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În Uniunea Europeană, politica de coeziune este principala politică europeană de investiții cu ajutorul căreia se poate realiza 
obiectivul din Tratatul de Aderare referitor la coeziunea economică, socială și teritorială. În acest sens, politica de coeziune are 
o valoare adăugată clară în ceea ce privește crearea de noi locuri de muncă, creșterea durabilă , dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii, depășirea barierelor structurale, investiția în creșterea nivelului de performanță a capitalului uman și îmbunătățirea 
calității vieții pentru toți cetățenii din întreaga Uniune Europeană. Orașele și regiunile se numără printre beneficiarii principali ai 
politicii de coeziune a UE. Noua politică de coeziune după 2020 este, prin urmare, esențială pentru orașele și regiunile europene.
Prezentarea propunerii privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 și a pachetului ulterior de propuneri 
de regulamente privind fondurile structurale și de investiții europene formulate de către Comisia Europeană în mai 2018 a 
lansat procesul legislativ pentru noua politică de coeziune după 2020. Comitetul European al Regiunilor (CoR) și-a prezentat 
recomandările privind diferitele dosare legislative într-o serie de avize, care au fost adoptate în cadrul sesiunii sale plenare din 5 și 
6 decembrie 2018, pentru a canaliza preocupările orașelor și regiunilor europene către procesul legislativ.
Cu puțin timp înainte de încheierea mandatelor actuale ale Parlamentului European și Comisiei Europene, acum este momentul 
potrivit pentru a face bilanțul progreselor înregistrate până în prezent și pentru a discuta modul în care propunerile orașelor și 
regiunilor au fost preluate în cadrul dezbaterilor interinstituționale, felul în care regiunile și orașele se pot pregăti cel mai bine 
pentru noua perioadă de programare, precum opțiunile prin care realizările politicii de coeziune ar putea fi mai bine comunicate. 

Interpretare: 8/8: CS/DE/EL/EN/FR/HU/PL/RO

ora 9:00 Înregistrarea participanților 

ora 9:15 Deschiderea conferinței  

Intervenții ale:
• Isabelle Boudineau (FR-PSE), vicepreședintă a Consiliului Regional 

Nouvelle-Aquitaine, președinta Comisiei COTER a CoR
• Emil Boc (RO-PPE), primarul municipiului Cluj-Napoca
• George Ciamba ministru delegat pentru afaceri europene, România (de confirmat)
• Robert Negoiță (RO-PSE), președintele delegației române la CoR, președintele 

Asociației Municipiilor din România și primarul Sectorului 3 din București

ora 9:45  Discurs programatic al dnei Corina Crețu,  
comisarul european pentru politica regională

Dezbatere
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ora 10:15  Sesiunea 1: Care este situația în ceea ce privește punerea în aplicare a 
programelor politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020?
Politica de coeziune privește toate țările UE și toate nivelurile de cooperare în cadrul acesteia - de la nivelul 
UE și de la cel național, la regiunile și comunitățile locale din Europa. Ea face parte din strategia Uniunii 
Europene de a promova și sprijini dezvoltarea armonioasă a tuturor statelor membre și a regiunilor sale. 
Politica este pusă în aplicare de organisme naționale și regionale, în parteneriat cu Comisia Europeană. 
Cadrul politicii de coeziune este instituit pentru o perioadă de 7 ani. Cadrul actual acoperă perioada 2014-
2020. Prin urmare, prima sesiune a conferinței va oferi ocazia de a face un bilanț cu privire la executarea și 
punerea în aplicare a politicii de coeziune în actuala perioadă de programare și de a discuta problemele 
care persistă în calea punerii sale în aplicare rapide și efective. 

Vor lua cuvântul:
• Rovana Plumb ministrul fondurilor europene, România (de confirmat)
• Lambert van Nistelrooij (NL/EPP), Membru al Parlamentului European
• Dana Spinant director – Buget, Comunicare și Afaceri generale, DG REGIO, Comisia Europeană
• Emil Boc (RO-PPE), primarul municipiului Cluj-Napoca
• Ilona Raugze director ESPON

