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1. Provocările în ce privește deciziile luate pentru bugetul UE pentru perioada 2014-2020, într-

un context de criză economică şi socială, în comparație cu perioada precedentă 2007-2013. 

Instituțiile Uniunii Europene (Comisia, Consiliul și Parlamentul) au adoptat, la începutul lunii iulie 

2013, cadrul financiar multianual, adică bugetul UE pentru perioada 2014-2020, după luni de discuții 

și negocieri dificile, într-un context de criză financiară, economică și socială fără precedent pentru 

statele membre ale UE. În final, bugetul UE 2014-2020 va trebui redus cu aproximativ 7% față de cel 

pentru perioada precedentă 2007-2013 (908 de miliarde de euro pentru acoperirea cheltuielilor în 

comparație cu 977 de miliarde de euro), chiar dacă acordul prevede o anumită flexibilitate în 

utilizarea fondurilor. 

Cu toate acestea, în conformitate cu „raportul strategic” privind punerea în aplicare a programelor în 

ce privește politica de coeziune economică și socială pentru perioada 2007-2013, publicat de Comisia 

Europeană la 18 aprilie 2013, investițiile finanțate de Fondul social european (FSE), Fondul european 

de dezvoltare regională (FEDER) și Fondul de coeziune au contribuit la depășirea crizei și la generarea 

de creștere economică; făcând posibile, în special, creșterea substanțială a numărului de persoane 

care beneficiază de sprijin pentru încadrarea în muncă (de la 10 milioane pe an, înainte de 2010, la 

aproape 15 milioane pe an din 2010 până în prezent), și, începând cu 2010, accelerarea considerabilă 

a rezultatelor în domeniul sprijinului adus IMM-urilor: s-au creat aproximativ 400 000 de locuri de 

muncă (dintre care jumătate în perioada 2010-2011), inclusiv 15 600 de locuri de muncă în domeniul 

cercetării și 167 000 de locuri de muncă în sectorul IMM-urilor. 

Prin intermediul acestor trei fonduri - Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul 

social european (FSE) și Fondul de coeziune - politica de coeziune economică și socială a UE 

investește 347 de miliarde de euro (dintre care 76 de miliarde de euro din cadrul FSE) în cele 27 de 

state membre pentru perioada 2007-2013. Această sumă reprezintă 35% din bugetul total al UE 

pentru aceeași perioadă (975 de miliarde de euro). 

 

Reamintim obiectivele, bugetul și marile principii de intervenție ale programului pentru perioada 

2007-2013 și schimbările aduse programului pentru perioada 2014-2020: politica de coeziune pune 

la dispoziție cadrul pentru investiții, precum și sistemul de punere în aplicare necesare pentru 

realizarea obiectivelor strategiei politice europene pentru perioada respectivă (Strategia de la 

Lisabona pentru primul deceniu al anilor 2000, Strategia Europa 2020 pentru cel de-al doilea 

deceniu). Politica de coeziune a fost revizuită în vederea unei puneri în aplicare mai eficiente și în 

vederea unei cât mai bune alinieri la obiectivele Strategiei Europa 2020. În vederea unei structurări 

coerente a politicii de coeziune regională, programarea perioadei 2007-2013 s-a axat asupra a 3 

obiective comunitare: „Convergență”, „Competitivitate regională și ocupare a forței de muncă” și 

„Cooperare teritorială europeană”. Aceste obiective sunt finanțate de unul sau mai multe fonduri 

împărțite, la rândul lor, în programe operaționale (PO) aplicabile la nivel național și/sau regional. 
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Programarea 2014-2020 ține seama de următoarele cinci obiective principale ale Strategiei Europa 

2020: 

1. Ocuparea forței de muncă: asigurarea unui loc de muncă pentru 75% din populația cu vârsta 

cuprinsă între 20 și 64 de ani. 

2. Cercetarea și dezvoltarea: investirea a 3% din PIB-ul UE în cercetare-dezvoltare (C-D). 

3. Schimbările climatice și energia: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% în 

comparație cu anul 1990, utilizarea de energie din surse regenerabile în proporție de 20%, 

sporirea cu 20% a eficienței energetice. 

4. Educație: reducerea ratei de abandon școlar sub nivelul de 10% și asigurarea unui procentaj de 

cel puțin 40% din populația cu vârste între 30 și 34 de ani cu diplomă de învățământ superior. 

5. Sărăcie și excluziune socială: reducerea cu cel puțin 20 de milioane a numărului persoanelor 

afectate sau amenințate de sărăcie și excluziune socială. 

