
DT\822598RO.doc PE445.640v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru dezvoltare regională

29.6.2010

DOCUMENT DE LUCRU
referitor la poziția Parlamentului cu privire la proiectul de buget 2011, astfel 
cum a fost modificat de Consiliu - secțiunea III - Comisia

Comisia pentru dezvoltare regională

Raportor: László Surján



PE445.640v01-00 2/8 DT\822598RO.doc

RO

DEPUS DE: Dl Van Nistelrooij (PPE) Comisiei pentru dezvoltare regională 
„Intensificarea cooperării regionale și locale prin promovarea politicii regionale a UE la 
scară mondială” - Linia bugetară 13 03 23

OBSERVAȚII:
Pentru a continua și consolida proiectul-pilot „Intensificarea cooperării regionale și locale prin 
promovarea politicii regionale a UE la scară mondială”, inițiat în 2009

JUSTIFICARE:
Dimensiunea internațională a politicii de coeziune s-a maturizat considerabil în cursul anului 
2009 și la începutul lui 2010, în mare parte datorită posibilităților suplimentare oferite de 
resursele furnizate de proiectul-pilot al PE. Punerea în aplicare a proiectului-pilot inițial s-
a bucurat de un succes considerabil; din acest motiv, Comisia REGI dorește să continue 
proiectul, lărgindu-i domeniul de aplicare și concentrându-se cu precădere asupra 
ariilor ce țin de dezvoltarea guvernanței regionale, derularea de programe de formare în 
elaborarea de politici centrate pe un teritoriu specific și planificare strategică, precum și 
chestiuni procedurale referitoare la mecanismele de control și buna gestionare 
financiară.

DEPUS DE: Membrii Grupului Verzilor din Comisia pentru dezvoltare regională
Cunoașterea strategiei macroregiunilor

OBSERVAȚII:
Strategia la nivel de macroregiune implementată în Marea Baltică definește un cadru inovator 
pentru a îmbunătăți integrarea europeană începând cu „zonele de concentrare a populației” din 
Europa. Apar și alte proiecte: Dunărea, Alpii, Mediterana occidentală, Arcul Atlantic. 

Ar trebui să se popularizeze experiența „Mării Baltice”, astfel încât alte proiecte să poată 
beneficia de învățămintele acesteia și să poată fi luate în considerare de viitoarele politici de 
coeziune.

Acțiune propusă: 

1. Organizarea unui eveniment la marea Baltică pentru a prezenta 
ansamblului regiunilor interesate din Europa acțiunea „Marea 
Baltică” și principiile unei asemenea acțiuni la nivel de macroregiune 200 000 €

2. Organizarea unui seminar la Bruxelles, destinat autorităților 
naționale și regionale care sunt părți la o acțiune la nivel de 
macroregiune, în vederea sprijinirii proiectelor. 150 000 €

3. Realizarea și difuzarea unui document-cadru referitor la 
macroregiuni 150 000 €

TOTAL proiect-pilot: 500 000 €
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DEPUS DE: Tamás DEUTSCH, Comisia pentru dezvoltare regională
Cadru pentru parteneriatele de asistență între regiunile din Europa cu cele mai mari 
disparități în ceea ce privește dezvoltarea economică și PNB

OBSERVAȚII:
Viziunea de ansamblu a proiectului:
1) Stabilirea unui cadru pentru parteneriate bilaterale în vederea transmiterii celor mai 
bune practici din comerț și economie din partea celor mai dezvoltate 50 de regiuni europene 
către cele 20 cel mai puțin dezvoltate regiuni europene. Temeiul statistic pentru desemnarea 
regiunilor care urmează să fie implicate este PNB/capita.  
2) Formele concrete de asistență tehnică și de transmitere a cunoștințelor tehnice (know-
how) în ceea ce privește dezvoltarea economică și comercială sunt: consultanța, vizitele de 
studiu, atelierele, cursurile de formare și evenimentele sociale.  Temele principale vor trebui 
să abordeze în special experiența în ceea ce privește utilizarea fondurilor Uniunii (fondurile 
regionale sau de coeziune, asistența de preaderare, dezvoltarea rurală), participarea la 
programele-cadru de cercetare, punerea în aplicare a măsurilor de dezvoltare pentru IMMuri 
și stimularea dinamismului pe piețele regionale ale muncii.
3) Grupul-țintă al proiectului include autorități locale, IMM-uri, ONG-uri, organizații 
civile, organizații și asociații profesionale.

