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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Politica de coeziune este principalul instrument de investiții pentru sprijinirea priorităților 
Uniunii enunțate în Strategia Europa 2020. Cooperarea teritorială europeană (CTE) reprezintă 
unul dintre obiectivele politicii de coeziune și oferă un cadru pentru punerea în aplicare a 
diferitor acțiuni comune și schimburi de politici între actorii naționali, regionali și locali din 
diferite state membre sau cu regiuni învecinate din state din afara UE. Acest lucru este cu atât 
mai important cu cât provocările cu care se confruntă statele membre și regiunile depășesc tot 
mai mult granițele naționale și regionale și necesită acțiuni comune, de cooperare la nivelul 
teritorial adecvat. De asemenea, CTE poate să aducă o contribuție importantă la promovarea 
obiectivului de coeziune teritorială prevăzut în Tratatul de la Lisabona. 

Raportorul pentru aviz salută propunerea Comisiei Europene de creare a unui temei juridic 
specific pentru contribuția Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) la CTE. O 
astfel de măsură dă curs solicitării Parlamentului European și ar trebui să asigure o mai bună 
abordare a specificului CTE și, în special, a dimensiunii multinaționale a acesteia.

În conformitate cu propunerea Comisiei Europene, cooperarea teritorială europeană ar 
presupune trei tipuri de cooperare: transfrontalieră, transnațională și interregională. 
Cooperarea transnațională ar fi deosebit de valoroasă pentru consolidarea coeziunii teritoriale 
a UE, precum și a strategiilor recent lansate pentru macroregiuni și pentru bazinele maritime.  
Cooperarea interregională dintre regiunile UE (și, dacă este necesar, țările terțe) vizează 
consolidarea schimburilor de experiență cu privire la punerea în aplicare a politicii de 
coeziune, în special prin diseminarea de bune practici.

Pentru cooperarea cu regiunile din țări terțe care fac obiectul Instrumentului european de 
vecinătate (IEV) sau al Instrumentului pentru preaderare (IPA), finanțarea prin FEDER ar 
veni în completarea finanțării prin IEV și IPA. Totuși, va fi esențial să se asigure buna 
derulare a acestor programe, care în ultimii ani s-a dovedit a fi uneori dificilă. 

Comisia Europeană propune să se aloce Cooperării teritoriale europene 3,48% din pachetul 
total prevăzut pentru politica de coeziune, adică un total de 11,7 miliarde EUR (la prețuri 
constante din 2011). Această propunere marchează o creștere în comparație cu perioada de 
programare actuală. 

În miliarde EUR - prețuri 
constante din 2011

CFM
2007-2013

Propunerea COM
CFM 2014-2020 Diferență %

Regiuni vizate de obiectivul de 
convergență

FEDER + FSE

202,9 162,6 - 20 %

2007-13 eliminare progresivă 
(convergență) + introducere 
progresivă (competitivitate) 

regiuni/ 
2014-2020 regiuni de tranziție

25,9 38,9 +50 %
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(FEDER + FSE)
Regiuni de 

competitivitate/Regiuni mai 
dezvoltate 

(FEDER + FSE)

44,3 53,1 + 20 %

Cooperare teritorială
(FEDER)

8,9 11,7 +31 %

Fond de coeziune 71 68,7 - 3 %
2014-2020 Alocare suplimentară 
pentru regiunile ultraperiferice 

și cu densitate redusă a 
populației
(FEDER) 

0,9

TOTAL 354 336 -5,3 %

Raportorul pentru aviz salută creșterea propusă. Totuși, aceasta va depinde de rezultatul final 
al negocierilor cu privire la întregul pachet care urmează să fie alocat politicii de coeziune, iar 
procentul de 3,48% specificat la articolul 4 din propunerea legislativă reprezintă doar o 
indicație pentru autoritatea bugetară. Pachetul financiar nu poate fi stabilit în mod definitiv 
până când nu se ajunge la un acord asupra propunerii de regulament de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 2014-2020. De asemenea, raportorul pentru aviz dorește 
să sublinieze convingerea exprimată de Parlamentul European în rezoluția sa din 8 iunie 2011 
că „este necesară o creștere cu cel puțin 5 % a nivelului resurselor destinate următorului 
CFM” comparativ cu nivelul din 2013 și că „sumele alocate [politicii de coeziune] în perioada 
actuală de programare financiară ar trebui cel puțin menținute în următoarea perioadă”, ceea 
ce aparent nu se întâmplă.

