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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 
dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de 
Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă
(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2018)0374),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul178, articolul 209 alineatul (1), 
articolul 212 alineatul (2) și articolul 34 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie 
(C8-0229/2018),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ..., 1

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din ... 2,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizele Comisiei 
pentru afaceri externe, Comisiei pentru dezvoltare, Comisiei pentru control bugetar și 
Comisiei pentru cultură și educație (A8-0000/2018),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3

                                               
1 JO C ... / Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
2 JO C ... / Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În scopul susținerii dezvoltării 
armonioase a teritoriului Uniunii la diferite 
niveluri, FEDR ar trebui să sprijine 
cooperarea transfrontalieră, cooperarea 
transnațională, cooperarea maritimă, 
cooperarea cu regiunile ultraperiferice și 
cooperarea interregională în cadrul 
obiectivului de cooperare teritorială 
europeană (Interreg).

(3) În scopul susținerii dezvoltării 
armonioase a teritoriului Uniunii la diferite 
niveluri, FEDR ar trebui să sprijine 
cooperarea transfrontalieră, cooperarea 
transnațională, cooperarea maritimă, 
cooperarea cu regiunile ultraperiferice și 
cooperarea interregională în cadrul 
obiectivului de cooperare teritorială 
europeană (Interreg). În acest context, ar 
trebui consolidate principiile 
parteneriatului și  guvernanței pe mai 
multe niveluri și susținută abordarea la 
nivel local („place based approach”).

Or. de

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Componenta de cooperare 
transfrontalieră ar trebui să aibă drept 
obiectiv soluționarea unor probleme 
identificate în comun în regiunile de 
frontieră și valorificarea potențialului de 
creștere neexploatat în zonele de frontieră, 
după cum se subliniază în comunicarea 
Comisiei „Stimularea creșterii și coeziunii 
în regiunile frontaliere ale UE”23

(„comunicarea privind regiunile de 
frontieră”). În consecință, componenta 
transfrontalieră ar trebui să fie limitată la 
cooperarea la frontierele terestre, iar 
cooperarea transfrontalieră privind
frontierele maritime ar trebui să fie 
integrată în componenta transnațională.

(4) Componenta de cooperare 
transfrontalieră ar trebui să aibă drept 
obiectiv soluționarea unor probleme 
identificate în comun în regiunile de
frontieră și valorificarea potențialului de 
creștere neexploatat în zonele de frontieră, 
după cum se subliniază în comunicarea 
Comisiei „Stimularea creșterii și coeziunii 
în regiunile frontaliere ale UE”23

(„comunicarea privind regiunile de 
frontieră”). În consecință, cooperarea
transfrontalieră ar trebui să sprijine 
regiunile situate la frontierele maritime 
sau terestre.

__________________ __________________

23 Comunicare a Comisiei către Consiliu și 
Parlamentul European, Stimularea creșterii 
economice și a coeziunii în regiunile 
frontaliere ale UE, COM(2017) 534 final, 

23 Comunicare a Comisiei către Consiliu și 
Parlamentul European, Stimularea creșterii 
economice și a coeziunii în regiunile 
frontaliere ale UE, COM(2017) 534 final, 
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20.9.2017. 20.9.2017.

Or. de

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Componenta de cooperare 
transnațională și de cooperare maritimă ar 
trebui să aibă drept obiectiv consolidarea 
cooperării prin intermediul unor acțiuni 
care să conducă la dezvoltarea teritorială 
integrată legată de prioritățile politicii de 
coeziune a Uniunii și ar trebui să includă 
și cooperarea maritimă transfrontalieră. 
Cooperarea transnațională ar trebui să 
acopere teritorii mai vaste ale Uniunii 
continentale, iar cooperarea maritimă ar 
trebui să acopere teritorii din bazinele 
maritime și să integreze cooperarea 
transfrontalieră privind frontierele 
maritime în perioada de programare 
2014-2020. Ar trebui să se acorde un 
maximum de flexibilitate pentru a se 
continua implementarea cooperării 
transfrontaliere maritime anterioare într-un 
cadru de cooperare maritimă mai amplu; 
aceasta se poate realiza în special prin 
definirea teritoriului vizat, a obiectivelor 
specifice pentru o astfel de cooperare, a 
cerințele pentru parteneriatele de proiect și 
crearea de subprograme și de comitete de 
coordonare specifice.

(6) Componenta de cooperare 
transnațională și de cooperare maritimă ar 
trebui să aibă drept obiectiv consolidarea 
cooperării prin intermediul unor acțiuni 
care să conducă la dezvoltarea teritorială 
integrată legată de prioritățile politicii de 
coeziune a Uniunii. Cooperarea 
transnațională ar trebui să acopere teritorii 
mai vaste ale Uniunii continentale, iar 
cooperarea maritimă ar trebui să acopere 
teritorii din bazinele maritime care prin 
extinderea lor geografică le depășesc pe 
cele din programele transfrontaliere. Ar 
trebui să se acorde un maximum de 
flexibilitate pentru a se continua 
implementarea cooperării transfrontaliere 
maritime anterioare într-un cadru de 
cooperare maritimă mai amplu; aceasta se 
poate realiza în special prin definirea 
teritoriului vizat, a obiectivelor specifice 
pentru o astfel de cooperare, a cerințele 
pentru parteneriatele de proiect și crearea 
de subprograme și de comitete de 
coordonare specifice.