 

Un alt element important al obiectivelor bugetului UE pentru perioada 2014-2020 îl constituie 

recomandarea Comisiei Europene, aprobată de Consiliu și de Parlamentul European, de a aloca cel 

puțin 20% din bugetul UE proiectelor consacrate Pachetului european privind energia și clima 

(directivele europene privind obiectivele 20/20/20), cu mobilizarea, totodată, a contribuției BEI, ca 

oportunitate de a depăși criza, cu un impact considerabil asupra ocupării forței de muncă și modului 

de gestionare a tranziției sociale și profesionale, nevoile în materie de formare fiind, în acest 

domeniu, un obiectiv dominant. În acest sens, în Spania s-au înregistrat experiențe de bune practici 

de parteneriat care implică organizațiile sindicale (perioada 2007-2013) în ce privește proiectele de 

acest tip (programul Empleaverde, proiectul Informa-Ambiental). 

2. Provocările în materie de aplicare a articolului 5 din noul regulament în termeni de implicare 

a partenerilor sociali în contextul experiențelor înregistrate în perioada 2007-2013. 

Cu toate acestea (și tocmai acesta constituie punctul principal al acestui studiu), propunerile 

Comisiei Europene, susținute de Consiliu și Parlamentul European, privind fondurile care fac obiectul 

cadrului strategic comun pentru perioada 2014-2020 stabilesc clar obligația statelor membre de a 

implica partenerii economici și sociali, și deci organizațiile sindicale, în toate etapele procesului de 

gestionare a fondurilor care intră în domeniul de aplicare al acestui studiu, adică a fondurilor 

structurale (FSE și FEDER) și a fondurilor de coeziune, care sunt consacrate politicii de coeziune 

economică și socială a UE. 

Punerea în aplicare generalizată a principiului parteneriatului (cu integrarea unui cod european de 

conduită în materie de parteneriat, CECP), întemeiată pe articolul 5 din propunerea de regulament 

care definește dispozițiile comune, urmărește mai multe obiective.  

Într-adevăr, aceasta urmărește optimizarea gestionării fondurilor europene, promovând utilizarea 

lor eficientă, care să corespundă nevoilor și așteptărilor grupurilor de populație vizate. Aceasta 
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trebuie să permită exploatarea cunoștințelor și a experienței partenerilor implicați în domeniile lor 

de interes și, astfel, optimizarea gestionării politicilor puse în aplicare. În sfârșit, aceasta trebuie să 

permită difuzarea inovării, a culturii dialogului, dar și o mai bună acceptare a acțiunilor inițiate 

(legitimitate sporită). 

Analiza critică a practicii parteneriatului în cele 12 state membre ale UE care fac obiectul prezentului 

studiu pentru perioada 2007-2013 demonstrează în mod clar avantajele parteneriatului.  

În eșantionul utilizat pentru studiu au fost analizate exemple de bune practici care privesc toate 

etapele procesului de gestionare a fondurilor structurale: programarea, punerea în aplicare, 

monitorizarea și evaluarea utilizării fondurilor. S-au înregistrat însă decalaje mari între diversele 

state membre în ce privește calitatea parteneriatului, implicarea partenerilor având uneori un 

caracter doar formal (în special în țările din Europa Centrală şi de Est), sau chiar între regiunile 

aceluiași stat membru (cum este cazul landurilor germane).  

Este important să se sublinieze că punerea în aplicare a unui parteneriat eficient presupune 

întrunirea anumitor condiții preliminare: 

În primul rând, parteneriatul trebuie să privească toate etapele procesului de gestionare și trebuie să 

fie pus în aplicare cât mai în amonte. Într-adevăr, participarea la etapa de programare este esențială 

pentru a avea un impact asupra obiectivelor urmărite, precum și asupra mijloacelor utilizate pentru 

atingerea acestor obiective. 

La rândul ei, evaluarea este la fel de importantă atunci când este realizată în mod corespunzător, iar 

rezultatele ei sunt exploatate pentru a îmbunătăți gestionarea fondurilor în momentul punerii în 

aplicare a cadrului financiar multianual următor. Ea permite asigurarea unei optimizări continue a 

acțiunilor realizate și este decisivă pentru sustenabilitatea acestora.  

Implicarea partenerilor în toate etapele procesului necesită însă ca acestora să li se asigure 

mijloacele pentru a îndeplini sarcinile care le-au fost încredințate. Într-adevăr, procesul de 

guvernanță pe mai multe niveluri a fondurilor structurale este foarte complex. Această dezvoltare a 

capacităților depinde nu doar de cunoștințele indispensabile de care trebuie să dispună partenerii, ci 

și de mijloacele care le sunt conferite, cum ar fi structurile de sprijin, dar și de coordonare și 

reprezentare.  

În sfârșit, parteneriatul nu ar putea exista fără ca guvernanţa acestuia să aibă un caracter oficial. 

Implicarea unei multitudini de parteneri, exigențele în materie de coordonare și de transmitere a 

informației, dar și necesitatea de a asigura transparența impun definirea de reguli clare.  
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3. Capacitatea de a implica actorii sindicali în amonte de procedurile de programare depinde, în 

mare parte, de cultura dialogului social. 

