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EXPUNERE DE MOTIVE
1.

CONTEXTUL ACTULUI DELEGAT

Unul dintre obiectivele acordării fondurilor structurale și de investiții europene pentru
perioada 2014-2020 este de a promova dezvoltarea urbană durabilă. În special, Fondul
european de dezvoltare regională (FEDR) poate sprijini acțiuni inovatoare în acest domeniu.
Acest lucru necesită norme detaliate sub formă de acte delegate de completare a dispozițiilor
prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului1.
Unul dintre cele mai importante elemente noi ale cadrului legislativ pentru perioada 20142020 este introducerea acțiunilor inovatoare. Acestea sunt puse în aplicare la inițiativa
Comisiei în mod indirect prin delegarea sarcinilor de execuție bugetară entităților sau
organismelor menționate la articolul 58 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE,
Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului2. FEDR poate sprijini
acțiuni inovatoare în domeniul dezvoltării urbane durabile. Aceste acțiuni includ studii și
proiecte-pilot pentru identificarea sau testarea unor noi soluții la probleme legate de
dezvoltarea urbană durabilă și care sunt relevante la nivelul Uniunii.
2.

CONSULTĂRI ÎNAINTEA ADOPTĂRII ACTULUI

Consultările au fost realizate în conformitate cu alineatul (4) din Înțelegerea comună privind
actele delegate dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisia Europeană.
Toate părțile actului au fost discutate în cadrul reuniunilor grupului de experți la care au
participat experți din toate statele membre. Parlamentul European a fost informat în mod
corespunzător cu privire la datele și la ordinea de zi a reuniunilor și i s-au transmis
documentele relevante, pentru a-i permite să solicite să asiste la reuniuni. Au fost discutate
toate părțile actului în cursul a două reuniuni ale grupului de experți, care au avut loc la 25
octombrie 2013 și la 6 februarie 2014.
3.

ELEMENTELE JURIDICE ALE ACTULUI DELEGAT

Articolul 92 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și
al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare
regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri
maritime (FEPAM)3, care în prezent funcționează în temeiul unui cadru comun („fonduri
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Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013
privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor
la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1080/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 289).
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie
2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului
(CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013
de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european
pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european
pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
(JO L 347, 20.12.2013, p. 320).
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structurale și de investiții europene” sau „fonduri ESI”), stabilește faptul că 330 de milioane
EUR din resursele fondurilor structurale pentru obiectivul privind investițiile pentru creștere
economică și locuri de muncă se alocă acțiunilor inovatoare în domeniul dezvoltării urbane
durabile. Aceste fonduri pot fi puse în aplicare de către Comisie prin intermediul gestiunii
indirecte.
Articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 împuternicește Comisia să
adopte acte delegate în ceea ce privește stabilirea normelor detaliate privind principiile
aplicabile procedurilor de selectare și de gestionare a acțiunilor inovatoare care urmează să fie
sprijinite de FEDR. Normele privind exercitarea delegării de competențe sunt prevăzute la
articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013.
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REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. …/… AL COMISIEI
din 11.3.2014
de completare a Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului în ceea ce privește normele detaliate privind principiile aplicabile
procedurilor de selectare și de gestionare a acțiunilor inovatoare în domeniul dezvoltării
urbane durabile care urmează să fie sprijinite de Fondul european de dezvoltare
regională

COMISIA EUROPEANĂ,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și
dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică
și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/20064, în special articolul 8
alineatul (3),
întrucât:
(1)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului5, resursele fondurilor structurale pentru
obiectivul privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă alocate
acțiunilor inovatoare în domeniul dezvoltării urbane durabile (denumite în continuare
„acțiuni inovatoare”) ar trebui să fie puse în aplicare de către Comisie.

(2)

Articolul 92 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 permite Comisiei să
pună în aplicare resursele alocate acțiunilor inovatoare prin intermediul gestiunii
indirecte prevăzute la articolul 60 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al
Parlamentului European și al Consiliului6.

(3)

Este necesar să se stabilească norme detaliate cu privire la principiile de gestionare a
acțiunilor inovatoare de către entități sau organisme cărora li se încredințează sarcini

4

Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013
privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului
referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1080/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 289).
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013
de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european
pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european
pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
(JO L 347, 20.12.2013, p. 320).
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25
octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a
Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).
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de execuție bugetară în temeiul articolul 58 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul
(UE) nr. 966/2012.
(4)

Este necesar să se stabilească norme detaliate cu privire la principiile de selectare a
acțiunilor inovatoare care urmează să fie sprijinite de Fondul european de dezvoltare
regională (FEDR). Pentru a se asigura selectarea unor propuneri de înaltă calitate, ar
trebui să se stabilească procedurile și criteriile de selectare a acțiunilor inovatoare,
ținând cont de diversitatea teritorială a zonelor urbane ale Uniunii.

(5)

Comisia ar trebui să definească temele pentru selectarea acțiunilor inovatoare, pentru
a se asigura că cererile de propuneri abordează aspecte urbane a căror importanță
pentru Uniune ar putea să crească în viitor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
Gestionarea acțiunilor inovatoare
1.