Or. de

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 8



PE626.663v01-00 8/32 PR\1159952RO.docxx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pe baza experienței cu programele 
de cooperare interregională în cadrul 
Interreg și lipsa unei astfel de cooperări în 
cadrul programelor aferente obiectivului 
privind investițiile pentru ocuparea forței 
de muncă și creștere economică în perioada 
de programare 2014-2020, componenta de 
cooperare interregională ar trebui să pună 
și mai mult accent pe creșterea eficienței
politicii de coeziune. Prin urmare, această 
componentă ar trebui limitată la două
programe, unul care să faciliteze orice tip 
de experiență, abordări inovatoare și 
consolidare a capacităților pentru 
programele din cadrul ambelor obiective 
și promovarea grupărilor europene de 
cooperare teritorială („GECT”) înființate 
sau care urmează să fie înființate în 
temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1082/2006 al Parlamentului European 
și al Consiliului24  și unul care să 
îmbunătățească analiza tendințelor de 
dezvoltare. Cooperarea pe bază de proiect 
în întreaga Uniune ar trebui să fie 
integrată în noua componentă a 
investițiilor interregionale pentru inovare și 
strâns legată de punerea în aplicare a 
Comunicării Comisiei „Consolidarea 
capacităților de inovare în regiunile 
Europei: strategii pentru o creștere stabilă, 
durabilă și favorabilă incluziunii”25, în 
special pentru sprijinirea platformelor 
tematice de specializare inteligentă, în 
special în domenii cum ar fi energia, 
modernizarea industrială sau sectorul 
agroalimentar. În cele din urmă, o 
dezvoltare teritorială integrată, axată pe 
zonele urbane funcționale sau pe zonele 
urbane, ar trebui să fie concentrată în 
cadrul programelor aferente obiectivului 
privind investițiile pentru ocuparea forței 
de muncă și creștere economică și într-un 
instrument însoțitor, „Inițiativa urbană 
europeană”. Cele două programe aferente 
componentei de cooperare interregională ar
trebui să vizeze întreaga Uniune și ar 

(8) Pe baza experienței pozitive cu 
programele de cooperare interregională în 
cadrul Interreg, pe de-o parte, și lipsa unei 
astfel de cooperări în cadrul programelor 
aferente obiectivului privind investițiile 
pentru ocuparea forței de muncă și creștere 
economică în perioada de programare 
2014-2020, pe de altă parte, cooperarea
interregională a orașelor și regiunilor
reprezintă o componentă importantă în 
vederea găsirii unor soluții comune în 
domeniul politicii de coeziune și 
construirii de parteneriate durabile. Prin 
urmare, programele existente și, în special, 
promovarea cooperării bazate pe proiect 
ar trebui continuate, inclusiv promovarea 
grupărilor europene de cooperare teritorială 
(„GECT”). Posibilitățile de cooperare 
interregională în cadrul obiectivului 
„Investiții pentru ocuparea forței de 
muncă și creștere economică” ar trebui 
susținute prin măsuri timpurii de 
conectare regională și cooperare în 
perioada ce precede programarea. Noua
componentă a investițiilor interregionale 
pentru inovare își propune să sprijine 
platformele tematice de specializare 
inteligentă în domenii cum ar fi energia, 
modernizarea industrială sau sectorul 
agroalimentar și să contribuie la punerea 
în aplicare a Comunicării Comisiei 
„Consolidarea capacităților de inovare în 
regiunile Europei: strategii pentru o 
creștere stabilă, durabilă și favorabilă 
incluziunii25”. Programele aferente 
componentei de cooperare interregională ar 
trebui să vizeze întreaga Uniune și ar 
trebui, de asemenea, să fie deschise 
participării țărilor terțe.
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trebui, de asemenea, să fie deschise 
participării țărilor terțe.

__________________ __________________

24 Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 5 iulie 2006 privind o grupare 
europeană de cooperare teritorială (GECT) 
(JO L 210, 31.7.2006, p. 19).

24 Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 5 iulie 2006 privind o grupare 
europeană de cooperare teritorială (GECT) 
(JO L 210, 31.7.2006, p. 19).

25 Comunicare a Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor, „Consolidarea capacităților de 
inovare în regiunile Europei: strategii 
pentru o creștere stabilă, durabilă și 
favorabilă incluziunii” - COM(2017) 376 
final, 18.7.2017.

25 Comunicare a Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor, „Consolidarea capacităților de 
inovare în regiunile Europei: strategii 
pentru o creștere stabilă, durabilă și 
favorabilă incluziunii” - COM(2017) 376 
final, 18.7.2017.

Or. de

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Este necesar să se stabilească 
resursele alocate fiecăreia dintre diferitele 
componente ale programului Interreg,
inclusiv cota care revine fiecărui stat 
membru din sumele globale aferente 
cooperării transfrontaliere, cooperării 
transnaționale și cooperării maritime, 
cooperării cu regiunile ultraperiferice și 
cooperării interregionale, și potențialul de 
care dispun statele membre în ceea ce 
privește flexibilitatea între aceste 
componente. În comparație cu perioada 
de programare 2014-2020, cota pentru 
cooperarea transfrontalieră ar trebui 
redusă, iar cota pentru cooperarea 
transnațională și cooperarea maritimă ar 
trebui mărită datorită integrării 
cooperării maritime, fiind necesară 
crearea unei noi componente pentru 
cooperarea cu regiunile ultraperiferice.

(15) Este necesar să se stabilească 
resursele alocate fiecăreia dintre diferitele 
componente ale programului Interreg, 
inclusiv cota care revine fiecărui stat 
membru din sumele globale aferente 
cooperării transfrontaliere, cooperării 
transnaționale și cooperării maritime, 
cooperării cu regiunile ultraperiferice și 
cooperării interregionale, și potențialul de 
care dispun statele membre în ceea ce 
privește flexibilitatea între aceste 
componente.
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Or. de

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Proiectele de tip interpersonal și la 
scară mică din cadrul programelor de 
cooperare transfrontalieră sunt un 
instrument important și de succes  pentru 
eliminarea obstacolelor transfrontaliere, 
promovarea contactelor între persoane la 
nivel local și, astfel, pentru apropierea 
regiunilor de frontieră și a cetățenilor 
acestora. Proiectele interpersonale (P2P) 
și proiectele la scară mică se desfășoară 
într-o gamă largă de domenii, precum 
cultura, sportul, turismul, educația și 
formarea profesională, economia, știința, 
protecția mediului și ecologia, sănătatea, 
transportul și infrastructura de mici 
dimensiuni, cooperarea administrativă, 
activitățile de promovare. Astfel cum s-a 
arătat și în avizul Comitetului Regiunilor 
intitulat „Proiectele de tip interpersonal și 
la scară mică în cadrul programelor de 
cooperare transfrontalieră”32, proiectele 
de tip interpersonal și la scară mică au o 
valoare adăugată europeană mare și 
contribuie în mod semnificativ la 
îndeplinirea obiectivului general al 
programelor de cooperare 
transfrontalieră.

