MANUAL DE SIMPLIFICĂRI
80 măsuri de simplificare în politica de coeziune 2021-2027

Politică
Regională
și Urbană

Nr.

Simplificare

Trimitere
juridică
(articol)

Descriere

I. Cadrul juridic – un cadru juridic mai scurt, unificat, care oferă certitudine de la bun început
1

Cadru de reglementare unic pentru
șapte fonduri cu gestiune partajată

Pentru prima dată, șapte fonduri cu gestiune partajată sunt acoperite într-un cadru unic. Cadrul de reglementare
simplu, dar totuși cuprinzător, oferă norme de implementare aliniate pentru toate aceste fonduri.

RDC

2

RDC ușor de utilizat

Structura legislativă: structura RDC este modificată pentru a-l face mai ușor de înțeles.

RDC și anexele
sale

Multe dispoziții sunt fie eliminate, fie încorporate în corpul principal al textului legislativ sau în anexe.
Suprapunerile și repetițiile au fost raționalizate pentru a crea un cadru unic cuprinzător.

3

4

Un regulament comun al FC și FEDR,

Mai simplu, mai scurt și doar un singur regulament (în loc de două).

FEDR/FC

Fuzionarea a trei fonduri pentru a crea
FSE+

Fuzionarea FSE, FEAD și YEI va duce la o vizibilitate și lizibilitate crescută a acțiunii UE în domeniul social și al
ocupării forței de muncă. Aceasta va facilita, de asemenea, combinarea măsurilor de incluziune socială și activare,
asigurând în același timp menținerea unor norme mai simple de abordare a defavorizării materiale.

FSE+

(Aproape) toate regulamentele în
același loc,
în același moment

Numărul de împuterniciri este redus semnificativ. Împuternicirile reglementează detaliile operaționale în
regulamente de implementare sau delegate, dar sunt elaborate numai după intrarea în vigoare a RDC. Această
modificare sporește astfel siguranța juridică și reduce posibile întârzieri.

DA – articolele
63(10), 73(4), 88(4),
89 (4), 107 și
APA – articolele
37(6) 38(5), 63(11),
66(4), 98(4), 103(2),
104(4)

În 2014-2020 au fost mai mult de 50; pentru 2021-2027 avem 9 (fără a lua în calcul deciziile de punere în
aplicare ale Comisiei).

5

Mai multă siguranță cu privire la
tranziție – claritate cu privire la
etapizare

Sunt introduse dispoziții explicite pentru etapizarea operațiunilor între diferite perioade ale programului.

6

Modele comune disponibile în avans

Anexele conțin modele folosite în mod uzual de către fonduri. Acest lucru va ajuta la accelerarea punerii în aplicare,
datorită faptului că toate elementele relevante pentru programare și startul implementării sunt cunoscute de la început.

Anexele II, V-VII,
XIV-XX RDC

7

Dispoziții-cheie, text mai scurt și
mai simplu

Numărul de cuvinte din regulament este redus cu aproape 50 %. Se folosește o formulare mai simplă și mai clară
pe tot cuprinsul textului.

RDC, FEDR/FC, FSE+

Art. 111 RDC

Aceste dispoziții asigură o nouă siguranță juridică și previzibilitate autorităților de management și statelor membre.
Rezultatul: începerea de proiecte spre sfârșitul perioadei este mai simplă și mai puțin riscantă.

2

II. Cadrul de politici – un cadru eficientizat pentru o programare mai simplă
8

Meniu mai scurt, mai multă flexibilitate

11 obiective tematice în 2014-2020 sunt consolidate în 5 obiective de politică. Obiectivele de politică mai ample
Art. 4 RDC
sunt mai simple pentru raportare și permit statelor membre să fie mai flexibile la transferul de fonduri în cadrul unei
priorități.
Art. 2 FEDR/FC
De asemenea, număr redus de obiective specifice.

