai 

mult de 4 milioane de gospodării și servicii de 

asistență medicală îmbunătățite pentru 1 milion de 

cetățeni
17

. 

Comisia sporește în mod activ vizibilitatea proiectelor. 

La sfârșitul anului 2017, existau 239 de proiecte din 

27 state membre publicate pe Portalul european 

pentru proiecte de investiții lansat
18

 în 2016.  

 

Printre proiecte se numără: 

 dezvoltarea unui parc eolian terestru în 

Suedia;  

 cercetare cu privire la noi metode de tratare a 

bolii Alzheimer și a bolilor arteriale în Spania; 

 sprijin oferit pentru producția de alternative 

reutilizabile și compostabile la pungile de 

plastic de unică folosință în Republica Cehă;  

 extinderea și îmbunătățirea accesului fără fir în 

bandă largă în Italia; 

 construirea de locuințe sociale în Polonia. 

 

Se estimează că Fondul european pentru investiții 
strategice va genera o creștere a produsului intern 
brut în Uniune de 0,7 % și va crea  700 000 de noi 

locuri de muncă până în 2020
19

. 

Constatările preliminare ale evaluării în curs arată că, 

deși s-a înregistrat o îmbunătățire în ceea ce privește 

investițiile și accesul la finanțare pentru întreprinderile 

mici și mijlocii, nevoile de finanțare sunt în continuare 

considerabile. Efectul de levier al fondului este 

evidențiat în mod clar în această evaluare. Pentru 

anumite proiecte cu prestații sociale ridicate s-a 

realizat un nivel scăzut de multiplicator, ca urmare a 

reticenței din partea investitorilor privați. De 

asemenea, există posibilități de îmbunătățire a 

sinergiilor între Fondul european pentru investiții 

strategice și celelalte instrumente financiare finanțate 

din bugetul UE. De exemplu, acest lucru se poate 

realiza prin instrumentele financiare din cadrul 

Programului pentru competitivitatea întreprinderilor și 

a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME). 

De asemenea, experiența acumulată până în prezent 

cu Fondul european pentru investiții strategice a 

arătat că există posibilitatea unei contribuții sporite 

pentru a aborda problemele sociale; cel mult 4 % din 

numărul proiectelor aprobate și semnate a vizat 

infrastructura socială
20

. Din acest motiv, ca parte a 

Pilonului european al drepturilor sociale, s-a convenit 

reunirea contribuțiilor din cadrul Fondului european 

pentru investiții strategice cu cele din cadrul 

Programului pentru ocuparea forței de muncă și 

inovare socială.  

Programul Orizont 2020 

Programul Orizont 2020 urmărește consolidarea bazei 

științifice a UE, stimularea poziției de lider a Uniunii în 

sectorul industrial și a capacității de inovare în sectorul 

privat, precum și promovarea contribuției cercetării și 

inovării la soluționarea provocărilor societale (precum 

securitatea alimentară sau acțiunile climatice). Acesta 

sprijină prioritățile de politică ale UE, astfel cum au fost 

consolidate prin cadrul de dezvoltare durabilă.  

În 2017, programul Orizont 2020 a oferit finanțare în 

valoare de 8,5 miliarde EUR, care a mobilizat ulterior 

investiții suplimentare directe, conducând la o sumă 

totală de 10,6 miliarde EUR. Au fost finanțate 

aproximativ 5 000 de proiecte, variind de la granturi 

pentru cercetători de talie mondială, la știință de vârf și 

la sprijinirea IMM-urilor inovatoare pentru a crea noi 

produse și a oferi noi servicii
21

. 

Până în prezent, prin Acțiunile Marie Skłodowska-Curie 

din cadrul programului Orizont 2020, 36 000 de 

cercetători din toate etapele carierei, indiferent de 

vârstă și de naționalitate, au beneficiat de finanțare. 

Acest lucru a contribuit în mod semnificativ la 

menținerea, formarea și atragerea celor mai talentați 

cercetători din lume în Europa. 

Anul 2017 a marcat cea de a 20-a aniversare a 

Acțiunilor Marie Skłodowska-Curie, precum și cea de a 

150-a aniversare a persoanei a cărui nume este purtat 

de acțiuni, Marie Skłodowska-Curie, cercetătoarea de 

origine polono-franceză dublu-laureată a premiilor 

Nobel, printr-o serie de evenimente organizate în 

Europa și dincolo de granițele acesteia.  
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Doi dintre cei trei cercetători ai anului 2017, care au 
primit Premiul Nobel pentru chimie 2017 pentru 

optimizarea microscoapelor electronice, au participat la 
Acțiunile Marie Skłodowska-Curie, precum și la alte 
proiecte de cercetare finanțate de UE, în timp ce 14 

candidați doctoranzi finanțați în cadrul Acțiunilor Marie 

Skłodowska-Curie au contribuit la detectarea undelor 
gravitaționale pentru care s-a acordat Premiul Nobel 

pentru Fizică în 2017. 
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Figură: Cifrele-cheie ale Inițiativei emblematice privind grafenul, sursa: https://graphene-

flagship.eu/SiteCollectionDocuments/EC_leaflet.pdf

 

Proiectul Inițiativa emblematică privind grafenul este 

un exemplu grăitor de valoare adăugată 

semnificativă la nivelul UE a programului Orizont 

2020. Această inițiativă de cercetare desfășurată 

timp de 10 ani este una dintre cele mai mari inițiative 

finanțate vreodată în Europa. Peste 150 de parteneri 

din peste 20 de țări europene, atât din industrie, cât 

și din mediul academic, dezvoltă în comun aplicații 

în domenii precum tehnologia mobilă 5G, bateriile, 

industria aerospațială, aplicațiile medicale și 

tehnologia automobilelor. Printre descoperirile 

recente se numără primul microprocesor fabricat 

dintr-un material asemănător grafenului care 

prezintă un mare potențial pentru utilizarea în 

obiectele din viața de zi cu zi și pentru aplicațiile 

medicale care examinează activitatea cerebrală la 

rezoluție înaltă, care pot contribui la o mai bună 

înțelegere a bolilor precum epilepsia. 

 

În 2017, o echipă finanțată de Consiliul European 

pentru Cercetare a descoperit breșe de securitate în 

procesoarele pentru calculatoare, denumite 

Meltdown și Spectre, deschizând noi căi pentru 

sporirea securității în conceperea sistemelor 

informatice moderne.  

 

Programul Orizont 2020 a contribuit, de asemenea, 

la dezvoltarea și utilizarea sistemelor integrate de 

observare pe Marea Mediterană – Orizont 2020 a 

acordat suma de 8,4 milioane EUR consorțiului 

internațional ODYSSEA pentru a integra rețelele de 

observare și sisteme de prognoză în bazinul 

mediteranean. Aceasta implică 28 de parteneri din 

14 țări, în principal din vecinătatea bazinului 

mediteranean.  

 

Proiectul E-ferry a fost sprijinit, de asemenea, prin 

programul Orizont 2020, acesta dezvoltând și 

prezentând cel mai capabil autovehicul și feribot de 

pasageri electric de rază medie din lume. Acest 

proiect abordează nevoia urgentă de a reduce 

emisiile de CO2 și poluarea aerului cauzate de 

transportul pe apă. Acesta utilizează 56 de tone de 

baterii din litiu-titan avansate, de înaltă eficiență și cu 

o capacitate de încărcare rapidă pentru a asigura 

șapte curse pe zi, care transportă 31 de vehicule și 

aproximativ 200 de călători pe o distanță de 40 km 

între Danemarca continentală și insula Aero. E-ferry 

utilizează cu 50 % mai puțină energie în fiecare an și 

reduce poluarea cu 2 000 de tone de CO2. 

 

Recenta evaluare intermediară a programului Orizont 

2020, încheiată în 2017
22

, a indicat că programul 

generează importante beneficii suplimentare 

comparativ cu mecanismele de sprijin la nivel național 

și regional pentru cercetare și inovare în ceea ce 

privește amploarea, viteza și domeniul de aplicare și 

îmbunătățește avantajului concurențial al 

participanților, în timp ce, în ansamblu, acesta sporește 

atractivitatea globală a UE ca loc pentru desfășurarea 

activităților de cercetare și inovare. Orizont 2020 

creează un mediu concurențial la nivelul UE în 
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domeniul cercetării și inovării, desfășurând cereri de 

propuneri transnaționale competitive și identificând cele 

mai promițătoare proiecte de colaborare în domeniul 

cercetării și inovării. 

Evaluarea a concluzionat, de asemenea, că măsurile 

de simplificare introduse în programul Orizont 2020 

(cum ar fi rata de rambursare unică, rata forfetară 

pentru costurile indirecte sau portalul destinat 

participanților) au condus la scăderea costurilor de 

participare și au redus durata procedurii de acordare a 

granturilor. În prezent, durata procedurii de acordare a 

granturilor este de 192 de zile în medie – o scădere cu 

mai mult de 100 de zile față de cel de al șaptelea 

program-cadru precedent.  

În comparație cu programul precedent, au fost depuse 

eforturi suplimentare pentru a spori sinergiile dintre 

Orizont 2020 și alte programe, în special Fondurile 

structurale și de investiții europene și Fondul european 

pentru investiții strategice. Printre sinergiile sporite se 

numără „marca de excelență”, și anume acordarea 

unei etichete de înaltă calitate la nivel european pentru 

propunerile evaluate peste pragul de calitate, dar care 

nu primesc finanțare, în scopul de a le permite să 

găsească alternative de finanțare prin surse de 

finanțare privată sau publică. Acest premiu sprijină 

organismele de finanțare interesate care doresc să 

investească în propuneri promițătoare (inclusiv 

autoritățile naționale și regionale prin intermediul 

fondurilor structurale și de investiții europene) să 

identifice mai ușor astfel de proiecte. Cu toate acestea, 

marca de excelență ar putea beneficia de un grad mai 

ridicat de aliniere între normele existente pentru a 

crește oportunitățile de finanțare pentru proiectele în 

cauză.  

Rezultatele evaluării intermediare au identificat, de 

asemenea, o serie de domenii în care sunt necesare 

îmbunătățiri, în special în ceea ce privește necesitatea 

unei mai mari flexibilități în adaptarea la noile priorități 

și a unor sisteme de monitorizare mai adecvate pentru 

măsurarea progreselor. În plus, evaluarea a evidențiat 

necesitatea de a maximiza impactul și de a îmbunătăți 

comunicarea cu cetățenii. Acest lucru este important 

pentru a îmbunătăți comunicarea contribuției cercetării 

și inovării la soluționarea provocărilor societale și 

tehnologice și pentru adoptarea în viitor a unei abordări 

care să fie mai orientată spre misiune și axată pe 

impact. 

 

Programul Erasmus+ 

 

 

Grafic: Numărul de participanți Erasmus per stat membru, sursa: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-

working-lunch-mobility_ro.pdf 
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2017 a sărbătorit cea de a 30-a aniversare a 

programului Erasmus. Programul este menit să 

îmbunătățească cooperarea transfrontalieră între 

statele membre prin intermediul schimburilor 

universitare pentru a sprijini dezvoltarea studiilor 

internaționale. Acesta a început ca un program de 

mobilitate modest destinat studenților din 

învățământul superior în 1987 – cu numai 3 200 de 

studenți în primul său an de existență, dar s-a 

dezvoltat, devenind unul dintre cele mai de succes 

programe ale UE, cu o marcă de renume, care 

proiectează o imagine pozitivă a Uniunii, cu mult 

dincolo de granițele sale.  

 

La treizeci de ani după lansarea sa în domeniul 

învățământului superior, programul Erasmus+ s-a 

extins și la alte sectoare, cum ar fi școlile, 

învățământul profesional și tehnic, educația adulților, 

tineretul și sportul.  

În 2017, „De la Erasmus la Erasmus+” a sărbătorit 

cea de a 30-a aniversare a programului Erasmus+ în 

întreaga UE și în afara acesteia și peste 750 000 de 

persoane au participat la peste 1 900 de evenimente 

în 44 de țări pentru a celebra și a discuta impactul 

activităților susținute de către Erasmus și dezbaterea 

cu privire la viitorul său. Acest program este 

identificat în mod constant de cetățeni ca fiind unul 

dintre primele cele mai bune trei rezultate ale 

integrării europene. 

În iunie 2017, noua aplicație mobilă Erasmus+ a fost 

lansată pentru a-i sprijini pe studenți, inclusiv pe cei 

implicați într-un schimb din sau către țări terțe din 

afara Europei, ucenici și persoanele implicate în 

schimburile de tineri să fie mai bine pregătiți pentru 

mobilitatea acestora. Aceasta le permite să își 

monitorizeze progresele înregistrate în diferite etape, 

înaintea, în timpul și ulterior experienței lor în 

străinătate. De la lansarea acesteia, aplicația a fost 

descărcată de peste 27 000 de ori. Recenta evaluare 

intermediară a programului Erasmus+ (2018)
23

 a 

arătat că programul se află pe drumul cel bun pentru 

a-și atinge performanțele, în special cu peste 

1,8 milioane de persoane care au participat la 

activități de mobilitate și peste 240 000 de organizații 

implicate în proiecte de cooperare până în prezent. 

Beneficiarii raportează rate de satisfacție de peste 

90 %. Acesta stimulează dorința de a munci sau de a 

studia în străinătate și dezvoltarea competențelor 

lingvistice, încurajează un comportamentul civic 

pozitiv și un sentiment de „apartenență europeană” 

(+19 % față de neparticipanți).  

Erasmus+ are un efect pozitiv asupra dobândirii de 

aptitudini și competențe, sporind astfel capacitatea de 

inserție profesională și spiritul antreprenorial și 

reducând perioada de tranziție de la educație la 

ocuparea unui loc de muncă (o rată cu 13 % mai 

mare în comparație cu persoanele care nu au 

participat la programul Erasmus+ sau la programele 

care l-au precedat). În lumina rezultatelor obținute, 

evaluarea evidențiat valoarea adăugată europeană 

indiscutabilă a programului Erasmus+. Aceasta 

decurge din volumul ridicat și din sfera largă a 

activităților finanțate, precum și din accesul echitabil 

la mobilitățile în scop educațional, din încorporarea 

celor mai bune practici, din integrarea mai profundă la 

nivelul UE și dintr-o dimensiune internațională clară. 

Alte scheme de finanțare a unor acțiuni comparabile 

la nivel național sunt considerabil mai reduse, în ceea 

ce privește atât volumul, cât și sfera de acoperire. 

Este puțin probabil ca acestea să poată înlocui 

finanțarea programului Erasmus+.  

Evaluarea a constatat, de asemenea, că există 

posibilitatea de a introduce acțiuni mai bine orientate 

pentru a maximiza relevanța activităților Jean 

Monnet, coerența în domeniul sportului și valoarea 

adăugată a programului în sectorul învățării în rândul 

adulților. Aceasta a concluzionat că contribuția 

sectorului învățării în rândul adulților este extrem de 

fragmentată din cauza naturii diverse a sectorului; în 

domeniul sportului, resursele nu ar trebui să fie prea 

dispersate în scopul de a obține un rezultat 

semnificativ. În ceea ce privește activitățile Jean 

Monnet, este necesar să se consolideze gradul de 

sensibilizare și de înțelegere al celei mai tinere 

generații (în special al elevilor) cu privire la integrarea 

europeană. 
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Corpul european de solidaritate oferă tinerilor cu 

vârste cuprinse între 18 și 30 de ani ocazia de a 

participa la o gamă largă de activități de solidaritate în 

întreaga UE, cu scopul de a avea 100 000 de tineri 

participanți până la sfârșitul anului 2020. Corpul 

european de solidaritate oferă plasamente de 

voluntariat, stagii și plasamente profesionale, iar în 

viitor va oferi, de asemenea, participanților 

posibilitatea de a-și crea propriile proiecte de 

solidaritate sau de a participa la activități de 

voluntariat în grup.  

 

 

Activitățile de voluntariat sprijinite de programul 

Erasmus+, împreună cu opt alte programe și 

instrumente ale UE, au contribuit la crearea de noi 

oportunități pentru tineri în cadrul Corpului european 

de solidaritate. La un an de la lansarea sa, s-au 

înscris peste 42 000 de tineri din toate statele 

membre. Până la sfârșitul anului 2017, la un an de la 

lansarea instrumentului de înregistrare online, peste 

2 500 de plasamente au fost puse la dispoziția 

tinerilor
24

. În august 2017, la Norcia (unul dintre 

orașele italiene care au fost puternic afectate de mai 

multe cutremure puternice între august 2016 și 

ianuarie 2017), au sosit 16 voluntari ai Corpului 

european de solidaritate. Aceștia ajută la reparații și 

contribuie la restabilirea serviciilor sociale pentru 

comunitatea locală. În total, până în 2020, în zonele 

din Italia afectate de cutremure vor fi participat 230 de 

voluntari. 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii (COSME)

Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și 

întreprinderile mici și mijlocii este un program variat, 

care cuprinde numeroase acțiuni de sprijin pentru 

întreprinderile mici și mijlocii realizate prin intermediul 

granturilor și al instrumentelor financiare. Programul 

are patru obiective specifice: asigurarea accesului 

IMM-urilor la finanțare, asigurarea accesului la piețe, 

promovarea unui mediu favorabil afacerilor și a 

competitivității, precum și promovarea spiritului 

antreprenorial. 

Instrumentele financiare utilizate în cadrul 

Programului pentru competitivitatea întreprinderilor și 

întreprinderile mici și mijlocii au îndeplinit interesul 

intermediarilor financiari din întreaga UE și din țările 

din afara UE care participă la program, în special 

pentru mecanismul de garantare a împrumuturilor. La 

sfârșitul anului 2017, Fondul european de investiții a 

semnat 87 de acorduri de garanții de împrumut 

pentru o sumă totală de 859 de milioane EUR, dintre 

care 72 de acorduri au fost sprijinite de Fondul 

european pentru investiții strategice. În temeiul 

acestor acorduri, peste 275 000 de întreprinderi mici 

și mijlocii au beneficiat deja de finanțare de peste 

12,8 miliarde EUR până la sfârșitul lunii decembrie 

2017. Mecanismul de finanțare al programului are un 

efect de levier important, transformând 1 EUR din 

bugetul UE în finanțare de 30 EUR pentru 

întreprinderile mici și mijlocii. 

Semnarea acordurilor pentru mecanismul de 

capitaluri proprii pentru creștere a necesitat o 

perioadă mai lungă, întrucât capitalul propriu implică 

o obligație de diligență mai complexă și procese de 

strângere de fonduri. La sfârșitul anului 2017, prin 

intermediul mecanismului de capitaluri proprii pentru 

creștere, Fondul european de investiții a investit în 

12 fonduri suma de aproximativ 157 de milioane EUR 

pentru întreprinderi mici și mijlocii aflate în etapa de 

extindere și de creștere a acestora. 

Două treimi (365 de milioane EUR) din obiectivul 

programului de asigurare a accesului la piețe sunt 

alocate Rețelei întreprinderilor europene, cea mai 

mare rețea mondială de centre de servicii specializate 

pentru afaceri. Acestea oferă o gamă largă de servicii 

de sprijin pentru internaționalizare și gestionarea 

inovării, precum și servicii de consiliere și de 

parteneriat pentru întreprinderile mici și mijlocii care 

doresc să exporte în afara propriei țări în cadrul pieței 

unice a UE, precum și în afara Europei. Serviciile 

includ de la informații privind aspecte legate de UE, 

vizite la sediul societăților și campanii de sensibilizare 

până la servicii de consultanță de specialitate, misiuni 

de prospectare, evenimente vizând stabilirea de 

contacte și acțiuni de brokeraj în materie de 

tehnologie.  

Datele privind beneficiarii pentru 2017 nu sunt încă 

disponibile din cauza duratei de doi ani pentru 

acordarea granturilor, însă aproximativ 254 000 de 

întreprinderi mici și mijlocii au beneficiat de sprijin în 

2016 și se estimează un număr similar de beneficiari 

pentru 2017. Aproximativ 3 000 de membri ai rețelei 

au jucat un rol activ în cadrul evenimentelor locale și 

au oferit servicii de consultanță de specialitate pentru 

70 000 de întreprinderi mici și mijlocii în ceea ce 

privește accesul la finanțare, drepturile de proprietate 

intelectuală, afaceri și servicii eficiente din punct de 

vedere al utilizării resurselor și tehnologiei. 

Aproximativ 25 000 de întreprinderi au participat la 

evenimente vizând stabilirea de contacte. 

De la reînnoirea acesteia în 2015, Rețeaua 
întreprinderilor europene a ajuns la 8 620 de acorduri 

de parteneriat între întreprinderile mici și mijlocii, 
datorită serviciilor de creare a parteneriatelor din 

cadrul rețelei.  

În 2017, rețeaua a extins serviciile sale de consiliere 

prin consultanții dedicați privind extinderea 

întreprinderilor care sprijină întreprinderile mici și 

mijlocii inovatoare noi să își dezvolte activitățile în 

afara țării lor de origine. Raportarea datelor finale 

privind perioada 2017-2018 este prevăzută pentru 

luna martie 2019. 

În 2017, „Erasmus pentru tineri antreprenori” a 

ajuns deja la 5 800 de schimburi între antreprenorii 

noi și cei cu experiență de la lansarea programului. În 

prezent, programul „Erasmus pentru tineri 

antreprenori” este pus în aplicare de o rețea formată 

din 175 de organizații intermediare locale din 33 de 

țări (din cele 38 de țări participante).  

Rezultatele preliminare ale evaluării de la jumătatea 

perioadei
25

 a Programului pentru competitivitatea 

întreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii arată 

că conceptul global al mecanismului s-a dovedit a fi o 

reușită în ceea ce privește abordarea nevoilor 

antreprenorilor de pe piața europeană.  

Noii antreprenori care au participat între 2014 și 2016 

au creat 241 de noi întreprinderi până în prezent și 

peste 1 000 de noi locuri de muncă. Antreprenorii 

gazdă au confirmat, de asemenea, efectele pozitive 

prin cele peste 1 000 de locuri de muncă create de 

aceștia.  



 

 
31 

58 % din antreprenorii cu experiență care au 
participat la programul COSME au observat o 

creștere a cifrei de afaceri, iar 41 % au observat o 
creștere a gradului de ocupare a locurilor de muncă. 

Constatările preliminare ale evaluării de la jumătatea 

perioadei indică faptul că Programul pentru 

competitivitatea întreprinderilor și întreprinderile mici 

și mijlocii (COSME) permite economii de scară în 

domenii precum sprijinirea întreprinderilor mici și 

mijlocii în străinătate sau asigurarea respectării 

drepturilor de proprietate intelectuală, prin 

concentrarea eforturilor naționale și prin crearea de 

servicii care nu ar avea masă critică dacă ar fi 

furnizate la nivel național. Constatările indică în 

continuare că programul aduce o valoare adăugată 

europeană, de exemplu prin intermediul Rețelei 

întreprinderilor europene care sprijină întreprinderile 

europene în extinderea pieței lor în afara UE.  

Cu toate acestea, 20 de procente din buget sunt 

împărțite între multe acțiuni relativ mici. Fără a pune 

la îndoială utilitatea unor acțiuni-pilot flexibile care 

sunt, prin natura lor, la scară redusă, această 

fragmentare are o influență negativă asupra 

potențialul de eficiență din punct de vedere al 

costurilor a acestor măsuri și ar putea împiedica 

conducerea și coordonarea strategică a programului.

 

Mecanismul pentru interconectarea Europei 

Mecanismul pentru interconectarea Europei este un 

instrument de finanțare al UE care sprijină investițiile 

în infrastructură pentru dezvoltarea rețelelor 

transeuropene de înaltă performanță, durabile și 

interconectate în mod eficient în domeniile 

transporturilor, energiei și serviciilor digitale. 

Programul se axează pe proiectele UE care vizează 

finanțarea tronsoanelor transfrontaliere și eliminarea 

blocajelor din transporturi, eliminarea cazurilor de 

izolare energetică și creșterea siguranței 

aprovizionării cu energie, prin furnizarea de soluții la 

nivelul UE privind infrastructura de servicii digitale de 

care pot beneficia toți europenii.  

Extinderea rețelei centrale și a coridoarelor către 

țările învecinate sporește conectivitatea și contribuie 

la asigurarea poziției UE ca actor global mai puternic. 

Pe baza analizei în curs pentru cea de a treia 

versiune a planurilor de lucru privind coridorul rețelei 

centrale, investițiile necesare pentru dezvoltarea celor 

nouă coridoare ale rețelei centrale până în 2030 ar 

putea genera aproximativ 4 500 de miliarde EUR din 

PIB-ul cumulat pentru perioada respectivă. Acest 

lucru ar însemna o creștere suplimentară cu 1,8 % a 

PIB-ului în 2030, comparativ cu 2015. Numărul de 

locuri de muncă cu durata de un an create prin 

punerea în aplicare a nouă coridoare ale rețelei 

centrale ar putea ajunge la aproximativ 13 milioane 

de locuri de muncă
26

.  

În 2017 au fost finalizate tronsoane majore, cum ar fi 
legăturile feroviare între Berlin și München, sau între 
Paris și Bordeaux, care au fost deschise pentru uzul 
public. Ambele proiecte au necesitat mulți ani pentru 

a fi finalizate și sunt tronsoane esențiale ale 
coridoarelor rețelei centrale.  

Printre proiectele selectate pentru finanțare în cadrul 

Mecanismului pentru interconectarea Europei în 2017 

se numără:  

În sectorul transporturilor: modernizarea a peste 

100 km din tronsonul de cale ferată Białystok-Ełk 

în nord-estul Poloniei, ca parte a proiectului de 

modernizare Rail-Baltica; modernizarea sistemului 

de gestionare a traficului aerian în toate statele 

membre ale UE; finalizarea tunelului feroviar 

Karawanken, care leagă Slovenia și Austria; 

dezvoltarea unei rețele de încărcare rapidă a 

vehiculelor electrice în Suedia, Danemarca, 

Germania, Franța, Regatul Unit și Italia. 

În sectorul energiei: linia electrică Litpol Link. Acest 

proiect a conectat rețelele țărilor baltice la cele din 

Europa de Vest (legătură între Lituania și Polonia) 

pentru prima dată, eliminând izolarea energetică a 

țărilor baltice. 

În sectorul digital, 16 state membre utilizează 

Platforma centrală de servicii de e-sănătate, 

facilitând astfel siguranța pacienților la nivel 

transfrontalier și continuitatea asistenței medicale. 

 

Prima cerere mixtă de finanțare a fost lansată în 2017 

în cadrul Mecanismului pentru interconectarea 

Europei - Transport și vizează combinarea granturilor 

din cadrul Mecanismului pentru interconectarea 

Europei cu finanțarea din partea Băncii Europene de 

Investiții și a Fondului european pentru investiții 

strategice, precum și din partea băncilor naționale de 

promovare sau a investitorilor din sectorul privat. 

Obiectivul este de a sprijini proiecte viabile din punct 

de vedere economic care utilizează finanțarea privată 

prin oferirea unui grant UE pentru a acoperi deficitul 

de finanțare.  
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În prima etapă a cererii mixte de finanțare pentru 

2017, cea mai mare parte din fonduri a fost alocată 

dezvoltării rețelei feroviare europene (719,5 milioane 

EUR), modernizării și decarbonizării transportului 

rutier (99,6 milioane EUR), precum și dezvoltării de 

porturi maritime (78,9 milioane EUR) și de căi 

navigabile interioare (44,7 milioane EUR).  

Proiectele din cadrul cererii mixte de finanțare 

includ inițiative precum creșterea vitezei 

transfrontaliere pe linia de acces feroviar prin 

tunelul Fehmarnbelt dintre Danemarca și 

Germania; extinderea și modernizarea liniei de 

cale ferată Divača-Koper în Slovenia pentru a 

îmbunătăți capacitatea, siguranța și fiabilitatea sa; 

adaptarea celei mai importante căi navigabile 

interioare din Belgia, canalul Albert, pentru 

transportul unui volum mai mare de mărfuri și 

îmbunătățirea capacității portului Gdansk din 

Polonia. În ceea ce privește domeniul inovării și al 

combustibililor alternativi, au fost selectate o serie 

de proiecte care includ mai multe state membre, în 

scopul utilizării vehiculelor electrice cu încărcare 

ultra-rapidă. 