Or. de

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 23
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Este necesar să se clarifice normele 
care reglementează fondurile pentru 
proiecte mici care au fost implementate de 
la începutul Interreg, dar care nu au fost 
niciodată reglementate prin dispoziții 
specifice. Astfel cum s-a stabilit și în 
Avizul Comitetului Regiunilor „Proiectele 
de tip interpersonal și la scară mică în 
cadrul programelor de cooperare 
transfrontalieră”32, astfel de fonduri 
pentru proiectele mici joacă un rol 
important în consolidarea încrederii între 
cetățeni și instituții, furnizează valoare 
adăugată europeană mare și contribuie în 
mod semnificativ la îndeplinirea 
obiectivului general al programelor de 
cooperare transfrontalieră prin 
eliminarea obstacolelor frontaliere și prin 
integrarea zonelor de frontieră și a 
localnicilor. Pentru a simplifica gestiunea 
finanțării micilor proiecte de către 
destinatarii finali, care de multe ori nu știu 
să solicite fonduri de la Uniune, utilizarea 
opțiunilor simplificate în materie de costuri 
și a sumelor forfetare ar trebui să devină 
obligatorie sub un anumit prag.

(23) De la începutul Interreg, proiectele 
de tip interpersonal și la scară mică sunt 
sprijinite în special prin fonduri pentru 
proiecte mici sau instrumente similare, 
dar care nu au fost niciodată 
reglementate prin dispoziții specifice, 
fiind, prin urmare, necesar să se clarifice 
normele care reglementează fondurile 
pentru proiecte mici. Pentru a menține
valoarea adăugată și beneficiile 
proiectelor de tip interpersonal și la scară 
mică și pentru a simplifica gestiunea 
finanțării micilor proiecte de către 
destinatarii finali, care adeseori nu știu să 
solicite fonduri de la Uniune, utilizarea 
opțiunilor simplificate în materie de costuri 
și a sumelor forfetare ar trebui să devină 
obligatorie sub un anumit prag.

__________________ __________________

32 Avizul Comitetului European al 
Regiunilor „Proiectele de tip interpersonal 
și la scară mică în cadrul programelor de 
cooperare transfrontalieră”, 12 iulie 2017 
(JO  C 342, 12.10.2017, p. 38).

32 Avizul Comitetului European al 
Regiunilor „Proiectele de tip interpersonal 
și la scară mică în cadrul programelor de 
cooperare transfrontalieră”, 12 iulie 2017 
(JO C 342, 12.10.2017, p. 38).

Or. de

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25 a) În contextul reducerii poverilor 
administrative, Comisia ar trebui să 
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coopereze îndeaproape cu statele membre 
și regiunile pentru a putea utiliza normele 
adecvate și îmbunătățite, prevăzute la 
articolul 77ff din regulamentul (UE) 
[noul Regulament privind dispozițiile 
comune] pentru sistemul de administrare 
și control al unui program Interreg.

Or. de

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Statele membre ar trebui să fie 
încurajate să atribuie funcțiile autorității de 
management unei GECT sau să alcătuiască 
o grupare, întocmai altor organisme 
juridice transfrontaliere, responsabilă de 
gestionarea unui subprogram, a unei 
investiții teritoriale integrate sau unuia sau 
mai multor fonduri pentru proiecte mici,
ori să acționeze în calitate de partener unic.

(27) Statele membre ar trebui să fie 
încurajate să atribuie funcțiile autorității de 
management unei GECT sau să alcătuiască 
o grupare, întocmai altor organisme 
juridice transfrontaliere, responsabilă de 
gestionarea unui subprogram sau a unei 
investiții teritoriale integrate, ori să 
acționeze în calitate de partener unic.

Or. de

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36 a) De mulți ani, promovarea 
cooperării teritoriale europene (CTE) 
reprezintă o prioritate majoră a politicii 
de coeziune a UE. Sprijinirea IMM-urilor 
pentru costurile proiectelor CTE este 
scutită deja de obligația de notificare în 
conformitate cu Regulamentul general de 
exceptare pe categorii de ajutoare 
(RGECA). Dispoziții speciale cu privire la 
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ajutoarele regionale pentru investițiile 
întreprinderilor de toate dimensiunile 
sunt incluse, de asemenea, în Orientările 
privind ajutoarele de stat regionale pentru 
perioada 2014-2020 și în secțiunea 
privind ajutoarele regionale din RGECA. 
Deoarece ajutoarele pentru proiecte de 
cooperare teritorială europeană ar fi 
compatibile cu piața internă, având doar 
un impact limitat asupra concurenței și 
comerțului dintre statele membre, acestea 
ar trebui scutite de controlul ajutoarelor 
și ar trebui să fie exceptate de la obligația 
de notificare în conformitate cu articolul 
108 alineatul (3) TFUE.

Or. de

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „organism juridic transfrontalier” 

înseamnă o entitate juridică înființată în 
temeiul legislației uneia dintre țările 
participante la un program Interreg, cu 
condiția să fie instituită de autoritățile 
teritoriale sau de alte organisme din cel 
puțin două țări participante.

(4) „organism juridic transfrontalier” 

înseamnă o entitate juridică înființată sau 
euroregiunile înființate în temeiul 
legislației uneia dintre țările participante la 
un program Interreg, cu condiția să fie 
instituită de autoritățile teritoriale sau de 
alte organisme din cel puțin două țări 
participante.

