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Introducere 
 
Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009 a pus capăt unui 
aproape un deceniu de dezbateri privind reforma Tratatului de la Lisabona.  
 
În timp ce păstrează baza echilibrului instituţional între instituţiile UE, acesta consolidează 
rolul Parlamentului European care reprezintă una dintre cele două ramuri ale autorităţii 
legislative şi bugetare. O serie de prevederi ale noului tratat pot avea un impact puternic 
asupra activităţilor Comisiei pentru dezvoltare regională. Acestea afectează procedurile 
legislative, precum şi domeniul de aplicare şi sistemul de guvernanţă ale politicilor 
regionale şi de coeziune. Perspectiva regională a guvernanţei europene capătă importanţă 
în decursul mai multor etape ale procesului de luare a deciziilor în cadrul UE.  
 

1. Procedura legislativă ordinară şi „actele delegate” 
 
În primul rând, Tratatul de la Lisabona a transformat Parlamentul European într-un 
legislator aflat pe picior de egalitate cu Consiliul în ceea ce priveşte fondurile structurale şi 
Fondul de coeziune. Articolul 177 TFUE prevede aplicarea generală a procedurii 
legislative ordinare (codecizia), aceasta înlocuind procedura de aviz conform care era 
aplicabilă anterior.  
 
„...Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu 
procedura legislativă ordinară şi după consultarea Comitetului Economic şi Social şi a 
Comitetului Regiunilor, definesc misiunile, obiectivele prioritare şi organizarea fondurilor 
structurale, ceea ce poate să implice regruparea fondurilor. De asemenea, se definesc, în 
conformitate cu aceeaşi procedură, normele generale aplicabile fondurilor, precum şi 
dispoziţiile necesare pentru a asigura eficienţa şi coordonarea fondurilor între ele şi cu 
celelalte instrumente financiare existente. 
 
Fondul de coeziune, constituit prin aceeaşi procedură, contribuie financiar la realizarea de 
proiecte în domeniul mediului şi în acela al reţelelor transeuropene de infrastructură a 
transporturilor.” 
 
Acest lucru sporeşte considerabil competenţa Comisiei pentru dezvoltare regională, întrucât 
conferă deputaţilor în Parlamentul European posibilitatea de a depune amendamente la 
toate propunerile Comisiei şi/sau la toate poziţiile comune ale Consiliului.1 Parlamentul şi 
Comisia se află pe picior de egalitate cu Consiliul în toate etapele activităţii legislative, 
începând cu activitatea pregătitoare care precede negocierea şi până la compromisul 
necesar privind legislaţia. Mai concret, modificarea procedurii legislative va prezenta o 
importanţă deosebită, în special, în ceea ce priveşte deciziile viitoare referitoare la 
Regulamentul general privind fondurile structurale după 2013 şi referitoare la 
instituirea unui nou Fond de coeziune, precum şi pentru toate celelalte regulamente 
privind fondurile şi Gruparea europeană de cooperare teritorială.2 Rolul legislativ al 

                                                 
1  Procedura legislativă ordinară este prevăzută la articolul 294 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 

(TFUE), care înlocuieşte articolul 251 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (TEC). 
2  Această modificare a influenţat deja activitatea privind propunerea de regulament al Consiliului de modificare a 

prezentului Regulament privind dispoziţiile generale referitoare la simplificarea anumitor cerinţe şi a anumitor 
prevederi legate de gestionarea financiară a Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social 
european şi a Fondului de coeziune (parte a celui de-al 3-lea pachet de simplificare referitor la punerea în 
aplicare a finanţării structurale).  
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Parlamentului, precum şi întreaga procedură de luare a deciziilor politicilor regionale şi de 
coeziune devine, astfel, mai transparent şi mai democratic. 
 
Aşa cum este cazul în prezent, punerea în aplicare a regulamentelor privind Fondul 
european de dezvoltare regională şi a tuturor celorlalte instrumente ale politicilor 
regionale şi de coeziune urmează să fie adoptate prin codecizie de către Parlament şi 
Consiliu (articolul 178 TFUE).  
 
Odată cu Tratatul de la Lisabona, codecizia este redenumită, însă, în realitate, procedura nu 
se schimbă în mod considerabil. Anumite modificări consolidează în continuare poziţia 
instituţională a Parlamentului European. În temeiul noii proceduri legislative ordinare, 
Parlamentul – asemenea Consiliului – adoptă în prima şi în a doua lectură o „poziţie” şi nu 
doar o „opinie” după cum era cazul în trecut. În afară de aceasta, fundamentele pentru 
negocierile de conciliere vor constitui poziţiile respective ale Parlamentului şi Consiliului în 
cea de-a doua lectură – iar acestea nu vor mai fi poziţia comună a Consiliului şi 
amendamentele în cea de-a doua lectură a Parlamentului.  
 
 
Actele delegate şi actele de punere în aplicare 
 
Tratatul de la Lisabona impune un sistem complet nou în ceea ce priveşte procedurile 
anterioare privind comitologia. Acestea sunt înlocuite de „actele delegate” şi de „actele de 
punere în aplicare”, definite la articolele 290-291 TFUE. În primul caz, legislatorul poate 
delega Comisiei competenţa de a adopta acte fără caracter legislativ cu aplicare generală, 
sau poate aduce modificări elementelor neesenţiale ale unui act legislativ, iar în al doilea 
caz, rolul Comisiei este pur executiv şi aceasta are dreptul – în cazul în care sunt necesare 
condiţii uniforme de punere în aplicare – să adopte acte de punere în aplicare.  
 