Evaluarea la jumătatea perioadei
27

 a Mecanismului 

pentru interconectarea Europei a constatat că nevoile 

de investiții în dezvoltarea infrastructurii rămân 

ridicate, iar disfuncționalitățile pieței persistă, în 

special în marile proiecte transfrontaliere în care 

costurile sunt prezente la nivel local sau național, în 

timp ce beneficiile sunt obținute la scară europeană 

sau atunci când distribuirea costurilor și beneficiilor în 

proiectele în care sunt implicate mai multe state 

membre este asimetrică. Astfel, programul continuă 

să fie relevant și în mare parte eficace, în pofida 

numeroaselor proiecte pe termen lung care încă nu 

au fost finalizate.  

În sectorul transporturilor, 86 % din fondurile alocate 

în prezent se referă la infrastructura de transport 

transfrontalier, fiind axate în principal pe dezvoltarea 

rețelei centrale și pe cele nouă coridoare care trebuie 

să fie finalizate până în 2030. În sectorul energiei, 

Mecanismul pentru interconectarea Europei 

contribuie la consolidarea interconectivității, vizând 

soluționarea problemei izolării energetice și 

finalizarea pieței interne a energiei. În sectorul digital, 

s-a constatat că programul contribuie la utilizarea 

unor infrastructuri de servicii digitale care să permită 

administrațiilor, cetățenilor și întreprinderilor să 

beneficieze de servicii transfrontaliere online. Cu 

toate acestea, este necesară în continuare creșterea 

nivelului de sensibilizare pentru a valorifica pe deplin 

potențialul programului. Mecanismul pentru 

interconectarea Europei a continuat să utilizeze și să 

dezvolte instrumente financiare inovatoare, însă 

evaluarea a evidențiat faptul că utilizarea acestora a 

fost limitată, parțial din cauza noilor posibilități oferite 

de Fondul european pentru investiții strategice 

 

. 

Spațiul

Economia și societatea UE depind tot mai mult de 

aplicațiile și serviciile spațiale, o posibilă denaturare 

putând fi foarte costisitoare în ceea ce privește 

veniturile pentru întreprinderi și, cel mai important, în 

ceea ce privește siguranța oamenilor
28

.  

Copernicus este programul UE de observare și 

monitorizare a Pământului și, ca atare, reprezintă 

unul dintre cei mai mari furnizori de date din lume 

care oferă o valoare adăugată considerabilă, în 

special în comparație cu ceea ce ar putea fi realizat la 

nivel național. Pe baza unui sistem de sateliți și 

senzori (stații terestre, senzori aeropurtați, senzori 

maritimi), Copernicus oferă informații fiabile și 

actualizate prin servicii care abordează șase domenii 

tematice: mediul terestru, mediul marin, atmosfera, 

schimbările climatice, gestionarea urgențelor și 

securitate. Aceste informații sprijină diferite politici și 

aplicații ale UE, de la protecția mediului la 

planificarea regională și locală, agricultură, 

dezvoltarea durabilă și supravegherea frontierelor. 

Galileo și Serviciul european geostaționar mixt de 

navigare sunt programelor UE de navigație prin 

satelit. Împreună, aceste programe oferă semnalele 

de poziționare și de sincronizare utilizate în domenii 

economice critice precum rețelele de telefonie mobilă, 

sistemele de navigație instalate la bordul 

autovehiculelor și o mai mare precizie pentru 

aeronavele care aterizează. 

 

Serviciul de urgență Copernicus a fost activat de 

peste 80 de ori în 2017 pentru a sprijini protecția 

civilă și actorii umanitari în situațiile de urgență. 

Printre dezastrele acoperite se numără: furtunile și 

inundațiile din Europa, incendiile forestiere din 

Spania, Portugalia și Grecia, uraganul Ophelia în 

Irlanda, vânturile puternice în Polonia și, la nivel 

internațional — cutremurele din Mexic și Irak și 

uraganele Harvey și Irma în SUA și în zona 

Caraibilor. 
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Există 22 de sateliți Galileo pe orbită, dintre care 

18 sunt operaționali, iar patru au fost lansați în 

decembrie 2017, aflându-se în etapa de testare. 

De asemenea, în 2017 s-a înregistrat o creștere a 

ritmului de pătrundere pe piață, fiind vândute 

aproximativ 75 de milioane de telefoane inteligente 

compatibile cu Galileo. De exemplu, dispozitivele 

produse de Apple, Samsung și Sony includ 

chipseturi compatibile cu Galileo. 

Conform evaluării la jumătatea perioadei finalizate în 

2017
29

, Copernicus este pe drumul cel bun și asigură 

realizarea obiectivelor sale, deși nu toate sunt 

îndeplinite în aceeași măsură. Datele furnizate sunt 

de bună calitate și fiabile, ceea ce, împreună cu 

adoptarea politicii în materie de date gratuite, 

reprezintă unul dintre punctele forte ale programului. 

Cu toate acestea, evaluarea a arătat, de asemenea, 

necesitatea de a îmbunătăți distribuția și accesul la 

date și de a consolida integrarea datelor spațiale cu 

alte surse de date și în alte domenii de politică și 

sectoare economice pentru a sigura un ritm crescut 

de adoptare de către utilizatori. 

Atât Galileo, cât și Serviciul european geostaționar 

mixt de navigare realizează progrese pozitive în 

îndeplinirea obiectivelor lor, fapt ilustrat de evaluarea 

la jumătatea perioadei
30.

 La sfârșitul anului 2016, 

peste 250 de aeroporturi din 20 țări foloseau Serviciul 

european geostaționar mixt de navigare în 

procedurile de aterizare
31

.  

Începând din 2018, toate noile modele de automobile 
vândute în Uniunea Europeană se vor baza pe 

Serviciul european geostaționar mixt de navigare și 
pe Galileo pentru a localiza sursa apelurilor de 

urgență în caz de accidente
32

.  

Evaluarea a identificat, de asemenea, unele aspecte 

de ineficiență legate de cadrul de guvernanță. De 

exemplu, reactivitatea scăzută a procesului decizional 

ca urmare a numărului de actori implicați, dar și ca 

urmare a unui cadru de guvernanță diferit între 

acordurile de utilizare, de operare și de lucru dintre 

Agenția GNSS și Agenția Spațială Europeană. 

Guvernanța în materie de securitate a fost 

identificată, de asemenea, ca o sursă de ineficiență: 

lansarea serviciilor inițiale și tranziția de la etapa de 

utilizare la etapa de operare au implicat provocări 

care trebuie să fie abordate în mod corespunzător 

pentru a menține și spori nivelul adecvat de 

securitate. 

Aceste proiecte au jucat, de asemenea, un rol în 

contextul crizei refugiaților. Copernicus, 

programul UE de monitorizare a Pământului, a 

furnizat, de exemplu, imagini pentru a sprijini 

monitorizarea porturilor și plajelor identificate ca 

puncte de îmbarcare pentru vasele de migranți în 

2015 și 2016. Serviciul de căutare și salvare al 

programului Galileo reduce în mod considerabil 

timpul necesar pentru a detecta balizele care 

transmit semnale de urgență de la trei ore la numai 

zece minute, îmbunătățind semnificativ localizarea 

exactă.  

Reactorul termonuclear experimental 

internațional (ITER) 

Reactorul termonuclear experimental internațional 

(ITER) urmărește să demonstreze că fuziunea 

constituie o sursă de energie viabilă și durabilă, să 

construiască și să exploateze un reactor experimental 

de fuziune, ceea ce reprezintă o etapă importantă în 

demonstrarea faptului că fuziunea este o sursă de 

energie durabilă. Datorită avantajelor sale importante, 

cum ar fi disponibilitatea rezervelor mari de 

combustibil și absența emisiilor de CO2, fuziunea ar 

putea avea o contribuție majoră la strategia UE pe 

termen lung de decarbonizare a sistemului energetic 

în condiții de siguranță, eficiență și securitate. Acesta 

este un proiect de colaborare științifică pe termen 

lung, convenit la nivel internațional între șapte 

parteneri (UE, Statele Unite, Rusia, Japonia, China, 

Coreea de Sud și India). Scopul este ca reactorul 

experimental, care se află în etapa de construire, să 

dovedească viabilitatea fuziunii ca sursă de energie 

durabilă.  

Deoarece proiectul implică construirea a peste 10 

milioane de componente, au fost încheiate sute de 

contracte cu industria europeană și institutele de 

cercetare. În decembrie 2017, 50 % din totalul 

lucrărilor de construcție necesare pentru prima etapă 

operațională a ITER erau finalizate
33

. 

ITER prevede ca magneții să asigurare stabilitatea 
plasmei, iar în 2017 a fost prezentat cel mai sofisticat 
magnet supraconductor din istorie

34
, acesta fiind în 

curs de producție în Europa.  

Acest magnet are o înălțime de 14 metri și o lățime 

de 9 metri și cântărește 110 tone. Acesta este primul 

dintre cele 18 bobine de câmp toroidal care vor opera 

în ITER. Bobinele vor crea o cușcă magnetică 

puternică care va reține combustibilul pentru fuziune, 

care se preconizează că va ajunge la 150 de milioane 

grade Celsius. Bobinele de câmp toroidal ale ITER 

vor genera un câmp magnetic care va fi de 

aproximativ 1 milion de ori mai puternic decât câmpul 
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magnetic al Pământului. Europa va produce nouă 

dintre acestea, plus una de rezervă. Celelalte nouă 

vor fi fabricate în Japonia. Cel puțin 600 de persoane 

din 26 de societăți vor fi implicate în producerea 

acestor magneți.  

 

Au fost dezvoltate produse de pionierat, oferind 

întreprinderilor europene un avantaj în ceea ce 

privește inovarea și competitivitatea, precum și 

posibilități de a dezvolta cunoștințele, know-how-ul și 

potențialul tehnologiilor și produselor derivate. La 

30 septembrie 2017, erau semnate 601 contracte de 

achiziții aferente activităților operaționale și 322 de 

granturi în valoare totală de 3,97 miliarde EUR 

(valoarea din 2008). 

Europa este implicată, de asemenea, în etapa de 

construire a carcasei magnetice care va găzdui 

reacția de fuziune (incintă vidată). De asemenea, a 

fost construită o unitate de testare „prima din acest 

tip” pentru a testa sistemele de încălzire care vor fi 

necesare în ITER
35

. 
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1.2. Coeziune economică, socială și teritorială (rubrica bugetară 
1b)36  

54 de miliarde EUR au fost alocate programelor 

menționate la rubrica 1b pentru 2017, ceea ce 

reprezintă 34 % din bugetul total al UE pentru 2017. 

Rubrica 1b este formată din 6 programe de cheltuieli 

diferite. Aceasta include Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul 

social european
37

 — inclusiv inițiativa „Locuri de 

muncă pentru tineri” (o alocare complementară 

specifică) și „Fondul de ajutor european destinat celor 

mai defavorizate persoane”. Toate aceste programe 

sunt executate în cadrul gestiunii partajate. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafic: Principalele programe finanțate în 2017 în cadrul rubricii 1b. Categoria „Alte programe” include contribuția la Mecanismul pentru 

interconectarea Europei, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, Regiunile ultraperiferice și cu densitate 

redusă a populației, asistența tehnică, proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare. Toate cifrele sunt exprimate în milioane EUR. 

. 

Sprijin pentru prioritățile Comisiei Europene 

Acțiunile întreprinse în cadrul politicii de coeziune contribuie la îndeplinirea mai multor priorități ale Comisiei 

Juncker, în special „locuri de muncă, creștere și investiții”. Acesta este cel mai important instrument de investiții 

al UE pentru realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020, care sprijină creșterea economică și crearea de 

locuri de muncă la nivelul UE și reformele structurale la nivel național. Acesta a devenit un element esențial al 

guvernanței economice a Europei și o contribuție esențială la toate elementele din triunghiul virtuos format din 

investiții, reforme structurale și finanțe publice responsabile. Condiționalitățile ex-ante au permis condiții 

legislative și structurale favorabile pentru investițiile stabile cu efecte de propagare pozitive dincolo de 

competența exclusivă a politicii de coeziune. Această politică este un mijloc din ce în ce mai important de 

combatere a efectelor crizei economice pe termen scurt și de consolidare a potențialului endogen de dezvoltare 

al regiunilor pe termen mediu. Pe lângă condiționalitățile macroeconomice ale politicii, care creează un 

stimulent suplimentar pentru politicile macroeconomice solide, regulamentul care stabilește politica de coeziune 

prevede o reprogramare la latitudinea Comisiei în cazul în care apar recomandări specifice pentru fiecare țară 

legate de noi investiții în exercițiul anual. Politica de coeziune contribuie la Planul de investiții pentru Europa și 

completează Fondul european pentru investiții strategice. Acest lucru se realizează în mai multe moduri: prin 

mobilizarea investițiilor publice și private, prin sprijinirea reformelor structurale și prin îmbunătățirea accesului la 

finanțare. Finanțarea este investită strategic în cercetare și inovare, sprijinind întreprinderile mici și tehnologiile 

digitale, contribuind astfel la realizarea obiectivelor UE privind creșterea inteligentă.  

Aceasta contribuie, de asemenea, la prioritățile „piața unică digitală” și „uniunea energetică și clima”. Datorită 

celui mai mare buget UE alocat vreodată pentru investiții în energie, mediu, climă și transportul durabil, se 

realizează o contribuție importantă la orientarea Europei în direcția unei economii cu emisii scăzute de carbon. 



 

 
 

Politica de coeziune contribuie, de asemenea, la dezvoltarea pieței interne, precum și la o serie de acțiuni 

legate de răspunsul la criza refugiaților și politica în domeniul migrației și o serie de chestiuni sociale, cum ar fi 

atenuarea efectelor sărăciei și ale excluziunii sociale în cazul persoanelor care se află în situații de deprivare 

severă și sprijinirea ocupării forței de muncă (în rândul tinerilor).  

Fondul european de dezvoltare regională și 

Fondul de coeziune vizează consolidarea coeziunii 

economice și sociale în UE prin reducerea 

disparităților dintre regiuni și prin sprijinirea integrării 

depline a regiunilor mai puțin dezvoltate pe piața 

internă a UE. Fondul social european este 

principalul instrument al UE pentru sprijinirea creării 

de locuri de muncă, ajutând oamenii să obțină locuri 

de muncă mai bune, asigurând oportunități de 

angajare echitabile pentru toți și sprijinind 

perfecționarea și recalificarea. Fondul de ajutor 

european pentru cele mai defavorizate persoane 

sprijină acțiunile din țările UE de furnizare a asistenței 

pentru cele mai defavorizate persoane, inclusiv 

furnizarea de hrană și îmbrăcăminte și luarea de 

măsuri de incluziune socială în scopul de a ajuta 

oamenii să iasă din sărăcie.  

Politica de coeziune reprezintă principala politică de 

investiții a UE și vizează toate regiunile și orașele din 

UE în scopul de a sprijini crearea de locuri de muncă, 

competitivitatea întreprinderilor, creșterea economică, 

dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea calității vieții 

cetățenilor.  

Cadrul de reglementare al politicii de coeziune pentru 

perioada 2014-2020 a fost adoptat aproximativ șase 

luni mai târziu comparativ cu cadrul financiar 

multianual 2007-2013. Această adoptare târzie a 

actelor juridice, împreună cu noi cerințe care 

urmăresc îmbunătățirea performanței politicii și 

calitatea rezultatelor obținute (de exemplu, 

condiționalitățile ex-ante, desemnarea autorităților 

responsabile de program) au condus la întârzieri în 

începerea punerii în aplicare a programelor pentru 

perioada 2014-2020. 

Cu toate acestea, se conturează rezultatele inițiale 

pentru primii ani de desfășurarea a programelor 

pentru perioada 2014-2020.  

Deși a început într-un ritm mai lent decât în perioada 
2007-2013, rata de selectare a proiectelor în perioada 
de programare actuală a ajuns la aceeași valoare 
până în prezent. Până în ianuarie 2018, 673 800 de 
proiecte au fost selectate pentru a beneficia de sprijin 
din partea Fondului european de dezvoltare 
regională, a Fondului de coeziune, a Fondului social 
european și a inițiativei „Locuri de muncă pentru 
tineri” în întreaga Europă, sprijin care se ridică la 260 
de miliarde EUR sau 54 % din totalul finanțării 
disponibile pentru perioada respectivă. Acest nivel de 
selectare a proiectelor în perioada 2014-2016 este 
comparabil cu primii ani din perioada 2007-2013
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 și 

se poate preconiza în mod rezonabil că, în 
continuare, ratele de punere în aplicare vor fi similare, 
în linii mari, celor din perioada anterioară.  

Până la sfârșitul anului 2017 au fost finalizate 99 % 

din planurile de acțiune pentru condiționalitățile ex 

ante care afectează Fondul social european, Fondul 

de coeziune și Fondul european de dezvoltare 

regională. Aceste condiționalități sunt menite să ofere 

un stimulent pentru ca statele membre să pună în 

aplicare schimbări structurale și reforme ale politicilor, 

inclusiv cele legate de recomandările specifice 

fiecărei țări relevante
39

.  

Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune 

Grafic: Stadiul punerii în aplicare (costul total) pentru Fondul 

european de dezvoltare regională – Perioada vizată până la 

31.12.2017. 

Sursă: https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf 

Ratele de selecție a proiectelor au crescut 

considerabil, ajungând la 53 % pentru Fondul 

european de dezvoltare regională, cu investiții în 

valoare de 147 de miliarde EUR care acoperă 

160 000 de proiecte (în comparație cu 72 de miliarde 

EUR până la sfârșitul anului 2016) și 64,3 % pentru 

Fondul de coeziune la sfârșitul anului 2017, cu 

investiții în valoare de 48 de miliarde EUR care 

acoperă 8 600 de proiecte (în comparație cu 

19,6 miliarde EUR până la sfârșitul anului 2016). 

Acesta este un progres față de aceeași perioadă în 

2007-2013. Datele de la sfârșitul anului 2017 indică 

un progres mai omogen în majoritatea statelor 

membre și în ceea ce privește majoritatea temelor.  
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Având în vedere caracterul pe termen lung al 

investițiilor fondurilor, nivelul de execuție financiară 

(plățile UE) în primii ani ai perioadei de programare 

tinde să fie scăzut, astfel cum a fost cazul în anii 

2014-2016, cu o creștere în ultimii ani vizați de 

program. Acest lucru este valabil în special pentru 

proiectele majore care, având în vedere că implică 

mari investiții în infrastructură, au în general un ciclu 

de viață îndelungat și o etapă de demarare 

(planificare, programare, autorizații) fără execuție 

financiară semnificativă. Plățile pentru programe s-au 

ridicat la 13 % pentru Fondul european de dezvoltare 

regională și 18 % pentru Fondul de coeziune la 

sfârșitul anului 2017.  

Fondul european de dezvoltare regională și Fondul 
de coeziune sprijină dezvoltarea pieței unice 

producând, în același timp, efecte de propagare din 
regiunile mai puțin dezvoltate în restul Europei, în 
special prin creșterea conectivității și a fluxurilor 

comerciale. Impactul pozitiv net mediu al programelor 
din perioada 2007-2013 pentru țările care nu 

beneficiază de Fondul de coeziune este estimat la 
0,12 % din produsul intern brut până în 2023

40
. 

În ceea ce privește realizările programelor raportate 

de statele membre până la sfârșitul anului 2016, 

proiectele puse în aplicare în cadrul Fondului de 

coeziune și al Fondului european de dezvoltare 

regională au permis obținerea următoarelor rezultate: 

- sprijin pentru 84 579 de întreprinderi, dintre care 

peste 36 000 sunt sprijinite prin instrumente 

financiare; 

- mobilizarea de investiții private în valoare de 

peste 593 de milioane EUR, care completează 

sprijinul public pentru întreprinderi (granturi sau 

altă formă decât granturile); 

- crearea a 10 300 de locuri de muncă și 

angajarea a 636 de noi cercetători; 

- îmbunătățirea clasificării energetice pentru 

41 800 de gospodării și reducerea cu 

14,9 milioane kWh/an a consumului anual de 

energie primară înregistrat de clădirile publice; 

- beneficierea de servicii de sănătate îmbunătățite 

de către 2,7 milioane persoane; beneficierea de o 

mai bună alimentare cu apă pentru alte 156 000 

de persoane și de o mai bună tratare a apelor 

uzate pentru alte 73 000 de persoane; 

- 54 km de rețele transeuropene de transport 

(TEN-T), 217 km de drumuri reconstruite sau 

modernizate și 92 km de linii de cale ferată 

reconstruite sau modernizate. 

Date recente
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 arată că fondurile structurale 
constituie o cotă de peste 40 % din investițiile publice 
într-un număr semnificativ de state membre în cursul 

perioadei 2015-2017. 

Grafic: Finanțarea în cadrul politicii de coeziune exprimată ca pondere estimată din investițiile publice, 2015-2017. Sursă: Eurostat, DG 

Regio http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion7/7cr.pdf 

În special în ceea ce privește ocuparea forței de 
muncă, creșterea economică și investițiile, proiectele 
selectate până la sfârșitul anului 2016 au obiectivul 

de a crea 155 600 de locuri de muncă directe ca 
urmare a sprijinului acordat pentru întreprinderile mici 

și mijlocii.  

Până la sfârșitul anului 2017, proiectele selectate 

pentru finanțare din partea Fondului european de 

dezvoltare regională oferă sprijin pentru peste 

450 000 de întreprinderi mici și mijlocii. Printre aceste 

proiecte: 

- peste 200 000 dintre întreprinderile în cauză vor 

fi sprijinite prin consultanță și consiliere (ceea ce 

reprezintă 45 % din obiectivul final);  

- peste 70 000 de întreprinderi nou înființate au 

fost selectate pentru acordarea de sprijin (46 % 

din obiectiv), proiectele deja finalizate aducând 
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beneficii pentru peste 16 800 de astfel de 

întreprinderi;  

- vor fi mobilizate investiții private în valoare de 

peste 9,5 miliarde EUR în cadrul unor proiecte 

selectate până la sfârșitul anului 2016, care 

completează sprijinul public pentru întreprinderi 

(granturi și alte forme decât granturile), 

atingându-se deja suma de 0,6 miliarde EUR. 

De asemenea, s-a acordat sprijin pentru aproximativ 

30 700 de proiecte de cercetare și inovare înainte de 

sfârșitul anului 2017, asigurându-se astfel un nivel 

semnificativ de investiții în domeniu și influențând 

pozitiv cheltuielile interne brute pentru cercetare și 

dezvoltare la nivelul UE.  

O gamă largă de intervenții în domeniul educației 

(peste 16 500 de investiții în infrastructură) și al 

incluziunii sociale a beneficiat, de asemenea, de 

sprijinul acordat prin Fondul european de dezvoltare 

regională și Fondul de coeziune, contribuind astfel la 

realizarea principalelor obiective conexe. 

Contribuția la piața unică digitală realizată prin 

intermediul programelor pentru perioada 2014-2020 

înregistrează, de asemenea, o creștere. Până la 

sfârșitul anului 2017, au fost selectate aproximativ 

5 500 de proiecte pentru a susține realizarea unei 

piețe unice digitale conectate, ceea ce reprezintă 

9,1 miliarde EUR din totalul investițiilor (Fondul 

european de dezvoltare regională și cofinanțarea 

națională).  

De asemenea, se estimează că se vor furniza 

rezultate remarcabile în domeniul eficienței 

energetice și al energiilor regenerabile prin 

proiectele selectate până la sfârșitul anului 2016, 

asigurându-se o capacitate suplimentară de producție 

de energie regenerabilă de peste 2 000 MW și 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu peste 

3 milioane de tone de echivalent CO2, contribuind 

astfel la obiectivele legate de schimbările climatice. 

Până la sfârșitul anului 2016, un număr estimat de 
1 milion de gospodării vor avea acces în bandă largă, 

ceea ce contribuie la crearea condițiilor adecvate 
pentru dezvoltarea rețelelor și a serviciilor digitale, 

oferind consumatorilor și întreprinderilor un acces mai 
facil la produsele și serviciile digitale în întreaga 

Europă, în special în zonele rurale.  

De asemenea, politica de coeziune a contribuit la 

eforturile depuse de Comisie pentru integrarea 

efectivă a migranților, prin investiții în servicii 

sociale, servicii de sănătate, educație, locuințe și 

servicii de îngrijire a copilului și în infrastructură, 

datorită celor peste 3 500 de proiecte care au fost 

deja selectate și sunt în curs de punere în aplicare în 

domeniul incluziunii sociale. În scopul de a spori 

importanța și accentul investițiilor în acordarea de 

sprijin pentru migranți și refugiați, o nouă prioritate de 

investiții în acest sens a fost propusă spre includere 

în Regulamentul privind Fondul european de 

dezvoltare regională. 
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Se așteaptă ca dovezile pentru evaluare din partea 

statelor membre cu privire la impactul și rezultatele 

observate în perioada de programare 2014-2020 să 

fie primite începând din 2018, având în vedere că 

până în prezent sunt disponibile în principal numai 

date cu privire la desfășurarea programului. Începând 

din 2018, proiectele se vor afla într-o etapă mai 

avansată și primele rezultate vor fi evaluate. 

De asemenea, Comisia a lansat o evaluare a 

principalelor proiecte sprijinite prin Fondul european 

de dezvoltare regională și Fondul de coeziune între 

2000 și 2013. În cursul anului 2018, Comisia va 

efectua, de asemenea, revizuirea la jumătatea 

perioadei a inițiativei „Asistența comună în vederea 

sprijinirii proiectelor în regiunile europene” (inițiativa 

JASPERS).  

Fondul social european și inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”  

Fondul social european este principalul instrument 

financiar al UE pentru a sprijini reformele structurale 

în domeniul ocupării forței de muncă, al educației și 

formării profesionale, având o legătură directă cu 

prioritățile și obiectivele principale ale Strategiei 

Europa 2020 în ceea ce privește ocuparea forței de 

muncă, educația și sărăcia. Acesta contribuie, de 

asemenea, la promovarea coeziunii economice și 

sociale și a incluziunii sociale în cadrul UE și servește 

ca instrument de solidaritate financiară și integrare 

economică. 

Numeroase dovezi atestă valoarea adăugată 

europeană a politicilor sprijinite prin Fondul social 

european, care nu ar fi fost puse în aplicare sau care 

ar fi fost realizate într-o măsură mult mai mică dacă 

nu ar fi existat investițiile din partea UE. În același 

timp, prin intermediul fondurilor europene, statele 

membre investesc în domenii și grupuri-țintă (sau 

aplică reforme) pe care nu le-ar fi realizat în caz 

contrar, chiar și atunci când sunt disponibile fonduri 

naționale. Astfel, Fondul social european acționează 

ca un instrument important pentru a sprijini eforturile 

de reformă depuse de numeroase state membre în 

domenii de importanță esențială pentru economia 

europeană în concordanță cu recomandările emise în 

contextul semestrului european: reformele în politicile 

privind piața muncii, ocuparea forței de muncă în 

rândul tinerilor, modernizarea educației și formării 

profesionale, sistemele de asigurări sociale și 

reformele administrative.  

Anul 2017 a marcat o accelerare puternică a punerii 

în aplicare pentru toate programele operaționale, în 

pofida diferențelor existente între statele membre și 

programe. Raportul strategic pe 2017
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 subliniază 

faptul că fondurile structurale și de investiții europene 

oferă un cadru de investiții stabil pe termen lung 

pentru statele membre și regiunile acestora.  

În cursul anului 2017, a fost plătită o sumă de 

aproximativ 11 miliarde EUR pentru programele din 

perioada 2014-2020 din cadrul Fondului social 

european (inclusiv prefinanțare) și, până la sfârșitul 

anului 2017, rata de absorbție (plăți intermediare față 

de alocarea pentru perioada 2014-2020) a fost de 

8,25 %. În pofida nivelului scăzut al cheltuielilor 

certificate, rata medie de selectare a proiectelor a 

depășit 42 %, ceea ce arată că punerea în aplicare 

pe teren se află într-un stadiu avansat, deschizând 

calea unei contribuții puternice din partea fondurilor 

structurale la obiectivele Strategiei Europa 2020 în 

aceste domenii.  