Or. de

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cooperarea transfrontalieră internă 
dintre regiunile limitrofe frontaliere 

(a) cooperarea transfrontalieră internă 
dintre regiunile limitrofe frontaliere 
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terestre a două sau mai multe state membre 
sau dintre regiunile limitrofe frontaliere 
terestre ale cel puțin unui stat membru și 
una sau mai multe țări terțe enumerate la 
articolul 4 alineatul (3); sau

terestre și maritime a două sau mai multe 
state membre sau dintre regiunile limitrofe 
frontaliere terestre și maritime ale cel puțin 
unui stat membru și uneia sau mai multor
țări terțe enumerate la articolul 4 
alineatul (3); sau

Or. de

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cooperarea transfrontalieră externă 
între regiunile limitrofe frontaliere terestre 
ale cel puțin unui stat membru și ale unuia 
sau mai multor:

(b) cooperarea transfrontalieră externă 
între regiunile limitrofe frontaliere terestre 
și maritime ale cel puțin unui stat membru 
și ale unuia sau mai multor:

Or. de

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) cooperarea transnațională și 
cooperarea maritimă pe teritorii 
transnaționale vaste sau în jurul bazinelor 
maritime naționale, cu implicarea 
partenerilor regionali și locali ai 
programelor din statele membre, din țările 
terțe și din țările partenere, precum și din 
Groenlanda, în vederea atingerii unui grad 
mai înalt de integrare teritorială 
(„componenta 2”; când se face trimitere 
doar la cooperarea transnațională: 
„componenta 2A”; când se face trimitere 
doar la cooperarea maritimă: „componenta 
2B”;

(2) cooperarea transnațională și 
cooperarea maritimă care prin extinderea 
lor geografică depășesc cooperarea 
transfrontalieră, pe teritorii transnaționale 
vaste sau în jurul bazinelor maritime 
naționale, cu implicarea partenerilor 
regionali și locali ai programelor din statele 
membre, din țările terțe și din țările 
partenere, precum și din Groenlanda, în 
vederea atingerii unui grad mai înalt de 
integrare teritorială („componenta 2”; când 
se face trimitere doar la cooperarea 
transnațională: „componenta 2A”; când se 
face trimitere doar la cooperarea maritimă, 
inclusiv hinterlandul: „componenta 2B”;
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Or. de

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) cooperarea interregională pentru a 
spori eficacitatea politicii de coeziune 
(„componenta 4”) prin promovarea:

(4) cooperarea interregională pentru a 
spori eficacitatea politicii de coeziune și, în 
special, pentru a susține soluțiile comune 
în domeniul politicii de coeziune și pentru 
stabilirea de parteneriate durabile
(„componenta 4”) prin promovarea:

Or. de

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

ii) implementarea programelor din 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru ocuparea forței de muncă și 
creștere economică, în special în ceea ce 
privește acțiunile interregionale și 
transnaționale cu beneficiari aflați în cel 
puțin un alt stat membru;

eliminat

Or. de

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) schimbului de experiență și a 
consolidării capacităților între parteneri 
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din întreaga Uniune în ceea ce privește:

(i) implementarea programelor din cadrul 
obiectivului privind investițiile pentru 
ocuparea forței de muncă și creștere 
economică, în special în ceea ce privește 
acțiunile interregionale și transnaționale 
cu beneficiari aflați în cel puțin un alt stat 
membru;

ii) identificarea și difuzarea bunelor 
practici și transferul acestora îndeosebi în 
programele din cadrul obiectivului 
„Investiții pentru ocuparea forței de 
muncă și creștere economică” .

Or. de

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru cooperarea transfrontalieră, 
regiunile care urmează să fie sprijinite de 
FEDR sunt regiunile de nivel NUTS 3 ale 
Uniunii de-a lungul tuturor frontierelor
terestre interne și externe cu țări terțe sau 
cu țări partenere.

1. Pentru cooperarea transfrontalieră, 
regiunile care urmează să fie sprijinite de 
FEDR sunt regiunile de nivel NUTS 3 ale 
Uniunii de-a lungul tuturor frontierelor 
interne și externe cu țări terțe sau cu țări 
partenere, fără a aduce atingere 
eventualelor ajustări necesare pentru 
asigurarea coerenței și continuității 
pentru zonele vizate de programele de 
cooperare stabilite pentru perioada de 
programare 2014-2020.

Or. de

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Regiunile situate pe frontiere 
maritime, care sunt legate printr-o 
legătură fixă deasupra mării, vor fi de 
asemenea sprijinite în cadrul cooperării 
transfrontaliere.

eliminat

Or. de

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Programele Interreg referitoare la 
cooperarea transfrontalieră internă pot viza 
regiuni din Norvegia, Elveția și Regatul 
Unit, echivalente regiunilor de nivelul 
NUTS 3, precum și Liechtenstein, Andorra 
și Monaco.

3. Programele Interreg referitoare la 
cooperarea transfrontalieră internă pot viza 
regiuni din Norvegia, Elveția și Regatul 
Unit, echivalente regiunilor de nivelul 
NUTS 3, precum și Liechtenstein, 
Andorra, Monaco și San Marino.

Or. de

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru cooperarea transnațională și 
cooperarea maritimă, regiunile care 
urmează să fie sprijinite de FEDR sunt 
regiunile de nivelul NUTS 2 ale Uniunii, 
care includ zonele funcționale adiacente, 
ținând seama, după caz, de strategiile 
macroregionale sau de strategiile pentru 
bazinele maritime.

1. Pentru cooperarea transnațională și 
cooperarea maritimă, care prin extinderea 
lor geografică depășesc cooperarea 
transfrontalieră, regiunile care urmează să 
fie sprijinite de FEDR sunt regiunile de 
nivelul NUTS 2 ale Uniunii, care includ 
zonele funcționale adiacente, ținând seama, 
după caz, de strategiile macroregionale sau 
de strategiile pentru bazinele maritime.

Or. de
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru orice program Interreg din 
componenta 4 sau pentru investițiile 
interregionale pentru inovare din 
componenta 5, întregul teritoriu al Uniunii 
trebuie susținut prin FEDR.

1. Pentru orice program Interreg din
componenta 4 sau pentru investițiile 
interregionale pentru inovare din 
componenta 5, întregul teritoriu al Uniunii 
trebuie susținut prin FEDR. Țările terțe pot 
participa la acestea, cu condiția să 
contribuie la finanțare sub formă de 
venituri externe alocate.