Art. 4 FSE+

9

Capacitate administrativă integrată
cu obiective sectoriale

Investițiile în capacitatea administrativă pot fi efectuate acum în cadrul fiecărui obiectiv de politică, în loc să fie
necesar un obiectiv de politică separat (cf. OT11 în 2014-2020).

Art. 2 FEDR/FC

10

Norme mai simple pentru
concentrare tematică

Concentrarea tematică va fi calculată acum la nivel național, oferind statelor membre o mai mare flexibilitate și mai
multe opțiuni la nivel regional. Concentrarea tematică a FEDR ia în considerare niveluri de dezvoltare, cerințele de
concentrare tematică a FSE+ în zonele vizate de RSFT relevante, tineret și defavorizarea materială sunt adaptate la
nevoile statelor membre.

Art. 3 FEDR/FC

Obiectivele de politică (și obiectivele specifice) stabilesc obiective în locul descrierii lungi a unor elemente, mijloace
și detalii cu privire la acțiuni posibile.

Art. 4 RDC

11

Formulare mai simplă pentru
obiective de politică

Art. 7 FSE+

Art. 2 FEDR/FC
Art. 4 FSE+

III. Condiții – mai puține cerințe strategice pentru creșterea eficacitatea politicii
12

Mai puține condiții propice

20 de condiții în loc de aproape 40 în 2014-2020.

Anexele III, IV RDC

Condițiile sunt puternic concentrate pe domeniile de politică cu cel mai mare impact asupra eficacității sprijinului
politicii de coeziune. Acestea nu acoperă obligațiile juridice existente. Mai mult, ele nu acoperă domeniile în care sunt
mai adecvate alte mijloace (precum prioritățile de programare, criteriile de eligibilitate a proiectelor sau măsurile
privind capacitatea administrativă).

13

Criterii de îndeplinire mai puține
și mai clare

Criteriile sunt mai puține, mai clare, mai tangibile și mai ușor de măsurat.

14

Aplicabilitate automată

Nu este nevoie să se evalueze dacă o condiție propice este aplicabilă sau nu – dacă obiectivul specific corespunzător Art. 11 RDC
este ales, acesta se aplică.

15

Sistarea obligației cu privire la
planuri de acțiune

Condițiile sunt stabilite de la începutul perioadei de programare. Nu există nicio obligație pentru definirea și
depunerea de planuri de acțiune în cazul în care condițiile nu sunt îndeplinite la începutul programului – condițiile
reprezintă ele însele baza de acțiune. Acest lucru ar trebuie să mute accentul pe implementare în locul raportării și
să reducă povara administrativă.

16

Fără verificarea adiționalității

Acest exercițiu tehnic a constat în calcule detaliate și îndrumare corespunzătoare. El a implicat resurse considerabile Nu există dispoziții
atât din partea statelor membre, cât și din partea Comisiei și este acum sistat.
3

Anexele III, IV RDC

Art. 11 RDC

IV. O programare mai rapidă și mai strategică – pentru un start mai rapid și mai simplu al implementării
17

Un strat mai puțin în cadrul procesului

Fără cadru strategic comun – un strat mai puțin în exercițiul de programare.

18

Un document strategic pentru fiecare
stat membru pentru îndrumarea
negocierilor

Acordul de parteneriat (AP) este un document strategic unic care acoperă șapte fonduri cu gestiune partajată la nivel Art. 8 RDC
național și care stabilește mecanisme de coordonare între acestea și alte instrumente UE. Mai puține detalii, mai
puțină descriere, date mai structurate.

19

Nu se mai modifică AP după
adoptarea inițială

AP va coordona la început negocierile programelor, dar nu va mai fi modificat ulterior. În perioada 2014-2020,
toate modificările de program au trebuit să fie reflectate într-un AP modificat – o povară administrativă pentru
autoritățile programului.

