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Fondurile structurale ale UE reprezintă o sursă vitală de investiții publice care 
favorizează creșterea economică pentru Uniunea Europeană. În perioada 2007 -2013, 
sunt disponibile aproape 350 de miliarde EUR reprezentând finanțare din fondurile 
structurale pentru investiții în regiunile Europei, din care 132 de miliarde au fost deja 
plătite. Rata investițiilor va crește în 2012 și în 2013, întrucât din ce în ce mai multe 
proiecte vor ajunge în etapa de maturitate. 

Fondurile structurale ale UE sunt expresia concretă a solidarității și totodată un vector 
important pentru redresare și convergență. Împreună cu cofinanțarea asigurată de statele 
membre, fondurile structurale ale UE reprezintă o proporție foarte importantă a 
investițiilor publice în Europa – peste jumătate din totalul investițiilor publice din mai 
multe state membre. Într-un moment în care este necesară consolidarea fiscală, fondurile 
structurale ale UE constituie, prin urmare, o contribuție majoră pentru prosperitatea 
Europei în viitor și pentru atingerea obiectivelor noastre comune din cadrul strategiei 
Europa 2020. 

Grafic: Fondurile structurale și cofinanțarea națională exprimate ca procent din totalul investițiilor 
publice   (media pe 2009-2011) 
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Fondurile structurale și răspunsul la criza financiară 

De la izbucnirea crizei, Comisia Europeană, în parteneriat cu statele membre, nu a 
precupețit nici un efort pentru a se asigura că fondurile structurale ajung rapid acolo unde 
este cel mai mult nevoie de ele. Comisia Europeană a propus o serie de modalități 
inovatoare pentru a accelera plățile din fondurile structurale și pentru ca acestea să fie 
mai flexibile și să răspundă mai bine nevoilor, în special în statele membre cele mai 
vulnerabile. 

Grație acestor măsuri, în special creșterii ratei de cofinanțare din partea UE pentru nouă 
state membre și majorării suplimentare a fondurilor acordate statelor membre afectate cel 
mai mult de criză, în economia europeană s-au injectat deja încă 14,5 miliarde EUR. 
Alte inovări importante cu impact real pe teren au inclus modificări ale normelor pentru a 
se permite finanțarea capitalului circulant, ceea ce a reprezentat un imbold considerabil 
pentru IMM-urile din întreaga UE.  

Comisia a încercat, de asemenea, să maximizeze impactul finanțării structurale, printr-o 
colaborare strânsă cu Banca Europeană de Investiții. De exemplu, este acordat sprijin 
direcționat acelor state membre care pun în aplicare în prezent un program economic de 
ajustare, sub forma unui nou mecanism de partajare a riscurilor. Având la bază o 
propunere a Comisiei Europene, această facilitate este instituită pentru a asigura credite și 
garanții pentru proiecte importante de infrastructură printr-un acord de partajare a riscului 
cu BEI. 

Reprogramarea fondurilor structurale 

Dacă multe dintre prioritățile identificate la momentul conceperii programelor curente ale 
fondurilor structurale sunt pe deplin relevante și astăzi, fondurile alocate proiectelor 
neperformante sau care nu sunt o primă prioritate ar putea fi redirecționate pentru a 
sprijini prioritățile care apar sau pentru a consolida prioritățile existente. 

Între anii 2008 și 2011, au fost deja reprogramate în acest mod 20 de miliarde EUR 
pentru a sprijini nevoile cele mai stringente, din această sumă, peste 16 miliarde EUR 
fiind reprogramate în cadrul Fondului european de dezvoltare regională și al Fondului de 
coeziune, iar peste 3 miliarde EUR - în cadrul Fondului social european.  
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Tabel: Reprogramare defalcată pe state membre (între 2008 și 2011) 

REPROGRAMARE  REPROGRAMARE   Total fonduri 
UE 

disponibile* Total FEDR/
FC FSE  

 Total fonduri 
UE 

disponibile* Total FEDR/
FC FSE 

UE 338 821 19 801 16 430 3 371  LT 6 776 430 387 43 

BE 2 064 40 27 13  LU 51 0 0 0 

BG 6 674 461 461 0  HU 24 921 1 114 1 037 77 

CZ 26 540 1 684 1 503 181  MT 840 17 17 0 

DK 510 21 0 21  NL 1 660 142 51 91 

DE 25 489 587 432 155  AT 1 205 38 38 0 

EE 3 404 75 58 17  PL 67 186 4 618 4 098 520 

IE 751 313 96 217  PT 21 412 3 949 3 538 411 

EL 20 210 0 0 0  RO 19 213 153 153 0 

ES 34 658 3 136 1 952 1 184  SI 4 101 305 305 0 

FR 13 449 506 501 5  SK 11 498 630 623 7 

IT 27 958 1 111 821 290  FI 1 596 0 0 0 

CY 612 0 0 0  SE 1 626 0 0 0 

LV 4 530 138 0 138  UK 9 891 331 331 0 
 

*2007-2013 în milioane EUR 

Această reprogramare a avut drept rezultat un sprijin mai bine direcționat către 
investițiile favorabile creșterii economice în domenii precum cercetare, dezvoltare și 
inovare, sprijin pentru IMM-uri, servicii electronice, infrastructură, eficiență energetică, 
politici ale pieței forței de muncă pentru grupurile cele mai vulnerabile și incluziune 
socială. De exemplu: 