Or. de

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Resursele FEDR pentru obiectivul 
de cooperare teritorială europeană 
(Interreg) se ridică la 8 430 000 000 EUR
din resursele totale disponibile pentru 
angajamentul bugetar din FEDR, FSE+ și 
Fondul de coeziune pentru perioada de 
programare 2021-2027, fiind stabilite la 
[articolul 102 alineatul (1)] din 
Regulamentul (UE) [RDC nou].

1. Resursele FEDR pentru obiectivul 
de cooperare teritorială europeană 
(Interreg) se ridică la 3 % pentru 
componentele 1 - 4 menționate la articolul 
3 (respectiv, un total de  xx xxxxxx xxx 
EUR), și cresc cu 0,3 %  pentru 
componenta 5 (respectiv, un total de x xxx 
xxx EUR) din resursele totale disponibile 
pentru angajamentul bugetar din FEDR, 
FSE+ și Fondul de coeziune pentru 
perioada de programare 2021-2027, fiind 
stabilite la [articolul 103 alineatul (1)] din 
Regulamentul (UE) [RDC nou].

Or. de
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Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Resursele menționate la alineatul 
(1) se alocă după cum urmează:

2. Resursele menționate la alineatul 
(1) se alocă pentru componentele 1 - 4
după cum urmează:

Or. de

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 52,7 % (respectiv, un total de 
4 440 000 000 EUR) pentru cooperarea 
transfrontalieră (componenta 1);

(a) 74,8 % (respectiv, un total de x xxx 
xxx xxx EUR) pentru cooperarea 
transfrontalieră (componenta 1);

Or. de

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 31,4 % (respectiv, un total de 
2 649 900 000 EUR) pentru cooperarea 
transnațională și cooperarea maritimă 
(componenta 2);

(b) 18 % (respectiv, un total de x xxx 
xxx xxx EUR) pentru cooperarea 
transnațională și cooperarea maritimă 
(componenta 2);

Or. de

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 3,2 % (respectiv, un total de 
270 100 000 EUR) pentru cooperarea 
regiunilor ultraperiferice (componenta 3);

(c) 2,2 % (respectiv, un total de xxx 
xxx xxx EUR) pentru cooperarea regiunilor 
ultraperiferice (componenta 3);

Or. de

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) 1,2 % (respectiv, un total de 
100 000 000 EUR) pentru cooperarea 
interregională (componenta 4);

(d) 5 % (respectiv, un total de x xxx 
xxx xxx EUR) pentru cooperarea 
interregională (componenta 4);

Or. de

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) 11,5 % (respectiv, un total de 
970 000 000 EUR) pentru investițiile 
interregionale pentru inovare 
(componenta 5);

eliminat

Or. de

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata de cofinanțare la nivelul fiecărui Rata de cofinanțare la nivelul fiecărui 
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program Interreg nu trebuie să depășească 
70 %, cu excepția cazului în care, în ceea 
ce privește programele Interreg 
transfrontaliere externe sau din 
componenta 3, în Regulamentul (UE) 
[IPA III], în Regulamentul [IVDCI] sau 
în Decizia (UE) [PTTPM] a Consiliului 
sau în orice act adoptat în temeiul 
acestora se stabilește un procent mai 
mare.

program Interreg nu trebuie să depășească 
85 %.

Or. de

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cadrul programelor Interreg din 
componentele 1 și 2B:

(a) în cadrul programelor Interreg din 
componentele 1 și 2:

Or. de

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Încă 15 % din sumele alocate 
FEDR și, după caz, alocate instrumentelor 
de finanțare externă ale Uniunii în temeiul 
altor priorități în afara celor de asistență 
tehnică pentru fiecare program Interreg din 
componentele 1, 2 și 3, se alocă 
obiectivului specific Interreg 
„îmbunătățirea guvernanței Interreg” sau 
obiectivului Interreg specific extern 
„sporirea siguranței și securității Europei”.

2. Până la 15 % din sumele alocate 
FEDR și, după caz, alocate instrumentelor 
de finanțare externă ale Uniunii în temeiul 
altor priorități în afara celor de asistență 
tehnică pentru fiecare program Interreg din 
componentele 1, 2 și 3, se alocă 
obiectivului specific Interreg 
„îmbunătățirea guvernanței Interreg” sau, 
după caz, obiectivului Interreg specific 
extern „sporirea siguranței și securității 
Europei”.

Or. de



PE626.663v01-00 22/32 PR\1159952RO.docxx

RO

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru care găzduiește potențiala 
autoritate de management prezintă 
Comisiei un program Interreg până la [data 
intrării în vigoare plus nouă luni;] în 
numele tuturor statelor membre 
participante și, dacă este cazul, al țărilor 
partenere, al țărilor terțe sau al TTPM.

Statul membru care găzduiește potențiala 
autoritate de management prezintă 
Comisiei un program Interreg sau mai 
multe programe Interreg de-a lungul 
frontierei respective până la [data intrării 
în vigoare plus nouă luni;] în numele 
tuturor statelor membre participante și, 
dacă este cazul, al țărilor partenere, al 
țărilor terțe sau al TTPM.

Or. de

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazuri bine justificate și de 
comun acord cu Comisia, pentru a crește 
eficiența implementării programului și 
pentru a realiza operațiuni de mai mare 
anvergură, statul membru în cauză poate 
decide să transfere către programele 
Interreg până la [x]% din suma din FEDR 
alocată programului aferent în cadrul 
obiectivului privind investițiile pentru 
ocuparea forței de muncă și creștere 
economică pentru aceeași regiune. Suma 
transferată va constitui o prioritate separată 
sau priorități separate.

3. Pentru a crește eficiența 
implementării programului și pentru a 
realiza operațiuni de mai mare anvergură, 
statul membru în cauză poate decide să 
transfere către programele Interreg până la 
15 % din suma din FEDR alocată 
programului aferent în cadrul obiectivului 
privind investițiile pentru ocuparea forței 
de muncă și creștere economică pentru 
aceeași regiune. Fiecare stat membru 
informează în prealabil Comisia că 
intenționează să facă uz de posibilitatea 
de transfer, indicând Comisiei motivul 
deciziei. Suma transferată constituie o 
prioritate separată sau priorități separate.

Or. de
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Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partenerii cooperează în ceea ce privește 
elaborarea, implementarea, dotarea cu 
personal și finanțarea operațiunilor 
Interreg.

