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I. Introducere

Obiectivul politicii de coeziune este de a oferi şanse egale tuturor cetăţenilor europeni.  

În cadrul acestei politici, cooperarea teritorială europeană participă la „uniunea tot mai strânsă 
între popoare” care face posibilă reducerea obstacolelor între teritorii şi regiuni, pentru a le 
permite acestora să facă faţă împreună provocărilor comune cu care se confruntă. 

Cooperarea teritorială trebuie să plaseze cetăţeanul în centrul priorităţilor sale.

Acest document de lucru urmăreşte reunirea ideilor tuturor membrilor Comisiei REGI 
referitoare la viitorul Obiectivului 3, plecând de la o scurtă prezentare a organizării sale 
actuale.

II. Valoarea adăugată a CTE

În prezent, teritoriul Uniunii Europene este alcătuit din 27 de state membre şi din 271 de 
regiuni.

II. A) Context

Frontierele instituţionale dintre statele membre nu au dispărut. Însă, de-a lungul anilor, graţie 
Uniunii Europene, acestea s-au atenuat până când au devenit aproape invizibile, facilitând 
astfel diverse forme de cooperare.

Reducerea progresivă a „efectului de frontieră” reprezintă mai întâi de toate opera autorităţilor 
locale şi regionale care, după cel de Al Doilea Război Mondial, au decis să conlucreze sub 
forma unor cooperări transfrontaliere informale, care răspundeau în mod concret nevoilor 
cetăţenilor şi teritoriilor implicate.

Chiar dacă bazele cooperării teritoriale au fost puse, există încă multe provocări. Natura 
acestor provocări depinde de istoricul şi de gradul de maturitate a acestor cooperări. După 
„abolirea” frontierelor prin tratate, este important acum ca acestea să fie micşorate în viaţa de 
zi cu zi a cetăţenilor noştri.

Cooperarea transfrontalieră continuă să constituie şi astăzi un element important în realizarea 
pieţei unice. Într-adevăr, frontierele rămân zone în care deficitele de competitivitate sunt 
uneori evidente. 

Acest deficit dovedeşte interdependenţa dintre cooperarea teritorială şi alte politici europene, 
altele decât politica de coeziune (în domeniul transporturilor, ocupării forţei de muncă, 
concurenţei, politicii de vecinătate, sănătăţii, mediului etc.)

Cooperările informale, euroregiunile, tratatele succesive şi dreptul derivat al Uniunii 
Europene au contribuit în egală măsură la crearea unuia dintre cei trei piloni ai politicii de 
coeziune a UE: obiectivul „cooperare teritorială”. Aceste diferite etape au deschis calea către 
stabilirea unor legături mai solide şi mai durabile între teritorii.
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II. B) Succese

Cetăţenii eleni şi bulgari care doresc să aibă acces la diferite servicii pot folosi drumurile 
construite în cadrul cooperării transfrontaliere. Locuitorii francezi şi spanioli din zona 
Pirineilor mediteraneeni vor putea în curând să aibă acces la acelaşi spital construit şi 
gestionat de o Grupare europeană pentru cooperare teritorială.

Autorităţi locale din diverse state membre, care se află în căutare de soluţii logistice, pot găsi 
aceste soluţii în cadrul unei iniţiative transnaţionale, coordonată de o regiune italiană.

Reprezentanţii locali originari din numeroase ţări îşi pun în comun experienţele şi bunele 
practici în cadrul unor programe interregionale de cooperare şi de schimb de experienţă. 

Acestea sunt câteva exemple simple de reuşite, de la nivelul Uniunii Europene, care au fost 
posibile datorită obiectivului „cooperare teritorială”, dar care demonstrează în mod evident 
valoarea adăugată a acestui obiectiv pentru proiectul european.

 1 030 de proiecte de infrastructuri şi peste 18 000 de km de drumuri construite sau 
finanţate recent.

 115 200 de locuri de muncă create, 5 800 de „societăţi nou înfiinţate” şi întreprinderi 
create sau salvate în mod direct sau indirect;

 aproape 12 000 de reţele şi de structuri de cooperare create şi peste 544 000 de 
persoane (inclusiv studenţi), care au participat la cursuri, formări, seminarii, ateliere, 
reuniuni sau alte activităţi educative1. 

