
DT\891883RO.doc PE480.893v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru dezvoltare regională

10.2.2012

DOCUMENT DE LUCRU
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare 
europeană de cooperare teritorială (GECT) în ceea ce privește clarificarea, 
simplificarea și îmbunătățirea constituirii și punerii în aplicare a unor astfel de 
grupări 

Comisia pentru dezvoltare regională

Raportor: Joachim Zeller



PE480.893v01-00 2/6 DT\891883RO.doc

RO

Începând din 2007, colectivitățile locale și regionale din cel puțin două state membre pot 
înființa o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT). Aceste grupări au personalitate 
juridică și urmăresc facilitarea cooperării transfrontaliere, transnaționale și interregionale, 
promovând astfel coeziunea în cadrul Uniunii Europene.

Exemple de succes ale unei astfel de cooperări sunt, printre altele, implementarea 
infrastructurilor și serviciilor transfrontaliere în domeniul sănătății și transporturilor, precum 
și punerea în aplicare a unui proiect sau program cofinanțat de UE.

În ultimii cinci ani au fost înființate 26 de astfel de grupări, care reunesc peste 550 de 
colectivități din 15 state membre și exercită efecte în viața a 28 de milioane de persoane. De 
asemenea, alte 20 de GECT sunt în faza de proiect.

Cu toate acestea, la nivel european, grupările au avut un impact foarte variat. Există regiuni 
întregi, precum Scandinavia, unde nu există GECT, iar acolo unde GECT au fost înființate sau 
sunt în curs de a fi înființate, actorii implicați se confruntă cu diverse probleme practice.

1. Scopul și obiectul revizuirii: simplificare și extindere

Revizuirea regulamentului urmărește consolidarea instrumentului GECT. Cooperarea 
teritorială este îngreunată de diverse structuri juridice, contabile și administrative naționale. În 
cadrul amplului proces de consultare, participanții și părțile interesate s-au plâns deseori de 
existența unor obstacole și de rezistența opusă de ministerele naționale, care au împiedicat 
înființarea și buna funcționare a GECT. De aceea, revizuirea regulamentului trebuie să aducă 
îmbunătățirile necesare și să elimine obstacolele juridice și neclaritățile rămase, care au 
condus la aplicarea neuniformă și uneori eronată a regulamentului de către statele membre. 
Numai o cooperare simplificată și bazată pe securitate juridică poate stimula o cooperare mai 
intensă între regiuni. 

Instituționalizarea cooperării
GECT prezintă un mare potențial de a deveni cel mai important instrument de cooperare 
teritorială în Europa și la frontierele europene, precum și de a instituționaliza această 
cooperare.

Dar: trebuie păstrat caracterul voluntar
Pentru aceasta, alegerea GECT ca formă de cooperare trebuie să rămână însă opțională și să 
nu împiedice colectivitățile teritoriale să aleagă o altă formă de cooperare teritorială. 

Nu sunt necesare stimulente financiare suplimentare
În ciuda unor solicitări izolate privind punerea la dispoziție a unor fonduri suplimentare din 
bugetul UE, raportorul este de opinie că valoarea adăugată care prezintă multe fațete a unei 
GECT constituie în sine un stimulent suficient pentru crearea unei astfel de grupări. 
Obiectivul și motivația care stau la baza creării unei GECT trebuie să fie independente de o 
finanțare separată, inclusiv pentru evita efectele de „parazitism”. O grupare europeană de 
cooperare teritorială nu reprezintă un scop în sine, ci un instrument pentru atingerea unor 
obiective bine definite. Cu cât aceste obiective sunt mai precise și mai concrete, cu atât 
rezultatele sunt mai eficiente și mai cuantificabile.
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2. Cele mai importante noutăți din propunerea Comisiei

Multe dintre solicitările și cerințele de îmbunătățire ale participanților au fost preluate de 
Comisie în cadrul propunerii. Prezentul document de lucru schițează principalele modificări 
aduse de propunere și sugestiile raportorului care pot servi drept bază pentru dezbaterile 
ulterioare.

2.1 Facilitarea înființării și autorizării unei GECT

În cazul GECT existente, cele mai frecvente plângeri au fost legate de procedurile de 
autorizare îndelungate și uneori arbitrare. Termenul de trei luni pentru aprobarea statutului și 
a convenției de către statele membre a fost, până acum, rareori respectat. În propunerea de 
revizuire, acest termen se prelungește la șase luni. După expirarea acestui termen, se 
consideră că convenția a fost aprobată tacit. Această aprobare fictivă oferă solicitanților 
securitatea juridică necesară.