Art. 9 RDC

20

Claritate din momentul adoptării
propunerii Comisiei

Modelele pentru AP și programe, tipurile de intervenție, alocarea de fonduri pentru schimbări climatice, indicatorii
sunt toate atașate propunerilor, Acest lucru oferă mai multă claritate și mai mult timp pentru pregătirea
programelor într-un format gata pentru a fi depus.

Anexele I, II RDC și I
și II FEDR

21

Mai puțin text, o mai mare
concentrare în AP

Doar informațiile-cheie sunt necesare în AP – și într-o formă structurată.

Art. 8 RDC

22

Fără suprapuneri între AP și programe

Nu există suprapuneri între conținutul AP și al programelor (de exemplu, condiții propice sau analize care trebuie
furnizate numai în programe, nu și în AP).

Art. 8, 17 CPR și
anexele II, V, VI

23

Două procese, o singură depunere

AP poate fi depus împreună cu programul național de reformă (dacă momentul este adecvat).

Art. 7, alineatul (3)
RDC

24

Povară redusă în ceea ce privește
documentele

AP poate fi inclus în primul program depus.

Art. 7, alineatul (4)
RDC

25

Programe mai scurte, mai bine
structurate

Textul programelor va fi mai „ușor”, concentrându-se pe realizarea obiectivelor și alocările pentru fiecare fond.
Informațiile sunt necesare o singură dată în context practic – pot fi evitate descrierile lungi și repetitive.

Art. 17 CPR și
anexele V și VI

4

Nu există dispoziții

26

Logică de intervenție eficientizată

Logica de intervenție va fi concentrată pe obiective de politică ample și obiective specifice. Toți indicatorii și toate
tipurile de intervenție sunt la un singur nivel – numai obiective specifice (fără a fi distribuite între priorități și obiective, ca în trecut).

Art. 17 RDC

27

Fără decizie a Comisiei pentru
transferuri financiare neimportante
în cadrul unui program

Există o mai mare flexibilitate în efectuarea de adaptări financiare minore aduse unui program – transferul de până
la 5 % din alocarea financiară a unei priorități din cadrul aceluiași fond și program (cu un plafon total de 3 % de
alocare pentru program) nu necesită modificarea programului.

Art. 19, alineatul (5)
RDC

28

Modificările și corecțiile minore nu
necesită decizia Comisiei

Modificările autorităților programului și modificările de redactare și editoriale pot fi făcute acum direct de către
statele membre.

Art. 19, alineatul (6)
RDC

29

Fără procedură separată pentru ajustare Combinarea procesului de ajustare tehnică cu evaluarea performanței în 2025.

Art. 14, alineatul (2)
RDC

30

Încurajarea utilizării de la început
a opțiunilor de costuri simplificate

Șabloane speciale atașate modelului de program în RDC care pot (ca opțiune) face ca discutarea OCS să fie
parte a programării. Acest lucru ar trebui să ducă și la o utilizare mai ușoară și mai largă a acestor opțiuni.
Nu este necesară o decizie separată, deoarece aceasta este încorporată în decizia de programare.
Utilizarea OSC ar putea reduce costurile administrative totale cu aproximativ 25 %.

Art. 88 RDC

Șabloane speciale atașate modelului de program în RDC care facilitează utilizarea de finanțare independentă de
costuri. Acest lucru ar trebui să ducă și la o utilizare mai ușoară și mai largă a acestei opțiuni.

Art. 89 RDC

31

Încurajarea utilizării de finanțare
independentă de costuri

Anexa V RDC

Anexa V RDC

5

V. Instrumente teritoriale – concepere mai simplă adaptată situațiilor locale
32

Un obiectiv de politică dedicat – pe
baza instrumentelor 2014-2020

Structurile de programare și implementare existente pot fi continuate, inclusiv dezvoltarea locală plasată sub
responsabilitatea comunității (DLRC) și investițiile teritoriale integrate (ITI) stabilite în 2014-2020.
Alegerea unui singur obiectiv de politică dedicat înseamnă mai puține obiective specifice la utilizarea indicatorilor.
Instrumentele teritoriale folosite în cadrul PO5 pot combina activități finanțate în cadrul tuturor celorlalte obiective
de politică – permițând o abordare integrată cu adevărat multisectorială, adaptată la contextul local.