În ceea ce privește inițiativa „Locuri de muncă pentru 

tineri”, rata de punere în aplicare a crescut în 2017. 

Până la sfârșitul anului 2017, costul eligibil total al 

operațiunilor selectate pentru a beneficia de sprijin a 

depășit 7 miliarde EUR, iar beneficiarii au declarat 

peste 3,20 miliarde EUR. Comisia a primit cereri de 

plată în valoare de aproximativ 2,70 miliarde EUR din 

partea statelor membre (inclusiv plățile intermediare 

și prefinanțarea inițială și anuală) în cadrul inițiativei 

„Locuri de muncă pentru tineri”.  

Pentru punerea în aplicare a Fondului social 

european, metodologia simplificată de calcul a 

costurilor și valoarea costurilor sunt stabilite în 

prealabil, conducând la o reducere a sarcinii 

administrative asociate cu documentația care trebuie 

reținută pentru verificările de gestiune. Cheltuielile 

totale preconizate a fi acoperite de costurile unitare ar 

fi de aproximativ 9 miliarde EUR. 

În timp ce punerea în aplicare variază semnificativ 

între statele membre și programele operaționale, la 

nivel agregat inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” 

din cadrul Fondului social european a obținut 

următoarele rezultate până la sfârșitul anului 2016: 

7,8 milioane de participanți
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, din care 4,2 milioane de 
șomeri și 2,1 milioane de persoane inactive; 

1,6 milioane de participanți au fost șomeri pe termen 
lung; 

Dintre acești participanți, 787 000 aveau un loc de 
muncă după ce au beneficiat de o operațiune a 

Fondului social european, iar 820 000 au dobândit o 
calificare după finalizarea operațiunii; 

276 000 de participanți urmau un program 
educațional sau de formare datorită sprijinului 

fondului; 

458 000 de participanți defavorizați, inclusiv persoane 
care provin din familii de migranți, erau în căutarea 

unui loc de muncă sau urmau un program 
educațional sau de formare, au obținut o calificare 

sau desfășurau o activitate, inclusiv pe cont propriu. 
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Până în septembrie 2017, statele membre 

declaraseră deja că 1,7 milioane de tineri au 

beneficiat de inițiativa „Locuri de muncă pentru 

tineri”.  

În Cipru și Bulgaria, 45 % din participanții la inițiativa 

„Locuri de muncă pentru tineri” aveau un loc de 

muncă după încetarea calității de participant la 

program. În Italia, 35 % din participanții care au 

finalizat programul au în prezent un loc de muncă.  

Majoritatea evaluărilor realizate de statele membre în 

legătură cu inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” 

au concluzionat că intervențiile au furnizat, în general, 

sprijin în domeniile în care există cea mai mare 

nevoie, cum ar fi: șomerii de lungă durată și tinerii 

inactivi și cei descurajați, estimându-se că aceste 

intervenții asigură un impact pozitiv semnificativ. Cele 

mai bune rezultate au fost obținute în cazurile în care 

partenerii de proiect și părțile interesate, cum ar fi 

serviciile publice de ocupare a forței de muncă, 

școlile și municipalitățile, au cooperat. O provocare 

specifică identificată a fost dificultatea de a se adresa 

persoanelor care nu au un loc de muncă sau care nu 

au urmat un program educațional sau de formare, în 

special cei care aparțin grupurilor celor mai 

vulnerabile. În plus, persoanele care nu au un loc de 

muncă care nu au urmat un program educațional sau 

de formare par a fi un grup-țintă foarte eterogen și 

fiecare grup-țintă necesită o altă combinație de 

intervenții atunci când se au în vedere nevoile de pe 

piața forței de muncă. 

Dincolo de inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”, 

au fost efectuate puține evaluări de către statele 

membre cu privire la Fondul social european în anii 

precedenți. În general, aceste evaluări au 

concluzionat că a existat un efect pozitiv asupra 

plasării forței de muncă și stabilității locurilor de 

muncă. 

Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane 

Sărăcia și excluziunea socială sunt principalele 

obstacole în calea realizării obiectivelor strategiei 

Europa 2020. Fondul de ajutor european pentru cele 

mai defavorizate persoane vine în completarea 

instrumentelor de coeziune existente prin furnizarea 

de asistență celor care sunt prea departe de piața 

muncii pentru a beneficia de măsurile de activare din 

Fondul social european. 

În 2017 a avut loc punerea în aplicare și lansarea 

programelor operaționale din cadrul fondului pe teren. 

Până la sfârșitul anului 2017, intervențiile sprijinite de 

fond obțineau rezultate în marea majoritate a statelor 

membre, în ceea ce privește atât furnizarea de 

asistență materială, cât și realizarea unor activități de 

incluziune socială dedicate persoanelor celor mai 

defavorizate. Rapoartele anuale de punere în aplicare 

pentru 2016 arată faptul că se înregistrează progrese 

în permanență în executarea programelor.  

În 2016, se estimează că 15,3 milioane de persoane 
au beneficiat de operațiuni de ajutor alimentar, peste 
660 000 de persoane au primit asistență materială de 

bază și aproximativ 23 000 de persoane au fost 
implicate în activități de incluziune socială. Au fost 

distribuite peste 377 000 de tone de alimente plătite 
prin cofinanțare de Fondul de ajutor european pentru 

cele mai defavorizate persoane. 

Punerea în aplicare pe teren a fondului este 

reflectată, de asemenea, în execuția financiară: până 

la sfârșitul anului 2017, Comisia a efectuat plăți în 

valoare de 1,02 miliarde EUR, din care 

602,8 milioane EUR sub formă de plăți intermediare 

și 419,5 milioane EUR sub formă de plăți de 

prefinanțare.  

Realizările și rezultatele descrise anterior indică faptul 

că obiectivele fondului sunt pe cale de a fi obținute și 

că, în pofida unui buget mic, acest instrument vine în 

completarea eforturilor naționale de eradicare a 

sărăciei și de promovare a incluziunii sociale. În plus, 

acesta este un instrument esențial pentru a aborda 

situațiile de sărăcie extremă, precum și pentru a crea 

parteneriate și rețele, a crește gradul de sensibilizeze 

și a realiza schimburi de cunoștințe în rândul 

operatorilor. 

Rapoartele de punere în aplicare pe 2016 indică 

următoarele rezultate înregistrate de program: 

- se estimează că, în perioada 2014-2016, s-au 

înregistrat 37,1 milioane de cazuri de participare 

la operațiunile de ajutor alimentar, 0,7 milioane 

de cazuri de furnizare de asistență materială de 

bază și aproximativ 23 000 de participanți la 

activitățile de incluziune socială.  

- până la sfârșitul anului 2016, au fost distribuite, în 

total, aproximativ 940 000 de tone de alimente. 

- se estimează că 50 % din beneficiarii finali ai 

Fondului de ajutor european pentru cele mai 

defavorizate persoane sunt femei, aproximativ 

30 % sunt copii cu vârste de cel mult 15 ani și 

peste 11 % sunt migranți, participanți de origine 

străină sau minorități (inclusiv comunități 

marginalizate, cum ar fi comunitatea romă).  

Rezultatele intermediare ale evaluării de la jumătatea 

perioadei a fondului aflate în curs arată că există 

efecte clare asupra volumului într-o serie de state 

membre în care acest instrument acoperă o 

deficiență de acoperire națională. În Finlanda, Italia, 

Lituania și Slovacia, fondul este singura sursă de 

ajutor alimentar. Inclusiv în statele membre cu canale 
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stabilite pentru ajutorul alimentar, Fondul de ajutor 

european pentru cele mai defavorizate persoane este 

o sursă suplimentară de finanțare și poate furniza alte 

produse destinatarilor finali (efect asupra volumului). 

În plus, există dovezi ale efectelor asupra procesului 

în îmbunătățirea parteneriatelor între organizațiile 

neguvernamentale și administrațiile centrale în 

furnizarea de alimente și de ajutor material.  

De asemenea, evaluarea arată faptul că fondul este 

eficace în reducerea privațiunii alimentare și în 

asigurarea incluziunii sociale. Părțile interesate 

apreciază și subliniază necesitatea de a menține 

aspectele specifice fondului, cum ar fi flexibilitatea și, 

în general, cerințele administrative mai puțin stricte în 

comparație cu programele principale din cadrul 

Fondului social european, împreună cu rețelele 

existente și modurile operaționale de punere în 

aplicare. Pragurile reduse permit furnizarea de ajutor 

persoanelor care nu beneficiază de servicii sociale, 

cum ar fi migranții fără adăpost, noi sau fără acte de 

identitate și persoanele în vârstă care sunt expuse 

riscului de sărăcie. Aceasta facilitează, de asemenea, 

răspunsurile rapide la noile nevoi și situații de criză. O 

mare parte din sarcina administrativă decurge din 

cerințele impuse la nivel de stat membru, cum ar fi 

definiții restrânse privind eligibilitatea. 

Alte constatări ale evaluării comune pentru programele din cadrul politicii de coeziune 

Comisia a efectuat o serie de evaluări
44

 și studii
45

 

care analizează rezultatele din perioada 2007-2013 și 

din primele etape ale programării și punerii în aplicare 

a programelor din cadrul politicii de coeziune pentru 

perioada 2014-2020. Dovezile colectate confirmă 

contribuția importantă a investițiilor din cadrul politicii 

de coeziune în generarea creșterii, a locurilor de 

muncă și a investițiilor, precum și impactul lor 

semnificativ pentru stimularea convergenței socio-

economice, îmbunătățirea mediului și a coeziunii 

teritoriale între statele membre și regiunile UE.  

Evaluarea ex post realizată de Comisie cu privire la 

politica de coeziune
46

 în perioada 2007-2013 a 

demonstrat persistența efectelor pe termen lung ale 

acestei politici. Aceasta a indicat, de asemenea, că 

fiecare regiune și țară din Uniunea Europeană 

beneficiază de pe urma politicii de coeziune, inclusiv 

contribuabilii neți, prin suma efectelor directe și 

indirecte ale acesteia. 

Datele de monitorizare finale raportate de statele 

membre pentru perioada 2007-2013 ilustrează 

realizările politicii de coeziune în unele domenii de 

politică importante.  

În total, peste 1,3 milioane de locuri de muncă au fost 
create prin intermediul finanțării în perioada 
20072013, iar peste 355 000 de IMM-uri au 
beneficiat de sprijin direct în cadrul politicii de 

coeziune.  

Statele membre au raportat creșteri substanțiale în 

ceea ce privește rezultatele obținute în sectorul 

transporturilor:  

Au fost construite drumuri noi cu o lungime de 6 500 
km, au fost modernizate drumuri cu o lungime de 

41 000 km, au fost construite noi linii de cale ferate cu 
o lungime de 476 km și au fost reconstruite linii de 

cale ferată cu o lungime de 7 500 km. 15 milioane de 
persoane în plus au beneficiază de o mai bună 

alimentare cu apă potabilă curată, iar încă 
19,7 milioane de persoane au beneficiat de o mai 

bună tratare a apelor reziduale. Numărul de persoane 
care beneficiază de bandă largă a crescut cu 
20,5 milioane în perioada 2007-2013 datorită 

finanțării în cadrul politicii de coeziune. 

Cu toate acestea, sunt necesare reforme în mai multe 

domenii. Politica de coeziune a răspuns la criza 

financiară, jucând un rol contraciclic cu efect 

stabilizator, precum și la nevoile emergente cum ar fi 

criza migrației, însă capacitatea sa de adaptare la noi 

circumstanțe și provocări a fost limitată. Aceasta 

confirmă necesitatea de a revizui modul în care 

politica de coeziune poate oferi o mai bună pregătire 

și reacție pentru evoluții, crize și schimbări societale 

neașteptate.  

Deși au existat exemple pozitive ale unei armonizări 

mai mari între instrumentele de finanțare ale UE în 

perioada 2014-2020, sinergiile cu politicile sectoriale 

și cu alte programe de cheltuieli trebuie să fie 

maximizate. Experiența din perioada 2014-2020 arată 

că sunt încă necesare eforturi suplimentare de 

armonizare a normelor
47

 și că sinergiile cu politicile 

sectoriale și programele precum LIFE, Mecanismul 

pentru interconectarea Europei, Orizont 2020, 

Erasmus+, Fondul pentru azil, migrație și integrare și 

Fondul pentru securitate internă nu au fost valorificate 

la întregul lor potențial.  

Normele diferă între fondurile UE care investesc în 

dezvoltarea capitalului uman. Această fragmentare 

conduce la ineficiențe. De asemenea, 

complementaritatea, impactul și vizibilitatea măsurilor 

sunt împiedicate de fragmentarea actuală a 

fondurilor. De exemplu, asistența materială de bază 



 

 
42 

furnizată de Fondul de ajutor european pentru cele 

mai defavorizate persoane ar putea fi mai bine 

integrată cu măsurile de incluziune socială și de 

sporire a șanselor de angajare în cadrul Fondului 

social european.  

Beneficiarii proiectelor întâmpină în continuare 

dificultăți în accesarea acestor fonduri și realizarea 

promptă a proiectelor. Autoritățile de la nivel național 

și regional consideră, de asemenea, că politica este 

prea complexă din punct de vedere al gestionării. Prin 

urmare, în viitor este necesar un efort susținut pentru 

simplificarea în continuare a punerii în aplicare și 

pentru a permite o programare mai agilă și mai 

flexibilă. Într-o serie de rapoarte speciale
48

, Curtea de 

Conturi Europeană a formulat observații și 

recomandări cu privire la simplificarea fondurilor din 

cadrul politicii de coeziune, solicitând simplificarea 

sistemelor de performanță, reducerea sarcinii 

administrative și a întârzierilor în punerea în aplicare, 

alinierea planurilor naționale de dezvoltare și 

raționalizarea numărului de indicatori utilizați. 
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1.3. Creștere durabilă: resurse naturale (rubrica bugetară 2)49 

 

O sumă de 58,6 miliarde EUR a fost alocată 

programelor din cadrul rubricii 2 în 2017, 

reprezentând 37 % din bugetul total al UE pentru 

2017. Rubrica 2 cuprinde cei doi piloni ai politicii 

agricole comune: pilonul I este constituit din măsurile 

de sprijinire a pieței și din plățile directe finanțate de 

Fondul european de garantare agricolă, iar pilonul II 

include sprijinul pentru dezvoltare rurală finanțat prin 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală. 

Rubrica include, de asemenea, Fondul european 

pentru pescuit și afaceri maritime, dimensiunea 

internațională a politicii comune în domeniul 

pescuitului (și anume, organizațiile regionale de 

gestionare a pescuitului și acordurile în domeniul 

pescuitului sustenabil), precum și activitățile în 

domeniul schimbărilor climatice și al mediului prin 

intermediul Programului pentru mediu și politici 

climatice (LIFE). 

 Grafic: Principalele programe finanțate în 2017 în cadrul rubricii 2. Categoria „Alte programe” include agențiile descentralizate, 

proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare. Toate cifrele sunt exprimate în milioane EUR. 

 

Susținerea priorităților Comisiei Europene:  

Acțiunile în cadrul acestei rubrici contribuie la realizarea priorităților Comisiei „Locuri de muncă, creștere 

economică și investiții”, „Uniunea energetică și combaterea schimbărilor climatice” și, într-o anumită măsură, a 

priorității „Piața unică digitală”, precum și a priorității „O politică comercială echilibrată și progresistă în vederea 

valorificării oportunităților oferite de globalizare”. Acestea contribuie, de asemenea, la realizarea obiectivelor 

Strategiei Europa 2020 în domeniul creșterii durabile, având legături cu creșterea inteligentă și favorabilă 

incluziunii în ceea ce privește investițiile care contribuie la crearea de locuri de muncă și la inovare.  

Producția viabilă de produse alimentare, gestionarea durabilă a resurselor naturale și acțiunile de combatere a 

schimbărilor climatice, precum și dezvoltarea teritorială echilibrată reprezintă principalele obiective ale politicii 

agricole comune (PAC) în perioada cadrului financiar multianual 2014-2020. Măsurile din cadrul Fondului 

european de garantare agricolă se axează pe îmbunătățirea în continuare a situației producătorilor primari din 

lanțul alimentar, pe consolidarea competitivității sectoarelor agricole și agroalimentare, precum și pe sprijinirea 

veniturilor exploatațiilor agricole prin intermediul plăților directe, care sunt decuplate, în mare parte, de 

producție. În cadrul celui de al doilea pilon al politicii agricole comune, Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală vizează bunăstarea economică, socială și de mediu a zonelor rurale și dezvoltarea durabilă a 

mediului rural.  
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Prioritatea de bază a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime în contextul cadrului financiar pentru 

perioada 2014-2020 este de a stimula punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului prin 

sprijinirea pescuitului și a acvaculturii durabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al 

resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere. Printre obiective se numără, de asemenea, 

creșterea ocupării forței de muncă și încurajarea coeziunii teritoriale, promovarea comercializării și a prelucrării 

produselor pescărești, precum și sprijinirea punerii în aplicare a politicii maritime integrate. Programul LIFE este 

un instrument de finanțare specific pentru mediu și politici climatice, care funcționează pe lângă abordarea 

integratoare adoptată în ceea ce privește cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020, prin care 

mediul și politicile climatice sunt o parte integrantă din toate instrumentele și intervențiile principale.  

Programele din cadrul rubricii 2 contribuie la îndeplinirea angajamentelor UE în ceea ce privește realizarea 

obiectivelor de dezvoltare durabilă și la punerea în aplicare a Agendei 2030.  

2017 a fost un an de reflecție cu privire la viitorul 

politicii agricole comune. În special, au fost abordate 

aspecte legate de simplificare, modernizare, precum 

și de poziția fermierilor în lanțul de aprovizionare cu 

alimente. După o consultare amplă, Comisia a 

publicat în noiembrie 2017 comunicarea intitulată 

„Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii”
50

. 

Aceasta prezintă viitorul model de îndeplinire a 

obiectivelor pentru o politică agricolă comună mai 

inteligentă, mai modernă și mai durabilă. Această 

politică ar trebui să fie mai flexibilă și orientată către 

rezultate, sporind subsidiaritatea și responsabilitatea 

prin acordarea unui rol mult mai important statelor 

membre în dezvoltarea sistemelor de finanțare, 

urmărind obiective agreate, realiste și adecvate și 

contribuind la reducerea sarcinii administrative pentru 

beneficiarii fondurilor UE.  

Comunicarea menționată a arătat că sectorul și-a 

sporit productivitatea cu aproape 9 % începând din 

2005, diminuând, în același timp, cu 24 % emisiile de 

gaze cu efect de seră din 1990 încoace și reducând 

îngrășămintele folosite, cu impact pozitiv asupra 

calității apei. Cu toate acestea, comunicarea a arătat, 

de asemenea, că veniturile din sectorul agricol se 

situează încă sub nivelul salariilor din întreaga 

economie. 

Eficacitatea politicii agricole a UE este demonstrată 

prin statisticile comerciale: 

Valoarea exporturilor de produse alimentare agricole 
a ajuns la 137,9 miliarde EUR în 2017, ceea ce 

reprezintă o creștere de 5,1 % comparativ cu anul 
2016. 

În 2017, Comisia a desfășurat, de asemenea, o 

consultare cu privire la poziția agricultorilor în lanțul 

de aprovizionare cu alimente și în legătură cu 

practicile comerciale neloiale și a adoptat, în aprilie 

2018, o propunere de interzicere a practicilor 

comerciale neloiale mai dăunătoare din lanțul de 

aprovizionare cu alimente pentru a asigura un 

tratament mai echitabil pentru întreprinderile mici și 

mijlocii din sectorul alimentar și agricol. 

Fondul european de garantare agricolă 

În primii ani ai cadrului financiar multianual pentru 

perioada 2014-2020, punerea în aplicare a Fondului 

european de garantare agricolă s-a desfășurat 

corespunzător, incluzând unele măsuri de sprijinire a 

pieței pe o perioadă limitată. În general, punerea în 

aplicare a fondului este pe drumul cel bun, fără 

dificultăți majore și cu o evoluție pozitivă a executării 

sale de-a lungul anilor. 

Cheltuieli legate de piață  

Măsurile de sprijinire a pieței în sectorul fructelor și 

legumelor și în sectorul creșterii animalelor au 

contribuit în permanență la reechilibrarea sectoarelor 

în cauză. În special, ajutorul de adaptare (introdus în 

2016) și ajutoarele pentru reducerea producției de 

lapte pentru fermierii producători de lactate au permis 

gestionarea dezechilibrului de pe piață care rezultă 

din mai mulți factori macroeconomici (expirarea 

cotelor de producție, epuizarea anumitor canale de 

comercializare importante din afara UE). Aceste 

programe de ajutor au furnizat un sprijin efectiv 

producătorilor afectați din statele membre.  

Valorile totale la export în cursul ultimelor 12 luni 

reflectă o creștere continuă de 6,7 miliarde EUR în 

2017 (+5,1 %) și, în special, redresarea exporturilor 

de produse lactate (+1 miliard EUR pentru lapte praf 

și unt; +530 de milioane EUR pentru brânzeturi și 

produse lactate proaspete), zahăr (+271 de milioane 

EUR), ulei de măsline (+153 de milioane EUR). 

Creșterea substanțială a exporturilor de zahăr în 

cursul ultimului trimestru al anului 2017 a fost legată 

de renunțarea la sistemul de cote de producție de 

zahăr începând cu octombrie 2017, care completează 

eliminarea limitărilor inițiale ale furnizării din cadrul 

PAC și consolidează abordarea bazată pe orientarea 

acesteia spre piață. De asemenea, succesul 
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înregistrat de programele naționale de sprijin pentru 

sectorul vitivinicol este reflectat de evoluția pe termen 

lung a exporturilor de vin din UE - care, între 2012 și 

2016, au continuat să crească în valoare, ajungând 

de la 8,9 miliarde EUR la 10,7 miliarde EUR - și a 

adus o contribuție netă de 7,9 miliarde EUR la 

excedentul comercial al UE. Această tendință pare să 

fi continuat în 2017: exporturile de vin au susținut 

extinderea (+1,2 miliarde EUR față de cifra 

înregistrată în 2016, cu o contribuție netă la 

excedentul comercial care a crescut la 9,2 miliarde 

EUR). 

În 2017, statele membre care participă la Programul 

de încurajare a consumului de fructe și legume în 

școli au prezentat rapoarte de evaluare cu privire la 

punerea în aplicare a programului în ultimii cinci ani. 

Majoritatea rapoartelor arată un impact pozitiv pe 

termen scurt (creșterea consumului de fructe și 

legume de către copii în școli), iar unele observă 

schimbări ale frecvenței sau cantității în ceea ce 

privește modelele de consum. Majoritatea rapoartelor 

evidențiază, de asemenea, evoluții pozitive în ceea 

ce privește cunoștințele copiilor și atitudinea acestora 

față de obiceiurile alimentare sănătoase. Programul a 

fost evaluat pozitiv de către copii, profesori și părinți, 

cu un sprijin aproape unanim pentru continuarea 

acestuia. Principalele recomandări de îmbunătățire a 

programului se referă la o frecvență adecvată și la 

diversitatea ofertei de fructe și legume, implicarea 

mai sistematică a cadrelor didactice și a părinților, o 

mai bună comunicare, precum și reducerea sarcinii 

administrative.

Plăți directe 

Figură: Distribuția sprijinului direct din partea UE pentru fermieri, sursa: Raportul anual de activitate al DG AGRI 

 

În anul de cerere 2016 (exercițiul financiar 2017) care 

a fost cel de al doilea an de punere în aplicare a 

sistemului reformat, aproximativ 7 milioane de 

fermieri au beneficiat de plăți directe, iar suprafața 

totală stabilită plătită a acoperit aproximativ 85 % din 

suprafața agricolă utilizată a UE (178 de milioane 

hectare). 

Procesul de reechilibrare a repartizării plăților între 

statele membre și în interiorul acestora a continuat: 

datele confirmă faptul că plățile directe medii pe 

hectar sunt convergente (la nivel de stat membru și la 

nivel de fermier)
51

.  

Diferitele sisteme care permit direcționarea și mai 

precisă a necesităților anumitor categorii de 
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beneficiari, în special ale tinerilor fermieri, ale micilor 

fermieri și ale anumitor sectoare sau regiuni cu 

probleme structurale, sunt puse pe deplin în aplicare. 

Acolo unde a fost necesar, statele membre și-au 

revizuit propriile decizii în limitele de flexibilitate 

oferite de noul sistem în vederea ajustării 

modalităților de punere în aplicare pe baza 

experienței acumulate în primul an. În cursul 

exercițiului financiar 2016, plățile către fermieri au 

fost, în anumite cazuri, realizate mai târziu decât în 

mod normal, întrucât acesta a fost primul an de 

punere în aplicare a reformei. Cu toate acestea, încă 

din exercițiul financiar 2017 punerea în aplicare a fost 

mai aproape de ritmul normal și se preconizează că 

punerea în aplicare de către statele membre se va 

îmbunătăți și mai mult în următorii ani. 

  



 

 
47 

 

Plata pentru practicile agricole benefice pentru climă 

și mediu (așa-numita plată „de ecologizare”) a fost 

introdusă odată cu reforma politicii agricole comune 

din 2013 pentru a oferi beneficii ambițioase pentru 

climă și mediu. Aceasta reprezintă 30 % din 

pachetele de plăți directe anuale ale statelor membre. 

Exploatațiile care sunt supuse cel puțin uneia dintre 

cele trei obligații în materie de ecologizare acoperă 

aproximativ 79 % din suprafața agricolă totală a UE. 

Cu toate acestea, evaluarea privind plata pentru 

practicile agricole benefice pentru climă și mediu
52

 a 

constatat că măsurile de ecologizare nu și-au atins pe 

deplin potențialul preconizat. Pe baza datelor privind 

punerea în aplicare în 2015 și 2016, efectele 

generale nu sunt cunoscute, dar par destul de limitate 

și variază de la un stat membru la altul. Acestea par 

să fi avut un efect neglijabil asupra producției sau 

viabilității economice a exploatațiilor agricole. 

 

 

În urma evaluării, s-a constatat că actuala arhitectură 

globală a politicii agricole comune în domeniul 

mediului și al climei s-a dovedit a fi mai complexă și 

dificil de gestionat. Curtea de Conturi Europeană a 

concluzionat că ecologizarea a adus o complexitate 

semnificativă în politica agricolă comună, care nu era 

justificată având în vedere rezultatele pe care 

ecologizarea ar fi trebuit să le producă
53

. Aceasta a 

menționat că, întrucât ecologizarea se suprapune cu 

alte instrumente de mediu în cadrul politicii agricole 

comune, există riscul de apariție a efectului de balast 

și de dublă finanțare, deși anumite decizii și acțiuni 

întreprinse de Comisie și de statele membre 

atenuează aceste riscuri. 

. 

 

 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală

În cadrul celui de al doilea pilon al PAC, programele 

de dezvoltare rurală oferă o contribuție esențială la 

coeziunea economică, socială și de mediu a UE, 

ținând seama de specificul național și regional al 

agriculturii și de zonele rurale de pe întreg teritoriul 

UE. Sprijinul pentru proiectele de inovare interactive 

Grafic: Cheltuielile cu plățile directe pe hectar de suprafață potențial eligibilă în funcție de statul membru – 2016. sursa: 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/statistics/facts-figures/direct-payments.pdf 
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din cadrul Parteneriatului european pentru inovare 

privind agricultura, precum și sprijinul pentru formare 

și diversificare urmăresc să contribuie la realizarea 

obiectivelor Strategiei Europa 2020, întrucât acestea 

încurajează inovarea și spiritul întreprinzător. În 2017, 

statele membre au prezentat cea de a doua serie de 

rapoarte anuale de punere în aplicare care vizează 

perioada până la 31 decembrie 2016. În pofida 

adoptării tardive a anumitor programe, în principal ca 

urmare a adoptării cu întârziere a cadrului legislativ, 

punerea în aplicare înregistrează un ritm accelerat. 