Beneficii obținute în urma realizării acestor trei aspecte-cheie:
- Crearea unor noi regiuni-surori care contribuie la eficiența politicii regionale și de 
coeziune a UE 
- Promovarea folosirii corespunzătoare a fondurilor și instrumentelor Uniunii în cazul 
celor mai puțin dezvoltate regiuni din UE
- Implicarea celor mai dezvoltate regiuni în inițiativele politicii de coeziune 

Cuvinte-cheie: 
Politică regională a UE, Fonduri structurale și de coeziune ale UE, dezvoltarea rurală, IMM-
uri, criza economică

DEPUS DE: Membrii Grupului Verzilor din Comisia pentru dezvoltare regională
Punerea în aplicare a principiului parteneriatului în domeniul fondurilor structurale

OBSERVAȚII:
Punerea în aplicare a principiului parteneriatului în domeniul fondurilor structurale

În conformitate cu articolul 11 al regulamentului general privind fondurile structurale, 
partenerii trebuie să fie implicate în pregătirea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea 
programelor în domeniul fondurilor structurale. Experiența ne arată că, în general, aplicarea
principiului parteneriatului pare să se fi îmbunătățit în decursul anilor. Totuși, rămân 
obstacole majore, care variază de la o țară la alta, și câteodată chiar și în cadrul aceleiași țări. 
Proiectul-pilot vizează inițierea unui proces de schimb de experiență cu privire la aplicarea 
principiului parteneriatului, la obstacolele și provocările pe care le reprezintă, precum și la 
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elaborarea unui cod de bune practici. Se va atrage atenția în special asupra experienței 
acumulate de partenerii economici și sociali și de alte organisme care reprezintă societatea 
civilă, partenerii de mediu, organizațiile neguvernamentale și organismele însărcinate cu 
promovarea egalității între bărbați și femei.

Subiecte de abordat:
- plan de consultare/participare pentru programare, aplicare și evaluare, care trebuie 

stabilit de la început; obiectivele sale trebuind convenite cu partenerii 
corespunzători;

- cum au ținut seama autoritățile competente (în special consiliile de administrație și 
comisiile de monitorizare) de principiul parteneriatului în propunerile și rapoartele 
lor?

- asistența tehnică va fi disponibilă tuturor partenerilor în cazul tuturor programele 
operaționale pentru construirea capacității, coordonare și reprezentare pentru ca 
aceștia să-și îndeplinească rolul;

- partenerilor li se va acorda responsabilitatea pentru procedurile de selectare a 
propriilor membri pentru consiliile de administrație și alte organisme consultative 
bazate pe interese, reprezentativitate și deschidere spre actori noi, dedicați și 
inovatori;

- partenerii urmează să fie implicați de la început în stabilirea de criterii pentru 
selectarea proiectelor;

- parteneriatul urmează să fie un criteriu pentru proiectele finanțate din fonduri;
- experiență specifică în parteneriatele transnaționale;

Activități: 
- ateliere, seminarii; 
- elaborarea unui „Cod de bune practici”; 
- inițierea unei rețele de „regiuni de excelență în domeniul parteneriatului”. 

DEPUS DE: Tamás DEUTSCH, Comisia pentru dezvoltare regională
O platformă paneuropeană în materie de competență și excelență pentru regiunile din 
Europa - inclusiv pentru macroregiuni (Dunăre și Marea Baltică) - cu privire la 
evoluțiile fondurilor structurale și de coeziune ale UE

OBSERVAȚII:
Viziunea de ansamblu a proiectului:
1) Dezvoltarea unei platforme comune care permite accesul la competențele regionale.
2) Elaborarea unor hărți de competențe care să ofere o privire de ansamblu a proiectelor 
fiecărei regiuni (inclusiv macroregiuni) din cadrul fondurilor structurale și de coeziune ale 
UE.
3) Sprijinirea îmbunătățirii și dezvoltării de soluții noi pentru gestionarea competențelor și a 
informațiilor legate de proiect, precum și construirea de rețele.

Beneficii obținute în urma realizării acestor trei aspecte-cheie:
- Se pot stabili mai ușor colaborări noi între regiuni, dat fiind că competențele vor fi mai 
vizibile și accesibile.
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- Procesul de luare de decizii strategice în domeniul politicii UE, al politicii regionale, al 
sectorului comercial și al organizațiilor neguvernamentale poate fi îmbunătățit, dat fiind 
că se vor obține informații mai bune referitoare la competențe și la rezultatele proiectului.
- Comercializarea rezultatelor proiectului poate fi sprijinită printr-un acces îmbunătățit al 
industriei.
- Poziționarea poate fi eficientizată, dat fiind că va fi bazată pe competențe vizibile.
- Consolidarea transparenței politicii regionale a UE și a finanțării acesteia

Cuvinte-cheie: 
Politica regională a UE, fondurile structurale și de coeziune ale UE, Strategia pentru Marea 
Baltică și Dunăre, președinția ungară a UE din 2011, dezvoltarea regională și economică, 
transparență

DEPUS DE: ELIE HOARAU
Proiect-pilot - program de dezvoltare a energiilor regenerabile în cadrul regiunilor 
ultraperiferice

OBSERVAȚII:
Dezvoltarea energiilor regenerabile și cercetarea în domeniul noilor forme de energie 
regenerabile în cadrul regiunilor ultraperiferice (RUP) se pot dovedi un atu major pentru 
întreaga Uniune Europeană. 