În plus față de propunerea Comisiei se solicită, printre altele, ca fiecare stat membru să 
desemneze o singură autoritate competentă în materie de autorizare (ghișeu unic). În prezent, 
deciziile de autorizare sunt luate de 79 de autorități competente din 27 de state membre. 
Astfel, în unele state membre, cererile trebuie aprobate de un număr de până la patru ministere 
naționale, fapt care conduce la contradicții și întârzieri nedorite. Ar mai trebui clarificată doar 
modalitatea de creare a acestui ghișeu unic în țările în care autorizațiile se acordă la nivel 
federal, și nu de către guvernul central. O posibilitate în acest sens ar fi acordarea unei 
autorizații de către administrația competentă de la nivel federal, cu condiția ca aceasta să fie 
singura autoritate cu putere de decizie.

O altă solicitare din partea Comitetului Regiunilor este de a se stabili clar în regulament 
criteriile de respingere a cererilor. Nu este însă clar dacă o astfel de enumerare exhaustivă 
este posibilă și ar avea efectul scontat.  De fapt, există deja căi de atac pentru o verificare 
juridică a deciziilor arbitrare, însă acest lucru nu a permis evitarea întârzierilor în cadrul 
procesului de înființare.

2.2 Simplificarea și precizarea regulilor de funcționare

O delimitare mai clară între convenție (care definește elementele constitutive ale unei GECT) 
și statut (care cuprinde elementele de punere în aplicare) ar trebui să sporească, de asemenea, 
securitatea juridică. Astfel, în viitor doar convenția ar trebui să fie supusă aprobării.
Alte elemente pozitive sunt facilitarea aderării unor noi membri la o GECT existentă, precum 
și simplificarea procedurii de modificare.

2.3 Extinderea obiectului unei GECT și a componenței acesteia 

Obiect
GECT ar trebui să fie posibile în toate domeniile de cooperare teritorială. În acest sens, în 
propunere se precizează că una sau mai multe componente ale cooperării teritoriale pot fi 
transferate asupra unei GECT.
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Versiunea veche limita obiectul GECT exclusiv la consolidarea coeziunii economice și 
sociale. Actualmente, obiectul este consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale. În 
consecință, sarcinile GECT nu se mai limitează la facilitarea și promovarea cooperării 
teritoriale pentru consolidarea coeziunii economice și sociale: activitățile acestor grupări 
trebuie să fie orientate către aceste politici. În viitor, GECT trebuie să contribuie și la punerea 
în aplicare a strategiei Europa 2020 și a strategiilor macroregionale.

Componență
 Propunerea Comisiei de extindere a domeniului de aplicare la întreprinderile publice, în 
sensul Directivei nr. 2004/17/CE, merită să fie sprijinită. În acest mod, întreprinderi din 
domeniul apei, energiei și transporturilor, precum și serviciile poștale pot deveni membri 
ai unei GECT.

2.4 Mai multă claritate în ceea ce privește gestionarea personalului și procedurile de 
recrutare

Un alt reproș frecvent este acela că, până în prezent, angajații GECT au fost deseori supuși 
unor sisteme diferite de remunerare, asigurare socială și impozitare (impozitare dublă). Noua 
propunere prevede ca angajații să fie supuși regimului juridic al țării în care își desfășoară 
efectiv activitatea și nu regimului juridic al țării în care își are sediul GECT. Această nouă 
dispoziție este importantă, dar și suficientă. Unele GECT existente au solicitat în plus ca 
personalul lor să aibă un statut similar cu cel aplicabil în cazul agențiilor europene. Această 
propunere pare însă inadecvată, deoarece agențiile sunt create de către Comisie, și nu de către 
statele membre. Acest lucru ar însemna ca angajații unei GECT să fie numiți și detașați de 
Comisie, ceea ce ar fi contrar principiilor subsidiarității și proporționalității.

2.5 GECT cu participarea unor regiuni din afara UE

Trebuie salutată în mod explicit propunerea ca și regiunile și organismele din țări terțe să 
poată deveni membri ai unei GECT, indiferent dacă ceilalți membri provin dintr-unul sau mai 
multe state membre. În plus, sunt incluse și regiunile ultraperiferice (teritorii de peste mări). 
Ar trebui însă să se precizeze, și în acest context, dacă este necesar să fie stabilite criterii 
obiective de aprobare sau respingere în cazul în care se primește o cerere pentru crearea unei
GECT ai cărei membri provin dintr-un singur stat membru și o singură țară terță, respectiv un 
singur teritoriu de peste mări. În caz contrar, decizia privind înființarea unei astfel de GECT 
ar fi lăsată la latitudinea statului membru în cauză, fără să existe posibilitatea efectuării unor 
verificări.