Rapoartele de punere în aplicare confirmă, în 

general, o accelerare constantă a nivelurilor 

cheltuielilor care a compensat întârzierile inițiale.  

Până la sfârșitul exercițiului financiar 2017, nivelurile 

cheltuielilor au atins 21 % din totalul resurselor UE în 

materie de dezvoltare rurală (cu excluderea 

prefinanțării plătite statelor membre), la care se 

adaugă 42,7 % în ceea ce privește angajamentele 

față de cheltuielile publice totale planificate. Cele mai 

recente cifre disponibile cu privire la realizările și 

rezultatele obținute (sfârșitul anului 2016) nu sunt, 

prin urmare, complet reprezentative. Se estimează o 

accelerare a punerii în aplicare a programului în 

următorii ani, în special în ceea ce privește 

operațiunile legate de investiții și crearea de locuri de 

muncă. Unele rezultate pozitive pot fi deja subliniate, 

obținându-se o realizare în procent de 60 % a 

obiectivelor pentru 2020 privind terenurile agricole 

care fac obiectul contractelor de gestionare ce 

contribuie la gestionarea biodiversității, a solului și a 

apei, precum și în procent de 89 % pentru obiectivul 

pentru anul 2020 privind populația rurală vizată de 

strategiile de dezvoltare locală. 

 

Programele de dezvoltare rurală au permis
54

 ca 
43 400 de exploatații să investească în restructurare 

sau modernizare; 

12 100 de exploatații agricole au beneficiat de sprijin 
pentru dezvoltarea întreprinderilor și investiții pentru 

tinerii agricultori. 

5 600 de exploatații agricole s-au implicat în 
sistemele de calitate, lanțurile scurte de 

aprovizionare, piețele locale și grupurile/organizațiile 
de producători; 

61 800 de exploatații agricole au făcut obiectul 
sistemelor de gestionare a riscurilor. 

Pentru dezvoltarea rurală în perioada de programare 

2014-2020, a fost lansată o serie de inițiative care 

sunt de așteptat să îmbunătățească eficiența și 

eficacitatea cheltuielilor din cadrul Fondului european 

agricol pentru dezvoltare rurală, de exemplu:  

 realizarea unor modificări prin intermediul 

așa-numitului „Regulament Omnibus”
55

 în 

scopul de a îmbunătăți instrumentele de 

gestionare a riscurilor pentru fermieri, de a 

reduce sarcina administrativă pentru 

beneficiari și de a simplifica condițiile pentru 

instrumentele financiare.  

 utilizarea opțiunilor simplificate în materie de 

costuri în 64 % din programele de dezvoltare 

rurală conduce în prezent la îmbunătățirea 

eficienței și eficacității cheltuielilor și reduce 

sarcina administrativă.  

 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor 

financiare pentru mobilizarea și reînnoirea 

bugetului pentru dezvoltare rurală, fondul 

este pe cale să îndeplinească obiectivul de a 

dubla utilizarea instrumentelor financiare 

comparativ cu perioada 2007-2013.  
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Exemple de proiecte din cadrul programelor de 

dezvoltare rurală
56

: 

Acvaponia — o seră pentru producția 

inovatoare de alimente în Suedia 

Rezumatul proiectului 

Mediul suferă din ce în ce mai mult o pierdere a 

nutrienților din sol și, în același timp, există o 

problemă legată de excesul de nutrienți în lacuri și 

mări. Peckas Naturodlingar a investit într-o 

tehnologie care combină cultivarea tomatelor cu 

piscicultura într-un sistem închis. Apa cu nutrienți 

în care sunt crescuți peștii este direcționată către 

tomate, care extrag nutrienții. Apa curată este apoi 

trimisă înapoi spre ferma piscicolă. În acest mod, 

apa și toți nutrienții sunt utilizați în mod eficient și 

nu rezultă deșeuri în afara sistemului. Sprijinul 

acordat prin programul de dezvoltare rurală al 

Suediei a fost utilizat pentru a construi o seră cu o 

suprafață de 4 000 m². Noua seră a permis 

creșterea producției de tomate pentru vânzare.  

Rezultatele proiectului 

În ianuarie 2018, Peckas a pus spre vânzare 

primul lot de tomate în magazinele alimentare din 

Härnösand. Întreaga producție de tomate pentru 

2018 a fost rezervată de distribuitorul 

„Gronsakshuset”. 100% din apa cu nutrienți din 

ferma piscicolă este circulată printr-un strat 

organic/strat de plante și apoi este trimisă înapoi 

către ferma piscicolă. Acest proces conduce la o 

nevoie redusă de apă, iar toți nutrienții din apă 

sunt utilizați în cultivarea tomatelor.  

 

 

Reconstrucția unui drum forestier pentru 

protecția eficace împotriva incendiilor 

forestiere în Slovacia 

Rezumatul proiectului: 

Drumul forestier din afara satului Hrusovo situat în 

sudul Slovaciei se afla într-o stare precară și era 

necesară o intervenție pentru a restabili 

funcționalitatea sa. Activitatea principală a acestui 

proiect a fost reconstrucția drumului prin turnarea 

unui nou strat de asfalt. Lucrările de construcție au 

inclus modificarea pantelor adiacente, construirea 

de stăvilare care să includă guri din beton pentru 

conductele din beton armat, precum și canale de 

scurgere din beton, grilaje de scurgere, șanțuri și 

rigole de scurgere. De asemenea, a fost construit 

un turn de observație din lemn.  

Rezultatele proiectului: 

Proiectul le permite autorităților să aibă acces la 

amplasament pe tot parcursul anului, în funcție de 

necesități; 

turnul de observație din lemn permite 

monitorizarea și aplicarea măsurilor de protecție 

împotriva incendiilor; 

Noul drum forestier construit permite punerea în 

aplicare a măsurilor de gestionare și întreținere a 

pădurii. 
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Instrumentele financiare sunt complet planificate în 

cadrul a 27 de programe în opt state membre, cu un 

buget public total de 669 de milioane EUR (465 de 

milioane EUR prin Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală, 204 milioane EUR prin cofinanțare 

națională). Instruirea specifică privind instrumentele 

financiare sprijină autoritățile de management să 

pună în aplicare sisteme specifice de instrumente 

financiare. Acestea din urmă pot fi utilizate de 

fermieri, silvicultori și întreprinderile rurale, inclusiv 

printr-o combinație de instrumente financiare și 

granturi. Instrumentele financiare din cadrul Fondului 

european agricol pentru dezvoltare rurală pot fi puse 

în aplicare împreună cu Fondul european pentru 

investiții strategice dezvoltat de Banca Europeană de 

Investiții și de Comisie.  

Punerea în aplicare a programelor de dezvoltare 

rurală din cadrul Fondului european agricol pentru 

dezvoltare rurală este supusă unui număr de condiții 

ex ante. Pentru unele dintre aceste programe, a fost 

necesară stabilirea unor planuri de acțiune specifice 

în vederea obținerii conformității depline până la 

sfârșitul anului 2016. Toate planurile de acțiune, cu o 

excepție, au fost puse în aplicare cu succes, prin 

urmare, condiționalitățile pot fi considerate ca fiind 

îndeplinite. 

Pentru perioada 2014-2020, este instituit un cadru 

comun de monitorizare și de evaluare cuprinzător 

pentru politica agricolă comună. Curtea de Conturi 

Europeană a exprimat unele preocupări în ceea ce 

privește sistemul de monitorizare și de evaluare și 

indicatorii aferenți și a luat act de faptul că este 

posibil ca raportarea performanțelor să nu poată 

furniza informații în timp util pentru elaborarea politicii 

viitoare și pentru gestionarea bugetului în funcție de 

rezultate
57

. Curtea a recunoscut că acest cadru de 

performanță a urmărit consolidarea abordării bazate 

pe rezultate și a invitat Comisia să revizuiască și să 

țină seama de experiența dobândită în urma punerii 

în aplicare a actualului sistem pentru perioada de 

programare de după 2020. În plus, Curtea a afirmat 

că programele de dezvoltare rurală au fost aprobate 

cu întârziere, erau prea lungi și implicau documente 

complexe, indicând deficiențe care împiedică 

plasarea accentului pe performanță și pe rezultate. 

O evaluare a măsurilor în domeniul forestier din 

cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare 

rurală este pe cale de a fi finalizată (jumătatea anului 

2018). Rezultatele preliminare indică faptul că fondul 

oferă un set coerent de măsuri capabile să acopere 

nevoile sectorului silvic și să încurajeze gestionarea 

durabilă a pădurilor în zonele rurale. Flexibilitatea 

programelor de dezvoltare rurală a permis autorităților 

de management să adapteze măsurile la nevoile și 

caracteristicile locale și să furnizeze un sprijin foarte 

bine orientat. Cu toate acestea, eficacitatea măsurilor 

în domeniul forestier a rămas în foarte mare măsură 

dependentă de detaliul conceperii măsurilor la nivel 

de program, precum și de momentul, locul și durata 

în care măsurile sunt puse în aplicare de către 

beneficiari.  

Sinteza evaluărilor ex-post ale programelor de 

dezvoltare rurală pentru perioada 2007-2013 se află 

în curs de finalizare
58

. Aceasta se bazează pe 

evaluările efectuate de către statele membre. 

Constatările preliminare ale sintezei evaluărilor ex-

post ale programelor de dezvoltare rurală pentru 

perioada 2007-2013 arată că programele au avut 

efecte pozitive asupra competitivității și asupra 

mediului. Cu toate acestea, eficacitatea măsurilor 

legate de calitatea vieții și diversificarea activităților a 

fost împiedicată de lipsa prioritizării și a bugetului.  

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală a 

făcut, de asemenea, obiectul unei examinări din 

partea Grupului la nivel înalt privind simplificarea, 

care a prezentat concluziile și recomandările sale 

pentru o mai bună administrare a fondurilor 

structurale și de investiții în 2017. Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală este vizat, împreună 

cu celelalte fonduri, de o serie de studii aflate în curs, 

îndeosebi în domenii precum a) simplificarea, 

(b) coordonarea și armonizarea fondurilor și 

c) posibilele modalități alternative de furnizare a 

rezultatelor. Constatările preliminare ale studiului 

privind simplificarea indică o sarcină administrativă 

mai mare și costuri administrative mai mari pentru 

Fondul de dezvoltare rurală comparativ cu alte 

fonduri structurale și de investiții europene. 

 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime 

După un început dificil din cauza adoptării cu 

întârziere a Regulamentului privind Fondul european 

pentru pescuit și afaceri maritime, anul 2017 a marcat 

o accelerare a punerii în aplicare a fondului în 

majoritatea statelor membre.  

Pe tot parcursul anului 2017, rata de punere în 

aplicare a început să înregistreze o creștere 

considerabilă. Numărul de operațiuni (cu excepția 

asistenței tehnice) aproape s-a dublat, de la 6 200 în 

2016 la 15 500 în 2017. Numărul de nave de pescuit 

care beneficiază de Fondul european pentru pescuit 
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și afaceri maritime aproape s-a triplat, de la 3 600 în 

2016 la peste 9 600 în 2017. Numărul navelor din 

flota de pescuit de coastă la scară mică care 

beneficiază de pe urma fondului s-a dublat. Sprijinul 

oferit promovează un echilibru durabil între flotele de 

pescuit și resurse și protecția ecosistemelor marine. 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime a 

sprijinit, de asemenea, o mai bună gestionare a peste 

60 000 km² de arii Natura 2000 și a aproximativ 

1,5 de milioane de km² de zone marine protejate 

(date din 2016)
59

. Prin proiectele care facilitează 

cooperarea transfrontalieră cu privire la amenajarea 

spațiului maritim, se pregătește terenul pentru 

dezvoltarea durabilă a economiei maritime în 

bazinele maritime în care se desfășoară un număr tot 

mai mare de activități economice. Operațiunile care 

beneficiază de sprijin aduc beneficii nu doar 

persoanelor (fizice sau juridice) care acționează în 

mod oficial ca beneficiari ai operațiunii, ci și altor 

persoane, astfel cum sunt descrise în caseta de mai 

jos.  

Se estimează că peste 71 000 de pescari și 25 000 
membri ai organizațiilor de producători beneficiază de 

sprijin, precum și 77 000 de angajați și 32 000 de 
persoane din alte categorii. Până la sfârșitul anului 

2017, cele 368 de grupuri de acțiune locală în 
sectorul pescuitului au selectat 1 156 de proiecte 

pentru punerea în aplicare, iar alte 56 de proiecte de 
cooperare cu alte state membre se aflau în curs de 

pregătire. 

Până la sfârșitul anului 2017, statele membre au 

utilizat, în medie, 27 % din creditele de angajament 

din fond. Deși creditele de angajament sunt 

satisfăcătoare, decalajul față de plățile către 

beneficiari este substanțial în toate statele membre. 

Până la sfârșitul anului 2017, plățile intermediare au 

reprezentat puțin sub 3,4 % din sprijinul planificat în 

cadrul fondului pentru perioada în curs. 

Dezvoltarea sistemului comun de monitorizare și de 

evaluare pentru Fondul european pentru pescuit și 

afaceri maritime a reprezentat un proces comun de 

învățare care a implicat Comisia și statele membre. 

Într-un raport recent referitor la punerea în aplicare a 

cadrului comun de monitorizare și de evaluare
60

 se 

formulează o serie de recomandări pentru 

îmbunătățiri suplimentare pe baza experienței 

acumulate până în prezent. Deși statele membre ar 

trebui să aibă flexibilitatea de a utiliza indicatori 

suplimentari la nivel național, indicatorii comuni ar 

trebui să vizeze toate investițiile pentru a permite 

agregarea la nivelul UE și pentru a prezenta o 

imagine de ansamblu asupra utilizării fondurilor.  

În 2017, a fost finalizată
61

 evaluarea ex-post a 

Fondului european pentru pescuit pentru 

perioada 2007-2013. În evaluare s-a concluzionat că 

obiectivele fondului au fost atinse în mare măsură, 

dar că există posibilități de îmbunătățire, în special în 

ceea ce privește eficacitatea și durabilitatea acestuia. 

Legăturile dintre fond și exploatarea durabilă a 

pescuitului ar putea fi consolidate, iar contribuția 

fondului la obiectivele de conservare mai ample, cum 

ar fi protecția și îmbunătățirea mediului și a resurselor 

naturale legate de sectorul pescuitului, ar putea 

deveni mai vizibile. Evaluarea a concluzionat, de 

asemenea, că este necesară adoptarea unei abordări 

mai strategice pentru sporirea competitivității 

acvaculturii și creșterea producției, ținând mai bine 

seama de provocările specifice cu care se confruntă 

flota de pescuit de coastă la scară mică, cu excepția 

cazului dezvoltării locale, în care complementaritățile 

și sinergiile cu alte fonduri au rămas limitate. Într-o 

mare măsură, aceste aspecte au fost abordate în 

cadrul dezvoltării Fondul european pentru pescuit și 

afaceri maritime pentru perioada 2014-2020, 

punându-se un accent mai mare pe rezultate. 

 

Acorduri de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil 

Acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului 

sustenabil încheiate între UE și țările terțe urmăresc 

să contribuie la un cadru reglementat pentru flota de 

pescuit în larg a UE, astfel încât să se asigure 

exploatarea sustenabilă a resurselor halieutice 

relevante ale țărilor terțe și să se sprijine 

competitivitatea flotei de pescuit a Uniunii. Aceste 

parteneriate oferă Uniunii Europene un important 

efect de levier asupra țărilor terțe pentru a îmbunătăți 

gestionarea oceanelor și a pescuitului (prin 

îmbunătățirea bazei științifice, gestionarea datelor, 

capacitatea instituțională, monitorizare și 

supraveghere etc.).  

La sfârșitul anului 2017, erau în vigoare 12 protocoale 

privind acordurile de parteneriat în domeniul 

pescuitului sustenabil. Au fost încheiate cu succes 

negocierile în vederea reînnoirii protocolului cu 

Mauritius, au fost inițiate negocieri suplimentare cu 

Guineea-Bissau și au continuat negocierile cu 

Mozambic și Kiribati. Negocierile cu Republica 
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Guineea-Bissau au durat mai mult decât s-a 

preconizat, conducând la o întrerupere a acordului. În 

plus, Comore nu a reușit să respecte cerințele 

prevăzute în Regulamentul privind pescuitul ilegal, 

nedeclarat și nereglementat și a fost adăugat pe lista 

țărilor necooperante. În consecință și în urma unei 

propuneri a Comisiei, Consiliul a denunțat oficial 

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului 

sustenabil încheiat cu Comore în decembrie.  

Un număr total de 200 de nave UE sub pavilionul 

unuia dintre statele membre ale UE beneficiază în 

prezent de o autorizație de pescuit acordată în 

temeiul acordurilor de parteneriat în domeniul 

pescuitului sustenabil, ceea ce le oferă accesul 

necesar și asigură, de asemenea, locuri de muncă și 

creștere economică în UE. Aceste acorduri au 

contribuit, de asemenea, la dezvoltarea sectorului 

pescuitului în 12 țări partenere și la o mai bună 

guvernanță a sectoarelor pescuitului din aceste țări. 

În același timp, acestea contribuie la eliminarea 

pescuitului ilegal și la furnizarea de condiții-cadru mai 

adecvate pentru pescarii locali. 

Creditele de angajament pentru acordurile de 

parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil în 2017 

s-au ridicat la 123,1 milioane EUR și au fost utilizate 

în proporție de 99,7 %. Creditele de plată s-au ridicat 

la 132,5 milioane EUR și au fost utilizate integral.  

 

 

Programul pentru mediu și politici climatice (LIFE) 

Programul LIFE pentru mediu și politici climatice 

promovează schimbul de cele mai bune practici și de 

cunoștințe cu privire la punerea în aplicare a 

legislației și a politicilor UE și facilitează testarea unor 

noi abordări pentru dezvoltarea lor viitoare. 2017 a 

reprezentat cea de a 25-a aniversare a programului 

LIFE. De-a lungul anilor, programul cu activitățile sale 

vizibile pe teren este apreciat de părțile interesate și 

de publicul din întreaga Uniune.  

Realizările în materie de politici inițiate în cadrul 

programului LIFE vor modela economia și societatea 

UE în următoarele decenii. Pentru a menționa doar 

câteva exemple: pachetul privind economia circulară, 

care include o strategie ambițioasă privind materialele 

plastice, acordul de la Paris privind o înțelegere 

globală cu forță juridică obligatorie privind clima, 

precum și cadrul privind clima și energia pentru 2030. 

În 2017, programului LIFE a furnizat 222 de milioane 
EUR, care vor mobiliza investiții suplimentare, 

conducând la o sumă totală de 379 de milioane EUR 
pentru proiecte noi, 112 dintre acestea în cadrul 

subprogramului pentru mediu. Un număr semnificativ 
de proiecte vor sprijini statele membre în procesul de 
trecere la o economie mai circulară. 33 de proiecte 

legate de schimbările climatice au fost recomandate 
pentru finanțare, jumătate dintre acestea abordând 

adaptarea. 

Până la sfârșitul anului 2017, au fost selectate și 

finanțate aproximativ 435 de proiecte tradiționale 

vizând toate prioritățile, plus 15 proiecte integrate, 

4 proiecte pentru Corpul voluntar european (fiind 

încheiate contracte pentru încă două proiecte în 

2018)
62

 și alte proiecte de asistență tehnică și 

pregătitoare.  

 

Exemple de proiecte tradiționale includ: testarea 

unui prototip italian care ar putea converti 

autoturismele pe benzină în vehicule hibride la un 

raport rezonabil costuri-beneficii, crearea de 

bioproduse din nămolurile generate de stațiile de 

epurare a apelor uzate în Țările de Jos și aplicarea 

unui nou tip de epurare biologică a apei în sudul 

Spaniei în vederea eliminării pesticidelor și a 

nitraților. Sprijinul se concentrează, de asemenea, 

pe ariile Natura 2000 și pe protejarea speciilor, 

cum ar fi proiectul transfrontalier din Slovenia de 

salvare a unei specii extrem de periclitate de linx 

alpin.  

Pe lângă acordarea de granturi pentru proiecte 

demonstrative, proiecte-pilot și proiecte privind cele 

mai bune practici, programul LIFE oferă, de 

asemenea, granturi pentru proiecte integrate care 

facilitează punerea în aplicare a planurilor de către 

statele membre și autoritățile locale și cresc gradul de 

sensibilizare pentru a induce schimbarea de 

comportament. Aceste proiecte integrate asigură 

punerea în aplicare a politicii de mediu și climatice la 

o scară teritorială mare și direcționează finanțarea din 

alte surse în vederea atingerii obiectivelor de mediu și 

climatice. 

Proiectul integrat LIFE - Apă: Abordare integrată a 

furnizării de rezultate pentru planul de gestionare a 

bazinelor hidrografice din nord-vestul Angliei  
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O treime din râurile de calitate inferioară din Anglia 

și Țara Galilor se regăsesc în prezent în bazinul 

hidrografic Nord-Vest (Anglia). Acest proiect va 

aborda obstacolele care îngrădesc obținerea unei 

stări ecologice bune a corpurilor de apă din 

regiune, în conformitate cu Directiva-cadru privind 

apa. Pe lângă contribuția în valoare de 

11 988 811 EUR, proiectul va facilita utilizarea 

coordonată a unei finanțări complementare în 

valoare de 37 050 000 EUR din Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european 

de dezvoltare regională, a unei finanțări în valoare 

de 139 500 000 EUR din fonduri publice naționale 

și a unei finanțări în valoare de 52 500 000 EUR 

din fondurile din sectorul privat. 

 

Un alt exemplu este proiectul „LIFE OPTIMELT”, 

care va efectua prima de demonstrație la scară 

largă a unui concept inovator de recuperare a 

căldurii reziduale. Tehnologia, numită OPTIMELT, 

poate utiliza reacția endotermă a gazelor naturale 

cu vaporii de apă și CO2 în gazele de ardere 

pentru a recupera mai multă căldură decât era 

posibil în trecut în procesele de producție la 

temperaturi înalte. Aceasta servește drept 

supliment la cuptoarele cu ardere cu oxicombustibil 

existente, reprezentând o opțiune mai ecologică și 

mai eficientă din punct de vedere al costurilor 

(reducere cu 20 % a consumului de combustibil și 

oxigen).  

Conform propunerilor primite, pentru o finanțare totală 

de 251,7 milioane EUR, proiectele integrate ar trebui 

să faciliteze utilizarea coordonată a aproximativ 

5,7 miliarde EUR în total pentru acțiunile din domeniul 

mediului și al climei, din care 3 miliarde EUR provin 

de la alte programe UE, cum ar fi Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european 

de dezvoltare regională. Pentru fiecare 1 EUR pe 

care programul LIFE îl finanțează, se preconizează 

că o sumă suplimentară de 22 EUR va fi finanțată din 

alte surse pentru obiectivele de mediu și climatice. 

În 2017, a fost finalizată
63

 evaluarea la jumătatea 

perioadei a programului LIFE. Aceasta a fost 

efectuată în etapele inițiale ale procesului de punere 

în aplicare a programului și, prin urmare, s-a axat în 

principal pe procesele instituite în vederea atingerii 

obiectivelor programului, a rezultatelor preconizate și 

a activităților în curs de desfășurare. Evaluarea oferă 

o asigurare rezonabilă că punerea în aplicare a 

programului se află pe drumul cel bun în ceea ce 

privește atingerea obiectivelor de mediu și climatice. 

Evaluarea la jumătatea perioadei a Strategiei UE în 

domeniul biodiversității pentru 2020
64

 a concluzionat 

că „programul LIFE rămâne o sursă de finanțare 

modestă, dar foarte eficace pentru natură și 

biodiversitate”.  

În ceea ce privește eficiența, evaluarea la jumătatea 

perioadei a programului LIFE a estimat că beneficiul 

pentru societate al unor proiecte selectate în urma 

primei cereri de propuneri se va ridica la 1,7 miliarde 

EUR, ceea ce reprezintă de patru ori costul bugetului 

global al programului LIFE pentru anul respectiv. În 

plus, transferul celei mai mari părți a proceselor de 

gestionare a granturilor de la Comisie către Agenția 

Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii 

depășește creșterea preconizată a eficienței de 

8,2 milioane EUR planificată inițial pentru 

perioada 2014-2020.  

În plus, programul LIFE este conceput pentru a fi 

complementar cu alte programe de finanțare ale UE. 

În special, sinergiile sunt exploatate prin acordarea 

unui tratament preferențial propunerilor din cadrul 

proiectului LIFE care preiau rezultate din activitățile 

de cercetare și inovare finanțate de UE. De 

asemenea, utilizarea pe scară mai largă a măsurilor 

care au fost testate cu succes în cadrul proiectelor 

LIFE poate fi finanțată prin alte programe de finanțare 

ale UE, de exemplu o practică mai sustenabilă în 

domeniul pescuitului poate fi promovată prin Fondul 

european pentru pescuit și afaceri maritime.  

Evaluarea la jumătatea perioadei a identificat, de 

asemenea, anumite aspecte care necesită 

îmbunătățire, menite să sporească orientarea 

strategică a componentei determinate de cerere a 

programului, de exemplu prin vizarea unor teme care 

nu sunt acoperite de proiectele finanțate în anii 

precedenți. Ar trebui depuse mai multe eforturi pentru 

reproducerea proiectelor și transferarea rezultatelor 

acestora, de exemplu prin dezvoltarea capacității de 

planificare și de punere în aplicare a investițiilor și 

prin abordarea lipsei de resurse financiare. De 

asemenea, se subliniază necesitatea de a simplifica 

procedurile de gestionare a granturilor, în special 

procesele de depunere a cererilor și de raportare. 

. 
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1.4. Securitate și cetățenie (rubrica bugetară 3)65 

În cadrul rubricii 3, bugetul UE reunește o serie de 

programe (4,3 miliarde EUR, reprezentând 3 % din 

totalul bugetului UE pentru anul 2017) care răspund 

unor provocări politice urgente precum securitatea, 

azilul, migrația și integrarea resortisanților din țări 

terțe, sănătatea și protecția consumatorilor, precum și 

celor legate de cultură și dialogul cu cetățenii. 

Finanțarea este orientată către proiecte în cadrul 

cărora contribuția UE conduce la o creștere 

semnificativă a eficienței. 

 

 

Grafic: Principalele programe finanțate în 2017 în cadrul rubricii 3. Categoria „Alte programe” include, printre altele, sistemele 

informatice, cum ar fi Sistemul de Informații Schengen și Sistemul de informații privind vizele, programul „Justiție”, programul „Drepturi, 

egalitate și cetățenie”, programul „Europa pentru cetățeni”, programele privind sănătatea și consumatorii și mecanismul de protecție 

civilă al Uniunii de pe teritoriul UE. Toate cifrele sunt exprimate în milioane EUR. 

Susținerea priorităților Comisiei Europene 

Programele din cadrul rubricii 3 contribuie în principal la prioritățile Comisiei cu privire la „justiție și drepturi 

fundamentale” și la „migrație”. În pofida bugetului redus de care au beneficiat, aceste programe contribuie la 

realizările Strategiei Europa 2020. De exemplu, programul în domeniul sănătății se situează la intersecția între 

creșterea inteligentă și cea favorabilă incluziunii: acesta finanțează acțiuni pentru adoptarea inovării în domeniul 

sănătății și al asistenței medicale și sprijină statele membre în reformele sistemelor lor de sănătate și, în același 

timp, desfășoară activități privind promovarea sănătății și prevenirea bolilor și abordează tendința de creștere a 

inegalităților în materie de sănătate prin intermediul acțiunilor asupra sănătății grupurilor vulnerabile și, 

începând din 2015, cu un accent specific pe refugiați. Fondul pentru azil, migrație și integrare contribuie la 

creșterea favorabilă incluziunii prin finanțarea proiectelor pentru integrarea resortisanților țărilor terțe. 
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Această componentă a bugetului a jucat un rol deosebit de important în 2017 ca parte a reacției actuale la criza 

refugiaților și punerea în practică a unei abordări europene cuprinzătoare a gestionării fluxurilor de migrație. 