Actele delegate conferă legislatorului dreptul de a revoca delegarea de competenţă sau 
de a aduce obiecţii faţă de actul delegat – două instrumente foarte importante de 
control legislativ de care dispune Parlamentul. Din acest motiv, detaliile privind 
modalitatea exactă de punere în practică a acestor noi prevederi sunt în prezent în curs de 
negociere între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie. Articolul 290 TFUE privind actele 
delegate prevede adoptarea unui regulament în temeiul procedurii legislative ordinare. 
Însă, până la momentul intrării în vigoare a acestui regulament, sunt necesare fie un acord 
interimar interinstituţional, fie soluţii elaborate ad hoc referitoare la actele legislative, care 
să confirme faptul că limitele delegării de competenţă sunt definite în mod corespunzător.  
 
Negocierile în curs de desfăşurare dezvăluie diferenţe considerabile între instituţiile UE, 
diferenţe care trebuie rezolvate pentru a obţine un temei juridic comun pentru activitatea 
din următoarele luni. Este în interesul legislatorului să găsească soluţii rapide la aceste 
probleme pentru a putea continua activitatea legislativă. Cu toate acestea, Comisia pentru 
dezvoltare regională – împreună cu alte autorităţi parlamentare – vor trebui să 
supravegheze îndeaproape discuţiile care sunt în curs de desfăşurare între instituţii pentru 
a menţine responsabilitatea deplină conferită de Tratatul de la Lisabona organismelor 
parlamentare. Punerea în aplicare a Tratatului trebuie să fie percepută ca un proces care 
necesită timp, iar o înţelegere pripită ar putea periclita noile competenţe ale Parlamentului.  
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2. Extinderea domeniului de aplicare a politicii regionale 
şi de coeziune  

 
Cea de-a doua modificare majoră adusă de Tratatul de la Lisabona în domeniul politicii de 
coeziune, alături de procedurile legislative modificate, consolidează prin alte mijloace 
competenţa Comisiei pentru dezvoltare regională: în prezent, UE recunoaşte în mod explicit 
„coeziunea teritorială” ca un obiectiv politic general, suplimentar faţă de coeziunea 
economică şi socială.  
 
Articolul 3.3 TUE prevede că UE „va promova coeziunea teritorială, economică şi socială, 
precum şi solidaritatea între statele membre. Prin urmare, titlul XVII din partea a patra din 
TFUE este acum consacrat „coeziunii teritoriale, economice şi sociale”, cu articolele 
174 - 178 privind Politicile regionale şi fondurile structurale care înlocuiesc fostele articole 
158-162 din TCE. 
 
În plus, toate cele trei aspecte ale politicii de coeziune sunt citate ca domenii de 
competenţă partajată între Uniune şi statele membre (articolul 4.2c) TFUE).  
 
În definiţia sa privind „politica de coeziune”, Tratatul de la Lisabona (articolul 174 din TFUE) 
reafirmă „reducerea disparităţilor regionale” şi, mai important, oferă o definiţie mai 
precisă şi exhaustivă comparativ cu fostele tratate ale regiunilor care necesită 
măsuri speciale, în cadrul politicii regionale: 
 
„Dintre regiunile avute în vedere, o atenţie deosebită se acordă zonelor rurale, zonelor 
afectate de tranziţia industrială, precum şi regiunilor afectate de un handicap natural şi 
demografic grav şi permanent, cum ar fi regiunile cele mai nordice cu densitate foarte 
scăzută a populaţiei, precum şi regiunile insulare, transfrontaliere şi muntoase.” 
 
Acest lucru presupune că orice regiune aflată într-una dintre condiţiile menţionate mai sus 
este, prin definiţie, considerată ca având dreptul de a beneficia de investiţiile UE în cadrul 
politicii regionale a UE. Prin urmare, tendinţele recente de a limita politicile regionale 
şi de coeziune doar la zonele cele mai sărace din UE ar trebui să fie considerate 
incompatibile cu Tratatul de la Lisabona - un indiciu important pentru controversata 
dezbatere în curs de desfăşurare cu privire la politica de coeziune după anul 2013. 
 
Deşi Tratatul de la Lisabona este clar în privinţa sferei largi de aplicare a politicii de 
coeziune, o definiţie exactă a noului concept de „coeziune teritorială” - într-adevăr o 
sarcină foarte complexă - nu este oferită de Tratatul de la Lisabona. Cu toate acestea, 
o astfel de definiţie este crucială pentru punerea în aplicare a viitoarelor politici de coeziune 
- în scopul de a accentua conceptul şi pentru a putea să îl transforme în iniţiative concrete, 
orientate politic. Domeniul de aplicare, scopul şi punerea în aplicare a „coeziunii teritoriale” 
depind de voinţa politică de a elabora acest concept – în acelaşi mod ca în cazul coeziunii 
economice şi sociale.  
 
Luarea în considerare în mod corespunzător a condiţiilor specifice şi a potenţialului unui 
teritoriu presupune ca UE să acţioneze ca un factor mijlocitor în cadrul implicaţiilor locale şi 
regionale ale principalelor sale politici sectoriale. Într-adevăr, acesta constituie un uriaş pas 
înainte în ceea ce priveşte eforturile Comitetului Regiunilor de a integra conceptul de 
coeziune în cadrul tuturor politicilor UE. Pe de o parte, acesta ar trebui să îşi sporească 
competenţa de a evalua impactul altor politici asupra coeziunii economice, sociale şi 
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teritoriale în întreaga UE. Pe de altă parte, relevanţa politicii de coeziune ca un element 
indispensabil al coeziunii economice şi sociale va deveni suficient de evidentă pentru statele 
membre, care ar trebui să includă, prin urmare, mult într-o măsură sporită perspectivele 
coeziunii teritoriale în programele lor sectoriale şi în Cadrele strategice naţionale de 
referinţă.  
 
