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5 priorităţi de investiţii 



  

1. Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, 

transformare economică și susținerea întreprinderilor mici 
și mijlocii; 

 

2. Europă mai verde, cu emisii reduse de carbon, prin 

punerea în aplicare a Acordului de la Paris și prin investiții în 
tranziția energetică, surse regenerabile 

 

3. Europă mai conectată, cu transport strategic și rețele 

digitale 



4. Europă mai socială , care îndeplinește obiectivele 

Pilonului european al drepturilor sociale și susține locurile de 

muncă de calitate, învățământul, competențele, incluziunea 
socială și accesul egal la servicii medicale;  

 

5. Europă mai apropiată de cetățeni , prin sprijinirea 

strategiilor de dezvoltare plasate sub responsabilitate locală 
și dezvoltarea urbană durabilă în întreaga UE. 



Priorităţi în funcţie de VNB 
• Majoritatea investițiilor Fondului european de dezvoltare regională 

(FEDR) și ale Fondului de coeziune (FC) vor fi direcționate către primele 
două priorități 

• În funcție de venitul lor național brut (VNB) pe cap de locuitor, statele 

membre ar trebui să investească între 65% și 85% din alocările prin 
intermediul celor două fonduri către aceste două priorități. 



Iniţiativa urbană europeană 



De la eligibilitatea regiunilor pentru 2014-2020 

REGIUNI MAI PUŢIN 
DEZVOLTATE: PIB pe cap de locuitor 
< 75% media UE 27 
 REGIUNI DE TRANZITIE: PIB pe 
cap de locuitor intre 75% si 90% 
media UE 27 
 REGIUNI MAI DEZVOLTATE: PIB 
pe cap de locuitor > 90% media UE 
27 



REGIUNILE MAI PUȚIN 
DEZVOLTATE: cu un PIB pe cap 
de locuitor pentru perioada 
2014-2016 < 75% din media 
UE; 
 REGIUNILE DE TRANZIȚIE: 
cu un PIB pe cap de locuitor 
pentru perioada 2014-2016 
între 75% și 100% din media 
UE;  
 REGIUNILE MAI 
DEZVOLTATE: cu un PIB pe cap 
de locuitor pentru perioada 
2014-2016 > 100% din media 
UE. 

…la eligibilitatea regiunilor pentru 2021-2027 



Accentul va rămâne pe regiunile mai puțin 
dezvoltate 

• În propunerea Comisiei, 75% din finanțarea prin FEDR și FC va 
continua să se concentreze pe regiunile mai puțin dezvoltate: 

 



Alocări per stat membru 

• 81% Produsul Intern Brut / cap de locuitor  

    + 

Noutăţi: 

• 15% Piața forței de muncă: rata șomajului în rândul 
tinerilor, nivelul scăzut de educație, situația demografică 

 

• 1% Schimbările climatice: emisiile de gaze cu efect 
de seră în sectoarele din afara schemei de comercializare a 
certificatelor de emisii (ETS) 

 

• 3% Migranții: imigrația netă a cetățenilor din afara UE 

 



Mai multe informaţii 

• http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-
3885_ro.htm  

• http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/
docgener/panorama/pdf/mag65/mag65_ro.p
df  
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