Etapa de programare a gestionării fondurilor structurale este fundamentală, dat fiind că este 

consacrată definirii obiectivelor, strategiilor și acțiunilor care vor fi puse în aplicare. La nivel 

european, în general, se înregistrează o implicare efectivă a organizațiilor sindicale (OS) în pregătirea 

cadrului strategic de referință național (CSRN) și în conceperea programelor operaționale, chiar dacă 

aceasta poate lua diverse forme, în funcție de particularitățile fiecărei țări. Astfel, în întregul 

eșantion al studiului, OS ocupă un loc în rândul organelor consultative și sunt reprezentate în 

instanțele de dialog social tripartit care au un impact considerabil asupra conținutului CSRN și al 

programelor operaționale. Calitatea implicării lor poate însă varia, iar aceasta depinde, în mare 

parte, de cultura dialogului social existentă în țara respectivă. În acest sens, se pot remarca diferențe 

mari în ce privește modul de implicare a partenerilor între țări ca Franța, Germania sau Italia (care au 

deja o cultură a dialogului cu tradiție și profund înrădăcinată în mentalitatea oamenilor) și țările din 

Europa de Est (Polonia și Republica Cehă, în special). Aceste diferențe privesc conținutul dialogului, 

dar și elemente mai oficiale, cum ar fi frecvența întrunirilor și accesul la documentație. Trebuie 

totodată să se vegheze la reprezentarea echilibrată a părților implicate, ceea ce nu se întâmplă 

întotdeauna (a se vedea exemplul Ungariei).  

Pe de altă parte, etapa de programare trebuie, totodată, să constituie ocazia de a realiza o analiză 

contextuală, care să permită să se verifice dacă parteneriatul este adaptat și rolul său bine înțeles de 

părțile implicate, precum și analiza în comun a nevoilor, identificarea precisă a grupurilor-țintă, dar și 

a obstacolelor (regulamentare sau juridice) și a blocajelor. În sfârșit, un bilanț al experiențelor 

precedente ale parteneriatului constituie momentul oportun pentru identificarea sinergiilor. Astfel, 

pentru etapa de programare 2007-2013 s-au înregistrat exemple de bune practici în special în 

Germania, Franța și Italia, dar și în România (studiu contextual privind nevoile în materie de ajutor 

pentru persoanele cele mai defavorizate și în materie de desfășurare de politici active ale pieței 

forței de muncă) și în Ungaria (consultarea amplă a mai multor mii de organizații). Exemplul Irlandei 

merită, de asemenea, menționat. În această țară, a fost negociat un foarte amplu acord de 

parteneriat privind un număr mare de tematici, iar acesta a fost pus în aplicare în amonte de 

conceperea planului național de dezvoltare (un amplu plan de investiții în valoare de peste 180 de 

miliarde de euro), dintre care o parte consacrată utilizării fondurilor structurale.  

4. Valoarea adăugată a parteneriatului este, fără îndoială, cea mai vizibilă în ceea ce privește 

elaborarea invitațiilor de a prezenta proiecte și procedurile de selectare a proiectelor. 

În general, OS sunt implicate în mică măsură în definirea procedurilor de punere în aplicare și de 

elaborare a reglementărilor. Această dificultate de implicare a OS se explică prin caracterul tehnic al 

acestei etape și prin rolul care îi revine, în acest caz, administrației publice. Totuși, OS le revine un 
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rol, și anume acela de a identifica blocajele care pot interveni (Republica Cehă reprezintă un 

exemplu de bună practică în acest sens).  

În ce privește elaborarea invitațiilor de a prezenta propuneri și selectarea proiectelor, și în acest caz, 

implicarea OS depinde, în mare măsură, de nivelul dialogului social din țara respectivă. Nivelul de 

implicare poate varia de a consultarea încă din etapa preliminară la simpla informare. În general, OS 

subliniază că nivelul lor de implicare este mai mare în ce privește gestionarea fondurilor din cadrul 

FSE decât a celor din cadrul FEDER.  

Există cazuri de bune practici care demonstrează clar avantajele unei gestionări a fondurilor 

europene de către partenerii înșiși. Acesta este, de exemplu, cazul în Franța (proiecte de formare a 

sindicaliștilor la nivel regional) și în Spania (proiect regional de prevenire a abandonului școlar). Și în 

Germania se poate observa această tendință. În această țară, implicarea OS în această etapă a 

permis conferirea unui caracter durabil acțiunilor realizate (introducerea criteriului „good arbeit”, 

inițiativa „Weiter Bilden”). Dimpotrivă, cazul Poloniei demonstrează slăbiciunile cauzate de lipsa de 

implicare a OS.  