33

Claritate cu privire la cerințe, formulare Dispoziții mult mai scurte cu privire la DLRC și ITI Cerințele-cheie sunt identificate în reglementări, instrumentele
teritoriale naționale sunt recunoscute.
mai simplă

Art. 4, alineatul (1),
punctul (e), 22-27
RDC
Art. 8-9 FEDR/FC
Art. 22-28 RDC
Art. 8-9 FEDR/FC

34

Utilizarea ca bază a instrumentelor
naționale care funcționează

Pentru prima dată, instrumentele teritoriale existente în statele membre pot fi folosite și contribuie la obiectivul de
6 % pentru dezvoltare urbană durabilă.

Art. 22, punctul (c)
RDC

35

Aceleași norme pentru toate
instrumentele teritoriale

Abordare comună pentru toate instrumentele teritoriale, acoperind diferite teritorii cu un set minim definit de cerințe
pentru strategii teritoriale.

Art. 22-23 RDC

36

Claritate cu privire la statutul
autorităților locale

Norme mai simple cu privire la statutul autorităților locale, clarificare când este necesar statutul de
„organism intermediar”.

Art. 23, alineatul (4)
RDC

37

Obiectiv clar pentru o dezvoltare
urbană durabilă cu mai mare
flexibilitate

În rezervarea fondurilor sunt luate în considerare intervenții în cadrul tuturor instrumentelor teritoriale concentrate
pe zone urbane.

Art. 23 RDC și art. 9
FEDR

38

Mai multe fonduri – un singur set de
norme pentru DLRC

La utilizarea unei DLRC, acum este posibilă nominalizarea unui fond „principal” și aplicarea numai a normelor
aplicabile acelui fond.

Art. 25, alineatele
(4)-(6) RDC

39

O abordare coerentă pentru orașe

Un instrument unic, Inițiativa urbană europeană, va înlocui mai multe instrumente și inițiative diferite în domeniul
politicii urbane.

Art. 10 FEDR/FC

40

Structură mai simplă pentru atingerea
obiectivului de 6 %

DLRC, ITI și sumele programate în cadrul OP5 sunt toate luate în considerare în atingerea obiectivului.

Art. 22 RDC și art. 9
FEDR

6

VI. Implementare mai simplă – aplicare mai rapidă și mai simplă a rezultatelor
41

Fără norme și proceduri specifice
pentru proiecte majore

Procesul de proiecte majore este sistat: aprobarea Comisiei nu va fi necesară pentru orice proiect anume.

42

Fără norme specifice pentru proiecte
generatoare de profit în afara
normelor privind ajutorul de stat

Normele specifice cu privire la instrumente generatoare de profit nu mai fac parte din cadrul juridic (deși, bineînțeles, Nu există dispoziții
statele membre vor trebui să se conformeze normelor privind ajutorul de stat). Se așteaptă ca această măsură să
reducă costurile administrative totale cu aproximativ 1 %.

43

Utilizarea pe scară largă a opțiunilor
de costuri simplificate („OCS”)

În locul rambursării cheltuielilor reale pe baza facturilor, plata se va baza din ce în ce mai mult pe rambursare
forfetară, costuri unitare sau sume forfetare.

Nu există dispoziții

Art. 48-51 RDC

OCS sunt încurajate în continuare prin simplificarea normelor și a metodelor de calcul, oferirea mai multor opțiuni
gata de utilizat și impunerea acestora ca obligatorii pentru operațiuni cu sume mici.
OCS nu doar reduc birocrația legată de verificări, ci reduc și riscul de erori.

