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Conturi în data de 15.12.2011

I. CONTEXT
La 29 iunie 2011, Comisia a adoptat o propunere referitoare la următorul cadru
financiar multianual pentru perioada 2014-2020: Un buget pentru Europa 20201 . Printre
principalele elemente definitorii ale următorului set de programe se află simplificarea
realizării politicilor, orientarea către rezultate şi utilizarea crescută a condiţionalităţii.
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Simplificarea a fost definită un obiectiv esenţial în cadrul comunicării privind
revizuirea bugetului UE 2 , al agendei privind reglementarea inteligentă 3 şi al comunicării
privind următorul cadru financiar multianual, menţionată anterior. Experienţele arată că
în actuala perioadă de programare, diversitatea şi fragmentarea normelor care
reglementează programele de cheltuieli sunt frecvent percepute ca fiind inutil de
complicate şi greu de aplicat şi controlat. Acestea impun o sarcină administrativă
considerabilă asupra beneficiarilor, precum şi asupra Comisiei şi a statelor member.
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Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social european
(FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală
(FEADR) şi viitorul Fond european pentru pescuit şi afaceri maritime (EMFF) (denumite
în continuare „fondurile CSC 4 ”) urmăresc obiective politice complementare, iar
gestionarea lor este partajată între statele membre şi Comisie. Prin urmare, este important
să se maximizeze eficacitatea tuturor instrumentelor structurale în ceea ce priveşte
realizarea obiectivelor, prin crearea unui cadru politic, de reglementare şi instituţional
solid pentru fonduri, prin orientarea către rezultate şi prin monitorizarea progreselor către
obiectivele şi ţintele stabilite în programe, precum şi prin armonizarea normelor privind
punerea în aplicare şi a cerinţelor privind controlul.
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În acest context, prezentul regulament stabileşte un set comun de norme de bază.
El este organizat în două părţi:
Prima parte stabileşte o serie de dispoziţii comune care reglementează toate
instrumentele structurale acoperite de cadrul strategic comun şi se referă la principiile de
asistenţă generale, precum parteneriatul, guvernanţa pe mai multe niveluri, egalitatea
între femei şi bărbaţi, caracterul durabil şi respectarea legislaţiei UE şi naţionale
aplicabile. De asemenea, propunerea conţine elemente comune privind planificarea
strategică şi programarea, inclusiv o listă de obiective tematice comune derivate din
strategia Europa 2020, dispoziţii privind cadrul strategic comun la nivelul Uniunii şi
contractele de parteneriat care urmează să se încheie cu fiecare stat membru. Ea
stabileşte o abordare comună pentru a consolida orientarea către performanţă a politicii
de coeziune, a politicii de dezvoltare rurală şi a politicii privind afacerile maritime şi
pescuitul şi, prin urmare, include dispoziţii privind condiţionalităţile şi analiza
performanţei, dar şi modalităţile de monitorizare, raportare şi evaluare. Se stabilesc, de
asemenea, dispoziţii comune privind punerea în aplicare a fondurilor cadrului strategic
comun (CSC) în ceea ce priveşte normele de eligibilitate, şi sunt definite modalităţi
specifice pentru instrumentele financiare şi dezvoltarea locală plasată sub
responsabilitatea comunităţii.
A doua parte include dispoziţii specifice privind FEDER, FSE şi FC. Printre