Energia din RUP se caracterizează prin izolarea completă a sistemelor energetice (agravată în 
regiunile cu arhipelaguri) și dimensiunea lor redusă, în ceea ce privește aprovizionarea, și prin 
puternica dependență de o singură sursă de energie fosilă. Această situație unică pune în 
evidență marea vulnerabilitate a acestor teritorii în comparație cu contextul continental și 
justifică o intervenție comunitară-pilot specifică în acest domeniu.

Pe de altă parte, schimbările climatice vor avea în mod incontestabil drept consecință 
scumpirea costurilor de producție energetică tradițională bazată pe energiile fosile și creșterea 
nesiguranței legate de condițiile de aprovizionare. Pe de altă parte, cu toate că liberalizarea 
piețelor de electricitate și gaz este benefică pentru realizarea pieței unice în acest sector, 
regiunile ultraperiferice nu vor profita de pe urma acestei liberalizări din cauza specificităților 
de pe piețele lor. 

RUP prezintă un mare potențial în privința energiilor regenerabile, datorită numărului mare de 
bogății naturale (vânt, maree, soare, vulcani) de care dispun, și încurajează o aprovizionare cu 
energii nepoluante reducând consumul și dependența de combustibilii fosili. Având în vedere 
importanța lor strategică și costul exorbitant al proiectelor ce trebuie derulate în raport cu 
posibilitățile RUP, dezvoltarea acestui potențial necesită nu doar un sprijin financiar 
comunitar constant, ci și lansarea unui proiect pilot de excelență care va permite să se acorde 
o șansă acestui tip de dezvoltare pentru numeroase alte regiuni europene.

DEPUS DE: ELIE HOARAU
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Proiect-pilot: – Program de dezvoltare a unor filtre plantate de stuf pe teritoriile 
insulare

OBSERVAȚII:
Chestiunile legate de epurarea apelor reziduale, deja problematică în zonele rurale 
continentale, ating un nivel de complexitate insurmontabil în zonele neurbanizate din 
regiunile ultraperiferice.
În prezent ele nu dispun decât de soluții nesatisfăcătoare pentru epurarea apelor în colectivități 
care numără mai puțin de 2000 echivalent-locuitori (EL1). Teoretic, mini-stațiile de epurare a 
reziduurilor pot produce un efluent de mare calitate, dar acest lucru presupune, pe de o parte, 
o exploatare complexă și uzura și înlocuirea echipamentelor electromecanice și, pe de altă 
parte, gestionarea cu regularitate a unei importante producții de nămoluri.
Pe de altă parte, „fosele exclusiv pe bază de apă” nu pot asigura singure decât un randament al 
tratării materiei organice de cel mult 50% și nu pot obține o calitate suficientă a apelor 
evacuate în lipsa unui tratament complementar de tip aerob. În plus, este necesară extragerea 
periodică a nămolurilor [denumite reziduuri de decantare (RD)] în momentul în care acestea 
ocupă 50% din volumul util. Aceste RD trebuie depozitate în stații mai mari în care vor fi 
tratate pentru a limita efectele acestora, cu prețul creșterii „producției normale de nămoluri” la 
stația care le preia.
Este important că în regiunile ultraperiferice și insulare se constată un interes tot mai mare 
pentru plantarea de filtre de stuf care oferă cel mai bun raport performanță/costuri de 
exploatare.

DEPUS DE: László Surján, (PPE), în numele Comisiei pentru dezvoltare regională 
Către o identitate regională comună și reconcilierea națiunilor din macro-regiunea 
dunăreană

OBSERVAȚII: 
Se vor organiza programe de formare și seminarii pentru tineri cu scopul de a evidenția 
identitatea regională comună a națiunilor care trăiesc în macro-regiunea dunăreană. Aceste 
programe vor contribui, prin intermediul educației civice și al schimburilor culturale, la o 
dimensiune a coexistenței progresivă, sustenabilă și europeană, orientată spre viitor. Astfel, 
proiectul pilot promovează stabilitatea socială și economică în regiunile vizate, cuprinzând 
îndeosebi acțiuni de promovare a coeziunii între comunități și de punere în lumină a 
beneficiilor cooperării transnaționale. 
Zona eligibilă este macro-regiunea dunăreană și țările riverane în conformitate cu politica 
europeană de vecinătate. Programele eligibile pentru fonduri trebuie să implice participanți 
din cel puțin 3 state membre din regiune.