44

O nouă opțiune: finanțarea
independentă de costuri/
îndepărtarea de facturi

Plățile din partea Comisiei către statul membru sau regiune sunt condiționate de realizarea rezultatelor/realizărilor
Art. 46 RDC
convenite în prealabil sau de încheierea de acțiuni sau procese de politică. Această opțiune este continuarea „plăților
bazate pe condiții” introduse în Omnibus. Ea reprezintă o simplificare radicală în punerea în aplicare, deoarece
transferă accentul de pe costuri, rambursare și verificări legate de proiecte individuale, pe urmărirea rezultatelor
pentru proiecte, a unui grup de proiecte sau programe.

45

Asistență tehnică rambursată
în conformitate cu progresul
implementării

Asistența tehnică va fi rambursată proporțional cu progresul înregistrat la implementarea programului, utilizând
o sumă forfetară. În cazul FEDR și al Fondului de coeziune, rambursarea din partea Comisiei va fi completată cu o
sumă forfetară de 2,5 % pentru a acoperi asistența tehnică, iar în cazul FSE+ va fi de 4% (5% pentru programul de
defavorizare materială).

Art. 31 RDC

În plus, statele membre sau regiunile pot întreprinde acțiuni suplimentare de asistență tehnică pentru a consolida în
continuare capacitatea autorităților naționale, regionale și locale, precum și a beneficiarilor.

Art. 32 RDC

7

46

Eligibilitate TVA

Norme mai clare și mai simple cu privire la eligibilitatea TVA – eligibilitate completă pentru proiecte sub 5
milioane EUR, fără eligibilitate peste acest prag. Nu există zone gri de recuperabilitate/deductibilitate.

Art. 58, alineatul (1)
RDC

47

Cheltuieli și proiecte în afara
statului membru

Proiecte pot fi implementate în afara statului membru – și în afara Uniunii – cu condiția să contribuie la
obiectivele programului.

Art. 57, alineatul (4)
RDC

48

Calcularea cheltuielilor acolo unde
proiectele acoperă categorii diferite
de regiuni

Pentru FEDR, se propune o abordare simplificată, proporțională, pentru utilizarea de finanțare pentru a ajuta la
implementarea și administrarea proiectelor în categorii diferite de regiuni. Acest lucru va sprijini în special proiecte
care acoperă un întreg stat membru.

Art. 57, alineatul (3)
RDC

Pentru FSE+, condiția este ca operațiunile să fie în beneficiul programului. Statele membre sunt astfel libere să aloce
cheltuiala în întregime uneia dintre categoriile de regiuni într-o prioritate sau pot folosi o alocare proporțională,
dacă programul acoperă mai mult de o categorie de regiuni.

49

Sistem simplu de transfer între fonduri
și instrumente

Un mecanism flexibil și simplu de transfer pentru facilitarea unui suport eficient acolo unde este necesar. Pot fi
evitate probleme complexe care rezultă din combinarea de finanțări – se aplică un singur set de norme (cele ale
fondului sau instrumentului absorbant).

Art. 21 RDC

50

Conceptul de „Emblemă de excelență”
aplicat integrării de instrumente UE

Proiectele care, din cauza lipsei de finanțare disponibilă în cadrul unui instrument gestionate la nivel central,
nu pot fi susținute (în special Orizont Europa, LIFE+ sau ERASMUS+) pot fi selectate de către autoritatea de
management și finanțate în aceleași condiții (inclusiv în același regim de ajutor de stat) ca și proiectele susținute
de instrumentul corespunzător al Uniunii. Pentru astfel de proiecte nu este necesară organizarea altei cereri de
propuneri sau a altui proces de selecție.

Art. 67, alineatul (5)
RDC

8

VII. Management, control și audit – un sistem mai simplu și mai proporționat care se bazează în mare măsură pe sisteme naționale.
51

Procedură de desemnare sistată

„Desemnare” simplificată a autorităților. Pentru perioada post-2020, sistemele s-ar „transfera” în mare parte în
perioada de programare următoare, fără cerința ca programele să fie supuse unui nou proces de desemnare.