2.6 Asigurările ca soluție la clarificarea răspunderii

Regimurile diferite în materie de răspundere (răspundere limitată/nelimitată a unei GECT) din 
statele membre au condus la insecuritate juridică, în special în rândul partenerilor contractuali 
și al creditorilor. Acum, statele membre pot solicita GECT ai căror membri beneficiază de 
răspundere limitată să încheie o asigurare pentru acoperirea riscurilor. Astfel se garantează 
că statul membru este în continuare exonerat de răspundere pentru membrul său care face 
parte din GECT și, prin urmare, acest motiv nu mai poate fi invocat pentru respingerea unei 
cereri.
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2.7 Publicarea în Jurnalul Oficial

Publicarea informațiilor legate de înființarea unei GECT în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene (seria C) trebuie sprijinită în interesul transparenței și al creșterii vizibilității. 

3. Alte îmbunătățiri necesare și perspective

În ciuda propunerilor de revizuire corecte și importante din mai multe puncte de vedere, 
rămân încă unele întrebări la care trebuie să se găsească un răspuns și unele deziderate 
neîmplinite.

Pe lângă îmbunătățirile pur tehnice, este esențial ca GECT să fie considerate și recunoscute, 
mai mult decât în trecut și la toate nivelurile, drept instrumente prioritare pentru punerea 
în aplicare a coeziunii teritoriale. Acest lucru ar trebui să se traducă și printr-o mai bună 
integrare a GECT în măsurile legislative privind politica de coeziune după 2014. 

Pentru a facilita gestionarea diferitelor proiecte transfrontaliere de către GECT, este nevoie, în 
plus, de o mai bună coordonare între diferitele regulamente (FEDER, IPA, IEVP).

Ar fi de dorit și de conceput includerea explicită a GECT în acordurile de asociere și de 
parteneriat încheiate de UE. 

În toate domeniile legislative europene și naționale trebuie să se țină seama de existența 
GECT într-o măsură mai mare decât până în prezent.

Platforma GECT creată de Comitetul Regiunilor ar trebui folosită pentru schimbul de 
cunoștințe și de experiență și drept for pentru acordarea de sprijin și consultanță pentru 
GECT.

Cererea de a acorda GECT dreptul de a formula solicitări în cadrul tuturor programelor UE și 
de a participa la inițiative și licitații în calitate de participant, precum și de a se implica în 
conceperea acestora, este legitimă și judicioasă.

În acest context, GECT trebuie integrate mai bine în domeniile politice specifice sectoarelor. 
În acest scop trebuie mărit, în primul rând, gradul de conștientizare în cadrul serviciilor 
Comisiei („mainstreaming”). Este inacceptabil faptul că, atunci când au fost întrebați, 
angajații din alte direcții generale decât DG REGIO au afirmat că nu au auzit niciodată de 
instrumentul GECT, lucru confirmat și de reprezentanții diferitelor GECT.

Încă mai trebuie clarificate unele aspecte controversate din punct de vedere juridic, cum ar fi 
punerea în aplicare a drepturilor contractuale ale unei GECT într-un alt stat membru. 

Per ansamblu, însă, Comisia Europeană a prezentat o propunere adecvată și solidă pentru a 
spori eficiența și vizibilitatea GECT în cadrul cooperării teritoriale. 

Statele membre sunt invitate să își armonizeze măsurile de punere în aplicare într-un mod mai 
coerent și mai eficace. Nu trebuie să mai existe posibilitatea unor interpretări juridice arbitrare 
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și contrare. Administrațiile naționale din statele membre trebuie să înțeleagă că o GECT nici 
nu se ocupă de politica externă, nici nu este un monstru care acaparează competențe și resurse 
financiare. O GECT este o grupare sui generis cu un scop și sarcini bine definite, care nu 
exercită competențe suverane și nici nu împovărează bugetele naționale, ci, dimpotrivă, 
facilitează sarcinile ministerelor prin externalizare administrativă. În momentul în care statele 
membre vor conștientiza acest lucru, mulți participanți și viitori solicitanți vor fi făcut un 
mare pas înainte.