DEPUS DE: Dna Mănescu, Comisia pentru dezvoltare regională

Sistem de formare și mobilitate pentru actorii locali și regionali implicați care derulează 
programe în domeniul politicii de coeziune
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OBSERVAȚII:
Lipsa unei formări eficiente la locul de muncă a autorităților locale și a personalului local 
responsabil cu gestionarea fondurilor UE este o cauză majoră a erorilor procedurale, 
controlului insuficient și a ratelor de absorbție scăzute. Crearea unei rețele de formatori care 
să activeze la nivel local va duce la creșterea eficienței costurilor și a eficienței politicii.

Pentru a oferi sprijin și asistență actorilor locali din UE implicați în derularea programelor 
aferente fondurilor structurale și fondurilor de coeziune – în special în cazul noilor state 
membre – Parlamentul European ar trebui să propună un sistem de formare și mobilitate care 
să permită dezvoltarea competențelor acestora în domeniul derulării programelor și schimbul 
de practici și idei recomandate în legătură cu problemele cu care se confruntă în mod curent. 
Acest lucru va duce la îmbunătățirea la nivel global a guvernanței și a consolidării capacității 
pentru gestionarea programelor și politicile teritoriale.

DEPUS DE: Silvia-Adriana Țicău, Cătălin Ivan, Edith Herczog, Kalfin Ivailo, Victor 
Boștinaru

Punctul 13 03 26 – Acțiuni pregătitoare: Promovarea colaborării în regiunea Dunării 

Punctul 13 03 27 – Proiect pilot: Promovarea colaborării în regiunea Dunării

OBSERVAȚII:
Consiliul European din 19 iunie 2009 a cerut în mod oficial Comisiei Europene să prezinte o 
strategie a UE pentru regiunea Dunării până la sfârșitul lui 2010. Această strategie va fi 
lansată sub președinția ungară a Uniunii Europene, la începutul lui 2011. Această strategie va 
fi însoțită de un plan de acțiune care va fi dezvoltat și actualizat în permanență luând în 
considerare propunerile din partea statelor membre. Proiectul pilot/acțiunea pregătitoare sunt 
necesare pentru a întări capacitățile disponibile pentru a asigura o guvernanță adecvată pentru 
implementarea strategiei UE pentru regiunea Dunării.

Strategia UE pentru regiunea Dunării ar trebui implementată prin utilizarea tuturor fondurilor 
disponibile, din partea Uniunii Europene, a statelor membre și din partea instituțiilor 
financiare internaționale (IFI), precum și a capitalului privat. Accentul trebuie pus pe găsirea 
unor modalități mai bune, mai eficiente și mai eficace de coordonare a diferitelor instrumente 
de finanțare. 

Finanțarea are ca scop finanțarea activităților legate de regiunea Dunării.
- consolidarea identității dunărene prin formare și o mai bună guvernanță;
- ameliorarea competitivității sociale și economice a regiunii;
- includerea țărilor învecinate pentru a exploata la maximum potențialul dinamic al regiunii 
Dunării în politici precum: navigația în apele interioare, transportul, conectivitatea, mediul, 
energia vor contribui la soluționarea problemelor/preocupărilor comune țărilor riverane la 
Dunăre.
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DEPUS DE: Tamás DEUTSCH, Comisia pentru dezvoltare regională
Un mecanism regional de cooperare în domeniul tineretului în Europa Centrală și de 
Sud-Est 

OBSERVAȚII:
Viziunea de ansamblu a proiectului:
1) consolidarea procesului de integrare regională a potențialelor țări candidate la aderare în 
UE prin crearea de parteneriate și promovarea participării tinerilor;
2) constituirea unei instituții civile regionale permanente pentru cooperarea și schimburile 
legate de tinerii cetățeni;
3) implementarea de proiecte comune în științe, educație, drepturile omului, limbi străine, 
cultură și sport cu scopul de a crea rețele solide în regiunile implicate;
4) instituționalizarea inițiativelor transfrontaliere în regiune cu implicarea tinerilor cetățeni.

Beneficii obținute în urma realizării acestor trei aspecte-cheie:
- aprofundarea cunoașterii reciproce de către societățile afectate de extinderea UE și de 
procesul de integrare; 
pregătirea unor colaborări strategice în domeniul politicilor comune ale UE care urmează să 
fie implementate în viitorul apropiat;
- elaborarea unei agende regionale concrete pentru implicarea publică a tinerilor europeni în 
procesul de integrare în UE

Cuvinte-cheie: 
politica regională a UE, politica în domeniul tineretului, participare publică, extinderea UE, 
dezvoltare regională și economică, unitate în diversitate.