III. Mizele dezbaterii

III. A) Arhitectură generală

Pe parcursul celor cinci ani, regulamentul general privind fondurile structurale, precum şi 
intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, au consolidat în mod considerabil importanţa 
cooperării teritoriale. 

Cadrul financiar 2007-2013 a transformat obiectivul „cooperării teritoriale” într-unul dintre 
cei trei piloni ai politicii de coeziune a Uniunii Europene, care succedă iniţiativei comunitare 
Interreg.

Prin urmare, „coeziunea teritorială” a devenit, la articolul 174 din tratat, una dintre cele trei 
componente ale politicii de coeziune, alături de politica economică şi politica socială. Poziţia 
sa stabileşte în mod ferm acest obiectiv ca una din priorităţile principale ale Uniunii 
Europene. 

Cooperarea teritorială urmăreşte eliminarea obstacolelor fizice, administrative şi de 
reglementare, care există între teritorii şi regiuni, pentru a permite acestora să facă faţă 

                                               
1 Evaluarea ex-post a Iniţiativei comunitare Interreg III (2000-2006) (nr. 2008.CE.16.0.AT.016)
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împreună provocărilor comune, indiferent că este vorba despre provocări teritoriale (servicii, 
infrastructuri, urbanism şi amenajarea teritoriului), globale (mondializare, schimbările 
climatice), economice sau societale. 

Cadrul financiar multianual alocă 7,5 miliarde de euro pentru acest obiectiv (ceea ce
reprezintă 2,5 % din cheltuielile structurale ale UE).

Ce ambiţii strategice avem în viitor pentru obiectivul „cooperare teritorială”?

 Cele trei capitole: 

Cooperarea transfrontalieră finanţează punerea în aplicare a strategiilor comune pentru 
regiunile situate de-a lungul frontierelor interne (şi uneori şi externe) ale statelor membre (şi 
care sunt separate de o distanţă de maximum 150 de kilometri.) Acest capitol ia partea leului 
din bugetul 2007-2013 alocat Obiectivului 3 (5,5 miliarde de euro, şi anume 73 % ). 
Gestionarea acesteia este „teritorializată” la nivelul NUTS3. De asemenea, acest capitol 
cuprinde, la nivel juridic şi organizaţional, cele mai multe constrângeri dintre cele trei 
capitole. 

Cooperarea transnaţională la scară mai largă urmăreşte promovarea cooperărilor între regiuni 
învecinate, care aparţin aceleiaşi zone geografice, în ceea ce priveşte priorităţi strategice ale 
Uniunii, cum ar fi cercetarea şi dezvoltarea, societatea informaţională, mediul, învăţământul 
superior, mobilitatea şi dezvoltarea urbană durabilă, precum şi gestionarea dezastrelor 
naturale (1,5 miliarde de euro, şi anume 20 %) pentru perioada de programare financiară 
actuală. 

Cooperarea interregională se referă la cooperarea dintre toate regiunile celor 27 de state 
membre, indiferent de localizarea lor geografică, şi este destinată exclusiv schimbului de 
informaţii, de experienţă şi de bune practici (0,3 miliarde de euro, şi anume 4 %). 
În plus, mai există trei programe de sprijin care dispun de un pachet global de aproximativ 
150 de milioane de euro: URBACT II (schimb de informaţii în vederea promovării dezvoltării 
urbane durabile), INTERACT (identificarea, descrierea şi diseminarea bunelor practici în 
domeniul cooperării teritoriale) şi ESPON (punerea la dispoziţie de studii şi de baze de date 
referitoare la cooperarea teritorială)

Trebuie menţinută organizarea actuală a Obiectivului pe trei capitole şi, în caz 
afirmativ, pe baza cărei structuri şi în temeiul căror proporţii financiare ? 

III.B) Locul ocupat de „cooperarea teritorială” în cadrul politicii de coeziune

Obiectivul „cooperare teritorială” nu poate fi înţeles în mod corect în afara celorlalte două 
obiective, care îl precedă din punct de vedere cronologic.

Obiectivul 1 „convergenţă” este destinat stimulării creşterii şi ocupării forţei de muncă în 
regiunile europene cele mai puţin dezvoltate, având un budget de 251 miliarde de euro 
(81,54 % din cheltuielile structurale pentru perioada 2007-2013).