În plus, raportorul pentru aviz salută eforturile depuse de Comisie în vederea simplificării, 
mai ales în ceea ce privește simplificarea opțiunilor financiare prin utilizarea plăților forfetare. 
Raportorul dorește să sublinieze, de asemenea, că eforturile de simplificare pentru Cooperarea 
teritorială europeană sunt deosebit de importante atât la nivelul UE, cât și la nivel național, 
dată fiind dimensiunea multinațională a acesteia. Este posibil ca beneficiarii să trebuiască să 
aplice ansambluri diferite de norme provenite de la UE, de la unul sau mai multe state 
membre și poate chiar de la țări terțe. Raportorul pentru aviz reamintește statelor membre 
necesitatea imperativă de a se evita contradicțiile și inconsecvențele dintre normele pe care le 
pun în aplicare și cele ale UE și de a se evita creșterea poverii administrative pentru 
beneficiari. O bună gestiune financiară și transparența sunt, de asemenea, aspecte esențiale.

În sfârșit, raportorul pentru aviz subliniază că, dat fiind specificul și complexitatea CTE, CE 
propune să se aplice, cu titlu excepțional, regula n+3 în ceea ce privește dezangajările.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, competentă în fond, 
să includă în raportul său următoarele amendamente:
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Amendamentul 1

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1a (nou)

Proiect de rezoluție legislativă Amendamentul

1a. subliniază că pachetul financiar 
specificat în propunerea legislativă are 
doar un caracter indicativ pentru 
autoritatea legislativă și nu poate fi 
stabilit în mod definitiv până când nu se 
ajunge la un acord asupra propunerii de 
regulament de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 
2014-2020;

Amendamentul 2

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1b (nou)

Proiect de rezoluție legislativă Amendamentul

1b. reamintește Rezoluția sa din 8 iunie 
2011 privind investiția în viitor: un nou 
cadru financiar multianual pentru o 
Europă competitivă, durabilă și favorabilă 
incluziunii1; reamintește că sunt necesare 
resurse suplimentare suficiente în 
contextul viitorului CFM pentru a permite 
Uniunii să își realizeze prioritățile politice 
existente și noile sarcini prevăzute de 
Tratatul de la Lisabona, precum și pentru 
a reacționa la evenimente neprevăzute; 
subliniază că, chiar și cu o creștere cu cel 
puțin 5 % a nivelului resurselor pentru 
următorul CFM comparativ cu nivelul din 
2013, se poate aduce doar o contribuție 
limitată la îndeplinirea obiectivelor și a 
angajamentelor convenite ale Uniunii și a 
principiului solidarității Uniunii; solicită 
Consiliului ca, în cazul în care nu este de 
acord cu această abordare, să specifice în 
mod clar la care dintre prioritățile sau 
proiectele sale politice ar putea renunța în 
totalitate, în ciuda valorii lor adăugate 
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europene dovedite;
_______________
1 Texte adoptate, P7_TA(011)0266.

Amendamentul 3

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1b (nou)

Proiect de rezoluție legislativă Amendamentul

1b. reamintește, în special, că în aceeași 
rezoluție, Parlamentul European 
subliniază că „o politică de coeziune 
consolidată și de succes necesită o 
finanțare corespunzătoare” și conchide că 
„sumele alocate acesteia în perioada
actuală de programare financiară ar 
trebui cel puțin menținute în următoarea 
perioadă”;