acestea se numără dispoziţii în legătură cu misiunea şi obiectivele politicii de coeziune,
cadrul financiar, modalităţile specifice de programare şi raportare, proiectele majore şi
planurile de acţiune comune. A doua parte stabileşte cerinţele privind sistemele de
gestiune şi control din cadrul politicii de coeziune şi elaborează modalităţile specifice de
control şi gestiune financiară.
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În acelaşi timp, Comisia se va asigura că sinergia deja obţinută prin simplificarea
şi armonizarea primului pilon (FEGA – Fondul European de Garantare Agricolă) şi
celui de-al doilea pilon (FEADR) ale politicii agricole comune este menţinută. Prin
urmare, legătura puternică între FEGA şi FEADR va fi menţinută iar structurile deja
existente în statele membre vor fi susţinute.
II. PREZENTAREA PROPUNERII
1. Obiectivul propunerii
a) Obiectivul constă în trasarea unor dispoziţii comune care reglementează
toate fondurile cadrului strategic comun şi sunt bazate pe:
- principiile generale care reglementează contribuţia tuturor fondurilor CSC
care vor include parteneriatul şi guvernanţa pe mai multe niveluri, respectarea legislaţiei
UE şi naţionale aplicabile, promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei, precum şi
dezvoltarea durabilă.
- abordarea strategică pentru a maximiza impactul politicii în ceea ce priveşte
realizarea priorităţilor europene, prin alcătuirea, în cadrul regulamentului, a unei liste de
obiective tematice conforme cu strategia Europa 2020: (1)consolidarea cercetării,
dezvoltării tehnologice şi inovării; (2)sporirea utilizării şi a calităţii şi accesului la
tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor; (3)îmbunătăţirea competitivităţii
întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol (în cazul FEADR) şi a sectorului
pescuitului şi acvaculturii (pentru EMFF); (4)sprijinirea tranziţiei către o economie cu
emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele; (5) promovarea adaptării la
schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor; (6) protecţia mediului şi
promovarea utilizării eficiente a resurselor; (7)promovarea sistemelor de transport
durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore; (8)
promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă; (9)
promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei; (10) investiţiile
în
educaţie,
competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii; (11)consolidarea capacităţii instituţionale şi
o administraţie publică eficientă.
Cadrul strategic comun va traduce obiectivele şi ţintele din cadrul priorităţilor
Uniunii privind o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii în acţiuni-cheie
pentru FEDER, FC, FSE, FEADR şi EMFF.
Contractele de parteneriat dintre Comisie şi fiecare stat membru vor defini
angajamentele partenerilor la nivel naţional şi regional şi ale Comisiei fiind corelate cu
obiectivele strategiei Europa 2020 şi cu programele naţionale de reformă. coeziune şi în
alte rapoarte publice.
- condiţionalităţi şi performanţe - vor fi introduse noi dispoziţii privind
condiţionalitatea pentru a se asigura că finanţarea UE creează stimulente puternice pentru
statele membre în vederea îndeplinirii obiectivelor şi ţintelor Europa 2020.
Condiţionalitatea va îmbrăca atât forma condiţiilor „ex ante”, care trebuie să fie
îndeplinite înainte de plata fondurilor, cât şi a condiţiilor „ex post”, care vor lega
eliberarea fondurilor suplimentare de performanţă.