După cum au arătat evoluțiile recente, gestionarea fluxurilor de migrație și a amenințărilor la adresa securității 

implică provocări la care statele membre nu pot răspunde acționând individual. Eliminarea controalelor la 

frontierele interne trebuie însoțită de măsuri comune pentru eficientizarea controlului și a supravegherii 

frontierelor externe ale UE. Principiul solidarității și împărțirea echitabilă a responsabilităților între statele 

membre se află în centrul politicilor comune privind azilul, imigrația și frontierele externe. Bugetul UE prevede 

mijloacele de abordare a implicațiilor financiare ale acestui principiu. În domeniul securității, criminalitatea gravă 

și organizată, terorismul și alte amenințări cu impact asupra securității sunt tot mai mult de natură 

transfrontalieră. Cooperarea și coordonarea transnațională între autoritățile de aplicare a legii este esențială 

pentru reușita prevenirii și a combaterii acestor infracțiuni, de exemplu prin schimburi de informații, investigații 

comune, tehnologii interoperabile și evaluări comune ale amenințărilor și riscurilor.  

Gestionarea fluxurilor de migrație, a frontierelor externe ale UE și a securității UE necesită resurse și capacități 

considerabile din partea statelor membre. Îmbunătățirea cooperării și coordonării operaționale implicând 

punerea în comun a resurselor în domenii cum ar fi formarea și dotarea atrage după sine economii de scară și 

sinergii, ceea ce asigură o utilizare mai eficientă a fondurilor publice și consolidarea solidarității, a încrederii 

reciproce și a împărțirii responsabilității între statele membre în ceea ce privește politicile comune ale UE.

 

Cheltuielile legate de migrație, în interiorul și în afara UE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondul pentru azil, migrație și integrare 

Fondul pentru azil, migrație și integrare promovează 

gestionarea eficientă a fluxurilor de migrație și 

elaborarea unei abordări comune a Uniunii în materie 

de azil și migrație. Acesta contribuie la realizarea a 

patru obiective specifice, și anume consolidarea și 

dezvoltarea sistemului european comun de azil, 

sprijinirea migrației legale către statele membre ale 

UE în conformitate cu nevoile pieței muncii și 

integrarea efectivă a resortisanților din țări terțe; 

Acesta contribuie, de asemenea, la consolidarea 

strategiilor de returnare echitabile și eficace, precum 

și la asigurarea solidarității și a împărțirii 

responsabilității între statele membre, în special cele 

care sunt cele mai afectate de fluxurile de migrație și 

azil. De asemenea, fondul sprijină integrarea 

resortisanților țărilor terțe care sunt victime ale 

traficului de ființe umane. 

În 2017, programele naționale au fost modificate 

pentru a sprijini integrarea resortisanților țărilor terțe, 

în special prin acțiuni desfășurate de organizațiile 

Grafic: Finanțarea acordată de UE atât în interiorul, cât și în afara UE, pentru perioada 2015-2018 

Finanțarea acordată de UE pentru a răspunde provocărilor reprezentate de migrație, atât în interiorul, cât și în afara UE, pentru 

perioada 2015-2018, sursa: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-

migration/20171207_eu_budget_for_the_refugee_crisis_and_improving_migration_management_ro.pdf 



 

 
56 

societății civile și autoritățile locale, pentru a 

consolida returnarea și zonele de reinstalare. 

Resursele alocate pentru perioada 2014-2020 au 

crescut de la 2 752 de milioane EUR la 5 391,5 

milioane EUR până la sfârșitul anului 2017. 

Recentele suplimentări ale bugetului pentru gestiunea 

partajată au fost alocate pentru a susține cele două 

mecanisme de transfer pentru Italia și Grecia (651 de 

milioane EUR) și mecanismul de relocare (872 de 

milioane EUR).  

Plățile totale executate în 2017 sunt în valoare de 

576,2 milioane EUR, aproximativ dublu față de 2016.  

În cadrul asistenței de urgență a fondului, s-a alocat 

suma de 973 de milioane EUR de la începutul anului 

2014. Din această sumă, până la 16 ianuarie 2018, 

630 de milioane EUR au fost acordate statelor 

membre sub presiunea exercitată de migrație pentru 

abordarea crizei migrației și a refugiaților.  

Asistența de urgență a răspuns imediat la nevoile 

de bază, cum ar fi hrană, adăpost și asistență 

medicală pentru refugiați, servicii de primire și 

sprijin pentru minorii neînsoțiți, consolidarea 

capacității serviciilor de azil pentru a fi în măsură 

să facă față numărului mare de cereri și furnizarea 

de sprijin solicitanților de azil returnați în țările lor 

de origine, precum și mecanismele de transfer. 

Aceste activități au fost cele mai presante în țările 

aflate în prima linie precum Grecia, Italia și 

Bulgaria. 

Fondul a continuat, de asemenea, să sprijine 

Rețeaua europeană de migrație.  

Fondul a oferit asistență prin intermediul unor 

proiecte diverse în domeniul sistemelor de primire și 

de azil (de exemplu, asistență juridică și 

reprezentare, consiliere, socială, servicii destinate 

grupurilor vulnerabile etc.). Între 2014 și 2017, 

numărul persoanelor din grupul-țintă care au 

beneficiat de asistență (în cadrul sistemelor de 

primire și azil) a crescut de la 148 045 la 297 083, iar 

dintre acestea, ponderea persoanelor care au 

beneficiat de asistență juridică a crescut de la 18 395 

(12,4 %) la 56 933 (19,1 %).  

De asemenea, fondul a sprijinit crearea a peste 7 000 
de locuri suplimentare în centrele de primire în 2017. 
Numărul de locuri adaptate pentru minorii neînsoțiți, 

un grup de migranți deosebit de vulnerabil, a crescut, 
de asemenea, de la doar 183 de locuri în 2014 la 

17 070 de locuri în 2017. 

În iulie 2015, statele membre au convenit asupra 

relocării a peste 22 000 de persoane care aveau 

nevoie de protecție internațională în perioada 

20152017. De asemenea, în temeiul Declarației 

UETurcia, acestea au convenit în martie 2016 

asupra relocării a 54 000 de refugiați sirieni din Turcia 

(în loc ca sirienii să fie returnați în Turcia).  

La sfârșitul anului 2017, fuseseră relocate 26 849 de 
persoane. Au fost transferate 33 151 persoane 
(11 445 din Italia și 21 706 din Grecia. Acestea au 

reprezentat peste 94 % din numărul total al 
persoanelor eligibile și înregistrate pentru transfer din 

Italia și Grecia). 

Afluxul mare a condus la discrepanțe din ce în ce mai 

mari în ceea ce privește șomajul, nivelul de educație 

și riscul de excluziune socială între resortisanții țărilor 

terțe și resortisanții țării gazdă.  

Cu toate acestea, cu sprijinul fondului, proporția 
resortisanților țărilor terțe care au obținut statutul de 

rezident pe termen lung a crescut de la 30 % în 2013 
la 44 % în 2016. De asemenea, până la sfârșitul 

anului 2017, 1 432 612 de resortisanți ai țărilor terțe 
au beneficiat de asistență pentru integrare.  

Între 2013 și 2017, numărul persoanelor returnate și 

al persoanelor care au primit asistență pentru 

reintegrare înainte sau după returnare cofinanțată de 

fond a crescut. Numărul de persoane returnate 

cofinanțate de fond a fost de 48 250 în 2017, 

comparativ cu 5 904 în 2014. Dintre persoanele 

returnate, procentul returnărilor non-voluntare a 

crescut de la un sfert în 2014 la jumătate în 2017. 

Numărul raportat al persoanelor care s-au întors în 

mod voluntar a fost de 17 736 în 2017. De 

asemenea, au fost luate măsuri în vederea 

consolidării cooperării practice între statele membre 

cu privire la chestiunile legate de returnare, precum și 

între statele membre și țările terțe.  

La jumătatea perioadei, evaluarea
66

 a constatat că, în 

general,fondul a generat o valoare adăugată 

europeană, în pofida dimensiunilor sale relativ reduse 

în comparație cu provocările importante impuse de 

criză care a avut loc în cursul acestei perioade [de la 

0,23 % (planificată inițial) la 0,63 % (după 

suplimentări) a creditelor bugetare UE pentru 

perioada 2014-2020]. Principalele beneficii la nivelul 

UE rezultă din dimensiunea transnațională a unor 

acțiuni precum Rețeaua europeană de migrație și din 

repartizarea sarcinilor la nivelul UE, sprijinite în 

special prin asistența de urgență și mecanismul de 

transfer. 

Prin urmare, fondul își atinge, de asemenea, 

obiectivele. Cu toate acestea, coerența internă a 

fondului între diferitele moduri de gestionare ar putea 

fi îmbunătățită, în special prin creșterea gradului de 

conștientizare în rândul beneficiarilor cu privire la 

acțiunile și proiectele susținute de fond. Sarcina 

administrativă pare să fie principalul factor care 

subminează eficiența, chiar dacă fondul a fost deja 
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simplificat în mod semnificativ față de programul de 

finanțare precedent. Au existat, de asemenea, dovezi 

limitate ale unei capacități sporite de a dezvolta, a 

monitoriza și a evalua sistemele de azil. În timp ce 

programul de relocare al UE a înregistrat progrese 

semnificative, încă există o contribuție limitată în ceea 

ce privește crearea, dezvoltarea și punerea în 

aplicare a programelor naționale de relocare. 

Sistemul de monitorizare și evaluare al fondului 

necesită în continuare îmbunătățiri, inclusiv definiții 

pentru indicatorii săi și colectarea datelor. Sistemul 

de distribuție a fondurilor ar putea fi mai flexibil pentru 

a asigura un răspuns adecvat la nevoile în 

schimbare, precum și consolidarea durabilității 

proiectelor.

 

Grafic: Numărul de transferuri în perioada octombrie 2015 - octombrie 2017, sursa: https://ec.europa.eu/home-

affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-

migration/20171114_relocation_eu_solidarity_between_member_states_en.pdf 

 

 

 

 

Grafic: Numărul de relocări ale refugiaților sirieni din Turcia în perioada aprilie 2016 - februarie 2018, sursa: https://ec.europa.eu/home-

affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_eu-turkey-two-years-on_en.pdf 

 

Fondul pentru securitate internă 

Fondul pentru securitate internă promovează punerea 

în aplicare a Strategiei de securitate internă, 

cooperarea în domeniul aplicării legii și gestionarea 

frontierelor externe ale Uniunii. Fondul este alcătuit 
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din două instrumente, Fondul pentru securitate 

internă - componenta frontiere și vize și Fondul 

pentru securitate internă - componenta de cooperare 

polițienească. Primul instrument – componenta 

frontiere și vize – contribuie la asigurarea unui nivel 

înalt de securitate în cadrul Uniunii, facilitând totodată 

deplasările legitime. Cel de al doilea instrument – 

componenta de cooperare polițienească – se axează 

pe lupta împotriva criminalității, precum și pe 

gestionarea riscurilor și a crizelor.  

În 2017, nivelul de execuție a atins capacitatea 

deplină.  

În cadrul Fondului pentru securitate internă - 

componenta frontiere și vize, asistența de urgență, 

care la data de 16 ianuarie 2018 a fost în valoare de 

309 milioane EUR, reprezentând 53 de acorduri de 

grant, a fost acordată statelor membre pentru 

abordarea crizei migrației și a refugiaților. În cadrul 

Fondului pentru securitate internă - componenta de 

cooperare polițienească, a fost alocată suma de 

6,3 de milioane EUR pentru asistența de urgență, 

reprezentând 5 proiecte, . În 2017, a fost alocată 

suma de 57,8 milioane EUR pentru două state 

membre care se confruntă cu presiuni urgente la 

frontierele lor externe - Grecia (3,8 milioane EUR) și 

Italia (54 de milioane EUR), în special în zonele de tip 

hotspot.  

Evaluarea la jumătatea perioadei
67

 a arătat că Fondul 

pentru securitate internă - componenta frontiere și 

vize a contribuit la punerea în aplicare a politicii 

comune a UE în domeniul vizelor și a facilitat 

călătoriile în scopuri legitime într-un mod eficace. 

Schimbul de informații și activitățile de formare au 

contribuit la punerea în aplicare uniformă a acquis-

ului Uniunii privind politica în domeniul vizelor.  

Fondul a sprijinit dezvoltarea sistemelor 

informatice din UE, în special în ceea ce privește 

Sistemul de informații privind vizele, care conține 

informații privind 55 de milioane de cereri de viză 

de scurtă ședere la începutul anului 2018, precum 

și Sistemul de Informații Schengen, o bază de date 

care conține peste 76 de milioane de alerte privind 

persoane sau obiecte, cum ar fi persoanele 

căutate sau dispărute și obiecte în vederea 

confiscării, înregistrând peste 5 miliarde de căutări 

și 243 500 de rezultate pozitive
68

 în 2017. 

Toate acestea au contribuit la crearea unui serviciu 

de înaltă calitate pentru solicitanții de viză, la un 

tratament egal pentru resortisanții țărilor terțe și la 

combaterea migrației ilegale în mod omogen, care 

prezintă o valoare adăugată ridicată la nivelul Uniunii. 

Contribuția fondului în ceea ce privește cooperarea 

consulară și în consolidarea cooperării cu țări terțe a 

rămas, cu toate acestea, limitată. De asemenea, 

fondul a contribuit la punerea în aplicare a gestionării 

integrate a frontierelor în mod eficace în pofida crizei 

migrației și securității. Acesta a sprijinit dezvoltarea 

politicii integrate privind gestionarea frontierelor și a 

consolidat solidaritatea între statele membre prin 

cofinanțarea echipamentelor utilizate în cadrul 

operațiunilor comune ale Agenției Europene pentru 

Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. De 

asemenea, fondul a contribuit la dezvoltarea Rețelei 

europene de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) 

și a sistemelor informatice de gestionare a 

frontierelor. Cu toate acestea, evaluarea a arătat că o 

continuitate a acțiunilor se bazează în mare măsură 

pe finanțarea acordată de UE. Din punct de vedere 

financiar, în lipsa unui instrument de finanțare specific 

al UE, finanțarea națională nu ar fi permis susținerea 

eficace și eficientă a acțiunilor planificate. În plus, 

evaluarea a constatat instituirea tardivă a cadrului 

comun de monitorizare și evaluare, la mult timp după 

ce proiecte fuseseră demarate. Monitorizarea, 

raportarea și controlul măsurilor sunt încă percepute 

ca o povară de către părțile interesate.  

Fondul pentru securitate internă - componenta de 

cooperare polițienească a contribuit la asigurarea 

unui nivel ridicat de securitate la nivelul Uniunii prin 

prevenirea și combaterea criminalității 

transfrontaliere, a formelor grave de criminalitate și a 

criminalității organizate, inclusiv a terorismului, și prin 

consolidarea coordonării și cooperării între autoritățile 

de aplicare a legii. Acesta a contribuit, de asemenea, 

la îmbunătățirea capacității statelor membre de a 

gestiona în mod eficace riscurile și situațiile de criză 

legate de securitate și, într-o mai mică măsură, de a 

proteja persoanele și infrastructurile critice împotriva 

atacurilor teroriste și altor incidente legate de 

securitate.  

Datele disponibile indică faptul că fondul a contribuit 

la intensificarea cooperării și coordonării între statele 

membre și organismele europene, precum și în 

vederea îmbunătățirii capacității statelor membre de a 

elabora evaluări cuprinzătoare ale riscurilor și 

amenințărilor, deși numărul de proiecte finanțate la 

nivel național și la nivelul Uniunii este relativ scăzut. 

Au fost desfășurate mai multe acțiuni în ceea ce 

privește alerta timpurie și cooperarea pentru 

prevenirea crizelor (de exemplu, rețeaua ATLAS). 

Evaluarea a arătat că acest cadru de monitorizare și 

de evaluare ar trebui să abordeze aspecte precum 

definirea indicatorilor și simplificarea raportării. 

Aspectele legate de îmbunătățirea eficienței fondului 

și a flexibilității în elaborarea programelor naționale și 

în alocarea fondurilor programului constituie în 

continuare o provocare. Sarcina administrativă legată 

de fond este percepută în continuare ca fiind ridicată, 

deși s-au înregistrat o serie de îmbunătățiri în 

comparație cu perioada de programare anterioară. 
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Comisia, împreună cu Agenția Europeană pentru 

Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și cu statele 

membre, a continuat să colaboreze în direcția 

gestionării eficace și consolidate a frontierelor externe 

ale UE. În 2017, agenția a desfășurat 15 operațiuni 

comune la frontierele externe maritime, terestre și 

aeriene ale UE, unde agenția a mobilizat între 1 175 

și 1 700 de polițiști de frontieră, reprezentând 

347 805 de zile-om (până la 11,6 % în 2016). În cazul 

frontierelor externe expuse la cea mai mare presiune, 

agenția a fost prezentă în mod permanent prin 

operațiunea sa comună „Triton” în zona centrală 

mediteraneană și prin operațiunea sa comună 

„Poseidon” în estul Mediteranei.  

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și 
Garda de Coastă a contribuit la salvarea a 111 000 

migranți care au sosit în Italia pe ruta central-
mediteraneană.  

Ritmul operațiunilor de returnare organizate de 

agenție a continuat să crească, ajungându-se astfel 

la un număr total de 14 271 de persoane returnate în 

2017. 

Figură: Detaliere a mobilizărilor realizate de Poliția de frontieră 

și Garda de Coastă, sursa: https://ec.europa.eu/home-

affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-

agenda-

migration/20171207_the_european_border_and_coast_guard_

agency_ro.pdf 

În plus, prin misiunea politicii de securitate și apărare 

comune în Niger și Mali și prin Fondul fiduciar al UE 

pentru Africa, UE sprijină misiunile de căutare și 

salvare în deșert: Până în prezent, autoritățile 

nigeriene și Organizația Internațională pentru Migrație 

(OIM) au salvat 1 100 de migranți din deșertul Sahara 

pe teritoriul Nigerului
69

.  

Cinci hotspoturi (Moria, Vathy, Vial, Lepida și Pyli) 

sunt operaționale în Grecia, unde toți migranții sunt 

supuși controlului de securitate, amprentați, 

înregistrați și informați cu privire la drepturile lor. La 

31 decembrie 2017, aceste hotspoturi aveau o 

capacitate combinată de aproximativ 5 600 de locuri. 

S-au depus eforturi continue pentru a îmbunătăți 

condițiile de trai ale migranților care stau pe perioade 

mai lungi pe insule în așteptarea unei decizii cu 

privire la situația lor ca urmare a cerințelor prevăzute 

în Declarația UE-Turcia. Pentru a face față cererii 

suplimentare, au fost deschise cinci hotspoturi cu o 

capacitate combinată de 1 850 de locuri în Italia 

(Lampedusa, Messina, Trapani, Taranto și Pozzallo), 

ceea ce a condus la o creștere a capacității totale 

declarate a hotspoturilor cu 15 %.  

În pofida afluxului continuu semnificativ de migranți 
sosiți în prima jumătate a anului 2017, Italia a reușit 
să mențină rata globală de prelevare a amprentelor 

aproape de 100 % în 2017.  

 



 

 
 

 

Instrumentul dedicat sprijinului de urgență pe teritoriul UE 

În cel de al doilea an de punere în aplicare, 

Instrumentul dedicat sprijinului de urgență a continuat 

să ofere un sprijin valoros refugiaților vulnerabili în 

cadrul Uniunii (în Grecia). 2017 a fost un an de 

tranziție pentru punerea în aplicare a instrumentului, 

întrucât abordarea a trecut de la o operațiune de 

urgență primară la o operațiune mai normalizată. Au 

fost dezvoltate două modalități de punere în aplicare 

a ajutorului umanitar: (1) o trecere de la un serviciu 

de catering la un sistem în numerar pentru alimentele 

distribuite în tabere, precum și (2) o trecere 

progresivă de la adăposturi în tabere la un sistem 

bazat pe spații de cazare destinate închirierii. Aceste 

două inițiative de politică au condus la programul 

„Sprijin de urgență pentru integrare și cazare”. La 

începutul anului 2017, aproximativ 60 000 de refugiați 

și migranți erau blocați în Grecia, conform statisticilor 

guvernului elen. Agenția pentru refugiați a 

Organizației Națiunilor Unite a declarat că, la sfârșitul 

anului 2017, peste 45 000 de refugiați și migranți erau 

în continuare blocați în această țară.  

În 2017, instrumentul a oferit sprijin pentru 
aproximativ 40 000 dintre acești beneficiari, alocând 

până la 198 de milioane EUR prin intermediul 
organizațiilor umanitare pentru furnizarea de sprijin 

de urgență în funcție de necesități.  

Finanțarea a completat eforturile depuse de 

autoritățile elene, pe lângă sprijinul acordat Greciei 

prin alte instrumente ale UE. Acțiunile finanțate au 

fost desfășurate de 15 organizații umanitare și 

partenerii lor de punere în aplicare prin furnizarea de 

sprijin multisectorial bazat pe numerar ca modalitate 

de bază. Serviciile au inclus asistența pentru nevoi de 

bază, asistența alimentară, adăposturile, spațiile de 

cazare destinate închirierii, planificarea 

amplasamentelor și gestionarea acestora, acordarea 

de protecție în special minorilor neînsoțiți, educație, 

asistență medicală, inclusiv sprijin psihosocial, apă, 

salubritate și igienă. 37 597 de beneficiari au primit 

sprijin prin programul „Sprijin de urgență pentru 

integrare și cazare” și sistemul de asistență în 

numerar în decembrie 2017.  

În primul semestru al anului 2017, instrumentul a 

cuprins, de asemenea, gestionarea a aproximativ 

1 000 de locuri pentru minorii neînsoțiți în 

adăposturi speciale. Începând cu luna august, 

autoritățile elene au preluat finanțarea acestor 

adăposturi prin programele lor naționale derulate 

în cadrul Fondului pentru azil, migrație și integrare. 

Instrumentul dedicat sprijinului de urgență a 

contribuit la crearea de zone sigure permanente 

pentru acești minori în cadrul amplasamentelor 

atunci când este necesar.  

 

 

 

Mecanismul de protecție civilă al Uniunii 

Mecanismul de protecție civilă al Uniunii și-a 

îndeplinit în mod eficace rolul primar de a facilita 

furnizarea de asistență în natură din partea statelor 

membre ale UE în caz de dezastre, atât în interiorul, 

cât și în afara Europei. Scopul mecanismului de 

protecție civilă al Uniunii este de a sprijini, a coordona 

și a completa acțiunile întreprinse de statele membre 

în materie de protecție civilă în vederea îmbunătățirii 

eficacității sistemelor de prevenire, pregătire și 

răspuns în caz de dezastre naturale și provocate de 

om. Mecanismul se concentrează pe reducerea 

pierderii de vieți omenești, a pagubelor materiale, 

economice și de mediu cauzate de dezastre printr-o 

abordare cuprinzătoare care cuprinde prevenirea, 

pregătirea și răspunsul în caz de dezastre; o mai 

bună înțelegere din partea statelor membre cu privire 

la riscurile de dezastre prin cooperarea cu privire la 

evaluarea și planificarea riscurilor, precum și 

dezvoltarea progresivă a unei culturi europene de 

prevenire a dezastrelor; și îmbunătățirea nivelului de 

pregătire în caz de dezastre prin cursuri de formare, 

exerciții, schimburi de cele mai bune practici și alte 

activități similare.  
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În 2017, mecanismul de protecție civilă al Uniunii a 

fost activat ca răspuns la 32 de situații de urgență în 

total și a înregistrat o serie de realizări remarcabile. 

Având în vedere cele mai complexe și frecvente 

dezastre naturale care au afectat grav numeroase țări 

europene în cursul ultimilor ani, Comisia a prezentat, 

în noiembrie, noi planuri ambițioase pentru a 

consolida capacitatea Europei de a face față 

dezastrelor naturale, consolidând capacitățile de 

reacție europene prin intermediul rescEU și 

intensificând prevenirea și pregătirea în caz de 

dezastre. 

Capacitate europeană de răspuns în situații de 

urgență a fost instituită sub forma unei rezerve 

voluntare. Rezerva voluntară a capacităților de 

răspuns ale statelor membre reunește o serie de 

module de protecție civilă, alte capacități de răspuns 

și experți, pe care statele membre le păstrează în 

rezervă („standby”) pentru a fi utilizate în misiunile UE 

de protecție civilă în întreaga lume. Echipele trebuie 

să întrunească criteriile minime de calitate și să se 

supună unui proces de certificare în vederea 

asigurării calității și a interoperabilității. Echipele 

formate și certificate, capacitățile de răspuns și 

experții garantează un răspuns eficace la dezastre în 

interiorul și în afara UE. Rezerva voluntară permite, 

de asemenea, o mobilizare pe o perioadă mai scurtă. 

Capacitățile din rezerva voluntară au fost mobilizate 

în toate situațiile de urgență majoră, inclusiv în cele în 

care sunt necesare instrumente specializate.  

De exemplu, în timpul crizei epidemiei de Ebola, 

au fost furnizate capacități aeriene de evacuare 

medicală pentru pacienții afectați de Ebola și 

laboratoare mobile. 

În urma punerii în aplicare cu succes a proiectului 

„Buffer-IT” din 2016 de consolidare a capacităților 

aeriene pentru combaterea incendiilor forestiere:  

două capacități aeriene pentru combaterea incendiilor 

forestiere (capacități de tampon) au fost cofinanțate 

pentru sezonul incendiilor forestiere din 2017. 

Capacitatea de tampon din Italia a fost formată din 

două avioane amfibii grele, iar cea din Spania a fost 

alcătuită din două avioane amfibii de dimensiune 

medie. În 2017, aceste capacități de tampon au fost 

utilizate de patru ori în Europa pentru un total de 230 

de ore de zbor și 773 de lansări de apă pentru 

stingerea incendiilor. 

De asemenea, Corpul medical european, care a fost 

lansat în februarie 2016, constituie noul cadru pentru 

mobilizarea experților și a echipelor din domeniul 

medical și al sănătății publice pentru operațiuni de 

pregătire și răspuns în interiorul sau în afara UE. 

Până în prezent, 9 state membre s-au angajat cu 

echipe medicale, laboratoare mobile și echipe de 

sprijin logistic, iar două echipe au fost deja mobilizate 

în timpul epidemiei de Ebola din Africa de Vest.  

În afara granițelor UE, în 2017 mecanismul a facilitat 

furnizarea de asistență pentru următoarele țări: 

Albania, Armenia, Bangladesh, Chile, Dominica, Irak, 

Mexic, Muntenegru, Peru, Tunisia și Uganda. 

Mecanismul a furnizat, de asemenea, expertiză sub 

formă de misiuni (de cosiliere) de pregătire și de 

prevenire în Iordania, Bhutan și Armenia. Acțiunile de 

prevenire și de pregătire selectate au fost puse în 

aplicare în țările candidate, în țările potențial 

candidate și în țările vizate de politica europeană de 

vecinătate. 

Asistența mobilizată a inclus materiale pentru 

adăposturi și echipamente pentru adăpostire 

(Bangladesh), truse medicale (Irak) și unități de 

purificare a apei (Dominica). Experții UE au oferit 

sprijin suplimentar autorităților mexicane pentru 

evaluarea daunelor cauzate patrimoniului cultural 

ca urmare a cutremurului din Mexic.  

Evaluarea la jumătatea perioadei a mecanismului a 

fost finalizată în 2017
70

. Evaluarea a subliniat că 

mecanismul are o valoare adăugată europeană clară 

pentru statele participante în cadrul tuturor celor trei 

piloni tematici – prevenirea, pregătirea și răspunsul în 

caz de dezastre. De exemplu, în domeniul 

răspunsului în caz de dezastre, valoarea adăugată 

europeană a fost cea mai evidentă în trecerea în 

revistă cuprinzătoare a capacităților disponibile la 

nivelul UE, precum și în posibilitatea de a solicita un 

răspuns coordonat la nivelul UE prin intermediul unei 

platforme unice.  