Partenerii cooperează în ceea ce privește 
elaborarea și implementarea, precum și 
dotarea cu personal și/sau finanțarea 
operațiunilor Interreg.

Or. de

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, un partener unic poate 
fi înregistrat într-un stat membru care nu 
participă la program, cu condiția 
respectării condițiilor prevăzute la 
articolul 23.

eliminat

Or. de

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuția de la FEDR sau, după caz, de 
la un instrument de finanțare externă al 
Uniunii, la fondul pentru un proiect mic în 
cadrul programului Interreg nu trebuie să 
depășească 20 000 000 EUR sau 15 % din 
alocarea totală a programului Interreg, 
reținându-se valoarea cea mai mică.

Contribuția totală de la FEDR sau, după 
caz, de la un instrument de finanțare 
externă al Uniunii, la fondul pentru unul 
sau mai multe proiecte mici în cadrul 
programului Interreg nu trebuie să 
depășească 20 % din alocarea totală a 
programului Interreg.

Or. de
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Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Destinatarii finali din cadrul unui fond
pentru proiecte mici beneficiază de sprijin 
din partea FEDR sau, după caz, din partea 
instrumentelor de finanțare externă ale 
Uniunii prin intermediul beneficiarului și 
implementează proiectele mici în cadrul 
respectivului fond pentru proiecte mici 
(„proiect mic”).

Destinatarii finali din cadrul unuia sau 
mai multor fonduri pentru proiecte mici 
beneficiază de sprijin din partea FEDR sau, 
după caz, din partea instrumentelor de 
finanțare externă ale Uniunii prin 
intermediul beneficiarului și 
implementează proiectele mici în cadrul 
respectivului fond sau respectivelor 
fonduri pentru proiecte mici („proiect 
mic”).

Or. de

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. beneficiarul unui fond pentru 
proiecte mici este o entitate juridică 
transfrontalieră sau o GECT.

2. beneficiarul unui fond pentru 
proiecte mici este o entitate juridică 
transfrontalieră, o euroregiune sau o 
GECT.

Or. de

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Costurile cu personalul și costurile 
indirecte generate la nivel de beneficiar 
pentru gestiunea fondurilor pentru 

5. Costurile cu personalul și costurile 
indirecte generate la nivel de beneficiar 
pentru gestiunea fondurilor pentru 



PR\1159952RO.docxx 25/32 PE626.663v01-00

RO

proiectele mici nu pot depăși 20 % din 
costul total eligibil al respectivului fond 
pentru proiecte mici.

proiectele mici nu pot depăși 20 % din 
costul total eligibil al respectivului fond 
sau al respectivelor fonduri pentru 
proiecte mici.

Or. de

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare autoritate de management 
transmite Comisiei, în format electronic, 
date cumulative pentru respectivul program 
Interreg până la 31 ianuarie, 31 martie, 31 
mai, 31 iulie, 30 septembrie și 30 
noiembrie în fiecare an, utilizând modelul 
prevăzut în anexa [VII] la Regulamentul 
(UE) [RDC nou].

Fiecare autoritate de management 
transmite Comisiei, în format electronic, 
date cumulative pentru respectivul program 
Interreg până la 31 ianuarie, 31 mai și 30 
septembrie în fiecare an, utilizând modelul 
prevăzut în anexa [VII] la Regulamentul 
(UE) [RDC nou].

Or. de

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Indicatorii comuni de realizare și de 
rezultat, astfel cum se prevede în anexa [I] 
la Regulamentul (UE) [FEDR nou], și, 
acolo unde este necesar, indicatorii de 
realizare și de rezultat specifici 
programului se utilizează în conformitate 
cu [articolul 12 alineatul (1)] din 
Regulamentul (UE) [RDC nou] și la 
articolul 17 alineatul (3) litera (d) punctul 
(ii) și la articolul 31 alineatul (2) litera (b) 
din prezentul regulament.

1. Indicatorii comuni de realizare și de 
rezultat, astfel cum se prevede în anexa [I] 
la Regulamentul (UE) [FEDR nou], și, 
acolo unde este necesar, indicatorii de 
realizare și de rezultat specifici 
programului se utilizează în conformitate 
cu [articolul 12 alineatul (1)] din 
Regulamentul (UE) [RDC nou] și la 
articolul 17 alineatul (4) litera (e) punctul 
(ii) și la articolul 31 alineatul (2) litera (b) 
din prezentul regulament.

Or. de
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Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) achiziționarea de terenuri în 
conformitate cu [articolul 58 alineatul (1) 
litera (c)] din Regulamentul (UE) [RDC 
nou];

(a) achiziționarea de terenuri în 
conformitate cu [articolul 58 alineatul (1) 
litera (b)] din Regulamentul (UE) [RDC 
nou];

Or. de

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Autoritatea de management și 
autoritatea de audit trebuie să fie situate în 
același stat membru.

2. Autoritatea de management și 
autoritatea de audit pot fi situate în același 
stat membru.

Or. de

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Atunci când autoritatea de 
management identifică un organism
intermediar în cadrul unui program 
Interreg, în conformitate cu [articolul 65 
alineatul (3)] din Regulamentul (UE) [RDC 
nou], organismul intermediar îndeplinește 
aceste sarcini în mai mult de un stat 
membru participant sau, după caz, țară 
terță, țară parteneră sau TTPM.

6. Atunci când autoritatea de 
management identifică unul sau mai multe 
organisme intermediare în cadrul unui 
program Interreg, în conformitate cu 
[articolul 65 alineatul (3)] din 
Regulamentul (UE) [RDC nou], 
organismul intermediar îndeplinește aceste 
sarcini în mai mult de un stat membru 
participant sau, după caz, țară terță, țară 
parteneră sau TTPM, respectiv mai multe 
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organisme intermediare îndeplinesc 
aceste sarcini în statul membru respectiv 
sau, după caz, țara terță, țara parteneră 
sau TTPM.