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În Rezoluția sa din 8 iunie 2011 
privind investiția în viitor: un nou cadru 
financiar multianual pentru o Europă 
competitivă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, Parlamentul European a 
subliniat „valoarea adăugată europeană a 
politicii de coeziune, întrucât această 
politică reprezintă un mecanism bine 
stabilit de realizare a creșterii economice 
și de creare de locuri de muncă, un 
instrument major pentru convergență, 
dezvoltare durabilă și solidaritate și una 
dintre politicile cele mai importante, 
vizibile și de succes ale Uniunii decenii la 
rând”. Parlamentul European a subliniat, 
totuși, că o politică de coeziune modernă 
trebuie să facă obiectul unor reforme 
structurale, în special în domeniul 
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simplificării, să răspundă principalelor 
provocări cu care se confruntă Uniunea și 
să promoveze sinergii cu alte politici și 
instrumente pe teren. Parlamentul 
European și-a exprimat convingerea că 
politica de coeziune a UE ar trebui să 
rămână o politică vizând ansamblul UE, 
care să ofere acces la resurse, experiență 
și asistență tuturor regiunilor Uniunii.

Justificare

Punctul 64 din Rezoluția Parlamentului European din 8 iunie 2011 referitoare la „investiția 
în viitor: un nou cadru financiar multianual (CFM) pentru o Europă competitivă, durabilă și 
favorabilă incluziunii”.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În Rezoluția sa din 8 iunie 2011, 
Parlamentul a reamintit, de asemenea, că 
politica de coeziune se bucură de o 
importanță sporită de la intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona și de 
la ancorarea coeziunii teritoriale în 
cadrul acestuia și, în acest context, și-a 
exprimat părerea că trebuie consolidate 
toate formele de cooperare teritorială 
(transfrontalieră, transnațională și 
interregională), subliniind că ar trebui 
abordate și cooperarea și strategiile 
macroregionale.

Justificare

Punctul 65 din Rezoluția Parlamentului European din 8 iunie 2011 referitoare la „investiția 
în viitor: un nou cadru financiar multianual (CFM) pentru o Europă competitivă, durabilă și 
favorabilă incluziunii”.
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a spori valoarea adăugată a 
politicii de coeziune a Uniunii, dispozițiile 
specifice ar trebui să ducă la o simplificare 
considerabilă la toate nivelurile implicate: 
beneficiari, autorități ale programului, 
statele membre și țările terțe care participă, 
precum și Comisia.

(3) Pentru a spori valoarea adăugată a 
politicii de coeziune a Uniunii în general și 
pentru a ține seama de dimensiunea 
multinațională a cooperării teritoriale 
europene, dispozițiile specifice ar trebui să 
ducă la o simplificare considerabilă la toate 
nivelurile implicate: beneficiari, autorități 
ale programului, statele membre și țările 
terțe care participă, precum și Comisia, 
întrucât este posibil ca beneficiarii să 
trebuiască să aplice ansambluri diferite de 
norme provenite de la UE, de la unul sau 
mai multe state membre și eventual de la 
țări terțe. Ar trebui să se acorde o atenție 
deosebită necesității de a se evita 
inconsecvențele dintre aceste ansambluri 
diferite de norme și de a se evita creșterea 
poverii administrative.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ar trebui fixate criterii obiective de 
definire a regiunilor și zonelor eligibile. În 
acest scop, identificarea regiunilor și a 
zonelor eligibile la nivelul Uniunii ar trebui 
să se fondeze pe sistemul comun de 
clasificare a regiunilor stabilit prin 
Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS).

(8) Ar trebui stabilite criterii obiective și 
transparente de definire a regiunilor și 
zonelor eligibile. În acest scop, 
identificarea regiunilor și a zonelor 
eligibile la nivelul Uniunii ar trebui să se 
fondeze pe sistemul comun de clasificare a 
regiunilor stabilit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 26 mai 2003 privind 
instituirea unui nomenclator comun al 
unităților teritoriale de statistică (NUTS).
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Selectarea obiectivelor tematice ar 
trebui să fie limitată pentru a maximiza 
impactul politicii de coeziune pe întreg 
teritoriul Uniunii. Cu toate acestea, 
concentrarea în conformitate cu cooperarea 
interregională ar trebui să se reflecte în 
scopul fiecărei operațiuni, mai degrabă 
decât într-o limitare a numărului de 
obiective tematice, pentru a profita la 
maximum de cooperarea interregională 
pentru consolidarea eficienței politicii de 
coeziune în cadrul obiectivului privind 
investițiile pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă și al obiectivului 
privind cooperarea teritorială europeană.