Acest mecanism s-a dovedit a fi un instrument util 

pentru mobilizarea și coordonarea asistenței oferite 

de statele participante care au răspuns la situațiile de 

criză, atât în interiorul, cât și în afara Uniunii, 
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constituind o dovadă concretă a solidarității 

europene. De exemplu, existența unei platforme 

unice europene pentru schimbul de informații, 

coordonarea operațională, introducerea unor 

standarde europene pentru capacitățile de răspuns în 

caz de dezastre și orientări comune privind evaluarea 

riscurilor evidențiază în mod clar valoarea adăugată a 

UE în domeniul prevenirii, pregătirii și răspunsului în 

caz de dezastre.  

Adăugarea de noi capacități prin intermediul 

Capacității europene de răspuns în situații de urgență 

(rezerva voluntară) a consolidat pregătirea globală în 

caz de dezastre la nivelul UE și a permis resurse de 

răspuns în caz de dezastre imediate care pot fi 

mobilizate reunind o serie de echipe, experți și 

echipamente din partea statelor participante. 

Provocări importante persistă în ceea ce privește 

stabilirea necesităților în materie de capacitate, 

stabilirea obiectivelor în materie de capacități 

adecvate și dezvoltarea în continuare a standardelor 

de calitate, precum și o mai bună corelare a 

activităților de prevenire cu cele de răspuns. 

Articularea cu programele mai ample ale UE, cum ar 

fi Fondul european de dezvoltare regională, 

reprezintă, de asemenea, o provocare. Evaluarea a 

indicat necesitatea de a consolida cadrul de 

monitorizare, sporind coerența între acțiunile 

întreprinse în cadrul mecanismului și cele ale agendei 

UE privind adaptarea la schimbările climatice, precum 

și îmbunătățind în continuare gradul de 

sustenabilitate al rezultatelor. Mecanismul este în 

continuare în căutarea unui echilibru adecvat între 

existența acestuia ca un cadru de asistență reciprocă 

între țările europene în urma dezastrelor naturale și a 

celor provocate de om și evoluția sa către un 

instrument mai complex capabil să facă față crizelor 

multiple de natură multiplă și cu un impact global. 

 

 

Programul „Europa pentru cetățeni” 

Programul „Europa pentru cetățeni” este pus în 

aplicare prin două componente: „Memorie 

europeană” și „Implicare democratică și participare 

civică”. Acestea oferă cofinanțare pentru proiectele 

privind memoria europeană, activitățile legate de 

înfrățirea orașelor, rețelele de orașe și proiectele 

societății civile. Cele două componente sunt 

completate de acțiuni orizontale pentru diseminarea 

și utilizarea rezultatelor proiectelor. Programul este 

pus în aplicare prin intermediul granturilor pentru 

acțiuni și al granturilor de funcționare acordate 

organizațiilor societății civile și grupurilor de reflecție 

active în domeniile tematice vizate de program. 

În 2017, în cadrul componentei „Memorie 

europeană”, 39 de inițiative care au beneficiat de 

sprijin s-au axat pe crearea unui sentiment de 

proprietate în rândul cetățenilor pentru modul în 

care UE evoluează și valorile pe care se bazează 

aceasta. Cele 373 de proiecte de înfrățire a 

orașelor, 32 de rețele de orașe și 27 de proiecte 

ale societății civile din cadrul componentei 

„Implicare democratică și participare civică” s-au 

concentrat pe promovarea solidarității în 

perioadele de criză și pe combaterea stigmatizării 

migranților și a grupurilor minoritare.  

În 2017, toate acțiunile din cadrul programului au fost 

puse în aplicare. În cursul anului, din cele 1 942 de 

cereri primite, au fost selectate 412 proiecte, cu un 

buget total de 25,6 milioane EUR. Programul a fost 

pus în aplicare în 33 de țări participante eligibile. 

Rezultatul evaluării la jumătatea perioadei
71

 a 

programului „Europa pentru cetățeni” pentru perioada 

2014-2020 confirmă valoarea adăugată a programului 

pentru promovarea participării civice, consolidarea 

sentimentului de apartenență și sprijinirea înțelegerii 

reciproce. Structura programului, care constă în două 

componente și o măsură transversală privind 

valorizarea, a demonstrat faptul că acesta 

funcționează eficient și că atât granturile de 

funcționare, cât și granturile pentru acțiuni au 

contribuit la obținerea rezultatelor dorite. În total, 

3,3 milioane de cetățeni au fost implicați direct în 

activitățile sprijinite prin acest program (de exemplu, 

ca participanți la activitățile de înfrățire a orașelor, 

participanți la evenimentele organizate de 

organizațiile societății civile etc.), iar alți 3,9 milioane 

au fost implicați indirect (de exemplu, ca utilizatori ai 

materialelor online produse în cadrul programului, 

cititori ai studiilor elaborate de grupurile de reflecție). 

Cu toate acestea, evaluarea a indicat, de asemenea, 

lipsa de vizibilitate ca urmare a faptului că activitățile 

sunt realizate la scară mică, nevoia de a consolida 

sinergiile cu alte programe ale UE existente și 

necesitatea de a îmbunătăți indicatorii de 

monitorizare.

 



 

 
 

 

Programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” 

În 2017, programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” a 

funcționat cu un buget de 61,5 milioane EUR. 

Programul anual de lucru pentru 2017 a fost adoptat 

la 1 martie 2017, având 10 cereri de propuneri de 

granturi pentru acțiuni lansate și opt închise. Trei 

cereri de granturi de funcționare acordate pentru a 

sprijini partenerii-cadru au fost, de asemenea, 

închise. Au fost acordate granturi de funcționare în 

valoare de 15 milioane EUR pentru 12 autorități 

naționale și 32 de organizații locale pentru proiecte 

care se axează pe detectarea și îmbunătățirea 

standardelor de protecție și de asistență pentru 

victime. 

Cea mai mare parte a activităților din cadrul 

programului contribuie la prioritățile UE cu privire la 

„justiție și drepturi fundamentale” și la „realizarea unei 

Uniuni a schimbărilor democratice”, precum și la 

Agenda europeană privind securitatea (în special 

activitățile de combatere a rasismului și xenofobiei). 

Programul contribuie, de asemenea, la realizarea 

pieței unice digitale, prin sprijinirea activităților 

propuse în materie de protecție a datelor și 

combaterea discursului de incitare la ură în mediul 

online. Activitățile privind drepturile consumatorilor 

legate de cloud computing și contractele digitale 

contribuie, de asemenea, la o piață unică digitală 

conectată, precum și la o piață internă mai profundă 

și mai echitabilă.  

În domeniul de politică privind nediscriminarea și 

integrarea romilor, programul a sprijinit acțiuni care 

asigură că discriminarea pe motive de religie sau 

convingeri, vârstă, handicap și orientare sexuală este 

interzisă ori de câte ori este posibil, în același mod în 

care este interzisă discriminarea pe motive de sex, 

rasă sau origine etnică. Programul a sprijinit Strategia 

europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap 

prin finanțarea de acțiuni menite să protejeze 

drepturile persoanelor cu handicap. În 2017, a fost 

alocată suma de 701 207 EUR pentru a sprijini 

inițiative precum cardul european pentru dizabilitate, 

premiul european „Access City Award” și lansarea 

Zilei europene a persoanelor cu handicap. 

Programul a continuat să acorde prioritate 

acțiunilor privind prevenirea și combaterea tuturor 

formelor de violență împotriva femeilor, tinerilor și 

copiilor. Un proiect din Finlanda a implicat servicii 

de formare furnizate unui număr de aproximativ 

1 000 de medici, asistenți medicali și alți lucrători 

din domeniul asistenței medicale și sociale în ceea 

ce privește recunoașterea semnelor de violență 

domestică și încurajarea comunicării și denunțarea 

violenței.  

De asemenea, programul a sprijinit acțiuni care 

vizează prevenirea și combaterea tuturor formelor de 

violență. Acest lucru a pregătit terenul pentru 

aderarea UE și a statelor sale membre la Convenția 

Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea 

violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. 

Acestea includ, de exemplu, sprijinul acordat 

conferinței președinției malteze axate pe violența de 

gen în contextul discriminării intersecționale și 

accesul femeilor la justiție și servicii în februarie 2017. 

Cu această ocazie, a fost lansat un instrument web 

destinat personalului care intră în contact cu femeile 

afectate de mutilarea genitală feminină.  

În domeniul egalității de gen, programul a sprijinit 

participarea femeilor pe piața muncii și eliminarea 

discriminării, inclusiv a diferenței de remunerare între 

femei și bărbați. În cadrul punerii în aplicare a 

Angajamentului strategic pentru egalitatea de gen 

2016-2019, programul a contribuit la creșterea 

echilibrului de gen în funcțiile de decizie din domeniu 

economic, prin crearea unei baze de date a Comisiei 

privind participarea femeilor și a bărbaților la procesul 

decizional.  

Acțiunile în domeniul drepturilor copilului au sprijinit 

promovarea justiției în interesul copilului și, având în 

vedere urgența reprezentată de migrație, fondurile au 

prioritizat inițiativele de protejare a copiilor aflați în 

situații vulnerabile.  

De exemplu, programul a finanțat cel de al 11-lea 

Forum anual european privind drepturile copilului 

în noiembrie 2017, care s-a axat pe tema copiilor 

privați de libertate și a alternativelor la detenție.  

Rezultatele preliminare ale evaluării de la mijlocul 

perioadei arată că programul a înregistrat progrese 

satisfăcătoare în îndeplinirea obiectivelor sale, într-un 

mod eficace și eficient. Cu toate acestea, distribuția 

între diferite grupuri de beneficiari și între obiectivele 

programului nu este optimă, nici distribuția geografică 
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a acestora. O planificare, monitorizare și punere în 

aplicare mai sistematică a activităților programului ar 

sprijini durabilitatea rezultatelor proiectelor. Eficiența 

mecanismelor de aplicare, de punere în aplicare și de 

raportare ar putea fi consolidată.

 

 

Programul „Justiție” 

Programul „Justiție” contribuie la dezvoltarea unui 

spațiu european de justiție, bazat pe recunoașterea și 

încrederea reciprocă. Programul promovează 

cooperarea judiciară în materie civilă și penală și 

formarea judiciară pentru a promova o cultură 

judiciară comună. Programul sprijină accesul efectiv 

la justiție în Europa, precum și inițiativele în domeniul 

politicii în materie de droguri. Programul „Justiție” 

urmărește punerea în aplicare a instrumentelor UE în 

domeniul justiției (de exemplu, Ordinul european de 

anchetă, mandatul european de arestare și 

procedurile de predare, ordinul european de 

protecție, ordonanța asigurătorie europeană de 

indisponibilizare a conturilor bancare, dreptul familiei) 

și aplică proceduri judiciare transnaționale mai rapide 

prin cooperare, dialog, schimbul de informații, 

activitățile de pregătire și armonizarea practicilor. 

Toate activitățile finanțate prin programul „Justiție” au 

o dimensiune transnațională. Majoritatea acestora se 

desfășoară prin parteneriate care reprezintă cel puțin 

două țări sau prin rețele care reunesc membri 

provenind din cel puțin 14 țări participante.  

Bugetul operațional alocat programului „Justiție” în 

2017 (52,6 milioane EUR) a fost utilizat în principal în 

vederea consolidării cooperării judiciare în materie 

civilă și penală, precum și în vederea îmbunătățirii 

accesului la justiție. 

Toate cererile de propuneri și procedurile de ofertare 

din cadrul programelor de lucru pentru 2014, 2015 și 

2016 sunt finalizate. Punerea în aplicare a proiectelor 

și contractelor aferente se află în curs.  

Programul finanțează Rețeaua judiciară europeană în 

materie civilă și comercială. Rețeaua reunește 

autoritățile judiciare naționale cu scopul de a 

simplifica și a consolida cooperarea judiciară între 

statele membre și de a îmbunătăți punerea în 

aplicare a politicii UE în materie de justiție civilă. 

Prin intermediul sistemului electronic de informații cu 

privire la cazierele judiciare, o creștere a numărului 

de schimburi de informații a sprijinit furnizarea unor 

schimburi de informații direcționate mai rapide și mai 

precise între statele membre cu privire la 

condamnările penale. În 2017, s-a înregistrat o 

creștere de peste opt ori față de nivelul de referință 

din 2012. 

Finanțarea continuă pentru portalul european e-
Justiție a condus la înregistrarea unui număr de 
aproximativ 2,7 milioane de rezultate în 2017 - o 
creștere de șase ori față de numărul din 2012.  

Portalul oferă acces la documente privind procedurile 

transfrontaliere, jurisprudența UE, sistemele judiciare 

ale UE și materiale pentru formare, facilitând astfel 

accesul la justiție pentru cetățeni și întreprinderi și 

contribuind la încrederea reciprocă.  

În combaterea terorismului, care reprezintă o 

prioritate-cheie a Agendei europene privind 

securitatea, acțiunile finanțate au prioritizat 

prevenirea radicalizării în penitenciare și 

îmbunătățirea condițiilor din închisori. În 2017, s-au 

acordat granturi de funcționare unor organizații 

precum EuroPris și Confederația Europeană privind 

Eliberarea Condiționată, pentru proiecte care au 

contribuit la creșterea gradului de utilizare a unor 

alternative la pedeapsa cu închisoarea și 

îmbunătățirea condițiilor de detenție în statele 

membre. Îmbunătățirea condițiilor precare din 

închisori reprezintă o prioritate politică la nivelul UE, 

întrucât există un risc ridicat de radicalizare în aceste 

medii și acestea pot limita funcționarea eficientă, de 

exemplu, a mandatului european de arestare.  

Rezultatele preliminare ale evaluării de la jumătatea 

perioadei arată că evoluția programului la jumătatea 

perioadei a fost semnificativă. Cu toate acestea, au 

apărut unele provocări în ceea ce privește punerea în 

aplicare a programului. Până în prezent, programul a 

fost accesat de beneficiari dintr-un număr mic de 

state membre. Activitățile destinate unei mai bune 

comunicări ar putea să abordeze acest aspect în 

viitor. Indicatorii programului sunt adecvați pentru 

monitorizarea progreselor realizate în vederea 

atingerii obiectivelor acestuia, însă uneori măsurarea 

lor este dificilă din cauza lipsei de instrumente 

adecvate. Obiectivele programului sunt ample și 

flexibile, însă inițiativele în domeniul politicilor în 

materie de droguri sunt uneori dificil de reconciliat cu 

alte priorități ale programului, cum ar fi cooperarea 

judiciară și accesul la justiție. Pentru a spori relevanța 

programului, o analiză mai sistematică a nevoilor 

părților interesate și a grupurilor-țintă suplimentare 

este justificată. În scopul de a reduce la minimum 

posibilul risc de duplicare și de a spori sinergiile 

posibile, o mai bună coordonare și un schimb mai 

bun de informații între programele și proiectele UE ar 
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putea juca un rol esențial, permițând alocarea mai 

coerentă și eficientă a resurselor, în conformitate cu 

cele mai relevante priorități. În cele din urmă, există 

în continuare posibilitatea de reducere a sarcinii 

administrative. 

 

 

Programul privind protecția consumatorilor 

Programul sprijină punerea în aplicare a legislației în 

domeniul protecției consumatorilor, în special prin 

acțiuni care vizează consolidarea bazei de cunoștințe 

și a procesului de revizuire a Regulamentului privind 

cooperarea în materie de protecție a consumatorilor, 

precum și prin acțiuni comune care urmăresc 

îmbunătățirea cooperării administrative pentru 

aplicarea și asigurarea respectării legislației în 

materie de siguranță a produselor (Directiva privind 

siguranța generală a produselor) pe întreaga piață 

internă. Aceste obiective nu pot fi realizate în mod 

satisfăcător de către statele membre, în special din 

cauza naturii transfrontaliere a aspectelor vizate. 

Punerea în aplicare a Programului privind protecția 

consumatorilor pentru perioada 2014-2020 este pe 

cale să își îndeplinească obiectivele multianuale. 

Majoritatea indicatorilor de performanță aferenți 

prevăzuți pentru anii 2014, 2015, 2016 și 2017 au fost 

atinși.  

Până la sfârșitul anului 2017, un procent de 99 % din 

bugetul operațional în valoare de 23,7 milioane EUR 

alocat pentru punerea în aplicare a programului de 

lucru anual pentru 2016 a fost utilizat și transpus în 

angajamente juridice. În martie 2018, punerea în 

aplicare a programului de lucru pentru 2017 

(24,1 milioane EUR) a ajuns la 61 %. Angajamentele 

globale pentru restul acțiunilor definite deja 

(angajamente juridice care urmează să fie asumate în 

prima jumătate a anului 2018) au fost adoptate la 

sfârșitul anului 2017. 

În comparație cu predecesorul său, programul pentru 

perioada 2014-2020 a adus îmbunătățiri importante, 

în special cu privire la simplificarea granturilor pentru 

Centrele europene ale consumatorilor (bazate pe 

parteneriate strategice multianuale) și a sistemului 

pentru schimbul de funcționari însărcinați cu aplicarea 

legii (acordarea de indemnizații în locul granturilor). 

Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor 

sprijină consumatorii în achizițiile transfrontaliere, 

explicându-le drepturile lor atunci când fac 

cumpărături la nivel internațional și ajutându-i să 

solicite unui comerciant din altă țară din UE (sau din 

Islanda sau Norvegia) remedierea situației în cazul în 

care apar probleme.  

Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor a 

elaborat o aplicație mobilă denumită „Travel” 

pentru a sprijini consumatorii să își exercite 

drepturile în timp ce se află în vacanță în 

străinătate, aplicație care a înregistrat aproximativ 

100 000 de contacte cu consumatorii pe an. 

Au fost create platforme online pentru a încuraja 

cooperarea administrativă privind punerea în aplicare 

și asigurarea respectării legislației în materie de 

siguranță a produselor. Acestea au înregistrat în 2017 

o creștere a ratelor de participare. De exemplu, 

platforma pentru schimbul de cunoștințe a Sistemului 

de cooperare pentru protecția consumatorului a 

înregistrat o creștere cu 28 % a numărului de 

schimburi realizate de funcționari începând cu 2016:  

- Platforma europeană de soluționare online a litigiilor 

creată în 2016 a continuat să consolideze drepturile 

consumatorilor prin accesul la mijloace simple, rapide 

și necostisitoare de soluționare a litigiilor. Aceasta 

permite consumatorilor și comercianților să 

soluționeze online litigii privind achizițiile online 

interne și transfrontaliere, fără a apela la o instanță. 

În 2017, încrederea în sistem a crescut odată cu 

numărul de cazuri primite, înregistrându-se un număr 

total de 52 735 de cazuri. Potrivit unui sondaj, 

aproximativ 44 % din plângeri au fost soluționate în 

afara platformei prin intermediul unui contact direct 

între consumatori și comercianți inițiat de platformă. 

- Academia de aplicare a legii în mediul online 

instituită în 2017 pentru a spori capacitatea rețelei de 

autorități publice însărcinate cu aplicarea legislației și 

a rețelei de autorități pentru siguranța produselor de a 

desfășura anchete online a reunit deja 158 de 

funcționari în primul său an de funcționare. 

- Sistemul de alertă rapidă pentru produse 

nealimentare periculoase a continuat să faciliteze 

schimbul de informații între statele membre și 

Comisie referitoare la măsurile întreprinse împotriva 

produselor periculoase. În 2017, autoritățile naționale 

au transmis 2 201 alerte privind produsele 

periculoase prin intermediul sistemului care oferă 

consumatorilor un acces rapid la informații privind 

produsele nesigure vândute în UE. De asemenea, 

alertele transmise în 2017 au condus la 

întreprinderea a aproximativ 4 000 de măsuri 

subsecvente în alte state membre, ceea ce 
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demonstrează o strânsă colaborare între autoritățile 

naționale în vederea atingerii obiectivului comun de a 

menține siguranța pieței și de a proteja consumatorii 

din UE. Jucăriile, automobilele și motocicletele se află 

printre primele pe lista produselor periculoase 

identificate și retrase de pe piață. 

Evaluarea la jumătatea perioadei a programului este 

în curs, iar primele rezultate indică o satisfacție 

generală a părților interesate în ceea ce privește 

relevanța și eficacitatea activităților. În general, 

obiectivele și prioritățile Programului privind protecția 

consumatorilor sunt evaluate ca fiind în continuare pe 

deplin relevante și ar trebui să fie continuate. Cu 

toate acestea, au fost identificată o serie de domenii 

în care sunt necesare îmbunătățiri, în special în ceea 

ce privește flexibilitatea limitată a programului pentru 

a putea răspunde necesităților de politic [în scut timp, 

procesul de planificare sub nivelul optim, care ar 

trebui totodată să aibă posibilitatea de a reacționa 

rapid la noile cerințe de politică sau la evoluțiile pieței, 

precum și posibilitatea de îmbunătățire a legăturilor 

cu țările terțe (în special în domeniul aplicării 

legislației). 

 

Programul „Produse alimentare și hrană pentru animale” 

Programul „Produse alimentare și hrană pentru 

animale” contribuie la un nivel înalt de sănătate 

pentru oameni, animale și plante de-a lungul lanțului 

alimentar. Acesta sprijină acțiunile de prevenire și 

eradicare a bolilor și dăunătorilor și de asigurare a 

unui nivel ridicat de protecție pentru consumatori și 

pentru industria alimentară și a hranei pentru animale 

și favorizează crearea de locuri de muncă. Evaluarea 

la jumătatea perioadei din 2017 a programului 

„Produse alimentare și hrană pentru animale”
72

 a 

confirmat relevanța sa și faptul că acesta este un 

mediu care funcționează în mod adecvat. În același 

timp, sprijinul prevăzut în program ar trebui să 

contribuie, de asemenea, la creșterea competitivității 

Uniunii în domeniu. În 2017, punerea în aplicare a 

130 de programe veterinare la nivel național, 

cofinanțate cu 150 de milioane EUR în cadrul 

programului „Produse alimentare și hrană pentru 

animale”, a progresat conform așteptărilor. 

Programele respective vizează bolile transmisibile 

adesea epidemice la animale și au un impact direct 

asupra sănătății publice din cauza aspectelor legate 

de siguranța alimentară, precum și din cauza faptului 

că unele boli animale sunt transmisibile la om. În 

plus, epidemiile de boli animale pot genera costuri 

economice semnificative prin pierderea piețelor 

interne și de export ale UE, precum și costuri directe 

pentru controlul bolii din bugetul UE și bugetele 

statelor membre. Cu toate acestea, eradicarea bolilor 

este o sarcină pe termen lung, care necesită un efort 

continuu și consecvent de-a lungul unei perioade 

lungi de timp.  

În 2017, a avut loc o nouă pătrundere neautorizată 

a pestei porcine africane în noi zone ale Poloniei și 

în alte state membre (Republica Cehă și România) 

legată de activitățile umane și nu de mijlocul 

natural de răspândire a bolii prin circulația porcilor 

mistreți. Răspunsul bine direcționat și multiform al 

UE la focarele de pestă porcină africană a 

menținut limitate efectele negative, în timp ce 

epidemiile ar fi putut avea efecte devastatoare 

asupra sănătății animalelor și asupra durabilității 

acestui sector. Izolarea focarelor în UE nu are un 

echivalent în alte țări afectate din afara UE, în care 

boala s-a răspândit pe distanțe de mii de kilometri 

în câțiva ani. 

De asemenea, în 2017 au fost cofinanțate 24 de 

programe naționale pentru combaterea organismelor 

dăunătoare plantelor (+7 față de 2015), pentru a 

asigura detectarea și eradicarea timpurie a focarelor 

de dăunători. Globalizarea comerțului cu plante, 

împreună cu schimbările climatice, a sporit 

considerabil riscul de infestare cu dăunători ai 

plantelor. Prin urmare, depistarea timpurie și controlul 

sunt esențiale pentru a atenua consecințele 

economice și comerciale. 

Pe lângă cofinanțarea programelor naționale, sprijinul 

financiar acordat de UE pentru măsuri de urgență 

este continuu, în scopul de a stopa bolile animalelor 

și infestările cu dăunători într-un stadiu incipient. O 

gravă epidemie de gripă aviară în 

perioada 20162017 a necesitat o contribuție 

financiară importantă, în valoare de peste 100 de 

milioane EUR. Virusul gripei aviare se răspândește 

prin circulația păsărilor sălbatice; prin urmare, 

răspândirea acestuia nu poate fi controlată. Izolarea 

timpurie a focarelor este importantă, întrucât acestea 

pot antrena un cost enorm pentru bugetul UE și 

bugetele naționale, precum și pentru comunitatea 

agricolă dacă nu sunt tratate imediat și scapă de sub 

control.  
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Indicatorii de rentabilitate pentru program lipsesc în 

continuare; în 2017 au fost instituite proiecte pentru a 

stabili acești indicatori. 

 

 

Programul în domeniul sănătății 

Obiectivul programului în domeniul sănătății este de a 

completa, a sprijini și a conferi valoare adăugată 

politicilor statelor membre în vederea îmbunătățirii 

sănătății cetățenilor Uniunii și a reducerii inegalităților 

în materie de sănătate, a încurajării inovării în 

domeniul sănătății și a creșterii durabilității sistemelor 

de sănătate. Evaluarea la jumătatea perioadei din 

2017 a Programului în domeniul sănătății a confirmat 

relevanța programului și eficacitatea simplificărilor 

introduse în comparație cu programul precedent. 

Evaluarea a recomandat consolidarea eforturilor 

pentru a obține valoarea adăugată europeană și a 

spori sinergiile, precum și pentru a intensifica 

obținerea de rezultate semnificative prin cooperarea 

cu alte instrumente financiare ale UE 

În 2017, au fost lansate noile Acțiuni comune în 

domeniul sănătății pentru cooperarea între statele 

membre. Acțiunile comune vizează teme precum 

inegalitățile în materie de sănătate, Parteneriatul 

inovator privind lupta împotriva cancerului, 

vaccinarea, pregătirea la punctele de intrare pentru 

refugiați și migranți, acțiunile în sprijinul Rețelei de e-

sănătate, precum și sistemele durabile de informații 

privind sănătatea ale UE. Aceste acțiuni ar trebui să 

permită un transfer de cunoștințe și un schimb de 

informații mai bun și mai rapid, necesar pentru 

elaborarea politicilor la nivel național. 

În 2017, un acord-cadru de parteneriat a fost lansat în 

colaborare cu organismele neguvernamentale active 

în domeniul sănătății. Se așteaptă ca aceste 

organisme neguvernamentale să sprijine Comisia cu 

informațiile și recomandările necesare pentru 

elaborarea politicilor în domeniul sănătății și cu 

punerea în aplicare a obiectivelor și priorităților 

Programului în domeniul sănătății. Sprijinirea 

organismelor neguvernamentale este justificată, 

având în vedere contribuția pe care acestea o pot 

aduce la sporirea cunoștințelor în materie de 

sănătate, la promovarea unor stiluri de viață 

sănătoase și la organizarea de consultări publice cu 

privire la politica științifică. Organismele 

neguvernamentale contribuie, de asemenea, la 

optimizarea activităților și practicilor legate de 

asistența medicală prin furnizarea de feedback din 

partea pacienților și facilitarea comunicării cu aceștia. 

În 2017, au fost create și au devenit funcționale 
primele dintre cele 24 de rețele europene de acces 

virtual în serviciul pacienților cu boli rare și complexe. 
Aceste rețele europene de referință implică 900 de 
unități de asistență medicală foarte specializată din 
peste 300 de spitale din 26 de state membre ale UE 

care pun în comun cunoștințe și resurse.  

Pacienții pot fi direcționați către membrul rețelei 

europene de referință relevante din țara lor de către 

furnizorul de asistență medicală. Acești membri pot 

convoca ulterior un „comitet consultativ virtual” format 

din medici specialiști care oferă diagnostice și 

consiliere cu privire la cele mai bune opțiuni de 

tratament posibile pentru respectiva afecțiune 

specifică.  

 

 

Programul „Europa creativă”

Programul „Europa creativă” oferă 1,46 miliarde EUR 

pentru sprijinirea sectoarelor culturale și creative 

europene, în special a sectorului audiovizual, în 

scopul de a promova diversitatea culturală și 

lingvistică și de a stimula competitivitatea europeană. 