DEPARTAMENTUL PENTRU STUDII PARLAMENTARE ŞI DREPT COMUNITAR
DIRECŢIA DE DREPT COMUNITAR

3

- modalităţi de gestiune comune – se prevede un sistem de gestiune şi control
care este similar pentru instrumentele de gestiune partajată şi se bazează pe principii
comune. Un sistem de acreditare naţională este instituit pentru a pune în evidenţă
angajamentul statelor membre de a realiza o bună gestiune financiară.
- dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii - statele membre
vor avea posibilitatea de a utiliza procese comune pentru pregătire, negociere, gestionare
şi punerea în aplicare şi vor fi încurajate să facă acest lucru, în special în domeniile în
care este cel mai mult nevoie de o mai bună coordonare a investiţiilor în capital uman şi
în infrastructură.
- instrumente financiare - se propune ca sprijinul pentru întreprinderile şi
proiectele care se aşteaptă să genereze câştiguri financiare substanţiale să fie acordat în
primul rând prin instrumente financiare inovatoare. Deşi instrumentele financiare vor
rămâne similare cu cele utilizate în perioada 2007-2013, ar trebui subliniate anumite
elemente de simplificare.
- monitorizare şi evaluare - pentru toate fondurile CSC includ rolul şi
componenţa comitetului de monitorizare, rapoartele anuale de implementare, reuniunile
anuale de reexaminare, rapoartele privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a
contractului de parteneriat, evaluările ex ante şi ex post.
- reguli de eligibilitate simplificate şi raţionalizate - mulţi dintre beneficiarii
care utilizează fonduri oferite de diferite instrumente de finanţare ale Uniunii se confruntă
cu diferenţe în ceea ce priveşte normele de eligibilitate, care măresc complexitatea
gestionării şi, prin urmare, riscul de eroare. Prin urmare, accentul a fost pus pe măsurile
menite să garanteze că costurile administrative sunt proporţionale şi că sarcina
administrativă legată de gestionarea fondurilor UE de către beneficiari este redusă.
Propunerea prevede principii comune pentru sistemele de gestiune şi control.
În contextul PAC, normele actuale privind costurile administrative şi sistemele de
control vor fi menţinute şi susţinute.
b) Dispoziţii generale aplicabile FEDR, FSE şi FC
Partea a treia a regulamentului defineşte misiunea şi obiectivele politicii de coeziune,
acoperirea geografică a sprijinului acordat, resursele financiare şi principiile de
intervenţie, programarea, proiectele majore, planurile de acţiune comune, dezvoltarea
teritorială, monitorizarea şi evaluarea, informarea şi comunicarea, eligibilitatea
cheltuielilor şi sistemele de gestiune şi control.
- Acoperirea geografică a contribuţiilor - aceasta include o distincţie în ceea ce
priveşte:
Regiunile mai puţin dezvoltate: în conformitate cu TFUE, sprijinirea regiunilor
mai puţin dezvoltate va rămâne o prioritate importantă a politicii de coeziune. Procesul de
recuperare a decalajului va necesita eforturi susţinute pe termen lung într-o lume din ce în
ce mai nesigură. Această categorie se referă la acele regiuni al căror PIB pe cap de
locuitor este mai mic de 75% din PIB-ul mediu al UE-27.
Regiunile de tranziţie: Va fi introdusă o nouă categorie de regiune – „regiunile de
tranziţie” – pentru a înlocui sistemul actual de eliminare progresivă şi de introducere
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progresivă a asistenţei. Această categorie va cuprinde toate regiunile cu un PIB pe cap de
locuitor între 75% şi 90% din media UE-27.
Regiunile mai dezvoltate: Unde există provocări importante care privesc toate
statele membre, cum ar fi concurenţa globală în economia bazată pe cunoaştere, trecerea
la economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi polarizarea socială agravată de
contextul economic actual. Această categorie se referă la acele regiuni al căror PIB pe cap
de locuitor este mai mare de 90% din PIB-ul mediu din UE-27.
Toate regiunile ale căror PIB pe cap de locuitor pentru perioada 2007-2013 era mai mic
de 75% din media UE-25 pentru perioada de referinţă dar al căror PIB pe cap de locuitor
a devenit mai mare de 75% din media UE-27 vor primi două treimi din alocarea lor
pentru 2007-13.
Cote minime pentru FSE vor fi stabilite pentru fiecare categorie de regiuni (25%
pentru regiunile de convergenţă, 40% pentru regiunile de tranziţie şi 52% pentru regiunile
de competitivitate).
FC va sprijini statele membre al căror VNB pe cap de locuitor este mai mic de
90% din media UE-27 pentru realizarea de investiţii în reţelele de transport TEN-T şi în
domeniul mediului. O parte din bugetul Fondului de coeziune (10 miliarde EUR) va fi
rezervată pentru finanţarea reţelelor de transport de bază în cadrul facilităţii „Conectarea
Europei”.
Multe state membre au dificultăţi în a absorbi volume mari de fonduri UE într-o perioadă
limitată de timp. Mai mult, situaţia fiscală din unele state membre a îngreunat şi mai mult
eliberarea fondurilor pentru a asigura cofinanţarea naţională. În vederea creşterii
absorbţiei fondurilor, Comisia propune o serie de măsuri:
-

stabilirea la 2,5% din PIB a plafonului ratelor pentru alocările în domeniul
coeziunii;

-

reducerea ratelor de cofinanţare la nivelul fiecărei axe prioritare din cadrul
programelor operaţionale la 85% în regiunile mai puţin dezvoltate (sau, în
unele cazuri, 80% şi 75%) şi în regiunile ultraperiferice, 60% în regiunile de
tranziţie şi 50% în regiunile mai dezvoltate;

-

includerea în contractele de parteneriat a anumitor condiţii cu privire la
îmbunătăţirea capacităţii administrative.