Or. de

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 2021: 1 %; (a) 2021: 2 %;

Or. de

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 2022: 1 %; (b) 2022: 0,8 %;

Or. de

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 2023: 1 %; (c) 2023: 0,8 %;

Or. de
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Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) 2024: 1 %; (d) 2024: 0,8 %;

Or. de

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) 2025: 1 %; (e) 2025: 0,8%;

Or. de

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) 2026: 1 %. (f) 2026: 0,8 %.

Or. de

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 62 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 62a

Scutire de la obligația de notificare în 
conformitate cu articolul 108 alineatul (3) 
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din TFUE

Ajutoarele pentru proiectele de cooperare 
teritorială europeană sunt scutite de 
controlul ajutoarelor și sunt exceptate de 
la obligația de notificare în conformitate 
cu articolul 108 alineatul (3) din TFUE.

Or. de

EXPUNERE DE MOTIVE

1. Introducere

La 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, Uniunea Europeană (UE) s-a transformat 
dintr-o uniune gândită, inițial, în termeni pur economici, într-un proiect societal pentru pace. 
Pentru a continua acest proiect și în contextul provocărilor politice la nivel european legate de 
tendințele naționaliste și izolaționaliste, precum și de atitudinile eurosceptice și uneori 
antieuropene, buna vecinătate între statele membre europene este esențială. 

Cooperarea teritorială europeană (CTE) abordează, în mod activ, această idee fundamentală și 
contribuie în mod semnificativ și vizibil la crearea de relații între europeni la nivel 
transnațional, la combaterea împreună a provocărilor și la evoluția și construcția comună a 
Europei. Astfel, obstacolele construite de frontiere, inclusiv și în special în modul de gândire 
al cetățenilor, vor fi eliminate treptat, iar regiunile de frontieră se vor transforma în spații 
comune în care Europa va deveni o realitate concretă și vizibilă în viața lor de zi cu zi.

În deceniile trecute, cooperarea teritorială europeană a contribuit astfel, în mod incontestabil, 
la dezvoltarea Europei, iar prin eliminarea frontierelor și a birocrației, a intensificat și 
simplificat viața de zi cu zi în comun dincolo de frontiere. Prin urmare, raportorul salută cu 
entuziasm faptul că, prin prezentarea unui nou proiect de regulament pentru perioada de 
finanțare de după 2020, Comisia Europeană confirmă valoarea adăugată europeană importantă 
a CTE.

Cu toate acestea, raportorul consideră că potențialul CTE nu este pe deplin exploatat, în ciuda 
ratelor atractive de finanțare a proiectelor, întrucât cerințele administrative pentru potențialii 
solicitanți, dar și pentru autoritățile care le aplică, au luat o amploare îngrijorătoare. Într-
adevăr, aceste cerințe s-au amplificat cu fiecare perioadă de finanțare, atingând în prezent un 
nivel care descurajează părțile interesate individuale să mai depună cereri de finanțare. 
Totodată, în programele individuale CTE apar adesea, în mod disproporționat, solicitanți 
experimentați. Dacă se dorește ca CTE să revină la misiunea sa și să promoveze în mod 
orientat ideea europeană, este necesară o simplificare a proceselor de pregătire și de punere în 
aplicare a programelor în perioada de finanțare post 2020 pentru toți actorii implicați. 

Raportorul menționează, în acest context, Regulamentul Omnibus pentru bugetul general al 
Uniunii Europene care a fost deja adoptat, care a avut în vedere o simplificare a plăților, 
utilizării și decontărilor fondurilor, fără a neglija însă controlul în ceea ce privește utilizarea 
fondurilor în acord cu obiectivul,și care se va aplica începând cu 1 ianuarie 2019. Raportorul 
subliniază că noile dispoziții determină o simplificarea a utilizării sumelor forfetare, opțiuni 
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simplificate în materie de costuri, facilitarea accesului pentru beneficiarii mai mici și evitarea 
controalelor redundante, dar și o creștere a utilizării fondurilor pentru a informa comunitatea 
cu privire la succesele proiectelor și ale investițiilor în regiuni.

De asemenea, raportorul salută simplificările propuse de Comisie în cadrul propunerilor 
pentru noul regulament RDC, pentru noul regulament FEDR și pentru noul regulament CTE 
și are convingerea că acestea vor avea efectul dorit. 

2. Domeniul de aplicare al componentelor viitoarei CTE 

Raportorul salută continuarea programelor transfrontaliere, transnaționale și de cooperare 
interregională în cadrul CTE. Fiecare dintre aceste programe are o legitimitate distinctă, iar 
zonele de programe care și-au dovedit deja eficiența ar trebui păstrate. Cu toate acestea, 
raportorul consideră că rolul decisiv al regiunilor de frontieră nu se reflectă suficient în 
proiectul Comisiei, motiv pentru care propune alocarea fondurilor în favoarea componentei 1 
de cooperare transfrontalieră. În același timp, raportorul are convingerea că o cooperare 
maritimă ar trebui să fie posibilă în continuare în cadrul componentei 1, chiar dacă regiunile 
nu sunt interconectate printr-o legătură fixă peste mare.

Introducerea noii componente 5 privind investițiile interregionale pentru inovare este privită 
cu un ochi critic, deoarece obiectivele urmărite prin aceste investiții pentru inovare nu au 
decât un impact limitat asupra politicii de coeziune.  În plus, gestiunea directă a fondurilor 
propusă de Comisie pentru această componentă 5 contravine spiritului subsidiar al CTE. 

3. Bugetul CTE

Raportorul critică reducerile prevăzute în domeniul programelor transfrontaliere, 
transnaționale și de cooperare interregională cu impact și care și-au dovedit eficiența, motiv 
pentru care pledează, în ceea ce privește bugetul prevăzut pentru programele CTE ale 
componentelor 1 - 4 pentru perioada de finanțare 2021-2027, pentru o creștere de cel puțin 3 
% a resurselor totale pentru coeziunea economică, socială și teritorială. 

În acest context, raportorul dorește să se refere din nou la funcția-cheie a zonelor de frontieră 
și la contribuția vitală a cooperării transfrontaliere (componenta 1), motiv pentru care propune 
pentru această componentă cea mai mare alocare, de 73,8 %. 