Programul „Europa creativă” are scopul de a elibera 

potențialul de creștere economică prin depășirea 

obstacolelor create de fragmentarea piețelor, prin 

furnizarea unui răspuns la concurența acerbă la nivel 

internațional și prin adaptarea la transformarea 

digitală a societății. Subprogramul „MEDIA” 

promovează crearea și distribuirea de conținuturi 

audiovizuale (filme, seriale de televiziune și 

videoclipuri). 

În 2017, programul a înregistrat progrese conform 

așteptărilor, fiind atins aproape 100 % din bugetul 

final, atât în ceea ce privește angajamentele, cât și 

plățile. În total, au fost depuse 5 025 de cereri, dintre 

care au fost selectate 2 317 proiecte pentru finanțare.  

În cadrul subprogramului „Cultura”, rata de succes 

pentru proiectele de cooperare a crescut ușor, de la 

13,96 % în perioada 2014-2017 la 14,78 % în 2017, 

ceea ce indică o cerere continuă ridicată de sprijin din 

partea UE și un număr mare de proiecte de calitate 

excluse din cauza fondurilor limitate. Pe lângă 
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aceasta, s-a plasat un accent mai puternic pe 

selectarea organizațiilor care să reprezinte o gamă 

mai largă de sectoare vizând domenii care până în 

prezent nu au fost abordate, cum ar fi artele digitale și 

fotocopia.  

În 2017, programul a extins, de asemenea, 

numărul de țări participante, prima țară învecinată 

cu Marea Mediterană, Tunisia, alăturându-se 

programului și alte două țări fiind dispuse să 

semneze acordul în prima jumătate a anului 2018 

(Armenia și Kosovo). Aceasta este o indicație clară 

a relevanței programului ca instrument util pentru 

diplomația culturală și recenta strategie a UE 

privind rolul culturii în cadrul relațiilor externe ale 

UE.  

Rezultatele preliminare ale evaluării la jumătatea 

perioadei a programului confirmă valoarea adăugată 

a acestuia. „Europa creativă” a contribuit la realizarea 

agendei politice a UE, stimulând investițiile și crearea 

de locuri de muncă (3 000 de locuri de muncă create 

în perioada 2014-2016) și aprofundând piața internă, 

în special printr-o mai bună circulație a conținutului 

creativ. Evaluarea constată că punerea în aplicare 

este pe drumul cel bun în vederea atingerii 

obiectivelor programului. Consolidarea capacității 

financiare a întreprinderilor creative mici și mijlocii s-a 

dovedit a fi, de asemenea, extrem de relevantă 

pentru satisfacerea nevoilor financiare ale sectoarelor 

culturale și creative. În plus, valoarea adăugată a 

programului a fost recunoscută în caracterul 

transnațional al acțiunilor sale care creează efecte 

pozitive prin intermediul schimburilor, al rețelelor și al 

parteneriatelor. Cu toate acestea, constatările 

preliminare sugerează că programul nu este suficient 

de flexibil pentru a valorifica pe deplin de 

oportunitățile oferite de trecerea la era digitală (de 

exemplu, creația și distribuția digitală, un angajament 

consolidat cu publicul, accesul la noi piețe sau 

volume mari de date). În timp ce eficacitatea din 

punct de vedere al costurilor este satisfăcătoare, 

există posibilități de realizare a unei mai bune 

raționalizări a aplicării și punerii în aplicare în vederea 

reducerii costurilor. Evaluarea la jumătatea perioadei 

a identificat, de asemenea, necesitatea de a elabora 

un cadru de monitorizare a performanței cuprinzător 

constând într-un set de indicatori care sunt strâns 

legați de obiectivele programului,în ceea ce privește 

atât realizările și avantajele pentru beneficiari, cât și 

impacturile culturale, economice și sociale mai ample 

și pe termen mai lung. 

În 2017, subprogramul „MEDIA” a sprijinit creșterea 
vizibilității filmelor europene. Peste 400 de filme 
europene au fost distribuite în afara granițelor, 

ajungând la un public alcătuit din 65 de milioane de 
persoane pe an. lso, o rețea formată din peste 1 000 

de cinematografe din 33 de țări, a beneficiat de 
sprijin, concentrându-se pe filmele europene. 

Calitatea filmelor finanțate a dobândit, de 

asemenea, recunoaștere internațională. De 

exemplu, la Festivalul de film de la Cannes, filmul 

„The Square” (Pătratul) a câștigat premiul Palme 

d’Or, în timp ce la Premiile Oscar, filmul „Call me 

by your name” (Strigă-mă pe numele tău) a 

câștigat premiul pentru cel mai bun scenariu 

adaptat. Conform evaluării la jumătatea perioadei, 

impactul subprogramului MEDIA ar fi consolidat și 

mai mult prin intensificarea colaborării și sporirea 

flexibilității programelor de sprijin, precum și prin 

dezvoltarea industriei audiovizuale.  
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Mecanismul de garantare pentru sectoarele culturale 

și creative instituit recent a sprijinit întreprinderile mici 

și mijlocii, care întâmpină dificultăți în ceea ce 

privește accesul la împrumuturi ca urmare a naturii 

necorporale a activelor lor. De la lansarea sa în 2016 

și până la sfârșitul anului 2017, opt intermediari 

financiari din șase țări au participat deja la mecanism, 

ceea ce demonstrează importanța acestui instrument.  

Începând cu a doua jumătate a anului 2017, 161 de 

întreprinderi mici și mijlocii au primit împrumuturi cu o 

valoare totală de 32 de milioane EUR pentru peste 

200 de proiecte la care lucrează peste 900 de 

persoane. O alocare complementară în valoare de 

60 de milioane EUR, echivalentul a 50 % din bugetul 

total, a fost prevăzută deja în 2017 pentru a permite 

mobilizarea mai rapidă a sprijinului sub formă de 

garanții. 

Mecanismul de garantare, care vizează remedierea 

deficitului de finanțare pentru întreprinderile mici și 

mijlocii din sectoarele culturale și creative, a primit o 

cerere puternică în 2017. Aproximativ 500 de 

împrumuturi au fost acordate unor beneficiari din 

Spania, Franța, România, Republica Cehă, Belgia și 

Italia. Având în vedere această cerere puternică, 

Fondul european pentru investiții strategice a fost 

mobilizat pentru completarea mecanismului de 

garantare cu 60 de milioane EUR. 
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1.5. Europa în lume (rubrica bugetară 4)74 

10,7 miliarde EUR din creditele de angajament ale 

bugetului au fost alocate programelor menționate la 

rubrica 4, ceea ce reprezintă 7 % din totalul bugetului 

UE pentru 2017. Asistența pentru dezvoltare acordată 

de UE este consolidată prin Fondul european de 

dezvoltare, care nu este finanțat de la bugetul UE, ci 

din contribuțiile directe ale statelor membre ale UE. 

Rubrica 4 a cadrului financiar vizează toate acțiunile 

externe întreprinse de Comisie și cuprinde o gamă 

largă de acțiuni, cum ar fi asistența pentru dezvoltare, 

asistența pentru preaderare și ajutorul umanitar. În 

plus, acțiunile care contribuie la asigurarea stabilității 

și a păcii, la promovarea drepturilor omului, la 

misiunile de observare a alegerilor și multe altele sunt 

incluse la această rubrică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafic: Principalele programe finanțate în 2017 în cadrul rubricii 4. „Alte programe” includ, printre altele, Instrumentul de parteneriat, 

Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace, politica externă și de securitate comună, Fondul de garantare pentru acțiuni externe și 

Instrumentul pentru cooperarea în materie de securitate nucleară. Toate cifrele sunt exprimate în milioane EUR. 

 

 

Susținerea priorităților Comisiei Europene 

Programele din cadrul rubricii 4 contribuie la prioritățile Comisiei Juncker „UE ca actor global” și „Migrație”. De 

asemenea, acestea sprijină, în special, dimensiunea externă a altor priorități ale Comisiei Juncker, cum ar fi „O 

Uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice”, „Locuri de muncă, 

creștere economică și investiții” și „Un spațiu de justiție și de drepturi fundamentale bazat pe încredere 

reciprocă” care include un accent puternic pe securitate. 
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Programul „Ajutor umanitar”  

UE și statele sale membre reprezintă cel mai mare 

donator de ajutor umanitar și, prin urmare, joacă un 

rol esențial în abordarea provocărilor umanitare prin 

furnizarea de ajutor și de protecție populațiilor 

afectate. Programul „Ajutor umanitar” al UE sprijină 

populațiile cele mai vulnerabile din țările care se 

confruntă cu crize, inclusiv așa-numitele „crize uitate” 

(situații de criză cu o atenție limitată și slabă 

acoperire din partea mijloacelor de informare în 

masă).  

În 2017, UE a furnizat peste 2,2 miliarde EUR sub 

formă de ajutor
75

 pentru peste 80 de țări. Peste 50 % 

din această sumă a fost direcționat către țările cele 

mai vulnerabile, astfel cum s-a stabilit prin analiza 

evaluării riscurilor.  

 

În 2017, UE a alocat aproximativ 6 % din bugetul său 

anual destinat ajutorului umanitar pentru educația în 

situații de urgență, unul dintre cele mai subfinanțate 

sectoare beneficiare de ajutor umanitar. 

Aproximativ 4,7 milioane de copii din 52 de țări din 

întreaga lume au beneficiat de finanțare din partea 

UE între 2012 și 2017
76

. 

În perioada 2012-2016, ajutorul umanitar furnizat de 

UE s-a axat în principal pe următoarele sectoare: 

securitate alimentară și mijloacele de subzistență 

(peste 30 % din totalul pentru perioada respectivă), 

sănătate (peste 12 %), nutriție (peste 10 %), 

adăposturi și tabere (peste 9 %) și servicii de 

salubrizare a apei și igienă (peste 9 %)
77

. 

 

Criza din Irak 

În 2017, UE și-a intensificat reacția la criza 

umanitară din Irak. Aproximativ o treime din 

populația țării avea nevoie de ajutor umanitar la 

finalul anului 2017. UE a continuat să fie un 

donator principal, furnizând sprijin în valoare totală 

de 82,5 milioane EUR în 2017. Acest ajutor 

financiar s-a axat pe furnizarea de ajutor pentru 

salvarea civililor din toate zonele de conflict active 

și pe facilitarea procesului de evacuare medicală a 

persoanelor rănite și bolnave și pentru furnizarea 

de servicii medicale de urgență.  

 

Criza din cauza secetei din Cornul Africii 

Regiunea Cornul Africii se confruntă cu multiple 

provocări, în ceea ce privește atât persoanele 

strămutate în interiorul țării cât și refugiații, 

insecuritatea alimentară ridicată reprezentând 

factorul principal. După 2016, un an marcat de 

secetă și inundații, 2017 a cunoscut cea mai gravă 

secetă din 2011 care a afectat întreaga regiune. 

Ca răspuns la această situație, UE a alocat suma 

de 185 de milioane EUR în 2017 pentru furnizarea 

de ajutor în Cornul Africii.  

 

Criza refugiaților Rohingya (Myanmar/Bangladesh) 

Peste 688 000 de membri ai minorității etnice 

Rohingya s-au refugiat peste graniță, din statul 

Rakhine în Cox’s Bazar, Bangladesh, ajungându-

se la un număr total de refugiați Rohingya în 

Bangladesh care se apropie de un milion de 

persoane. Ca răspuns, ONU a organizat o 

conferință a donatorilor privind criza refugiaților 

Rohingya în 2017, având ca rezultat asumarea de 

angajamente totale în valoare de 345 de milioane 

USD pentru refugiații Rohingya. Cu aproximativ 

136 de milioane EUR, UE și statele sale membre 

au reprezentat peste 50 % din suma totală. 

 

  

 

Ajutorul umanitar furnizat de UE în 2017 
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Criza siriană  

Uniunea Europeană continuă să furnizeze asistență vitală și sprijin pentru milioane de persoane din Siria și din 

regiune. Asistența a contribuit la furnizarea esențială de alimente, medicamente, apă și adăpost pentru milioane 

de sirieni afectați direct și/sau strămutați în interiorul țării în urma conflictului. În țara învecinată Liban, finanțarea 

din partea UE a contribuit la acordarea de asistență pentru refugiații cei mai vulnerabili, de servicii medicale 

secundare pentru cazurile salvatoare de vieți, de educație non-formală și de adăpost – inclusiv apă, igienă și 

salubritate – pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale familiilor vulnerabile cele mai afectate de strămutarea 

forțată. 

 
În 2017, a fost efectuată o evaluare cuprinzătoare a 
acțiunilor de ajutor umanitar ale UE în perioada 
20122016. Constatările preliminare evidențiază 
faptul că acțiunile umanitare finanțate au fost bazate 
în general pe nevoi și au fost puse în aplicare în 
conformitate cu principiile umanitare. Acțiunile au 
adus o contribuție importantă la obiectivele principale 

de a salva vieți, de a reduce morbiditatea și suferința, 
precum și de a îmbunătăți demnitatea populațiilor 
afectate de dezastre. Mai mult, constatările 
preliminare indică faptul că rata de finanțare a permis 
Uniunii Europene să aibă un impact real pe teren, 
răspunzând nevoilor unui număr semnificativ de 
beneficiari dintr-un număr mare de țări și regiuni.  

 

Instrumentul pentru refugiații din Turcia  

Sprijinul total acordat prin intermediul instrumentului UE 

Acest instrument a fost instituit în ianuarie 2016 și a 

continuat să prevadă un mecanism comun de 

coordonare a instrumentelor existente și să garanteze 

că nevoile refugiaților și ale comunităților-gazdă din 

Turcia sunt abordate într-un mod cuprinzător și 

coordonat.  

În pofida condițiilor dificile, a fost contractată suma de 

3 miliarde EUR și a fost acordată suma de 

1,85 miliarde EUR ca asistență umanitară și asistență 

fără caracter umanitar în 2017.   

 

Instrumentul a continuat să pună în aplicare „plasa de 

siguranță socială de urgență”, un sistem de asistență 

socială bazat pe furnizarea unui card de debit care, 

până la sfârșitul anului 2017, a ajuns la peste 

1,2 milioane dintre cei mai vulnerabili refugiați din 

Turcia, ajutându-i să își îndeplinească cele mai 

urgente nevoi de bază.  

 

Alte activități multisectoriale, în special în domenii 

precum sănătatea, protecția și educația în situații de 

urgență, sunt susținute, de asemenea, în Turcia, cu 

următoarele rezultate:  

Jumătate de milion de refugiați minori au acces la 
educație, două milioane de refugiați au acces la 

servicii de asistență medicală primară și un milion de 
persoane au acces la servicii de sănătate mentală și 

de reabilitare
88

.  

 

Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului 

Acest instrument are un rol-cheie în promovarea și 

apărarea democrației și a drepturilor omului, prin 

conlucrarea în special cu societatea civilă și în 

sprijinul acesteia și al acțiunilor sale. Având în vedere 

 



 

 
 

rezultatele obținute în perioada 2007-2013, a fost 

sporit sprijinul UE acordat organizațiilor pentru 

drepturile omului și apărătorilor drepturilor omului 

pentru perioada 2014-2020. Succesul și performanța 

sprijinului de urgență pentru apărătorii drepturilor 

omului aflați în situație de risc, considerat ca fiind o 

inițiativă emblematică pentru activitățile în cadrul 

instrumentului, au generat număr tot mai mare de 

cereri.  

Începând cu 2014, s-a acordat un număr tot mai mare 
de mici granturi pentru furnizarea sprijinului de 

urgență pentru 870 de apărători ai drepturilor omului 
și familiile lor, dintre care 107 au fost acordate în 

2017. 

Evaluarea la jumătatea perioadei
78

, finalizată în 

decembrie 2017, confirmă faptul că Instrumentul 

european pentru democrație și drepturile omului este 

pe cale să își îndeplinească obiectivele și 

angajamentele și că acesta rămâne un instrument de 

abilitare, flexibil și cu capacitate de reacție pentru 

protejarea și promovarea drepturilor omului și a 

democrației în întreaga lume. Sprijinirea democrației 

și a drepturilor omului este prevăzută, de asemenea, 

în cadrul altor instrumente de finanțare externă ale 

UE, însă caracteristicile specifice ale acestui 

instrument îi permit să funcționeze în cazul în care 

altele nu reușesc sau nu pot să funcționeze, precum 

și la un alt nivel prin intermediul societății civile. În 

urma evaluării, s-a constatat că flexibilitatea 

intrinsecă a programului nu este întotdeauna utilizată 

pe deplin și că procesul aferent cererii de propuneri 

este considerat ca fiind prea lung, împovărător și prea 

competitiv de către organizațiile societății civile. 

 

Instrumentul pentru cooperarea în materie de securitate nucleară 

Instrumentul pentru cooperarea în materie de 

securitate nucleară este menit să promoveze în țările 

terțe o cultură în materie de securitate nucleară, 

gestionarea în condiții de siguranță a deșeurilor 

radioactive și a combustibilului uzat și măsuri de 

protecție eficace privind materialul nuclear.  

Primul proiect de sprijinire a autorității iraniene de 

reglementare în domeniul nuclear a fost lansat în 

iulie 2017 și se derulează fără probleme. Un al 

doilea proiect de sprijinire a punerii în aplicare a 

exercițiului de efectuare a testelor de rezistență în 

cadrul centralei nucleare Bushehr a fost contractat 

la sfârșitul anului 2017 și va începe în aprilie 2018.  

Un proiect ulterior a fost stabilit de comun acord cu 

Iran în 2017, în conformitate cu angajamentul UE de 

punere în aplicare a Planului comun de acțiune 

cuprinzător; acesta va fi contractat în a doua jumătate 

a anului 2018.  

Angajarea cu succes într-o relație cu Turcia a fost 

realizată în 2017, prin contractarea unui proiect de 

sprijinire a consolidării capacităților pentru 

autoritatea de reglementare în domeniul nuclear, 

având în vedere decizia de a include energia 

nucleară în mixul energetic național. Reuniunea de 

lansare a proiectului a fost organizată în ianuarie 

2018.  

Conform evaluării la jumătatea perioadei încheiate în 

2017
79

, conținutul extrem de tehnic și axarea pe 

transferul de know-how la nivel internațional sunt 

adecvate. În plus, instrumentul este în concordanță 

cu prioritățile în materie de securitate nucleară 

exprimate în directivele EURATOM și în tratatele 

internaționale relevante. Aspectele orizontale ale UE, 

cum ar fi protecția mediului și buna guvernanță, sunt 

abordate în mod direct sau sunt integrate în 

intervenții.

 

Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace 

De la începutul crizei siriene, a fost alocată o sumă 

de peste 200 de milioane EUR în cadrul acestui 

instrument și al predecesorului său, Instrumentul de 

stabilitate, pentru a sprijini măsurile de răspuns la 

situațiile de criză din Siria și din țările învecinate 

afectate de conflict. Acest sprijin a inclus furnizarea 

de asistență fără caracter umanitar populației din 

Siria, sprijinul pentru inițiativele de dialog, justiția 

tranzițională și combaterea extremismului violent, 

precum și sprijinul acordat refugiaților, guvernelor 

țărilor-gazdă și comunităților-gazdă din Siria, Liban, 

Iordania, Irak și Turcia.  

În 2017, au fost adoptate trei noi programe. Prima 

etapă a Inițiativei de sprijinire a păcii în Siria a 

susținut eforturile internaționale de mediere ale ONU. 
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Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace și-a 

extins, de asemenea, angajamentul de susținere a 

justiției tranziționale și sfera de responsabilitate prin 

sprijinul direcționat acordat Comisiei internaționale 

pentru persoane dispărute, furnizând asistență pentru 

Mecanismul internațional, imparțial și independent 

privind infracțiunile internaționale comise în Siria. În 

cele din urmă, Instrumentul care contribuie la 

stabilitate și pace oferă, de asemenea, sprijin pentru 

educație în zonele administrate de opoziție.  

 

Pe lângă Procesul de pace din Columbia, Inițiativa de 

sprijinire a păcii în Siria și Dialogul Kosovo-Serbia, 

Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace a 

sprijinit, de asemenea, alte procese de pace, dialogul 

și activitățile de mediere în 2017, cu măsuri specifice 

de susținere a activității comitetului cu privire la 

acordul de pace din Mali, dar și din Afganistan, Libia, 

Turcia, Yemen, Irak, Republica Centrafricană, 

Senegal (Casamance), regiunea Deltei Nigerului din 

Nigeria, dintre comunitățile Tebou și Touaregs din 

Niger și dintre Guatemala și Belize. De asemenea, 

acesta a inclus sprijinirea inițiativelor regionale 

desfășurate de Uniunea Africană în Sudan și în 

Sudanul de Sud. În cazul Columbiei, după 

respingerea Acordului de încetare a conflictului în 

cadrul unui plebiscit în octombrie, o nouă decizie de 

finanțare în valoare de 8 milioane EUR a fost 

imperios necesară pentru a proteja rezultatele 

obținute prin negocierile de pace și pentru a permite 

succesul unui posibil Acord global de pace.  

Având în vedere cele trei programe noi din Balcanii 

de Vest, instrumentul își continuă eforturile de 

stabilizare în imediata vecinătate a UE. În 2017, 

programul s-a angajat să consolideze încrederea în 

Kosovo prin protejarea patrimoniului cultural. În raport 

direct cu eforturile UE, acesta sprijină, de asemenea, 

promovarea dialogului între Belgrad și Pristina, 

precum și acțiunile legate de deminare din Bosnia și 

Herțegovina.  

„Noua inițiativă europeană în domeniul formării 

europene” garantează cursuri de formare 

anterioare mobilizării de înalt nivel pentru 

participarea la misiunile civile de stabilizare ale UE 

și la misiunile civile internaționale de gestionare a 

crizelor. În 2017, proiectul a continuat și a sporit 

cooperarea cu Colegiul European de Securitate și 

Apărare, permițând alinierea și integrarea 

activităților de formare respective. De asemenea, 

proiectul a sporit și mai mult sinergiile și 

cooperarea cu privire la furnizarea cursurilor de 

formare profesională la nivel național, în special 

prin misiunile UE, dar și prin alte organizații 

internaționale, cum ar fi Departamentul ONU 

pentru operații de menținere a păcii și Colegiul 

European de Poliție.  

Rețeaua de dialog cu societatea civilă a sporit 

vizibilitatea și accesul organizațiilor societății civile 

(inclusiv din țări terțe) față de organizațiile 

internaționale multilaterale și de autoritățile naționale, 

în special în cazul în care dialogul dintre autorități și 

organizațiile societății civile este mai dificil. Au fost 

organizate conferințe, dezbateri și dialoguri pe o 

gamă largă de teme legate de consolidarea păcii și în 

funcție de țările/regiunile geografice specifice. 

Programul a sprijinit în mod direct acțiuni în cadrul 

organizațiilor locale ale societății civile în țările terțe 

pentru a îndeplini rolul lor în calitate de actori 

independenți responsabili de consolidarea păcii. 

Acest sprijin a crescut capacitatea organizațiilor 

societății civile la nivel local de a se angaja în acțiuni 

de consolidare a păcii și de prevenire a conflictelor. 

Organizațiile societății civile intervin atunci când nu 

pot interveni alte instrumente. Acest lucru s-a 

întâmplat în 2017 în ceea ce privește granturile 

specifice acordate în Burundi și Venezuela. 

Progresele înregistrate în 2017 în ceea ce privește 

prevenirea și combaterea extremismului violent au 

fost deosebit de importante. Consolidarea rezilienței 

împotriva extremismului violent în Cornul Africii a 

contribuit la înregistrarea de progrese în ceea ce 

privește prevenirea și la eforturile de combatere a 

terorismului printr-o serie de abordări-pilot. Printre 

altele, consolidarea rezistenței împotriva 

extremismului violent în Kenya a generat cunoștințe 

și experiențe privind factorii determinanți ai 

extremismului violent din țară, care au fost incluse în 

elaborarea Strategiei naționale pentru combaterea 

extremismului violent în Kenya, lansată în septembrie 

2016. În domeniul implicării tineretului, „abordarea de 

la egal la egal” pentru soluționarea problemei 

extremismului violent atât la nivel de comunitate, cât 

și la nivel mondial s-a dovedit a fi foarte eficace.  
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Urmând exemplul a 10 lideri tineri din proiectul 

finanțat de UE „Extremely Together” pus în 

aplicare de Fundație Kofi Annan, mulți tineri din 

întreaga lume au început mobilizarea împotriva 

extremismului violent prin utilizarea ghidului 

„Extremely Together” în comunitățile lor și au dorit 

să se alăture unor inițiative similare. În plus, ca 

exemplu de impact pe care proiectul l-a avut 

asupra celor 10 lideri tineri, Fatima Zaman a primit 

premiul „Cea mai de succes femeie de origine 

asiatică” în mai 2017 pentru cel mai deosebit 

candidat din toate categoriile ca urmare, printre 

altele, a activității sale împreună cu Fundația Kofi 

Annan. 

Evaluarea la jumătatea perioadei din 2017
80

 confirmă 

faptul că instrumentul se dovedește a fi eficient 

datorită caracteristicilor definitorii ale acestuia, și 

anume flexibilitatea și rapiditatea de acțiune, precum 

și datorită valorii sale adăugate; acesta îndeplinește o 

funcție unică de răspuns la situațiile de criză și de 

prevenire a conflictelor, ca urmare a priorităților 

politice ale UE, a nevoilor contextuale și a 

oportunităților în situațiile fragile și afectate de 

conflicte. În plus, acesta a furnizat cu succes 

complementaritățile și sinergiile în cadrul setului mai 

larg de instrumente de finanțare externă ale UE și s-a 

dovedit a fi eficace atunci când își îndeplinește 

obiectivele și angajamentele. De asemenea, 

evaluarea a evidențiat o serie de provocări care 

trebuie abordate, cum ar fi, de exemplu, necesitatea 

de a coopera într-un mod constructiv cu toți actorii 

relevanți din sectorul securității, inclusiv cu forțele 

militare. Un nou regulament a fost adoptat în 2017
81

 

pentru a soluționa această problemă, având în 

vedere faptul că actorii militari sunt adesea un factor 

determinant pentru încheierea unui conflict. 

Constatările sugerează, de asemenea, că au fost 

realizate contribuții importante la integrarea 

aspectelor legate de prevenirea conflictelor, 

democrație și buna guvernanță; totuși, acestea au 

evidențiat faptul că ar putea fi depuse mai multe 

eforturi pentru integrarea perspectivelor de gen și a 

drepturilor omului. 

 

Instrumentul de parteneriat  

Acțiunile din cadrul Programului de parteneriat 

sporesc posibilitatea ca UE să își proiecteze 

interesele în străinătate și să se implice la nivel 

internațional în ceea ce privește chestiuni de interes 

mondial, promovând parteneriatele cu partenerii 

strategici și dincolo de acestea, punând baza relațiilor 

de egalitate, influențând procesul partenerilor de 

elaborare a politicilor și contribuind la crearea unor 

alianțe mondiale și unor condiții de concurență 

echitabile. Activitățile susțin recunoașterea într-o 

măsură tot mai mare a rolului-cheie al UE în chestiuni 

legate de schimbările climatice, mediu și energie, 

promovând, în același timp, cooperarea privind 

comportamentul responsabil în afaceri și securitatea. 

Evaluarea la jumătatea perioadei a Instrumentelor de 

finanțare externă ale UE
82

 a concluzionat că 

Instrumentul de parteneriat a influențat efectiv 

procesele de politică/politice din țările partenere în 

conformitate cu interesele UE și a contribuit la 

dezvoltarea unor relații reciproc avantajoase cu țările 

partenere. Evaluarea la jumătatea perioadei a 

Instrumentului de parteneriat
83

, susținută de o 

evaluare externă
84

, a confirmat că Instrumentul de 

parteneriat este un instrument relevant în mod direct 

pentru a sprijini agenda bilaterală, regională și 

multilaterală a UE, astfel cum se prevede în Strategia 

globală a UE și în conformitate cu o serie de 

angajamente internaționale ale UE (în special 

Agenda 2030). Programarea instrumentului se 

axează pe obiectivele și interesele strategice ale UE, 

iar punerea sa în aplicare este flexibilă pentru a 

asigura capacitatea acestuia de răspuns la 

provocările, prioritățile politice și oportunitățile care au 

apărut sau au evoluat de la crearea instrumentului.  