Art. 72, alineatul (1)
RDC

Asigurarea va fi în continuare obținută de audituri anterioare ale sistemelor. Se așteaptă ca aplicarea extinsă să
contribuie la un start mai rapid al următoarei perioade de programare.

52

Reducerea numărului de verificări

O abordare mai proporționată a verificărilor de gestiune prin faptul că verificările de gestiune devin bazate pe risc, în Art. 68, alineatul (2)
loc să acopere 100 % din operațiuni.
RDC
Aceasta este o reducere importantă a obligației de control, reducând costurile administrative totale cu 2-3 % pentru
fonduri ale politicii de coeziune.

53

O abordare mai proporționată
a auditurilor

Cerințe mai simple cu privire la audit și mai puține obligații pentru programe cu o evoluție anterioară bună și o
funcționare adecvată a sistemelor de gestiune și control. Selectarea programelor cu „risc scăzut” se bazează pe
criterii obiective.

Art. 77-79 RDC

Numărul de audituri care acoperă programele de cooperare teritorială va fi redus drastic, prin introducerea unui
eșantion comun de audit pentru programe de CTE, care va fi ales de către Comisie.

54

Auditare unică

Comisia va audita numai autoritatea de audit dacă opinia acesteia este de încredere, iar statul membru face parte
din colaborarea cu Parchetul European.

Art. 74 RDC

Proiectele FEDR și ale fondului de coeziune cu costuri eligibile sub 400 000 EUR și proiecte FSE sub 300 000 EUR
vor fi auditate o singură dată, numai înainte de finalizare. Alte proiecte numai o dată pe exercițiu financiar.

55

Acceptarea simplificată a conturilor

Cheltuielile în conturi sunt validate de către autoritățile de audit ale statului membru. Fără obligația de a depune
„conturi zero” atunci când nu sunt depuse cereri de plată într-un anumit exercițiu contabil.

Art. 92-96 RDC

56

Modele mai simple pentru conturi și
cereri de plată

Sunt necesare mai puține informații pentru conturi și cereri de plată.

Anexele XIX-XX RDC

57

Perioadă clară de păstrare a
documentelor pentru beneficiari

O normă mai simplă și mai clară cu privire la punctul de pornire și durata păstrării documentelor. Documentele
trebuie să fie păstrate pe o perioadă de cinci ani începând de la sfârșitul anului în care autoritatea de management
efectuează ultima plată către beneficiar.

Art. 76 RDC

9

VIII. Instrumentele financiare (IF) – dispoziții mai simple și mai puțin detaliate
58

IF mai bine integrate în procesul de
programare

Dispozițiile cu privire la instrumente financiare sunt mai bine integrate în procesul de programare și de
implementare de la bun început.

în întregul RDC

59

Evaluare ex ante mai bine integrată,
cu mai puține elemente

A fost redus numărul de elemente cuprinse în evaluarea ex ante pentru a realiza o concentrare mai strategică.
Evaluările ex ante existente pot fi revizuite și actualizate, ducând la o lansare mai rapidă a IF. Evaluarea deficiențelor
pieței, a nevoilor de investiții și a complementarității cu alte forme de sprijin sunt parte a analizei nevoilor în programe.

Art. 17, alineatul (3),
art. 52, alineatul (3)
RDC

60

Contribuție la InvestEU – combinarea
resurselor UE într-un singur set de
norme

În etapa AP, autoritățile de management pot decide să contribuie la InvestEU și să își implementeze IF prin cele
patru direcții de politică, beneficiind astfel de un mecanism de garantare bugetară la nivelul UE: mobilizare crescută,
complementaritate mai bună, acoperire mai bună a riscurilor, economii mai bune de scară, povară administrativă
mai redusă, cadru simplificat de răspundere. Normele aplicabile sunt cele ale InvestEU – fără complexitate
generată de mai multe reglementări.