5. Trebuie încă depus un efort important în materie de oficializare a procedurilor 

parteneriatului, în special în ce privește etapa de monitorizare și evaluare. 

În ce privește monitorizarea și evaluarea, în toate țările incluse în eșantion, OS sunt reprezentate în 

mod diferențiat în comitetele de monitorizare. În ce privește FSE, în general, OS sunt membre cu 

drepturi depline și dispun de drept de vot. În ce privește FEDER și FEADR, participarea acestora este 

mai rară. Trebuie încă depuse eforturi în special în materie de oficializare a parteneriatului. Chiar și 

în cazul Germaniei, s-au subliniat dificultatea de a obține în prealabil toate documentele necesare și 

o anumită lipsă de transparență în utilizarea fondurilor. 

Mai mult, OS, la fel ca ceilalți parteneri sociali, sunt implicate în mică măsură în evaluarea gestionării 

fondurilor structurale, implicarea lor limitându-se la simpla transmitere de informații. Și totuși, 

această etapă are importanța sa, contribuind la îmbunătățirea programării și analizarea erorilor 

comise anterior pentru a trage învățăminte din acestea. Rolul potențial al partenerilor sociali nu ar 

trebui subestimat nici în etapele de evaluare intermediară a gestionării fondurilor (a se vedea cazul 

de bună practică din Italia care a permis reatribuirea unei părți a fondurilor structurale acțiunilor 

menite să combată efectele crizei economice). 

6. Dezvoltarea asistenței tehnice reprezintă una dintre principalele solicitări ale organizațiilor 

sindicale în cadrul gestionării fondurilor structurale ale UE 

Extinderea și îmbunătățirea capacităților tehnice ale OS reprezintă o preocupare în marea majoritate 

a țărilor care fac obiectul studiului. Această capacitate tehnică a partenerilor sociali este 

fundamentală, având în vedere că ea condiționează calitatea contribuției lor la dezvoltarea 

parteneriatului în perioada de programare 2014-2020. Recomandările noastre în materie de 
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asistență tehnică acordată OS și partenerilor sociali sunt următoarele: este necesară dobândirea de 

competențe tehnice, pe de o parte în materie de programare și gestionare a fondurilor structurale, 

pe de altă parte în materie de analiză a problemelor ridicate în etapa de identificare a nevoilor. În 

sfârșit, sprijinul operațional este indispensabil pentru a compensa lipsa de mijloace puse la dispoziția 

OS (a se vedea, de exemplu, situația din Polonia, Republica Cehă sau Finlanda). 

Gestionarea fondurilor structurale europene este un mecanism complex. Înțelegerea sa necesită 

programe de formare ad hoc pentru responsabilii sindicali de pe teren, nu doar la nivel național, ci și, 

mai ales, la nivel regional, unde, adesea, mijloacele lipsesc (proiectul Speslab pus în aplicare în Italia 

este un exemplu în acest sens).  

Un alt aspect al asistenței tehnice care a fost subliniat privește faptul că numeroase OS se confruntă 

cu lipsa de resurse organizaționale pentru a pune la dispoziție reprezentanți competenți în instanțele 

care asigură programarea, monitorizarea și evaluarea gestionării fondurilor structurale și de 

coeziune (în Polonia și în Finlanda).  

7. Generalizarea asistenței tehnice este cu atât mai necesară cu cât principiul parteneriatului 

trebuie extins.  

Chestiunea consolidării resurselor este cu atât mai esențială cu cât extinderea parteneriatului este 

menită să sporească implicarea OS și, prin urmare, necesită un angajament mai puternic din partea 

acestora. Proiectul de cod de conduită propus de Comisia Europeană menționează, de altfel, 

necesitatea ca partenerii să fie selecționați în funcție de capacitățile și competențele lor în materie 

de participare la parteneriat. Această chestiune nu privește doar volumul de lucru sau contribuția 

tehnică a partenerilor, și deci cunoașterea nevoilor și expertiza în domeniu. Ea privește totodată 

coordonarea și transmiterea informației. În acest sens, problematica trebuie privită dintr-o dublă 

perspectivă: cea a relației orizontale cu ceilalți parteneri și cea a coordonării verticale (structuri 

naționale, regionale și locale).  

Astfel, ar trebui dezvoltată implementarea de structuri adecvate, cum ar fi centrele de coordonare a 

parteneriatelor (a se vedea cazurile de bune practici din Germania și Irlanda, unde organismul POBAL 

pune la dispoziția partenerilor o asistență tehnică corespunzătoare). Ar trebui, de asemenea, depus 

un efort în ce privește îmbunătățirea competențelor personalului din administrația publică. Astfel, 

CSRN italian subliniază necesitatea ca personalul din administrația publică să fie format în spiritul 

parteneriatului și al exercitării acestuia. 
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