Este responsabilitatea Comisiei pentru dezvoltare regională să susţină şi să încurajeze acest 
nou concept cuprinzător de coeziune faţă de entităţile europene, naţionale şi regionale. 
Oportunităţile oferite de Tratatul de la Lisabona trebuie să fie exploatate în 
practica politică, în scopul de a produce efecte pozitive. Un „screening” (control) al 
iniţiativelor politice majore cu privire la consecinţele în materie de coeziune ar trebui să se 
afle în centrul preocupărilor Comitetului. În acelaşi timp, ar fi util ca membrii să 
demonstreze public modul în care politica de coeziune contribuie la maximizarea impactului 
altor priorităţi ale UE şi stimulează economia.  
 
 

3. Extinderea principiului subsidiarităţii şi a autonomiei 
regionale şi locale  

 
Tratatul de la Lisabona nu solicită doar ca guvernele naţionale să consolideze aspectele 
teritoriale ale politicilor lor. Noul concept de „coeziune teritorială” merge mână în mână cu 
cea de-a treia noutate de bază care afectează în special politica regională, luarea în 
considerare tot mai mare a actorilor regionali şi locali în definirea şi punerea în aplicare a 
politicii de coeziune. Aceştia au salutat cu plăcere această modernizare a sistemului de 
multiguvernanţă a UE şi se aşteaptă ca acesta să fie pus în aplicare. 
 
Pentru început, principiul general al subsidiarităţii definit la articolul 5 alineatul (3) din 
TUE este acum extins la nivel regional şi local: 
 
„În temeiul principiului subsidiarităţii, în domeniile care nu sunt de competenţa sa 
exclusivă, Uniunea intervine numai dacă şi în măsura în care obiectivele acţiunii preconizate 
nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central, nici la nivel 
regional şi local, dar datorită dimensiunilor şi efectelor acţiunii preconizate, pot fi realizate 
mai bine la nivelul Uniunii.” 
 
Această idee este detaliată în Protocolul (nr. 2) al Tratatului de la Lisabona „Protocolul 
privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii”, care evidenţiază 
administraţia regională şi locală şi subliniază în special faptul că proiectele de acte 
legislative trebuie să ia în considerare sarcina, „...financiară sau administrativă care revine 
Uniunii, guvernelor naţionale, autorităţilor locale sau regionale…” (articolul 5). În 
consecinţă, ar trebui ca în prezent evaluarea impactului propunerilor legislative să ia în 
considerare toate nivelurile de guvernare.  
 
În plus – şi iarăşi pentru prima dară – Tratatul de la Lisabona recunoaşte în mod explicit 
principiul general al autonomiei locale şi regionale. Articolul 4.2 TUE specifică faptul că 
UE „respectă egalitatea statelor membre în raport cu tratatele, precum şi identitatea lor 
naţională, inerentă structurilor lor fundamentale politice şi constituţionale, inclusiv în ceea 
ce priveşte autonomia locală şi regională.”  
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Tratatul de la Lisabona aduce completări rolului instituţional al Comitetului Regiunilor 
(CoR) conferind acestuia dreptul de a deferi acţiuni în faţa Curţii de Justiţie a UE în 
două circumstanţe diferite: în primul rând, pentru a-şi proteja prerogativele instituţionale 
proprii şi, în al doilea rând, pentru a solicita anularea actelor legislative ale UE pe care le 
consideră a încălca principiul subsidiarităţii (articolul 263 din TFUE). Acest drept este 
consacrat la articolul 8 din protocolul menţionat mai sus „Protocolul privind aplicarea 
principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii”:  
 
„Curtea de Justiţie a Uniunii Europene este competentă să se pronunţe cu privire la 
acţiunile referitoare la încălcarea principiului subsidiarităţii de către un act legislativ (...) În 
conformitate cu normele prevăzute la articolul menţionat, astfel de acţiuni pot fi formulate 
şi de Comitetul Regiunilor împotriva actelor legislative în vederea adoptării cărora Tratatul 
(…) prevede consultarea respectivului comitet.”  
 
În plus, mandatul CoR a fost prelungit de la patru la cinci ani, iar mandatul preşedintelui 
acestuia de la 2 la 2 ani şi jumătate, aliniindu-se cu celelalte instituţii europene şi sporind 
astfel capacitatea sa de a avea un impact asupra deciziilor politice. Consultarea CoR este 
obligatorie atunci când este vorba despre chestiuni privind coeziunea economică, 
socială şi teritorială, precum şi cu privire la fondurile structurale (articolele 175, 
177 şi 178 TFUE). Parlamentul poate stabili un termen pentru o astfel de consultare.  
 
Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că dispoziţiile constituţionale ale statelor membre, 
precum şi distribuţia lor teritorială a competenţelor nu sunt direct afectate de tratat. În 
acest sens, implicaţiile concrete ale referinţelor menţionate mai sus pentru autorităţile 
locale şi regionale rămân declaraţii politice. 
 
Prevederile privind entităţile locale şi regionale din cadrul UE la nivel de luare a deciziilor 
necesită o strânsă cooperare între Parlamentul European – îndeosebi Comisia 
pentru dezvoltare regională - şi CoR pentru a se asigura o consultare continuă şi 
eficientă a administraţiei locale şi regionale. În scopul de a utiliza la maxim practica 
participării regionale depline, ar trebui să fie intensificat în mod semnificativ dialogul pe mai 
multe niveluri. 
 
În acest cadru, comitetul poate oferi, de asemenea, consiliere valoroasă, în perspectiva 
creării unei noi politici a UE privind oraşele, care au devenit, în mod oficial, parteneri 
importanţi în căutarea de soluţii pentru multe provocări ale politicii regionale. În cadrul 
acestei audieri în faţa Comisiei pentru dezvoltare regională, comisarul desemnat pentru 
politică regională, Johannes Hahn, a menţionat noua politică pentru oraşe, ca fiind una 
dintre cele trei priorităţi politice cheie din cadrul mandatului său. 
 