Art. 10 RDC

61

Combinație mai flexibilă de granturi
și instrumente financiare

Granturile pot fi deseori un factor-cheie propice pentru o investiție IF. În 2014-2020, acest lucru necesita două
operațiuni separate. Acum va fi posibilă combinarea de granturi și IF ca operațiune unică, respectând normele unei
operațiuni IF.

Art. 52, alineatul (5)
RDC

Organismele care oferă IF vor avea, de asemenea, permisiunea să acorde granturi (atât granturi de investiții și
granturi pentru sprijinirea pregătirii investițiilor).

62

Norme mai simple cu privire la
costurile și onorariile de gestiune

Normele cu privire la costurile și onorariile de gestiune au fost simplificate, rămânând însă bazate pe rezultate
pentru a încuraja gestiunea eficientă.

Art. 62, alineatul (3)
RDC

63

Cereri de plată eficientizate

Normele privind plățile au fost simplificate considerabil, menținându-se legătura esențială între plățile către
instrumentele financiare și plățile corespunzătoare către destinatarii finali.

Art. 85-86 RDC

64

Norme mai clare cu privire la
reciclarea fondurilor

Normele cu privire la reutilizarea de sume returnate sunt mai simple și mai clare. Acest lucru permite o evoluție
și o tranziție mai lină de la o perioadă de programare la următoarea.

Art. 56 RDC

65

Un singur sistem de raportare
pentru toate formele de finanțare

Vor fi integrate diverse fluxuri de raportare și nu va mai exista o raportare specifică cu privire la IF individuale.
IF sunt doar unul dintre instrumentele de aplicare pentru atingerea obiectivelor programelor și pot fi astfel parte
a raportării și monitorizării generale.

Art. 37 RDC

66

Un sistem simplificat de
asigurare pentru granturi și IF

Sistemul general de audit simplificat integrează operațiuni de granturi și IF, oferind în același timp o claritate
sporită cu privire la auditurile IF.

Art. 75 RDC
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IX. Monitorizare și evaluare – raportare mai frecventă, dar mai ușoară, dispoziții eficientizate
67

Nu există obligația efectuării unei
evaluări ex ante

Evaluarea ex ante a programelor viitoare este o opțiune, în loc să fie o obligație.

Nu există dispoziții

68

Raportare în timp real în locul
rapoartelor anuale

Transmiterea frecventă de date electronice a celor mai actuale informații și date se va regăsi pe Platforma de date
deschise.

Art. 37 RDC

Obligația administrativă corelată cu monitorizarea și raportarea va fi redusă radical, în timp de dialogul de politică
dintre partenerii-cheie – Comisia, statele membre și comitetul de monitorizare – va fi mai bine structurat, mai
transparent și concentrat pe rezolvarea oricăror probleme de implementare. Rapoartele anuale privind punerea în
aplicare și progresul înregistrat sunt sistate.

Art. 35 și 36 RDC

Pe viitor, toți indicatorii folosiți în programe vor face parte din cadrul de performanță. Indicatorii comuni de realizare
și de rezultat propuși vor acoperi o mare parte a intervențiilor din cadrul programelor – fără obligația de a avea
indicatori specifici programului.

Art. 12-13 RDC

Pentru FSE+: număr redus de indicatori pentru sprijin general din FSE+, utilizarea de registre atunci când datele
sunt disponibile în registre, utilizarea de estimări informate de către beneficiari pentru anumiți indicatori, raportarea
indicatorilor de rezultat care sunt relevanți pentru operațiune.

Art. 15 FSE+ și
anexa I FSE+

Aceasta elimină rigiditatea și complexitatea legate de gestionarea a procentajului 6 % din alocări, rezervat în cadrul
tabelelor financiare.

