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Extras
Obiectivele politicii de dezvoltare regională avute în vedere de statele membre ale UE şi fondurile
structurale utilizate pentru atingerea acestora sunt grupate în următoarele categorii :
A) Pentru perioada 1994- 1999 au fost vizate următoarele obiective (şase) împreună cu fondurile necesare
realizării acestora :
1. Promovarea ajustării structurale a dezvoltării regionale, ﬁnanţate prin Fondul European de Dezvoltare
Regională (FEDR) , Fondul Social European (FSE), Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă –
orientare (FEOGA- orientare), Instrumentul Financiar de Orientare a Pescuitului (IFOP);
2. Transformarea regiunilor, a regiunilor de frontieră sau a unor părţi ale regiunilor (inclusiv a zonelor
aglomerate cu forţă de muncă şi a comunităţilor urbane) grav afectate de declinul industriei , ﬁnanţate
prin FEDR, FSE;
3. Combaterea şomajului pe termen lung şi facilitarea integrării în muncă a tinerilor şi a persoanelor
expuse excluderii de pe piaţa forţei de muncă, ﬁnanţate prin FSE;
4. Facilitarea adaptării muncitorilor de ambele sexe la schimbările industriale şi la schimbările din
sistemele de producţie , ﬁnanţate prin FSE ;
5. Promovarea dezvoltării rurale prin două măsuri principale :
- accelerarea ajustării structurilor din agricultură în cadrul reformei politicii comune pentru agricultură ,
ﬁnanţate prin FEOGA - orientare şi IFOP;
- facilitarea dezvoltării şi ajustării structurale a zonelor rurale , ﬁnanţate prin FEOGA orientare şi IFOP;
6 Promovarea dezvoltării şi ajustării structurale a regiunilor cu o densitate a populaţiei extrem de redusă ,
ﬁnanţate prin FEDR, FSE, FEOGA- orientare şi IFOP.
B) Schimbările care au avut loc de-a lungul timpului în spaţiul european s-au produs şi se vor produce pe
trei axe principale, care vizează : realităţile speciﬁce regiunilor; cadrul interregional, naţional şi
internaţional şi condiţiile conjuncturale. Aceste schimbări au făcut ca, pentru perioada 2000 – 2006, să ﬁe
vizate trei obiective, împreună cu fondurile necesare susţinerii acestora, şi anume :
1. Promovarea dezvoltării şi ajustării structurale a regiunilor subdezvoltate ( cu un PIB inferior cotei de75%
din media UE) , ﬁnanţate prin FEDR, FSE, FEOGA – orientare şi IFOP;
2. Sprijinirea transformării economice şi sociale a zonelor care se confruntă cu diﬁcultăţi structurale (
restructurări, adaptarea la un nou sistem de producţie, la utilizarea unei noi tehnologii etc ), ﬁnanţate prin
FEDR, FSE şi IFOP;
3. Sprijinirea adaptării şi modernizării politicilor şi sistemelor de educaţie, pregătire şi încadrare în muncă ,
ﬁnanţate prin FSE.
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