4. Controlul subsidiarităţii din partea parlamentelor 
naţionale şi regionale  

 
În vederea monitorizării în mod oficial a aplicării prezentului principiu extins al 
subsidiarităţii, Tratatul de la Lisabona introduce un nou sistem de avertizare timpurie 
pentru parlamentele naţionale (articolul 12 TUE), care ar putea influenţa activitatea 
practică a Comisiei pentru dezvoltare regională. Protocolul nr. 1 „privind rolul parlamentelor 
naţionale în Uniunea Europeană”, precum şi articolele 6 şi 7 din Protocolul nr. 2 privind 
subsidiaritatea şi proporţionalitatea stabilesc norme detaliate privind acest nou proces de 
monitorizare ex-ante.  
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În temeiul acestor norme, parlamentele naţionale trebuie să primească proiecte de acte 
legislative în acelaşi timp ca şi Parlamentul European şi Consiliul. Ulterior, în mod normal, 
în termen de 8 săptămâni de la data transmiterii unei propuneri legislative, parlamentele 
naţionale - sau orice cameră a unui parlament naţional - poate emite un aviz motivat 
în cazul în care consideră că un proiect de lege nu respectă principiul subsidiarităţii. Numai 
în „cazuri de urgenţă, pentru care au fost prezentate motive corespunzătoare”, poate 
Consiliul decide cu privire la un proiect de lege în termen de zece zile (articolul 4, Protocolul 
nr. 1).  
 
Astfel, pentru prima dată, organismele naţionale parlamentare vor avea 
posibilitatea de a prezenta observaţii cu privire la proiectele legislative europene, 
în mod independent, din partea guvernelor lor.  
 
Fiecare parlament naţional dispune de două voturi. În cazul unui sistem parlamentar 
bicameral, fiecare dintre cele două camere dispune de un vot. În acest cadru, 
parlamentele regionale care deţin competenţe legislative ar putea deveni actori în cadrul 
procesului de luare a deciziilor din UE. Acest lucru este posibil în cazul în care parlamentul 
naţional în cauză consideră că este necesar să le consulte şi să le integreze în acest proces.  
În cazul în care conformitatea unui proiect de act legislativ cu principiul subsidiarităţii este 
contestată de o treime din voturile alocate parlamentelor naţionale (o majoritate simplă în 
ceea ce priveşte propunerile care se intră sub incidenţa procedurii legislative ordinare), 
propunerea trebuie să fie reexaminată.3 Parlamentul European va primi nu numai avizul 
motivat al parlamentelor naţionale, ci şi poziţia Comisiei. În cazul în care, pe baza acestor 
documente, în cadrul procedurii legislative ordinare, Parlamentul European cu o majoritate 
simplă a deputaţilor săi (şi Consiliul cu o majoritate de 55 % a membrilor săi), consideră că 
propunerea nu este într-adevăr compatibilă cu principiul subsidiarităţii, aceasta este 
abandonată.  
 
La fel ca alte dispoziţii noi ale Tratatului de la Lisabona, detaliile exacte ale relaţiilor 
operaţionale între Parlamentul European şi parlamentele naţionale trebuie să fie încă 
stabilite. De exemplu, termenele limită şi regulamentele de procedură pentru avizele 
motivate ale celor 27 potenţiale parlamente naţionale trebuie să fie stabilite, în special 
având în vedere intervalul de timp definit de Tratatul de la Lisabona. S-ar putea ca Comisia 
pentru dezvoltare regională să trebuiască să stabilească cu mai multă exactitate decât 
înainte un calendar pentru fiecare dosar legislativ şi să îl transmită parlamentelor naţionale 
cât mai curând posibil. Va fi necesar un flux constant de informaţii transparente pentru a 
obţine un dialog legislativ eficient la acest nivel. 
 
În general, dezvoltarea procesului de consultare între parlamentele regionale şi 
naţionale şi Parlamentul European va fi o provocare, pentru a fi în măsură să se 
respecte dispoziţiile Tratatului de la Lisabona. De asemenea, experienţele anterioare au 
arătat că multe parlamente doresc să îşi transmită punctele de vedere nu numai cu privire 
la problema subsidiarităţii, ci şi în ceea ce priveşte fondul propunerilor legislative. Prin 
urmare, o altă dificultate constă în a face distincţia între avizele referitoare la subsidiaritate 
şi comentariile cu privire la conţinut şi de a stabili modul de evaluare a aceste comentarii. 
Chiar dacă Tratatul de la Lisabona nu abordează în mod clar acest aspect, eforturile politice 
ar putea favoriza soluţionarea acestui lucru, pentru a se putea ajunge la adoptarea 

                                                 
3  Pragul este un sfert din voturile parlamentelor naţionale pentru propunerile prezentate în cadrul orientărilor 

strategice din domeniul libertăţii, securităţii şi justiţiei în conformitate cu articolul 68 din TFUE. 
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legislaţiei. În orice caz, o înţelegere rapidă a observaţiilor parlamentelor naţionale va fi 
benefică, dacă nu decisivă pentru legislaţia viitoare.4 
 
Comisia pentru dezvoltare regională, care este responsabilă cu relaţiile dintre regiuni în 
numele Parlamentului European, ar putea contribui la acest proces prin intensificarea 
cooperării sale cu politicienii de la nivel naţional, local şi regional, iar, dacă este cazul, prin 
comunicarea rezultatelor către celelalte comitete şi autorităţi ale Parlamentului European. 
În realitate, experienţa sa şi reţeaua ar trebuie să îi permită să ofere asistenţă altor 
comitete, care, eventual, până în prezent nu s-au axat asupra impactelor regionale ale 
politicilor lor. Desigur, pentru a fi în măsură să facă acest lucru, trebuie să fie ajustate 
alocările de resurse umane, administrative şi financiare ale serviciilor parlamentare. 
 