Nu există dispoziții

69

70

Un set unic de indicatori; acoperire mai
bună cu ajutorul indicatorilor comuni

Eliminarea rezervei de performanță
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Art. 7 FEDR

X. Interreg – un cadru de reglementare unic, integrat, adaptat la contextul specific de cooperare
71

Act legislativ mai ușor de utilizat,
cuprinzător

Articole/capitole întregi au fost transferate din regulamentul RDS în cel privind CTE Acest lucru face ca legislația
Interreg să fie mai cuprinzătoare, iar elementele să fie mai ușor de urmărit.

72

O abordare mai proporționată a
auditurilor pentru Interreg

Date fiind ratele de eroare în general mai scăzute identificate pentru programele CTE, numărul de audituri care
Art. 48(1)
acoperă programe de cooperare teritorială va fi redus drastic, prin introducerea unui eșantion comun de audit pentru Regulamentul
programe Interreg. De aceea, mai multe programe Interreg vor avea munca de audit considerabil redusă.
privind CTE
(Interreg)

73

Încorporarea cooperării în afara UE

Cooperarea cu țări care nu sunt state membre este complet integrată în cele cinci componente ale regulamentului
Interreg, ceea ce asigură un cadru cuprinzător pentru cooperarea la frontierele interne și externe.

Regulamentul
privind CTE
(Interreg)

74

Eficientizarea fondurilor pentru afaceri
maritime și transfrontaliere

Cooperarea transnațională și cea maritimă sunt integrate în componenta 2 și susțin strategia macroregională
corespunzătoare. Regulamentul Interreg oferă o mare flexibilitate cu privire la modul de organizare al cooperării
bilaterale transfrontaliere în cadrul unui program mai amplu de cooperare maritimă, fără a impune norme cu privire
la stabilirea unui subprogram, stabilirea unui anumit comitet director, definirea unui subdomeniu de cooperare,
cerințele cu privire la parteneriate transfrontaliere (de la numai două țări participante).

Art. 3(2) CTE

75

Interreg – o marcă unică

Un nume simplu cu o marcă unică pentru toate direcțiile și inițiativele de promovare a cooperării în Europa.

Art. 1 Interreg și
peste tot

76

Norme de eligibilitate Interreg
într-un singur loc

Norme de eligibilitate specifice Interreg au fost transferate de la un act delegat separat în regulamentul privind CTE
și sunt astfel clarificate de la început.

Art. 36-43 CTE
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Regulamentul
privind CTE
(Interreg)

77

Ștergerea limitei de cheltuieli pentru
cheltuieli în afara ariei programului

Ștergerea limitelor pentru cheltuielile din afara ariei programului elimină o rigiditate importantă din sistem și
promovează acorduri de cooperare mai simple și mai flexibile.

Art. 57, alineatul (4)
RDC
și articolul 22
alineatul (1) CTE
(Interreg)

78

Fond pentru proiecte mici

Acorduri de implementare simple pentru selectarea de proiecte mai mici atât timp cât volumul total al fondului
pentru proiecte mici nu depășește 20 de milioane EUR sau 15 % din program. Nu există nicio cerință de a deveni
un organism intermediar în acest scop, iar siguranța juridică a crescut. Proiectele din cadrul SPF sunt definite
ca „proiecte mici”, actorii care le implementează sunt „destinatari finali” și nu beneficiari, ceea ce le reduce
povara administrativă. Utilizarea obligatorie a OCS reduce în continuare obligația administrativă și de control a
destinatarilor finali.

Art. 24 CTE

79

Revizuire simplificată

Revizuirea programelor CTE (Interreg) poate fi realizată într-un moment care este cel mai potrivit – fără obligația de
a fi anuală sau de a fi organizată sub forma unei ședințe.

Art. 30 CTE
(Interreg)

80

Mecanismul transfrontalier european

MTE permite statelor membre să convină asupra unui set unic de standarde/norme folosit pentru proiecte
implementate în mai mult decât un stat membru (adică norme ale unui stat membru pot fi aplicate în celălalt care
are legătură cu proiectul comun).

MTE
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