(16) Selectarea obiectivelor tematice ar 
trebui să fie limitată pentru a maximiza 
impactul politicii de coeziune pe întreg 
teritoriul Uniunii. Cu toate acestea, 
concentrarea în conformitate cu cooperarea 
interregională ar trebui să se reflecte în 
scopul fiecărei operațiuni, mai degrabă 
decât într-o limitare a numărului de 
obiective tematice, pentru a profita la 
maximum de cooperarea interregională 
pentru consolidarea eficienței politicii de 
coeziune în cadrul obiectivului privind 
investițiile pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă și al obiectivului 
privind cooperarea teritorială europeană. 
Îmbunătățirea punerii în aplicare și a 
calității cheltuielilor ar trebui să 
constituie principii directoare în atingerea 
obiectivelor programului, asigurându-se 
totodată utilizarea optimă a resurselor 
financiare.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Datorită implicării mai multor state 
membre, regula generală prevăzută în 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP] 
conform căreia fiecare stat membru își 
adoptă normele naționale de eligibilitate nu 
este adecvată pentru obiectivul de 
cooperare teritorială europeană. Pe baza 
experienței acumulate în perioada de 
programare 2007-2013, ar trebui să fie 
stabilită o ierarhie clară a normelor de 
eligibilitate și o orientare clară către norme 

(25) Datorită implicării mai multor state 
membre, regula generală prevăzută în 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP] 
conform căreia fiecare stat membru își 
adoptă normele naționale de eligibilitate nu 
este adecvată pentru obiectivul de 
cooperare teritorială europeană. Pe baza 
experienței acumulate în perioada de 
programare 2007-2013, ar trebui să fie 
stabilită o ierarhie clară a normelor de 
eligibilitate cu o orientare clară către 
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de eligibilitate comune. norme de eligibilitate comune și ar trebui 
evitate contradicțiile și inconsecvențele 
dintre Regulamentul (UE) nr. …/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
[privind normele financiare aplicabile 
bugetului anual al Uniunii], regulamentul 
privind dispozițiile comune și normele 
naționale.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru aspecte care nu sunt 
reglementate prin normele de eligibilitate 
stabilite la articolele 55 - 61 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP], 
în Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[FEDER], în prezentul regulament sau pe 
baza acestora sau de comitetul de 
monitorizare, se aplică normele naționale 
ale țării în care sunt efectuate cheltuielile.

(3) Pentru aspecte care nu sunt 
reglementate prin normele de eligibilitate 
stabilite la articolele 55 - 61 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP], 
în Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[FEDER], în Regulamentul (UE) nr. 
.../2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind [normele financiare 
aplicabile bugetului anual al Uniunii], în 
prezentul regulament sau pe baza acestora 
sau de comitetul de monitorizare, se aplică 
normele naționale ale țării în care sunt 
efectuate cheltuielile, care nu pot nici să 
contrazică normele Uniunii, nici să creeze 
o povară administrativă disproporționată 
pentru beneficiar.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul articolului 113 alineatele (1) 
și (2) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDP], statele membre care participă la un 
program de cooperare desemnează o 
autoritate de management unică și, în 
sensul articolului 113 alineatul (4) din 

(1) În sensul articolului 113 alineatele (1) 
și (2) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDP], statele membre care participă la un 
program de cooperare acreditează o 
autoritate de management unică și, în 
sensul articolului 113 alineatul (4) din 
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regulamentul respectiv, o autoritate de 
audit unică, care sunt situate în același stat 
membru.

regulamentul respectiv, o autoritate de 
audit unică, care sunt situate în același stat 
membru.
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