În ceea ce privește investițiile pentru inovare, raportorul consideră că pachetul financiar 
semnificativ alocat de Comisie acestei componente nu ar trebui în niciun caz să fie realizat în 
detrimentul celorlalte componente CTE. Din perspectiva raportorului, în anumite condiții ar 
putea fi avută în vedere alocarea unui buget suplimentar care se ridică la 0,3 % din fondurile 
totale pentru coeziunea economică, socială și teritorială. 

4. Conținutul programelor CTE și concentrație

Raportorul acceptă, în principiu, cele cinci obiective politice care decurg din FEDR și cele 
două obiective specifice Interreg „îmbunătățirea guvernanței Interreg” și „sporirea siguranței și 
securității Europei”. Raportorul își exprimă unele rezerve cu privire la prevederea rigidă 
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conform căreia sunt necesare cel puțin 15 % din resursele totale pentru cele două obiective 
specifice Interreg, deoarece în practică ar îngreuna programarea și gestionarea programelor. 

5. Fondurile pentru proiecte mici

Esența cooperării teritoriale europeane constă în reunirea oamenilor dincolo de granițe pentru 
a continua astfel procesul de integrare europeană. Proiectele de tip interpersonal și la scară 
mică (People-to-People) reunesc persoanele care trăiesc în regiune și au o importanță majoră 
pentru dezvoltarea zonelor de frontieră. Solicitanții sunt, de regulă, actori ai societății civile. 
Proiectele se caracterizează în special printr-o valoare financiară scăzută, ceea ce presupune și 
un nivel scăzut de finanțare.  Pentru a permite și în viitor continuarea cu succes a proiectelor 
mici, a apărut nevoia urgentă de simplificare, norme clare și o ancorare directă a proiectelor la 
scară mică în cadrul de reglementare. Raportorul salută în special opțiunea inclusă acum în 
propunerea de regulament a Comisiei de a crea fonduri pentru proiecte mici în cadrul 
programelor Intrreg. Cu toate acestea, gestionarea fondurilor pentru proiecte mici ar trebui să 
fie organizată în mod flexibil. În plus, ar trebui să fie posibilă crearea mai multor fonduri 
pentru proiecte mici per program. 

În ce măsură dispozițiile propuse de Comisie vor determina simplificarea directă și reducerea 
sarcinii administrative pentru beneficiarii finali ai proiectelor de tip interpersonal și la scară 
mică, va trebui analizat în cadrul consultărilor ulterioare. 

6. Valoarea cofinanțării

Raportorul deplânge propunerea Comisiei de a reduce rata maximă de cofinanțare pentru 
programele Interreg. Acesta consideră insuficientă rata de 70 % propusă și propune, în 
schimb, creșterea ratei la 85 %. Ratele de cofinanțare ar trebui să fie flexibile și stabilite în 
funcție de condițiile din respectivele zone ce fac obiectul programelor. 

7. Prefinanțare

Raportorul consideră că, din cauza valorii mai mici a prefinanțării în comparație cu cea din 
2014-2020, unele programe ar putea întâmpina dificultăți financiare, deoarece în special la 
începutul programelor, costurile de organizarea și demarare sunt ridicate. Normele privind 
prefinanțarea ar trebui să țină cont în mod adecvat de particularitățile CTE, motiv pentru care 
raportorul a prevăzut în cadrul proiectului său de raport o valoare mai ridicată a prefinanțării, 
în special la începutul perioadei de finanțare.

8. Indicatori

Introducerea unor idicatori specifici Interreg pentru măsurarea rezultatelor și a valorii 
adăugate europene a programelor de cooperare este considerată de raportor ca fiind în 
principiu pertinentă. Indicatorii propuși ar putea însă să nu fie adecvați pentru a reflecta 
valoarea adăugată aferentă procesului de cooperare transfrontalieră, transnațională și 
interregională și pentru a asigura astfel impulsuri pozitive de gestionare. O adaptare adecvată 
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a indicatorilor sau un grad mai mare de libertate pentru programe în dezvoltarea unui sistem 
de indicatori s-ar putea dovedi necesar(ă) în decursul dezbaterilor.

9. Regula n+ 2/Povară multiplă pentru regiuni

Pe baza experiențelor din perioadele de finanțare anterioare, raportorul dorește să atragă 
atenția cu privire la revenirea la regula n+2 (până acum n+3), propusă de Comisie, care ar 
putea antrena o dezangajare parțială la nivel european a fondurilor, dat fiind că, în anumite 
condiții, nu ar putea fi disponibile suficient de repede. Având în vedere și eventualele reduceri 
ale resurselor totale disponibile, precum și posibila reducere a ratelor de cofinanțare din partea 
UE, rezultatul ar fi poveri multiple pentru regiuni în domeniul CTE. 

10. Scheme de ajutoare de stat

De mulți ani, promovarea CTE reprezintă o prioritate majoră a politicii de coeziune a UE. 
Susținerea IMM-urilor pentru costurile proiectelor CTE este scutită deja de obligația de 
notificare în conformitate cu Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare 
(RGECA). Dispoziții speciale cu privire la ajutoarele regionale pentru investițiile 
întreprinderilor de toate dimensiunile sunt incluse, de asemenea, în Orientările privind 
ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020 și în secțiunea privind ajutoarele 
regionale din RGECA. 

Raportorul consideră că schemele de ajutoare de stat pentru proiectele CTE ar putea fi 
compatibilie cu piața internă, având doar un impact limitat asupra concurenței și comerțului 
dintre statele membre. Prin urmare, acesta propune ca proiectele CTE să fie considerate, în 
principiu, ca nefiind relevante din perspectiva ajutoarelor de stat și să se elimine verificările 
împovărătoare privind relevanța din punctul de vedere al ajutorului de stat. 

11. Evaluare intermediară 

Evaluarea intermediară prevăzută și eventualele ajustări pentru programele multilaterale 
Interreg necesită procese de consultare considerabil mai anevoioase. Raportorul subliniază 
faptul că acest lucru nu ar trebui să conducă la complicarea sau întârzierea finanțării 
proiectelor în cea de-a doua jumătate a programului. 
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