În cele din urmă, alături de extinderea competenţelor Parlamentului European în cadrul 
politicilor regionale, Comisia pentru dezvoltare regională poate sprijini, de asemenea, 
parlamentele naţionale în eforturile acestora de a controla mai bine gestionarea 
fondurilor structurale de către guvernele lor. Acest lucru a fost dificil pentru acestea 
până în prezent, întrucât ele duc lipsă de informaţii şi de expertiză pe această temă.  
 
Într-un mod mai general, într-un efort de a îmbunătăţi punerea în aplicare şi eficienţa 
politicii regionale, sinergia politicilor naţionale şi europene trebuie să crească. Pe 
baza cerinţelor privind multiguvernarea prevăzute de Tratatul de la Lisabona, ideea de a 
organiza dezbateri comune cu privire la priorităţile politice (şi bugetare) între 
parlamentele naţionale şi Parlamentul European ar putea fi invocată de Comisia 
pentru dezvoltare regională.  
 

5. Alte prevederi ale Tratatului de la Lisabona cu un 
potenţial impact asupra politicii regionale  

 
Există multe alte dispoziţii ale Tratatului de la Lisabona cu un potenţial impact asupra 
politicii regionale. Membrii Comisiei pentru dezvoltare regională vor avea ca 
responsabilitate majoră monitorizarea următoarelor aspecte sensibile şi verificarea lor 
corespunzătoare la nivel local, regional şi naţional. 
 

5.1. Ajutorul de stat şi regiunile ultraperiferice 
 
Tratatul de la Lisabona cuprinde noi prevederi privind acordarea ajutoarelor regionale 
alocate de către statele membre. Fostul Tratat CE excludea ajutorul acordat economiei 
anumitor regiuni din Republica Federală Germania afectate de divizarea Germaniei. Articolul 
107 alineatul 2 litera (c) din TFUE modifică această clauză, oferind posibilitatea de 
abrogare:  
 
„La cinci ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Consiliul, hotărând la 
propunerea Comisiei, poate adopta o decizie de abrogare a prezentului articol.” 
 

                                                 
4  Rezoluţia (T6-0388/2009) a Parlamentului European din 7 mai 2009 referitoare la „Dezvoltarea relaţiilor dintre 

Parlamentul European şi parlamentele naţionale, în temeiul Tratatului de la Lisabona” prevede, de asemenea, o 
monitorizare sistematică a dialogului prelegislativ între parlamentele naţionale şi Comisia Europeană („iniţiativa 
Barroso”). 
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În general, statutul special de regiuni ultraperiferice a fost mult timp susţinut de Comisia 
pentru dezvoltare regională. Acesta este confirmat de articolele 349 şi 355 din TFUE.  
 
În plus, regiunile ultraperiferice sunt, în prezent, menţionate în mod explicit în dispoziţiile 
referitoare la ajutorul de stat. Fostul tratat a fost consolidat în urma mai multor 
recomandări ale Parlamentului European, astfel încât articolul 107 alineatul 3 litera (a) din 
TFUE permite acum acordarea de „ajutoare destinate să favorizeze dezvoltarea economică 
a regiunilor în care nivelul de trai este anormal de scăzut sau în care există un grad de 
ocupare a forţei de muncă extrem de scăzut, precum şi a regiunilor prevăzute la articolul 
3495, avându-se în vedere situaţia lor structurală, economică şi socială.” 
 
Având în vedere dezbaterea privind statutul şi clasificarea contestată a regiunilor 
ultraperiferice în cadrul general al politicii europene de coeziune, aceste referinţe sunt 
semnificative, deoarece reafirmă necesitatea încheierii de acorduri politice specifice, 
independente de consideraţii şi interese pur economice.  
 

5.2.  Servicii de interes (economic) general 
 
Un alt aspect care prezintă o importanţă din ce în ce mai mare în cadrul politicilor 
europene, în general, şi al politicilor regionale în special, este importanţa serviciilor de 
interes economic general pentru coeziune economică, socială şi teritorială a UE. Articolul 
14 din TFUE subliniază „rolul acestora în promovarea coeziunii sociale şi teritoriale”. Potrivit 
tratatului, responsabilitatea pentru serviciile de interes economic general este partajată 
între UE şi statele membre, iar autorităţile locale şi regionale joacă un rol în identificarea 
nevoilor lor, precum şi în organizarea, plata şi monitorizarea acestora. 
 
Recent, în temeiul Tratatului de la Lisabona, regulamentele de instituire a principiilor şi 
condiţiilor privind furnizarea, autorizarea şi finanţarea serviciilor de interes economic 
general urmează să fie stabilite - fără a aduce atingere competenţei statelor membre - în 
conformitate cu procedura legislativă ordinară.  
 
Merită remarcat faptul că tratatul se referă la serviciile de interes economic general, în timp 
ce Protocolul nr. 26 suplimentar la Tratatul de la Lisabona este consacrat conceptului mai 
larg de servicii de interes general. Nici tratatul şi nici protocolul nu prevăd o definiţie 
a ceea ce reprezintă exact unul sau altul - lăsând deschisă o întrebare politică foarte 
disputată cu consecinţe vaste, în special pentru nivelul local şi regional unde aceste servicii 
sunt prestate. Ar fi de interes major pentru Comisia pentru dezvoltare regională să caute în 
mod activ o clarificare a acestei chestiuni, în scopul de a susţine perspectivele activităţilor 
publice şi private în acest sector care prezintă o importanţă din ce în ce mai mare. 
 