Dezbatere

ora 11:30 Pauză de cafea  

ora 11:45  Sesiunea 2: Cum să aducem Uniunea Europeană mai aproape de cetățenii 
săi: comunicarea valorii adăugate a politicii de coeziune
În timp ce neîncrederea în UE continuă să domine discursurile naționale și alegerile din statele membre, 
încurajarea angajamentului democratic și promovarea proiectului european par a fi, în 2019, elemente 
decisive pentru a garanta viitorul UE. Politica de coeziune sprijină proiecte care sunt concrete și vizibile 
pe teren și, prin urmare, au un potențial semnificativ de a afecta modul în care cetățenii percep Uniunea 
Europeană. Din păcate, rezultatele politicii de coeziune nu au fost întotdeauna bine comunicate în 
trecut, iar nivelul de conștientizare a efectelor sale pozitive rămâne destul de scăzut în rândul cetățenilor 
europeni. O mai bună comunicare a realizărilor politicii de coeziune poate contribui în mod semnificativ 
la sensibilizarea opiniei publice cu privire la impactul pozitiv pe care Uniunea Europeană îl poate avea 
asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor. Prin urmare, cea de-a doua sesiune a conferinței va înlesni un schimb 
de experiențe și bune practici cu privire la strategiile de comunicare care vizează creșterea vizibilității 
proiectelor finanțate prin politica de coeziune.

Vor lua cuvântul:
• Dana Spinant director – Buget, Comunicare și Afaceri generale, DG REGIO, Comisia Europeană
• Adrian Ovidiu Teban (RO-PPE), primarul orașului Cugir, raportorul CoR pe tema  

„O mai bună comunicare în ceea ce privește politica de coeziune”
• Pavel Branda (CZ-CRE), viceprimar al municipiului Rádlo, raportorul CoR pe tema „Proiectele 

de tip interpersonal și la scară mică în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră”
• Sarah Sheil șefa Unității pentru politici structurale, Serviciul 

de Cercetare al Parlamentului European
• Jon Worth ClearEurope, specialist în politici europene și blogger

Dezbatere

ora 13:00 Prânz
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ora 14:30  Sesiunea 3: În ce direcție ne îndreptăm după 2020: Pachetul legislativ privind 
politica de coeziune 2021-2027  
În mai 2018, Comisia Europeană și-a prezentat propunerile privind cadrul financiar multianual 2021-2027 
și noile regulamente privind fondurile structurale și de investiții europene, care au lansat procesul legislativ 
pentru noua politică de coeziune după 2020. De atunci, ambii colegiuitori au lucrat la pozițiile lor privind 
diferitele dosare legislative, în timp ce Comitetul European al Regiunilor și-a prezentat recomandările 
într-o serie de avize, care au fost adoptate în cadrul sesiunii sale plenare din 5 și 6 decembrie 2018. Cu toate 
acestea, având în vedere că mandatul actual al Parlamentului European se încheie cu alegerile europene 
din mai 2019, procesul legislativ va trebui să continue în cadrul noului mandat al Parlamentului European 
și al noii Comisii, care ar urma să își înceapă activitatea în noiembrie 2019. În același timp, regiunile și orașele 
trebuie deja să înceapă pregătirea următoarei perioade de programare, pentru a permite lansarea în timp 
util a programelor. Prin urmare, cea de-a treia sesiune a conferinței va oferi ocazia de a face un bilanț al 
progreselor înregistrate până în prezent, de a discuta în ce măsură au fost preluate contribuțiile orașelor 
și regiunilor și de a analiza modul în care orașele și regiunile și-ar putea stabili cel mai bine prioritățile de 
finanțare strategică pentru următoarea perioadă de programare, pentru a aborda cu succes provocările cu 
care se confruntă și pentru a-și urmări obiectivele de dezvoltare regională cu sprijinul fondurilor structurale 
și de investiții europene și în sinergie cu alte instrumente.

Vor lua cuvântul:
• Virgil-Alin Chirilă Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării Regionale 

și Administrației Publice, România (de confirmat)
• Michael Schneider (DE-PPE), secretar de stat, reprezentantul landului Saxonia-Anhalt în 

guvernul federal, coraportorul avizului CoR pe tema „Regulamentul privind dispozițiile comune”
• Michiel Rijsberman (NL-ALDE), membru al Consiliului executiv al provinciei Flevoland, 

raportorul CoR pe tema „Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii” și 
„Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune” (de confirmat)

• Adam Struzik (PL-PPE), mareșalul voievodatului Mazovia, raportorul CoR pe tema „Recomandări 
pentru elaborarea cu succes a strategiilor de dezvoltare regională dincolo de anul 2020”

• Norbert Hahn Banca Europeană de Investiții

Dezbatere

ora 15:45 Închiderea conferinței

Declarații finale:

• Emil Boc (RO-PPE), primarul municipiului Cluj-Napoca
• Isabelle Boudineau (FR-PSE), vicepreședintă a Consiliului Regional 

Nouvelle-Aquitaine, președinta Comisiei COTER a CoR

ora 16:00 Încheierea conferinței și vizită de studiu la Salina Turda