Obiectivul 2 „competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă” ajută celelalte regiuni ale 
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UE în vederea pregătirii acestora pentru a face faţă provocărilor viitoare, având un buget de 
49 miliarde de euro în perioada 2007-2013 (15,95 % din cheltuielile structurale ale acestei 
perioade).

Fiecare din aceste obiective acoperă regiuni diferite şi monopolizează în mod exclusiv 97,5 % 
din finanţări. Prin urmare, acestea eclipsează obiectivul „cooperare teritorială”, nu atât la nivel 
juridic unde toate obiectivele sunt egale, cât mai ales la nivel financiar.

Cu toate acestea, Obiectivul 3 vizează toate regiunile UE, iar potenţialul acestuia de a aduce 
mai aproape şi de a face ca cetăţenii, regiunile şi diferitele ţări să conlucreze (precum şi 
rezultatele pe care le-a înregistrat deja în acest domeniu) reprezintă o valoare adăugată 
considerabilă pentru întreaga Europă. 

În plus, putem considera că obiectivul „cooperare teritorială” este „orientat către viitor”, la fel 
ca Obiectivul 2, deoarece participă la construirea „uniunii tot mai strânse dintre popoare” pe 
care Europa, începând cu Tratatul de la Roma din 1957, o solicită cu tărie. 

Locul ocupat de obiectivul „cooperare teritorială” în cadrul politicii de coeziune şi în cadrul 
viitoarelor perspective financiare reprezintă aşadar o miză majoră. 

Care ar trebui să fie raporturile (inclusiv în termeni financiari) dintre obiectivele 
„convergenţă” şi „competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă” în raport 
cu obiectivul „cooperare teritorială”? 

III. C) UE 2020, macroregiuni şi cooperare la frontierele externe.

Este important să se analizeze legăturile pe care le poate avea obiectivul „cooperare 
teritorială” cu alte iniţiative ale UE. 

CTE şi UE 2020
Parlamentul European a reamintit1 faptul că politica de coeziune (şi, prin extensie, obiectivul 
său de „cooperare teritorială”) nu este subordonată strategiei UE 2020, însă aceasta constituie 
unul din mecanismele sale primordiale. Prin urmare, în cazul în care priorităţile politicii de 
coeziune trebuie să fie armonizate cu obiectivele strategiei UE 2020, această armonizare 
trebuie să se facă astfel încât să se păstreze suficientă flexibilitate, deoarece:

- în special obiectivul „cooperare teritorială” este mai complex şi serveşte şi unui alt 
scop: integrarea UE.
- anumite regiuni mai slabe şi mai puţin bogate trebuie să depăşească diferite 
handicapuri (socio-economice, naturale sau de altă natură) care necesită o atenţie 
deosebită.

În paralel, trebuie evitată tentaţia de a crea noi fonduri tematice diferite pentru strategia UE 
2020.

CTE şi abordarea macroregională

                                               
1 Raportul referitor la contribuţia politicii de coeziune la atingerea obiectivelor de la Lisabona şi a obiectivelor 
Strategiei UE 2020 (2009/2235(INI)) Comisia pentru dezvoltare regională Raportor: Ricardo Cortés Lastra
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La iniţiativa Consiliului, logica macroregiunilor este o logică de coordonare în jurul unor 
proiecte comune referitoare la un teritoriu foarte vast. Aceasta vizează punerea în aplicare a 
avantajelor unei abordări integrate şi multisectoriale, în jurul acţiunilor strategice comune, 
care decurg din fondurile deja existente. 

CTE şi cooperarea la frontierele externe
Instrumentul european de vecinătate şi parteneriat (IEVP), precum şi Instrumentul de asistenţă 
pentru preaderare (IAP) cuprind ambele două capitole privind asistenţa pentru cooperarea 
transfrontalieră la frontierele externe. 

Cum poate fi armonizată cooperarea teritorială, ca şi componentă a politicii de 
coeziune, în cadrul fondurilor structurale, cu strategia UE 2020, păstrându-şi 
totodată flexibilitatea? Care pot fi modalităţile de coordonare între abordarea 
macroregională şi Obiectivul 3? Sunt necesare sinergii şi coordonări între 
Obiectivul 3 şi instrumentele de cooperare la frontierele externe?