Protocolul 26 subliniază rolul esenţial şi competenţele discreţionare ample ale „autorităţilor 
naţionale, regionale şi locale în ceea ce priveşte furnizarea, punerea în funcţiune şi 
organizarea serviciilor de interes economic general într-un mod care să răspundă cât mai 
bine nevoilor utilizatorilor” (articolul 1). Aceste dispoziţii sunt completate de Carta 
drepturilor fundamentale a UE, care nu este inclusă în Tratatul de la Lisabona, dar care 
are, prin articolul 6.1 TUE, aceeaşi valoare juridică ca tratatul. Alături de recunoaşterea 
importanţei entităţilor locale şi regionale (preambul), aceasta insistă asupra importanţei 
generale a unui acces larg la serviciile de interes economic general, ca un obiectiv de 
bază al fiecărei politici specifice a UE.  

                                                 
5  Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, insulele Azore, Reunion, Madeira şi Canare.  
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Reflectând importanţa în creştere - şi controversa – legată de acest subiect, precum şi 
legătura sa directă cu politicile regionale, Departamentul Tematic B din cadrul 
Parlamentului European a solicitat recent un studiu amplu referitor la acest subiect, în 
urma unei cereri a Comisiei pentru dezvoltare regională. Studiul intitulat Relaţia dintre 
fondurile structurale şi furnizarea de servicii de interes general şi servicii de interes 
economic general şi potenţialul de livrare transfrontalieră se aşteaptă să fie finalizat şi 
prezentat membrilor Comisiei pentru dezvoltare regională, în vara anului 2010.6 
 
Acesta urmează să furnizeze o analiză a definiţiei, a finanţării şi a furnizării de servicii de 
interes general în cele 27 de state membre şi va demonstra în ce măsură fondurile 
structurale sunt alocate în scopul realizării investiţiei lor, inclusiv fondurile destinate 
cooperării transfrontaliere în acest domeniu.  
 

5.3. „Cooperarea consolidată” 
 
Tratatul de la Lisabona modifică condiţiile privind realizarea unei cooperări consolidate 
între statele membre ale UE în cazul în care unele state membre, dar nu toate, doresc să 
coopereze într-o zonă politică specifică (articolul 20 alineatul 2 din TUE şi articolele 326-334 
TFUE). Este nevoie de cel puţin nouă state membre. În plus, ca regulă generală, fondul de 
coeziune teritorială trebuie să fie luat în considerare înainte de a se recurge la o cooperare 
întărită după cum subliniază tratatul: „O astfel de cooperare nu trebuie să submineze... 
coeziunea economică, socială şi teritorială (articolul 326 din TFUE). 
 
Această condiţie reflectă noua înţelegere a „coeziunii teritoriale” ca obiectiv general al UE şi 
sub formă de concept orizontal cu impact asupra multor politici sectoriale. Aceasta nu 
trebuie să fie examinată numai în contextul procesului concret de luare a deciziilor privind 
măsurile politice, ci şi sub forma cooperării pe care aleg să o aplice statele membre.  
 
În teorie, elementele politicilor regionale şi de coeziune ar putea fi potrivite pentru o 
cooperare consolidată a anumitor grupuri de state membre, de exemplu, cei care lucrează 
cu Fondul de coeziune. De asemenea, perspectiva unor viitoare extinderi şi reforma 
generală a politicilor de coeziune ar putea favoriza reflecţiile privind o abordare mai flexibilă 
a cooperării politice.  
 
Cu toate acestea, diferenţierea prea mare între statele membre în domeniul politicii 
regionale, ca urmare a cooperării întărite, ar fi contrară conceptului de coeziune economică, 
socială şi teritorială în sine. Aşadar, în cazul în care cooperarea întărită a fost luată în 
considerare, asigurarea unui echilibru adecvat între coeziunea pentru toţi şi 
cooperarea câtorva ar constitui o sarcină de bază a Comisiei pentru dezvoltare 
regională - comparabilă cu apărarea actuală a echilibrului între coeziunea teritorială şi 
socială, pe de o parte, şi cu creşterea economică şi a competitivităţii, pe de altă parte. 
 
 
 
 
 

                                                 
6  Studiul a fost atribuit în urma unei proceduri de licitaţie deschisă gestionată de Departamentul Tematic B. 
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5.4. Noul drept de iniţiativă al Parlamentului privind revizuirile 
tratatului  

 
Articolul 48 din Tratatul de la Lisabona extinde dreptul de iniţiativă pentru revizuirile 
viitoare ale tratatului de către Parlamentul European şi recunoaşte dreptul acestuia de a 
participa la Convenţia responsabilă pentru îndeplinirea acestei sarcini. În cazul în care 
Consiliul decide că nu este necesar să convoace o convenţie şi să revizuiască tratatul în 
cadrul unei conferinţe interguvernamentale, Parlamentul trebuie să îşi dea, de asemenea, 
acordul cu privire la această decizie.  
 
Având în vedere că integrarea europeană este un proces dinamic, iar dezbaterea 
fundamentală cu privire la politica de coeziune după 2013 are deja loc, revizuirile viitoare 
ale Tratatului de la Lisabona sunt susceptibile să influenţeze politicile regionale şi, prin 
urmare, ar trebui să fie atent monitorizate de către Comisia pentru dezvoltare regională. 
Noile proceduri de revizuire permit membrilor Parlamentului să joace un rol mai 
activ, care ar trebui să fie utilizat în totalitate pentru a asigura elementele 
esenţiale ale politicii de coeziune moderne, astfel cum sunt prevăzute în Tratatul 
de la Lisabona.  
 