2017 a fost un an productiv pentru Instrumentul de 

parteneriat, care a atins în prezent viteza maximă de 

punere în aplicare. Contractarea pentru planurile de 

acțiune anuale pe 2014, 2015 și 2016 a fost 

încheiată, iar elaborarea planului de acțiune anual pe 

2017 a fost finalizată. A rezultat până în prezent un 

număr total de 81 de acțiuni individuale, care au fost 

completate de 82 de acțiuni în cadrul mecanismului 

de sprijin a politicilor și 56 de acțiuni pe termen scurt 

în cadrul TAIEX. În total, a fost mobilizată suma de 

111 milioane EUR în cadrul Instrumentului de 

parteneriat în 2017. 

În special, în 2017, Instrumentul de parteneriat a 

consolidat cooperarea între UE și părțile interesate 

din mediul economic și de afaceri în vederea 

deschiderii accesului pe piață și a asigurării unor 

condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile 

din UE. În cadrul acestui obiectiv, au fost adoptate 

trei acțiuni care vizează următoarele domenii: 

implicarea societății civile în acordurile comerciale și 

dialogurile de politică referitoare la întreprinderi. În 

vederea realizării dimensiunii externe a Strategiei 

Europa 2020, precum și pentru consolidarea relației 

politice a Uniunii Europene cu partenerii în sens mai 

larg, au fost adoptate șase acțiuni autonome în 2017, 

cu un accent special pe teme legate de 

comportamentul responsabil în afaceri și 
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emanciparea economică a femeilor. În 2017, a fost 

adoptată o acțiune în domeniul diplomației publice, 

care vizează cooperarea academică și informarea în 

cadrul proiectului „Jean Monnet” și implicarea 

societății civile în Indonezia și Rusia.  

Cooperarea UE-India privind standardizarea, 

politicile și legislația legate de domeniul TIC: India 

este un partener economic strategic pentru UE și un 

actor important atât în regiunea Asiei de Sud, cât și 

la nivel mondial. Există bariere importante în calea 

accesului la piață în sectorul TIC din India și există 

riscul ca standardele suplimentare în materie de TIC 

specifice Indiei să rezulte în noi bariere în calea 

accesului la piață pentru întreprinderile europene. 

Acțiunea este un exemplu clar al modului în care 

Instrumentul de parteneriat sprijină obiective 

reciproc avantajoase. Proiectul a contribuit la 

facilitarea colaborării cu privire la elaborarea 

standardelor și consolidarea capacităților cu scopul 

de a sprijini realizarea unei societăți digitale/a 

Agendei digitale. În plus, acesta a acționat ca un 

catalizator pentru un dialog activ între experții din 

UE și India din sectorul public și din cel privat, 

conducând la identificarea unor domenii prioritare 

(inclusiv 5G și sistemele de transport inteligente) de 

cooperare. 

 

Forumul liderilor UE-Australia este un instrument 

cuprinzător de implicare pentru a crește vizibilitatea 

și importanța relațiilor dintre UE și Australia în toate 

sectoarele guvernamentale, inclusiv Parlamentul, 

precum și în sectorul de afaceri, în societatea civilă, 

în mediul universitar și în mass-media. Mai precis, 

aceasta urmărește să determine efectiv agenda 

oficială a relațiilor dintre UE și Australia, precum și 

să îmbogățească dialogurile înalților funcționari, prin 

furnizarea de idei și realizări informate.  
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Instrumentul de asistență pentru preaderare II 

Instrumentul contribuie la consolidarea cooperării cu 

Balcanii de Vest, o strategie esențială subliniată de 

președintele Juncker în discursul său privind starea 

Uniunii. Având în vedere complexitatea reformelor 

necesare, nici țară nu a trecut de stadiul incipient de 

pregătire nici în ceea ce privește criteriile politice 

(aspecte precum sistemul judiciar, combaterea 

criminalității organizate, libertatea de exprimare, lupta 

împotriva corupției și reforma administrației publice), 

nici în ceea ce privește alinierea la criteriile 

economice. Pe parcursul anului 2017, UE a continuat 

să depună eforturi pentru îmbunătățirea conexiunilor 

de transport în regiunea Balcanilor de Vest și a 

îmbunătățit relațiile dintre țările implicate în procesul 

de aderare. UE a sprijinit investițiile concrete în cele 

șase țări din Balcanii de Vest (Albania, Bosnia și 

Herțegovina, Kosovo, fosta Republică iugoslavă a 

Macedoniei, Muntenegru, Serbia) în rețelele de 

transport și cele energetice în scopul creării unui 

mediu regional care să conducă la creștere 

economică și crearea de locuri de muncă.  

Pachetul privind conectivitatea aprobat cu ocazia 
reuniunii la nivel înalt de la Trieste,din 2017

85
 a inclus 

șapte noi proiecte finanțate prin Cadrul de investiții 
pentru Balcanii de Vest, cu o finanțare totală de 

194 de milioane EUR, mobilizând investiții în valoare 
de 500 de milioane EUR.  

Astfel cum arată evaluarea la jumătatea perioadei
86

 a 

Instrumentului de asistență pentru preaderare II, 

obiectivele generale și concepția instrumentului sunt 

în conformitate cu prioritățile UE și cu nevoile 

beneficiarilor. În comparație cu predecesorul său, 

actualul instrument prezintă un accent mai puternic 

pe reformele-cheie necesare pentru aderarea la UE. 

În plus, acesta este mai strategic și mai orientat către 

rezultate și a permis o mai bună mobilizare a 

fondurilor donatorilor
87

. Cu toate acestea, implicarea 

organizațiilor societății civile pe parcursul punerii în 

aplicare a instrumentului rămâne limitată. Evaluarea a 

subliniat, de asemenea, că în timp ce 

complementaritatea cu alte instrumente (în special 

Instrumentul european pentru democrație și drepturile 

omului și Instrumentul care contribuie la stabilitate și 

pace) este adecvată, este necesară o mai bună 

coordonare atât în stadiul de planificare, cât și în 

stadiul de programare. 

 

Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare 

Obiectivul general al instrumentului este de a eradica 

sărăcia în țările partenere și de a oferi un răspuns pe 

termen lung la provocările globale. Acesta include 

programul „Bunuri publice globale și provocări 

globale” și Programul „Societatea civilă și autoritățile 

locale”. Revizuirea independentă la jumătatea 

perioadei a Instrumentului de cooperare pentru 

dezvoltare a concluzionat că programul „Bunuri 

publice și provocări globale” este foarte relevant și 

coerent cu obiectivele de politică stabilite ale UE. 

Aceasta a subliniat, de asemenea, importanța 

accentului deosebit al programului „Societate civilă și 

autorități locale” pe îmbunătățirea guvernanței și 

consolidarea statului de drept prin implicarea 

societății civile și elaborarea foilor de parcurs privind 

societatea civilă de către delegațiile UE. Aceste 

programe se bazează pe o tradiție îndelungată a UE 

de furnizare a instrumentelor tematice transversale, 

satisfăcând nevoia de concentrare în mod strategic 

pe prioritățile esențiale ale UE, pentru a dispune de 

un instrument flexibil în scopul de a completa 

intervențiile geografice sau de a direcționa aceste 

intervenții. 

În cadrul Programului panafrican, bugetul 

Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare a 

finanțat programe care contribuie la cinci domenii 

strategice din cadrul Programului indicativ multianual, 

în conformitate cu Foaia de parcurs a Strategiei 

comune Africa-UE pentru perioada 2014-2017. În 

perioada 2014-2017, 32 de acțiuni cu o valoare de 

401,65 milioane EUR au contribuit în special la 

domeniile strategice „Creștere durabilă și favorabilă 

incluziunii” (42 %) și „Dezvoltarea umană” (42 %), 

precum și la „chestiuni de interes mondial” (13 %), 

„Democrație, bună guvernanță și drepturile omului” 

(12 %) și „Pace și securitate” (4 %). 

Un sprijin financiar și tehnic sporit este furnizat 

persoanelor strămutate în interiorul țării, refugiaților și 

comunităților-gazdă din Afganistan, Pakistan, 

Bangladesh, Iran și Irak.  

În total, suma de 287 560 500 EUR a fost alocată în 

cadrul măsurilor speciale din 2016 și în 2017 pentru a 

sprijini țările menționate anterior, în special în ceea ce 

privește abordarea provocărilor legate de migrație și 

strămutarea forțată.  
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Un accent al acestor intervenții este plasat pe 

consolidarea cooperării cu respectivele guverne 

partenere cu privire la sprijinirea persoanelor 

returnate. În 2017, deciziile luate în 2012 și 2013, 

care fuseseră suspendate în 2014 din cauza 

conflictului în curs, au fost modificate semnificativ și 

reactivate.  

Evaluarea la jumătatea perioadei finalizată în 

decembrie 2017
89

 indică faptul că instrumentul este în 

mare parte pe drumul cel bun în îndeplinirea 

obiectivelor și angajamentelor. Valoarea adăugată 

este evidențiată prin capacitatea instrumentului de a 

desfășura acțiuni comune cu statele membre. De 

asemenea, instrumentul a sprijinit mobilizarea de 

resurse importante prin finanțare mixtă, însă 

mobilizarea angajamentului politic și de politică a 

arătat rezultate mixte. În pofida simplificării realizate 

pentru noul set de instrumente de finanțare externă, 

unii utilizatori consideră în continuare că acest 

instrument este împovărător din punct de vedere 

administrativ. 

71 de țări partenere au elaborat și/sau pus în aplicare 

strategii privind schimbările climatice pentru a le 

sprijini să se adapteze la schimbări globale precum 

schimbările climatice și degradarea ecosistemelor. 

3 448 000 de hectare de ecosisteme agricole și 
pastorale au fost gestionate utilizând practicile de 
gestionare durabilă a terenurilor pentru a inversa 

procesul de degradare a ecosistemelor agricole în 
țările partenere cauzat de factori precum schimbările 

climatice. 

10 485 000 de femei aflate la vârsta procreării și copii 
cu vârsta sub cinci ani au beneficiat de programe 

legate de alimentație. 

11 481 000 de persoane afectate de insecuritate 
alimentară au primit asistență prin intermediul 

transferurilor sociale. 

401 000 de persoane au beneficiat în mod direct de 
programe în domeniul justiției, al statului de drept și 

de programe de reformă a sectorului securității. 

1 373 000 de persoane au beneficiat în mod direct de 
programe care vizau în mod explicit consolidarea 
civilă a păcii în urma conflictului și/sau prevenirea 

conflictelor. 

 

 

Instrumentul european de vecinătate  

Instrumentul european de vecinătate reprezintă 

principalul instrument financiar pentru punerea în 

aplicare a politicii europene de vecinătate. 

Instrumentul asigură cea mai mare parte a finanțării 

UE pentru cele 16 țări partenere vizate de politica 

europeană de vecinătate: Algeria, Armenia, 

Azerbaidjan, Belarus, Egipt, Georgia, Israel, Iordania, 

Liban, Libia, Moldova, Maroc, Siria
90

, Palestina
91

, 

Tunisia și Ucraina.  

În 2017, a fost mobilizată suma de 2,5 miliarde EUR 

pentru programele de cooperare bilaterală, regională 

și transfrontalieră (inclusiv proiecte prin intermediul 

Fondului fiduciar al UE ca răspuns la criza siriană, 

componenta Africa de Nord din cadrul Fondului 

fiduciar al UE pentru Africa și Facilitatea de investiții 

pentru vecinătate), care contribuie la obiectivele de 

politică ale politicii europene de vecinătate reînnoite, 

ceea ce subliniază, de asemenea, nevoia unei puneri 

în aplicare mai eficace și a unei mai mari flexibilități în 

utilizarea asistenței financiare acordate de UE.  

În 2017 s-au înregistrat progrese majore cu țările 

partenere ale UE în cadrul Parteneriatului estic: 

Armenia a încheiat un acord de parteneriat 

cuprinzător și consolidat cu UE și a adoptat prioritățile 

comune ale Parteneriatului UE-Armenia; un nou 

acord este în curs de negociere cu Azerbaidjan; 

negocierile privind prioritățile comune ale 

parteneriatului se află în curs, iar Belarus este 

aproape de finalizarea priorităților comune ale 

parteneriatului cu UE.  

Au fost atinse două obiective majore cu Ucraina, și 

anume adoptarea regimului de călătorii fără viză 

pentru cetățenii ucraineni care călătoresc în Europa și 

ratificarea și intrarea deplină în vigoare a acordului de 

asociere, inclusiv a acordului de liber schimb 

aprofundat și cuprinzător. În vecinătatea sudică, noi 

priorități ale parteneriatului cu Egiptul au fost 

adoptate în iulie 2017 și se concentrează pe 

economie și dezvoltarea socială, parteneriatul privind 

politica externă și consolidarea stabilității. Noile 

priorități ale parteneriatului cu Algeria au fost 

adoptate în martie 2017 și se concentrează pe 

guvernanță și statul de drept, dezvoltarea socio-

economică și schimburile comerciale cu UE, energie 

și mediu, securitate, dimensiunea umană și 

migrație/mobilitate. În ceea ce privește Palestina, pe 

tot parcursul anului 2017 Comisia a organizat mai 

multe runde de discuții pregătitoare privind viitoarele 

priorități ale parteneriatului, care s-ar putea 

transforma în curând în negocieri oficiale. În ceea ce 

privește Israel, au putea fi lansate negocierile privind 

prioritățile parteneriatului cu Israel. UE și Tunisia au 
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început să elaboreze priorități strategice comune în 

vederea aprobării lor comune cu ocazia Consiliului de 

asociere prevăzut în mai 2018. Existența unui 

instrument financiar specific pentru politica de 

vecinătate a fost una dintre cele mai concrete dovezi 

care indică importanța politică acordate regiunii de 

către UE. Cu toate acestea, astfel cum s-a arătat în 

evaluarea la jumătatea perioadei din decembrie
92

, 

asistența acordată prin acest instrument a permis 

sprijinirea reformelor structurale, însă uneori a limitat 

posibilitățile de adaptare a răspunsului financiar al UE 

la nevoile urgente. În pofida diferențierii din ce în ce 

mai mari, mediul politic complex din unele țări vizate 

de politica de vecinătate înseamnă că punerea în 

aplicare a Instrumentului european de vecinătate 

înainte de revizuirea politicii europene de vecinătate 

nu a fost la fel de eficace în toate țările. De 

asemenea, punerea în aplicare a abordării bazate pe 

stimulente a condus la o creștere semnificativă a 

resurselor financiare pentru partenerii care au 

înregistrat cele mai mari progrese în ceea ce privește 

reformele politice. Revizuirea politicii europene de 

vecinătate în 2015 a introdus o nouă abordare care a 

vizat în mod direct unele dintre preocupările 

exprimate în cadrul evaluării la jumătatea perioadei. 

În special, aceasta a introdus un mai mare respect 

pentru diversele aspirații ale partenerilor UE; o 

urmărire mai eficace a domeniilor de interes reciproc; 

metode de lucru noi pentru a sprijini o mai mare 

asumare a responsabilității din partea partenerilor și o 

mai mare implicare și responsabilitate partajată din 

partea statelor membre; precum și o mai mare 

flexibilitate a asistenței financiare. 2017 a fost al 

doilea an de punere în aplicare a politicii europene de 

vecinătate revizuite și anul în are a fost adoptată 

comunicarea comună privind evoluțiile din țările din 

vecinătate și punerea în aplicare a revizuirii politicii 

europene de vecinătate din luna mai 2017
93

.  

O cotă în creștere din ajutorul fără caracter umanitar 

al UE pentru țările vecine Siriei a fost furnizată prin 

intermediul Fondului fiduciar regional al UE ca 

răspuns la criza siriană, „Fondul Madad”. 

Programe mari care se concentrează pe educație, 

mijloace de subzistență, sănătate, sprijin socio-

economic și infrastructura în sectorul apei și al apelor 

reziduale – cu beneficii atât pentru refugiați, cât și 

pentru comunitățile lor gazdă – au fost deja aprobate 

de către consiliul de administrație al fondului, pentru o 

sumă totală de peste 1,2 miliarde EUR. Din această 

sumă, 920 de milioane EUR au fost contractate în 

cadrul a peste 46 de proiecte de către partenerii de 

punere în aplicare ai fondului fiduciar de pe teren, 

ajungând în prezent la peste 2 milioane de 

beneficiari
94

 

În 2017, fondul a depășit obiectivul de 1 miliard EUR, 

stabilit de președintele Juncker în septembrie 2015. 

În anul 2017, accentul plasat pe migrație s-a îndreptat 

spre ruta central-mediteraneană. Libia a rămas 

principala țară de plecare către Italia.  

Primele 21 de proiecte din cadrul Fondului „Madad” 
produc deja rezultate: 

453 552 de copii și tineri refugiați și din comunitățile-
gazdă beneficiază de acces îmbunătățit la o educație 

de calitate, la protecție și la sprijin psihosocial. 

253 de școli și instituții de învățământ sunt construite 
și renovate. 

28 520 de tineri refugiați și din comunitățile-gazdă au 
acces la învățământ superior și universitar și la 

formare profesională, printre care 4 437 de burse 
integrale și 6 126 de cursuri de formare lingvistică. 

Accesul la servicii de calitate de asistență medicală în 
caz de urgență și de îngrijire a mamei și copilului 
pentru refugiații sirieni și comunitățile-gazdă este 

îmbunătățit: 

209 000 de beneficiari vulnerabili primesc îngrijiri 
medicale și medicamente esențiale. 

462 491 de refugiați și membri ai comunităților-gazdă 
își îmbunătățesc mijloacele de subzistență și de 

autonomie economică prin diferite cursuri de formare 
profesională, de inserție profesională și de debândire 

de competențe, prin sprijin acordat pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și prin accesul la piața 

forței de muncă. 

În 2017, Libia a rămas principala țară de plecare 

către Italia. Ca răspuns, ritmul punerii în aplicare a 

componentei Africa de Nord din cadrul Fondului 

fiduciar al UE pentru Africa a crescut considerabil 

prin opt noi programe aprobate pentru o sumă totală 

de 232,5 milioane EUR, precum și printr-un program 

care cuprinde mai multe componente pentru suma de 

8,6 milioane EUR. 
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Fondul de garantare extern 

Operațiunile de împrumut acoperite de Fondul de 

garantare extern se referă la trei instrumente diferite; 

mandat de acordare a împrumuturilor externe, care 

beneficiază de o garanție de la bugetul UE pentru 

Banca Europeană de Investiții; Împrumuturi externe 

acordate de Euratom; precum și împrumuturi de 

asistență macrofinanciară acordate de UE țărilor 

terțe. Fondul este alimentat din bugetul UE și trebuie 

să fie menținut la un anumit procent (rata-țintă este, 

în prezent, de 9 %) din suma datorată a 

împrumuturilor și împrumuturilor garantate. 

Obiectivul mandatului de acordare a 

împrumuturilor externe al Băncii Europene de 

Investiții este de a sprijini întreprinderile mici și mijlocii 

din țările terțe vizate, de a stimula dezvoltarea 

infrastructurii sociale și economice și de a susține 

proiectele legate de schimbările climatice. 

Acoperirea garanției UE îi permite Băncii Europene 

de Investiții să efectueze operațiuni în afara 

Uniunii, limitând în același timp expunerea la risc a 

băncii și menținând astfel bonitatea financiară a 

acesteia. În 2017, au fost semnate proiecte pentru o 

sumă totală de 3,95 miliarde EUR, din care 

2,3 miliarde EUR pentru proiectele din sectorul privat 

care vizează reziliența economică pe termen lung a 

refugiaților, a migranților, a comunităților-gazdă, a 

comunităților de tranzit și a comunităților de origine. 

Evaluarea la jumătatea perioadei a garanției UE 

pentru mandatul de acordare a împrumuturilor 

externe al Băncii Europene de Investiții
95

 care a avut 

loc în 2016 a constatat că toate operațiunile realizate 

în cadrul actualului mandat de acordare a 

împrumuturilor externe de la debutul său în iulie 2014 

sunt în deplină concordanță cu obiectivele la nivel 

înalt stabilite în decizia privind mandatul de acordare 

a împrumuturilor externe. De asemenea, Comisia a 

constatat că obiectivele în sine sunt în concordanță 

cu obiectivele de dezvoltare durabilă și că mandatul 

de acordare a împrumuturilor externe a sprijinit 

agenda de politică externă a Uniunii, dovedind 

suficientă flexibilitate și reactivitate la provocările 

geopolitice, astfel cum s-a demonstrat în cazul Siriei, 

al Ucrainei (criza din Ucraina), al Egiptului și 

Marocului („Primăvara arabă”) și al Iordaniei (criza 

refugiaților). În plus, evaluarea a concluzionat că 

mandatul de acordare a împrumuturilor externe a 

contribuit în mod substanțial la obiectivele UE legate 

de schimbările climatice, în special în ceea ce 

privește atenuarea schimbărilor climatice. 

Operațiunile din cadrul mandatului de acordare a 
împrumuturilor externe au permis o reducere de 

aproximativ 1,35 de tone metrice echivalent CO2 pe 
an a emisiilor de gaze cu efect de seră prin 

intermediul operațiunilor semnate în perioada 
cuprinsă între iulie 2014 și decembrie 2015.  

Asistența macrofinanciară a dobândit tot mai multă 

importanță în cadrul setului de instrumente de acțiune 

externă al UE.  

Începând din 2014, a fost plătită până în prezent 

suma de aproximativ 3,66 miliarde EUR, iar alte 

500 de milioane EUR au fost deja angajate și se 

așteaptă să fie plătite între 2018 și 2019.  

UE poate încuraja realizarea unor ajustări economice 

specifice în țările care sunt apropiate din punct de 

vedere geografic de UE și care întâmpină dificultăți 

serioase legate de balanța de plăți, primind, prin 

urmare, sprijin din partea Fondului Monetar 

Internațional. 

În cursul anului 2017 au fost finalizate trei operațiuni 

de împrumut în cadrul Asistenței macrofinanciare: 

Georgia II (46 de milioane EUR), Tunisia I (300 de 

milioane EUR) și Ucraina III (1,2 miliarde EUR). Două 

operațiuni de împrumut în cadrul Asistenței 

macrofinanciare, adoptate de colegiuitori în 2016, nu 

au fost puse integral în aplicare până în prezent: 

Iordania II (200 de milioane EUR) și Tunisia II (500 de 

milioane EUR). O operațiune de împrumut în cadrul 

Asistenței macrofinanciare adoptată în 2017 nu a fost 

încă plătită: Moldova (100 de milioane EUR).  

Rapoartele de evaluare de țară cu privire la 

Asistența macrofinanciară
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 au concluzionat până 

în prezent că operațiunile din cadrul Asistenței 

macrofinanciare au contribuit la restaurarea 

stabilității macroeconomice și la revenirea situației 

financiare externe a țărilor beneficiare pe o 

traiectorie sustenabilă, susținând în același timp 

ajustările economice și reformele structurale pe 

termen mediu prin intermediul condiționalității.  

Cu toate acestea, având în vedere particularitățile 

sale, Asistența macrofinanciară nu poate fi legată 

direct de realizările sale identificabile și, prin urmare, 

realizările economice concrete sunt dificil de evaluat 
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Fondul european pentru dezvoltare durabilă 

În 2017, a fost încheiat un acord privind Fondul 

european pentru dezvoltare durabilă care este 

parte a Planului de investiții externe. Se preconizează 

că primele acorduri cu instituțiile financiare vor fi 

semnate în 2018. Răspunsul la cererea de propuneri 

pentru primele două componente de investiții a fost 

deosebit de pozitiv. Comisia a primit 30 de propuneri 

din partea a 12 instituții partenere cu o valoare totală 

de peste 2,5 miliarde EUR, depășind astfel actuala 

capacitate totală a garanției Fondului european 

pentru dezvoltare durabilă cu peste un miliard EUR.  

  

Figură: Defalcarea bugetului Fondului european pentru 

dezvoltare durabilă 
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1.6. Instrumente speciale  

Instrumentele speciale sunt concepute pentru a realiza 

un cadru financiar mai flexibil. Printre acestea se 

numără:  

- Rezerva pentru ajutoare de urgență 

- Fondul de solidaritate al UE 

- Instrumentul de flexibilitate 

- Fondul european de ajustare la globalizare 

Încă o dată, Comisia a trebuit să facă uz cât mai mult 

de instrumentele de flexibilitate pentru a face față 

provocărilor legate de investiții și de migrație.  

De exemplu, a fost necesară mobilizarea sumei de 

275 de milioane EUR în cadrul Instrumentului de 

flexibilitate pentru a furniza finanțare pentru Fondul 

european pentru dezvoltare durabilă.  

 

Fondul de solidaritate al Uniunii Europene poate fi 

mobilizat în cazul dezastrelor majore și regionale, la 

solicitarea autorităților naționale din țara în cauză. 

La mijlocul anului 2017, Comisia a propus 

mobilizarea sumei de 1,2 miliarde EUR în cadrul 

Fondului de solidaritate al UE, aceasta fiind cea mai 

mare sumă mobilizată vreodată într-o singură 

tranșă. Aceasta a reprezentat un răspuns la solicitarea 

guvernului italian de furnizare de sprijin financiar după 

cutremurele din 2016 și 2017 în regiunile italiene 

Abruzzo, Lazio, Marche și Umbria. 

În 2017, au fost primite alte solicitări: trei cazuri în 

Spania (inundațiile din Murcia în 2016, incendiile din 

Doñana în 2017 și incendiile din Galicia în 2017), 

Portugalia, în ceea ce privește incendiile forestiere 

din 2017, două cazuri în Grecia (cutremurele din 

Lesbos și Kos în 2017), Polonia, în ceea ce privește 

furtuna din 2017, Letonia și Lituania, pentru 

inundațiile din 2017, precum și în ceea ce privește 

uraganele Irma și Maria din 2017.  

Încă din prima zi, Comisia a furnizat sprijin pentru a 

răspunde situației de urgență imediate și s-a angajat să 

fie alături de Italia pe parcursul întregului proces de 

reconstrucție. Fondul de solidaritate al UE va sprijini 

operațiunile de reconstrucție și revitalizarea activităților 

economice în regiunile afectate. Banii pot fi utilizați, de 

asemenea, pentru a acoperi costurile serviciilor de 

urgență, ale cazării temporare și ale operațiunilor de 

curățare, precum și ale măsurilor de protecție a 

patrimoniului cultural, în scopul de a diminua sarcina 

financiară suportată de autoritățile italiene la momentul 

respectiv.

Fondul european de ajustare la globalizare a urmărit 

să acorde sprijin lucrătorilor concediați ca urmare a 

unor schimbări structurale majore în tendințele 

comerțului mondial din cauza globalizării sau a 

efectelor negative ale crizei economice și financiare 

mondiale.  

Între 2014 și 2017, au fost prezentate în total 48 de 

solicitări din partea a 11 state membre. În timp ce 

5 solicitări se află încă în etapa de evaluare sau de 

adoptare, alte 40 de solicitări întrunesc criteriile de 

finanțare și, prin urmare, au condus la mobilizarea unei 

sume de aproximativ 128 de milioane EUR pentru 

peste 40 000 de lucrători vizați.  

Pe baza rapoartelor finale primite în 2014, 2015 și 

2016, se poate observa că, în medie, între 46 % și 

47 % din lucrătorii vizați au ocupat un nou loc de 

muncă în urma intervenției Fondului european de 

ajustare la globalizare. În ceea ce privește rapoartele 

finale primite în 2017, rata de reangajare este 

semnificativ mai ridicată și ajunge la 57 %. 

 

 

http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_system/flex/flex_en.cfm#urgence
http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_system/flex/flex_en.cfm#FS
http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_system/flex/flex_en.cfm#flex
http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_system/flex/flex_en.cfm#EGF
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/solidarity-fund/
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