Comisia desemnează una sau mai multe entități sau organisme cărora le
încredințează sarcini de execuție bugetară a acțiunilor inovatoare la nivelul Uniunii,
în conformitate cu articolul 58 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE,
Euratom) nr. 966/2012 (denumită în continuare „entitate însărcinată cu execuția”).
În plus față de cerințele stabilite la articolul 60 alineatul (1) din Regulamentul (UE,
Euratom) nr. 966/2012, entitatea însărcinată cu execuția trebuie să dispună de
experiență demonstrată în gestionarea fondurilor Uniunii în mai multe state membre.

2.
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Comisia încheie un acord de delegare cu entitatea însărcinată cu execuția, în
conformitate cu articolul 61 alineatul (3) din Regulamentul (UE, Euratom) nr.
966/2012, iar acordul de delegare respectiv conține, în plus față de cerințele
prevăzute la articolul 40 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei7,
dispoziții privind:
(a)

orientări pentru solicitanți și beneficiari;

(b)

un program de lucru anual care trebuie să fie aprobat de Comisie;

(c)

organizarea de cereri de propuneri pentru selectarea acțiunilor inovatoare;

(d)

evaluarea eligibilității solicitanților;

(e)

înființarea unui grup de experți, de comun acord cu Comisia, pentru a evalua și
a ierarhiza propunerile;

(f)

selectarea acțiunilor inovatoare pe baza recomandării grupului de experți, de
comun acord cu Comisia;

(g)

obligația de a furniza beneficiarului un document care să stabilească condițiile
aplicabile sprijinului, conform indicațiilor oferite de Comisie;

(h)

examinarea rapoartelor prezentate de beneficiari și a plăților către beneficiari;

(i)

monitorizarea fiecărei acțiuni inovatoare;

Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de
aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului
privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 362, 31.12.2012, p. 1).
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(j)

organizarea de activități de comunicare;

(k)

diseminarea rezultatelor, de comun acord cu Comisia;

(l)

auditul acțiunilor inovatoare individuale, pentru a garanta faptul că grantul este
utilizat în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare;

(m) o contribuție financiară pentru a sprijini sarcinile de gestionare ale entității
însărcinate cu execuția, furnizată sub forma unei contribuții forfetare la
cheltuielile de funcționare ale entității însărcinate cu execuția și stabilită pe
baza valorii fondurilor Uniunii destinate granturilor, încredințate entității.
3.

Entitatea însărcinată cu execuția prezintă Comisiei documentele prevăzute la
articolul 60 alineatul (5) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și toate
informațiile necesare solicitate pentru evaluarea procesului de punere în aplicare a
acțiunilor inovatoare.
Articolul 2
Selectarea acțiunilor inovatoare

1.

Entitatea însărcinată cu execuția selectează acțiuni inovatoare pe baza unor cereri de
propuneri, ținând cont de temele definite anual de serviciile Comisiei.

2.

Următoarele autorități pot solicita sprijin pentru realizarea de acțiuni inovatoare:

3.

(a)

orice autoritate urbană a unei unități administrative locale definite în funcție de
gradul de urbanizare ca oraș, localitate sau suburbie, cu o populație de cel
puțin 50 000 de locuitori;

(b)

orice asociație sau grupare de autorități urbane ale unor unități administrative
locale definite în funcție de gradul de urbanizare ca orașe, localități sau
suburbii, cu o populație totală de cel puțin 50 000 de locuitori; sunt incluse aici
asociațiile sau grupările transfrontaliere, asociațiile sau grupările din diferite
regiuni și/sau state membre.

Grupul de experți menționat la articolul 1 alineatul (3) litera (e) face recomandări
privind acțiunile inovatoare care trebuie să fie selectate. Grupul de experți trebuie să
fie echilibrat din punct de vedere geografic și să fie prezidat de Comisie. Atunci
când formulează recomandări, grupul de experți ține seama, în special, de
următoarele criterii:
(a)

conținutul inovator al propunerii și capacitatea sa de a identifica sau de a testa
noi soluții;

(b)

calitatea propunerii;

(c)

participarea partenerilor relevanți la pregătirea propunerii;

(d)

capacitatea de a demonstra rezultate măsurabile;

(e)

transferabilitatea soluțiilor propuse.

Grupul de experți se asigură că recomandările sale țin cont de diversitatea teritorială
a zonelor urbane ale Uniunii.
4.

RO

Entitatea însărcinată cu execuția selectează acțiunile inovatoare pe baza
recomandării grupului de experți, de comun acord cu Comisia.
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5.

Suma acordată fiecărei acțiuni inovatoare nu depășește 5 000 000 EUR.

6.

Fiecare acțiune inovatoare este pusă în aplicare într-o perioadă de maximum trei ani.
Articolul 3
Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate
statele membre.
Adoptată la Bruxelles, 11.3.2014.

Pentru Comisie
Preşedintele
José Manuel BARROSO
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