- Programare strategică consolidată orientată spre rezultate - Comisia propune
introducerea unor planuri de acţiune comune, care sunt operaţiuni care cuprind un grup
de proiecte din cadrul unui program operaţional, cu obiective specifice, indicatori de
rezultat şi realizări stabilite de comun acord de statul membru şi de Comisie. Ele oferă un
sistem simplificat de gestiune şi control, orientat către performanţă.
- Raţionalizarea gestiunii şi controlului financiar - Este necesar ca sistemul de
gestiune şi control să găsească un echilibru între costurile de gestionare şi control, pe de o
parte şi riscurile implicate, pe de altă parte.
Rolul Comisiei în revizuirea ex ante a sistemelor naţionale de gestiune şi control
va fi proporţional, revizuirea obligatorie de către Comisie fiind înlocuită cu o abordare
bazată pe risc.
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Gestionarea datelor electronice poate fi o sursă majoră de reducere a sarcinii
administrative şi, în acelaşi timp, îmbunătăţeşte capacitatea de control a proiectelor şi
cheltuielilor.
2. Elementele juridice ale propunerii
Acţiunea UE este justificată atât în temeiul obiectivelor stabilite la articolul 174
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), cât şi în temeiul principiului
subsidiarităţii. Dreptul de a acţiona este consacrat de articolul 175 din TFUE, care solicită
în mod explicit Uniunii să pună în aplicare această politică prin intermediul fondurilor
structurale, precum şi de articolul 177, care defineşte rolul FC. Obiectivele FSE, FEDER
şi FC sunt definite la articolele 162, 176 şi, respectiv, 177 din TFUE. Acţiunile legate de
agricultură şi pescuit sunt justificate de articolele 38 şi 39 din TFUE.
Articolul 174 din TFUE prevede că se va acorda o atenţie deosebită zonelor
rurale, zonelor afectate de tranziţia industrială şi regiunilor afectate de dezavantaje
naturale şi demografice grave şi permanente, cum ar fi regiunile cele mai nordice, cu
densitate foarte scăzută a populaţiei, precum şi regiunile insulare, transfrontaliere şi
muntoase.
Articolul 349 din TFUE stabileşte că se vor adopta măsuri specifice prin care se
va avea în vedere situaţia economică şi socială structurală a regiunilor ultraperiferice,
caracterizate de anumite trăsături specifice care conduc la o limitare severă a dezvoltării
acestora.
3.

Rezultatele consultărilor cu părţile interesate

Regulamentul are la bază consultări la scară largă cu părţile interesate, inclusiv
statele membre, regiunile, partenerii sociali şi economici, experţi din mediul academic şi
instituţii internaţionale, în contextul pregătirii propunerii pentru fiecare fond structural
pentru cadrul financiar 2014-2020. În acest context au fost utilizate rezultatele evaluărilor
ex post desfăşurate cu privire la programele pentru perioada 2000-2006 şi o gamă largă
de studii şi de recomandări ale experţilor.
Pentru următorul cadru al politicii de coeziune, recomandările experţilor au fost
furnizate prin intermediul Grupului de reflecţie la nivel înalt privind viitoarea politică de
coeziune, o platformă informală înfiinţată pentru a sprijini activitatea Comisiei de
pregătire a orientărilor viitoare ale politicii de coeziune, care s-a reunit în 10 şedinţe între
anii 2009 şi 2011, precum şi prin intermediul unui Grup operativ privind
condiţionalitatea, care s-a reunit de trei ori la începutul anului 2011. O consultare publică
referitoare la concluziile celui de Al cincilea raport privind coeziunea a avut loc între 12
noiembrie 2010 şi 31 ianuarie 2011. În total, s-au primit 444 de contribuţii. Un rezumat al
rezultatelor a fost publicat la 13 mai 2011 5 .
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În ceea ce priveşte viitorul dezvoltării rurale, între 23 noiembrie 2010 şi 25
ianuarie 2011 a avut loc o consultare publică, iar la 12 ianuarie 2011 a fost organizat un
comitet consultativ cu participarea părţilor interesate 6 . În total, Comisia a primit 517
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„Rezultatele consultării publice referitoare la concluziile celui de Al cincilea raport privind coeziunea
economică, socială i teritorială”, Document de lucru al serviciilor Comisiei, SEC(2011) 590 final,
13.5.2011.
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contribuţii. Dintre contribuţiile din partea organizaţiilor, 44% proveneau de la
reprezentanţi ai sectorului agricol şi de prelucrare, 40% de la autorităţi naţionale,
regionale şi locale, organizaţii de mediu, grupuri de reflecţie şi institute de cercetare,
precum şi de la organizaţii de dezvoltare, reprezentanţi ai sectorului comerţului şi
organizaţii de consumatori. Printre celelalte organizaţii (12%) care au participat la
consultare s-au numărat organizaţii de protecţie a consumatorilor, organisme de
gospodărire a apelor şi reprezentanţi ai societăţii civile.
În ceea ce priveşte reforma politicii comune în domeniul pescuitului, în aprilie
2009 a fost adoptată o carte verde 7 , urmată de o consultare publică. În plus faţă de
consultarea publică, au fost organizate în jur de 200 de reuniuni cu statele membre, cu
Comitetul consultativ pentru pescuit şi acvacultură (CCPA) şi cu consiliile consultative
regionale (CCR), cu industria pescuitului, sectorul de prelucrare şi comercializare,
sindicatele, ONG-urile şi comunitatea cercetătorilor.
PF
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Din rezultatele diferitelor consultări publice se pot desprinde o serie de concluzii
comune, care au confirmat următoarele:

4.

-

majoritatea părţilor interesate a susţinut continuarea sprijinului financiar
pentru aceste politici;

-

sprijinul UE ar trebui să se concentreze asupra unei serii de priorităţi, iar
diferitele politici ar trebui aliniate cu strategia Europa 2020;

-

în special în privinţa politicii de coeziune, părţile interesate au susţinut
necesitatea unei abordări mai puternic orientate către rezultate, existând un
sprijin puternic pentru stabilirea unui set mai transparent şi simplificat de
proceduri de gestiune financiară.

Obiectivele specifice
A. Principiul subsidiarităţii

Propunerea respectă principiul subsidiarităţii, întrucât sarcinile care revin
fondurilor sunt stabilite în tratat, iar politica este pusă în aplicare în conformitate cu
principiul gestiunii partajate şi respectând competenţele instituţionale ale statelor membre
şi ale regiunilor.
B. Evaluarea impactului
Propunerea se bazează pe trei evaluări ale impactului: una realizată pentru
FEDER, FC şi FSE, una pentru FEADR şi una pentru EMFF. Printre aspectele analizate
de evaluările impactului se numără valoarea adăugată UE, performanţa şi realizarea
politicilor, precum şi simplificarea şi armonizarea normelor. Opţiunile evaluate în cadrul
evaluărilor impactului s-au referit la:
- Crearea valorii adăugate europene - este necesar ca programele structurale: a)
să-şi concentreze contribuţiile asupra priorităţilor UE şi b) să asigure coordonarea cu alte
politici ale UE şi instrumente financiare. Există un consens larg în rândul părţilor
interesate în ceea ce priveşte rolul diferitelor politici (politica de coeziune, politica de
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dezvoltare rurală şi politica pentru afaceri maritime şi pescuit) în ceea ce priveşte
contribuţia la realizarea strategiei Europa 2020 8 .
PF