5.5. Noi competenţe bugetare ale Parlamentului şi viitorul politicii 
de coeziune  

 
În cele din urmă, dar nu în ultimul rând, noua procedură bugetară introdusă prin 
Tratatul de la Lisabona conferă competenţă Parlamentului asupra tuturor aspectelor legate 
de bugetul Uniunii Europene (articolele 313-316 TFUE). Consiliul şi Parlamentul trebuie să 
ajungă la un acord, în limita resurselor proprii, cu privire la programarea cheltuielilor, care 
devin obligatorii din punct de vedere juridic. Distincţia între cheltuielile obligatorii şi 
cheltuielile neobligatorii este eliminată, iar bugetul în ansamblul său trebuie să fie adoptat 
în comun de către Parlament şi Consiliu.  
 
Procedura bugetară simplificată va fi parcursă într-o primă lectură în cadrul fiecărei 
instituţii, după care, în cazul în care Parlamentul şi Consiliul nu sunt de acord, va fi instituit 
un comitet de conciliere pentru a se ajunge la un compromis. Tocmai convocarea acestui 
comitet de conciliere deschide căi de negociere proactive pentru comisiile 
Parlamentului.  
 
Luând în considerare ponderea vastă a politicii de coeziune în cadrul bugetului UE, 
acesta este un domeniu fundamental în care Comisia pentru dezvoltare regională ar trebui 
să îşi intensifice influenţa, prin intermediul unei cooperări mai strânse cu Comisia pentru 
bugete – eventual prin şedinţe comune – şi printr-o reprezentare adecvată în cadrul 
reuniunilor comitetului de conciliere. Constituirea delegaţiei Parlamentului la aceste reuniuni 
ar trebui să fie atent monitorizată de către Comisie - precum şi informarea şi consultarea 
adecvate a membrilor săi cu privire la stadiul negocierilor - deoarece, odată cu noua 
procedură, aceştia se vor aşeza în spatele uşilor închise (în cadrul comitetului de 
conciliere), iar nu în deplină transparenţă în prima şi în a doua lectură ca mai înainte. În 
general vorbind, odată cu necesitatea ajungerii la un compromis privind bugetul după prima 
lectură, Tratatul de la Lisabona favorizează o cooperare mai strânsă între actorii legislativi 
şi bugetari, o tendinţă care ar putea consolida impactul Parlamentului în ceea ce priveşte 
stabilirea priorităţilor politice corespunzătoare aspectelor bugetare. Tratatul reglementează 
noua procedură pentru bugetul anual, însă acesta ar trebui să se aplice, de asemenea, 
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bugetelor rectificative şi transferurilor prin intermediul unor dispoziţii stabilite în noul Acord 
interinstituţional.7 
 
Modificările procedurii bugetare necesită adaptarea Regulamentului financiar 
specificând modul de adoptare şi de punere în aplicare a bugetului. Tratatul de la Lisabona 
prevede că acest lucru se va efectua respectând procedura legislativă ordinară (articolul 
322 TFUE). Instituţiile UE şi statele membre trebuie să coopereze cu Regulamentul financiar 
pentru a garanta cheltuirea responsabilă a banilor contribuabililor. Luând în 
considerare problemele legate de controlul asupra modului în care sunt cheltuite finanţările 
structurale în multe state membre, Comisia pentru dezvoltare regională ar trebui să aibă 
drept obiectiv instituirea de norme care să raţionalizeze modurile de gestionare şi de audit 
financiare. În plus, pasaje perimate din Regulamentul financiar actual pot fi adaptate la 
regulamentele privind finanţarea structurală care au fost adoptate în ultimii ani şi care 
asigură deja o gestiune financiară mai simplă şi mai bine coordonată. 
 
În plus, odată cu Tratatul de la Lisabona, Cadrul financiar multianual dobândeşte 
obligativitate juridică. Acesta va fi adoptat de către Consiliu (unanimitate), în urma 
obţinerii acordului din partea Parlamentului European (cu o majoritate a membrilor 
care îl compun; articolul 312 TFUE); fiecare buget anual trebuie să respecte acest acord. 
Având în vedere procedura de aviz conform din acest caz, Comisia pentru dezvoltare 
regională ar trebui să se concentreze mai mult asupra revizuirii Regulamentului financiar 
pentru a institui norme mai bune privind politica de coeziune, deoarece Parlamentul deţine 
o poziţie de codecizie mai puternică. Mai mult decât atât, acest lucru are loc chiar acum, 
anterior încheierii unui acord privind următorul cadru financiar.  
 
Cadrul multianual obligatoriu reduce competenţa celor care doresc flexibilitate bugetară. O 
modalitate de a redobândi o anumită flexibilitate privind chestiunile bugetare ar putea fi 
sporirea flexibilităţii între rubricile planului bugetului multianual, precum şi durata redusă a 
cadrului financiar. Parlamentul European a solicitat deja intervale de planificare de cinci ani 
în loc de şapte.8 
 
În sfârşit, dezbaterea privind bugetul UE după 2013 va avea cu siguranţă o influenţă 
decisivă asupra politicilor de coeziune. Prevederile Tratatului de la Lisabona privind noile 
competenţe europene în domenii, precum politicile externe şi de securitate sau a 
schimbărilor climatice vor necesita un transfer important al finanţelor către aceste politici.  
 
Având în vedere deficitele bugetare grave din multe state membre, este puţin probabil ca 
bugetul general al UE să fie extins în viitorul apropiat. Prin urmare, acesta va fi 
restructurat, cu posibile modificări semnificative a ponderii resurselor alocate în prezent 
diferitelor politici. În acest context, fermitatea şi măsurile luate de Comisia pentru 
dezvoltare regională în vederea susţinerii politicii de coeziune şi a resurselor financiare ale 
acesteia va prezenta o importanţă sporită. Prin promovarea conceptului extins al politicii de 
coeziune, Tratatul de la Lisabona oferă numeroase argumente juridice pentru conservarea 
actualei ponderi din cadrul bugetului UE. 