- sprijinul pentru cercetare, inovare și pentru întreprinderi a crescut cu 9 %, ceea ce 
înseamnă o finanțare suplimentară de 2 miliarde EUR. De exemplu, în 2011, o 
revizuire a alocării către Polonia a condus la o majorare de 1,1 miliarde EUR 
reprezentând sprijin din FEDR pentru infrastructură de cercetare, activități 
desfășurate în centre și firme de cercetare și alte tipuri de sprijin pentru întreprinderi; 

- prioritățile din domeniul energiei durabile au fost consolidate printr-o alocare 
suplimentară de 915 milioane EUR pentru eficiență energetică. De exemplu, în cursul 
anilor 2010 și 2011, Franța și-a reprogramat o parte din alocările din FEDR prin 
realocarea unei mari părți din fondurile existente pentru eficiență energetică și prin 
majorarea cu 100 de milioane EUR a alocărilor destinate eficienței energetice. Acest 
lucru a condus la crearea sau la păstrarea a 15 000 de locuri de muncă printr-o 
investiție totală de 1 miliard EUR; 

- accesul IMM-urilor la finanțare a fost sporit printr-un sprijin crescut pentru peste 
300 de instrumente de capital pentru IMM-uri, garanții și împrumuturi în întreaga 
UE. S-au creat astfel aproximativ 90 000 de locuri de muncă și au fost atrase 
investiții private suplimentare de aproximativ 12 miliarde EUR; 

- Fondul social european a fost utilizat pentru a oferi oportunități grupurilor vulnerabile 
afectate cel mai mult de criza financiară, in special tinerilor. Spania, Ungaria, Irlanda, 
Letonia, Polonia și Portugalia au realocat 1,2 miliarde EUR pentru a răspunde 
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provocărilor pieței muncii, pentru a reduce șomajul și pentru a stimula crearea de 
locuri de muncă. Republica Cehă, Italia, Polonia și Portugalia și-au majorat alocările 
din FSE destinate investițiilor legate de dezvoltarea capitalului uman. 

Pornind de la progresele înregistrate deja, se pot efectua realocări suplimentare pentru a 
se sprijini creșterea economică și crearea de locuri de muncă. La sfârșitul anului 2011, un 
procent semnificativ din finanțarea din fondurile structurale disponibilă pentru perioada 
2007 – 2013 nu fusese alocat încă unor proiecte specifice. Procentul finanțării UE 
nealocate variază semnificativ de la un stat membru la altul, dar s-a estimat că, în total, 
mai erau încă aproximativ 82 de miliarde EUR nealocate în întreaga UE. 

Statele membre au convenit la Consiliul European din ianuarie să utilizeze aceste fonduri 
cât mai mult posibil pentru a furniza un sprijin intens domeniilor care sunt esențiale 
pentru redresarea economică UE, în special pentru a sprijini IMM-urile și a combate 
șomajul în rândul tinerilor. 

În această direcție s-a concentrat activitatea echipelor comune de acțiune create de 
Comisia Europeană și autoritățile naționale în acele state membre care înregistrează cele 
mai mari rate ale șomajului în rândul tinerilor. Prin această activitate, sunt alocate 
7,3 miliarde EUR reprezentând finanțare din fondurile structurale, în vederea realocării 
sau a unei mobilizări accelerate. Se estimează că acest lucru va asigura un sprijin foarte 
necesar pentru 56 000 de IMM-uri și 460 000 de tineri1. 

Perspective  

Comisia Europeană a făcut propuneri ambițioase cu privire la politica de coeziune în 
perioada 2014 – 2020. Aceste propuneri, odată adoptate, vor continua numeroasele 
succese înregistrate în prezent, prin acordarea unei atenții și mai mari creșterii economice 
și locurilor de muncă și prin asigurarea faptului că fondurile structurale consolidează 
noul sistem european de guvernanță economică.  

În plus, se mai pot face încă multe înainte de 2014 pentru a canaliza fondurile structurale 
existente în vederea sprijinirii redresării economice. În special, Comisia Europeană invită 
statele membre să colaboreze îndeaproape cu ea pentru: 

- a identifica și a exploata alte oportunități pentru reprogramarea fondurilor structurale, 
în vederea impulsionării creșterii economice și a creării de locuri de muncă; 

- a accelera absorbția fondurilor structurale pentru a limita riscul dezangajării 
fondurilor și 

- a crește sinergiile dintre fondurile structurale ale UE și împrumuturile BEI, în special 
în țările care fac obiectul unor programe ale UE și în alte țări vulnerabile.  

 

* * 
* 

                                                 
1 Pentru informații suplimentare privind modul în care fondurile structurale sunt folosite pentru a ajuta tineri, a se vedea: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/pdf/council_dinner/youth_action_team_ro.pdf 