FP

- Creşterea performanţei politicii - este necesară o combinaţie de condiţii
strategice şi de reglementare, precum şi investiţii publice, pentru a aborda în mod eficient
obstacolele în calea creşterii economice. Opţiunile examinate în acest context au fost: a)
statu-quo-ul (condiţionalitate macrofiscală în cadrul FC, conformitate procedurală,
conformitate cu legislaţia sectorială a UE şi cu cadrele strategice, chiar şi în condiţiile
unei aplicări nesistematice, lipsa dispoziţiilor privind performanţa); b) condiţii ex ante, de
îndeplinit anterior adoptării programelor; c) condiţii ex post, inclusiv un cadru de
performanţă şi rezerva de performanţă; d) o condiţionalitate macrofiscală consolidată; e)
o opţiune combinată. Opţiunea preferată a fost opţiunea combinată, deoarece această
opţiune ar permite abordarea condiţiilor prealabile necesare pentru utilizarea eficientă a
fondurilor CSC şi ar oferi stimulente în vederea atingerii obiectivelor şi ţintelor
prestabilite şi alinierea punerii în aplicare a programelor la guvernanţa economică a
Uniunii.
- Simplificare – reducerea costurilor administrative şi reducerea la minimum a
riscului de erori - Sistemele de gestiune şi control trebuie să asigure şi prevenirea şi
detectarea neregulilor, inclusiv a fraudelor şi, prin urmare, să ofere o asigurare rezonabilă
privind corectitudinea cheltuielilor.
O abordare proporţională incluzând un regim de control bazat pe risc,
disponibilitatea unei game largi de opţiuni de rambursare şi e-guvernanţa la nivelul
statelor membre şi al regiunilor este opţiunea preferată, deoarece aceasta ar putea
determina o reducere potenţială semnificativă a costurilor aferente controalelor şi o
scădere a volumului de muncă şi, de asemenea, ar respecta mai mult principiul
subsidiarităţii.
C. Implicaţii bugetare
Propunerea Comisiei privind un cadru financiar multianual prevede o sumă de
376 de miliarde EUR pentru coeziunea economică, socială şi teritorială în perioada 20142020.
Bugetul propus pentru perioada 2014-2020
Regiunile mai puţin dezvoltate
Regiunile de tranziţie
Regiunile mai dezvoltate
Cooperare teritorială
Fondul de coeziune
Alocare suplimentară pentru regiunile ultraperiferice
şi cu densitate redusă a populaţiei
Facilitatea „Conectarea Europei” în domeniul
transporturilor, al energiei şi al TIC

Miliarde EUR
162,6
38,9
53,1
11,7
68,7
0,926
40 (şi 10 miliarde EUR suplimentare
destinate unei utilizări specifice în
cadrul Fondului de coeziune)

*Toate cifrele sunt exprimate în preţurile constante din 2011
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Concluziile Consiliului privind Al cincilea raport privind coeziunea economică, socială
3068-a reuniune a Consiliului Afaceri Generale, Bruxelles, 21 februarie 2011.

i teritorială, a
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Urmărind creşterea rolului fondurilor CSC în îndeplinirea ţintelor principale ale
strategiei Europa 2020, propunerea Comisiei a stabilit, de asemenea, cote minime pentru
FSE pentru fiecare categorie de regiuni. Aplicarea acestor cote duce la o cotă minimă
globală pentru FSE de 25% din bugetul alocat politicii de coeziune, adică 84 de miliarde
EUR. Este important de reţinut că alocarea minimă din FSE indicată include bugetul
pentru o propunere viitoare a Comisiei privind sprijinul alimentar pentru persoanele cele
mai defavorizate.
Propunerea Comisiei privind finanţarea din FEADR şi EMFF va fi inclusă în
reglementările specifice fondurilor pentru fiecare fond.
III. LISTA DOCUMENTELOR UE RELEVANTE
1. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind
dispoziţii specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare
regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană [COM(2011) 611]
2. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind
Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006
[COM(2011) 612]
3. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind
anumite dispoziţii privind Fondul european de dezvoltare regională şi obiectivul
„Investiţii pentru creştere şi ocupare a forţei de muncă” şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 [COM(2011) 614]
4. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială
(GECT) în ceea ce priveşte clarificarea, simplificarea şi îmbunătăţirea constituirii
şi punerii în aplicare a unor astfel de grupări [COM(2011) 610]
5. 32011H1025(01) Recomandarea Comisiei din 21 octombrie 2011 privind
iniţiativa de programare în comun din domeniul cercetării Europa urbană –
schimbări urbane la nivel global, soluţii comune la nivel european JO C 312,
25.10.2011, p
6. COM (2011)615
7. http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=ro&DosId=200889
HT

TH

8. SEC (2011)1141
9. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011SC1141:RO:NOT
HT
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10. SEC (2011)1142
11. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011SC1142:RO:NOT
HT
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12. Avizul Curţii de Conturi nr. 7/2011 [prezentat în temeiul articolului 287 alineatul
(4) al doilea paragraf din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene]
referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al
Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi
afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum şi de
stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006.
Întocmit de: Mihaela MURARU – MÂNDREA,
Consilier parlamentar,
Şef Serviciu drept comunitar şi jurisprudenţă comunitară
La data de: 11 noiembrie 2011
Actualizat la data de: 29 martie 2012
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