III.D) Gruparea europeană pentru cooperare teritorială (GECT)

Un regulament distinct a creat în 2006 un instrument juridic care facilitează cooperarea 
teritorială, şi anume Gruparea europeană pentru cooperare teritorială (GECT.) GECT poate fi 
folosită pentru cele trei capitole ale cooperării teritoriale şi constituie un instrument unic de 
guvernare teritorială. Introducerea acesteia a avut loc cu ocazia negocierilor privind pachetul 
legislativ pentru actualul cadru financiar multianual (2007-2013).

Acest regulament permite autorităţilor naţionale, regionale sau locale să înfiinţeze grupări 
comune cu personalitate juridică proprie, în vederea punerii în aplicare a programelor şi 
proiectelor de cooperare. Regulamentul aduce astfel o contribuţie semnificativă la modelul de 
guvernare pe mai multe niveluri.

Experienţa GECT-urilor deja create sau în curs de înfiinţare arată că acest instrument 
funcţionează în mod satisfăcător. Instrumentul a răspuns nevoilor autorităţilor regionale şi 
locale de cooperare structurată din punct de vedere financiar, de elaborare a unor statute 
juridice şi de guvernare pe mai multe niveluri – şi acest lucru chiar dincolo de aşteptările 
legiuitorului european. 

Cu toate acestea, o cunoaştere mai bună a GECT în rândul autorităţilor locale şi regionale din 
UE este indispensabilă. În plus, există un număr important de alte provocări, în principal de 
natură juridică, organizaţională şi de accesare a finanţărilor, cu care GECT-urile se confruntă, 
în special în etapa de demarare (de exemplu, problemele legate de ţara de reşedinţă şi de 
procedurile de înregistrare foarte lungi).

Caracterul juridic al GECT este suficient de exact, având în vedere diferenţele 
serioase privind punerea în aplicare existente între statele membre ? Normele 
privind accesul la fonduri trebuie să ţină cont mai mult de caracterul specific al 
GECT?
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III.E) Norme de punere în aplicare

Obiectivul 3 permite cooperări complexe şi multidimensionale care reunesc parteneri din 
diferite state membre. Cu toate acestea, alocarea fondurilor se face în funcţie de ţări mai 
degrabă decât de programe (cu excepţia capitolului transnaţional.) Această metodă de alocare 
duce la sporirea criteriilor de eligibilitate, de control şi de audit.

Mecanismul său financiar reflectă de asemenea această complexitate, fondurile fiind alocate 
nu pe baza previziunilor bugetare anuale obişnuite, ci conform regulii de doi (N+2), chiar de 
trei (N+3) ani care urmează după lansarea proiectului.

În mod evident, acest sistem nu este perfect, însă el are nevoie mai degrabă de o evoluţie 
decât de o revoluţie. 

Cum ar putea fi facilitată punerea în aplicare a obiectivului „cooperare 
teritorială”? Numărul de criterii de eligibilitate ar putea fi redus? Finanţările ar 
trebui să fie alocate pe programe pentru întregul obiectiv „cooperare teritorială”? 

II.5. Vizibilitatea

Cooperarea teritorială se confruntă cu o formă deosebit de gravă a problemei mai generale 
care vizează fondurile structurale: le lipseşte vizibilitatea.

Nici cetăţenii în viaţa de zi cu zi, nici autorităţile publice centrale, regionale sau locale ale 
statelor membre, nici planificarea politicilor pe termen lung de către instituţiile europene nu 
au în vedere mizele cooperării teritoriale. Trebuie să se acţioneze la fiecare dintre aceste trei 
niveluri, dacă se doreşte ca această cooperare teritorială să devină mai „vizibilă”. Răspunsul la 
această provocare trebuie să ia două forme: 

- cooperarea teritorială, această măreaţă idee europeană, trebuie să devină 
întruchiparea simbolică a UE pentru toţi cetăţenii;
- factorii de decizie politică şi funcţionarii de la toate nivelurile trebuie să se 
familiarizeze cu aspectele practice ale cooperării teritoriale, care pot avea legătură cu 
activitatea lor.

Cum poate fi îmbunătăţită vizibilitatea cooperării teritoriale faţă de grupurile ţintă 
menţionate mai sus? 