                                                 
7  În plus, Parlamentul European a solicitat adoptarea de „orientări procedurale tranzitorii în domeniul bugetar în 

perspectiva intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona” (Rezoluţia T7-0067/2009 din 12 noiembrie 2009) 
până în momentul intrării în vigoare a acestui acord. 

8  Parlamentul a susţinut, de asemenea, eventuala prelungire şi ajustare a cadrului financiar actual până în 
2015/16, pentru a permite o tranziţie uşoară pentru un sistem cu o durată de 5 ani şi pentru a lua în 
considerare evaluarea intermediară a programelor legislative în curs de desfăşurare în 2010/11. 
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Concluzie  
Tratatul de la Lisabona prezintă potenţialul de a aduce progrese substanţiale în ceea ce 
priveşte politica regională europeană şi oferă Parlamentului European - şi, prin urmare, 
Comisiei pentru dezvoltare regională – poziţia de conducere în calitate de colegislator cu 
drepturi depline. Tratatul deschide noi posibilităţi pentru membrii comisiei în mai multe 
etape ale procesului de luare a deciziilor în cadrul UE - de la faza iniţială de elaborare, 
trecând prin faza de negociere şi până la procedurile legislative decisive. Aceştia ar trebui 
să se folosească de aceste noi oportunităţi pentru a adopta viitoarele acte legislative şi 
pentru a influenţa deciziile politice şi bugetare încă de la început.  
 
Numeroase aspecte cheie ale tratatului implică un rol esenţial al politicii regionale în 
integrarea europeană. Noul concept orizontal de „coeziune teritorială” ar trebui să fie 
elaborat în mod obligatoriu de către membrii comisiei. Politica de coeziune reprezintă 
principalul instrument al UE de identificare şi mobilizare a capacităţilor teritoriale şi de 
abordare a impactelor teritoriale generate de integrarea europeană. Totuşi, pentru a fi atât 
de influentă pe cât o conturează Tratatul de la Lisabona, politica regională trebuie să fie 
eficace, iar priorităţile sale politice ar trebui să fie în strânsă legătură cu strategia UE 2020. 
Prin luarea în considerare într-o mai mare măsură a rolului actorilor regionali şi locali, 
Tratatul de la Lisabona urmăreşte o chestiune de necesitate politică şi democratică şi aduce 
UE mai aproape de cetăţeni.9 Având în vedere evenimentele care au condus la intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona – în special pericolul absenţei legitimităţii democratice -, 
sistemul multiguvernamental mai transparent al Tratatului de la Lisabona, cu un Parlament 
European mai puternic, este indispensabil pentru o dezvoltare cu succes pe termen mediu 
şi lung a UE, în general, şi pentru o definire şi o punere în aplicare eficiente a politicilor 
regionale, în special. 
 
Comisia pentru dezvoltare regională joacă un rol determinant în acest context, atât prin 
promovarea conceptului de coeziune inclusivă, cât şi prin reprezentarea Parlamentului 
European la nivel local, regional, naţional şi european. Această poziţie specială ar trebui 
valorificată prin intensificarea relaţiilor sale cu entităţile guvernamentale regionale şi locale 
şi prin acordarea de asistenţă, dacă este cazul, altor organisme parlamentare din acest 
domeniu. În mod concret, este important ca membrii Comitetului Regiunilor – în special 
raportorii şi raportorii alternativi – să fie bine informaţi cu privire la dezbaterile în curs de 
desfăşurare din parlamentele naţionale, precum şi din cadrul organismelor regionale şi 
locale, pentru a evalua în mod corect şi oportun contribuţiile pe care aceste entităţi se 
aşteaptă să le aducă. Cooperarea eficientă şi pe mai multe niveluri va fi decisivă pentru a 
preveni întârzierile sau chiar blocarea legislaţiei UE.  
 
Respectarea Tratatului de la Lisabona indică necesitatea depunerii de eforturi 
suplimentare în domeniul politicii de coeziune, iar nu reducerea acestora. Punerea 
în aplicare a noului tratat este abia la început şi va necesita timp. În interesul unei politici 
regionale democratice şi eficiente, Comisia pentru dezvoltare regională ar trebui să îşi 
confirme poziţia sa oficială, precum şi domeniul de aplicare extins al responsabilităţilor sale 
în cadrul negocierilor în curs de desfăşurare privind punerea în aplicare a tratatului şi cu 
privire la Regulamentul de procedură al Parlamentului European.10 În practică, aceasta ar 
trebui să ofere un parteneriat puternic tuturor părţilor interesate de politica regională şi să 
susţină coordonarea politică integrată pe mai multe niveluri, ca un catalizator al agendei UE 
pentru 2020. Scopul ar trebui să fie garantarea faptului că obiectivele politicilor regionale şi 
de coeziune sunt luate în considerare în mod corespunzător de către alte politici de bază ale 
UE. 
                                                 
9  Acest lucru este, de asemenea, confirmat prin introducerea „iniţiativei cetăţeneşti”, articolul 11.4 TUE, care 

oferă unui milion de cetăţeni dintr-un număr semnificativ de state membre oportunitatea de a invita Comisia 
Europeană, în cadrul competenţelor sale, să prezinte orice propunere corespunzătoare pe care cetăţenii o 
consideră necesară în scopul punerii în aplicare a tratatului.  

10  În vederea atingerii acestui scop, comisia se poate axa asupra priorităţilor prezentate în rezoluţia fără caracter 
legislativ din 7 mai 2009 „referitoare la noul rol şi noile responsabilităţi ale Parlamentului care decurg din 
Tratatul de la Lisabona” (pe baza avizului Comisiei pentru dezvoltare regională A6-0145/2009).  



 




