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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 poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui 
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
(05488/1/2021 – C9 - 0192/2021 – 2018/0199(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (05488/1/2021 – C9 - 0192/2021),

 având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 septembrie 
20181,

 având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 5 decembrie 20182,

  având în vedere poziția sa în primă lectură3 referitoare la propunerea Comisiei prezentată 
Parlamentului European și Consiliului (COM(2021)0289),

 având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

 având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul 
articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru dezvoltare 
regională (A9-0205/2021),

1. aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2. constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3. încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, 
în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene;

4. încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat 
îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul 

1 JO C 440, 6.12.2018, p. 116.
2 JO C 86, 7.3.2019, p. 137.
3 JO C 108, 26.3.2021, p. 247.
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General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

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

1. Obiectivul de cooperare teritorială europeană

Promovarea obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg) constituie o prioritate 
majoră a politicii de coeziune a Uniunii. Interreg se referă la cooperarea dintre comunități, 
regiuni și țări din UE și vecinii imediați ai acesteia.

Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC) stabilește norme comune și norme specifice 
fondurilor. Totuși, programele Interreg implică câteva state membre și țări din afara UE și au 
caracteristici speciale. Prin urmare, sunt necesare dispoziții specifice Interreg atunci când unul 
sau mai multe state membre și regiunile lor și, după caz, țări partenere și țări terțe cooperează 
la nivel transfrontalier.

2. Propunerea Comisiei

La 29 mai 2018, Comisia a propus un regulament care stabilește dispoziții specifice pentru 
obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de 
dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă, urmărind simplificarea 
cooperării dincolo de frontierele Uniunii. Comisia a ținut cont de faptul că o mare parte a 
modalităților de punere în practică și de implementare a FEDR este inclusă în RDC. 
Asigurarea consecvenței cu alte politici ale UE și simplificarea cadrului au fost identificate 
drept obiective-cheie atât în documentul de reflecție privind finanțele UE, cât și în evaluarea 
ex post a cadrului actual și în consultarea publică privind cadrul pentru perioada 2021-2027.

3. Negocieri interinstituționale

În urma adoptării, la 26 martie 2019, a poziției în primă lectură a Parlamentului, au avut loc 
negocieri interinstituționale în vederea obținerii unui acord timpuriu în a doua lectură, în 
perioada octombrie 2019-decembrie 2020, în timpul președințiilor finlandeză, croată și 
germană ale Consiliului. După patru runde de triloguri, echipa de negociere a Parlamentului a 
ajuns la un acord provizoriu cu Președinția Consiliului pe parcursul trilogului final, la 2 
decembrie 2020.

Textul acordului provizoriu a fost aprobat de COREPER la 16 decembrie 2020 și de Comisia 
REGI la 18 decembrie 2020. În urma verificării juridico-lingvistice, Consiliul a adoptat oficial 
acordul ca poziție în primă lectură la 27 mai 2021. 

4. Principalele elemente ale acordului

Acordul global la care a ajuns Parlamentul cu Consiliul a consolidat și mai mult propunerea, 
simplificând cooperarea, abordând deficiențele identificate în Regulamentul pentru perioada 
de programare 2014-2020, adaptând arhitectura programelor Interreg, concentrându-se asupra 
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aspectelor-cheie legate de implementare și cooperare și îmbunătățind cadrul pentru rezultate și 
performanță. 

Principalele elemente ale acordului sunt următoarele:

Obiect, domeniu de aplicare și componentele Interreg

Acordul descrie cele patru componente Interreg care beneficiază de sprijin: cooperarea 
transfrontalieră, cooperarea transnațională, cooperarea interregională și cooperarea regiunilor 
ultraperiferice. În ceea ce privește cooperarea transfrontalieră, regiunile ar trebui, în principiu, 
să fie situate de-a lungul frontierelor terestre sau al celor maritime separate de cel mult 
150 km de mare. 

Au fost luate în considerare principiile parteneriatului și guvernanței pe mai multe niveluri. 
Pentru prima dată, s-a convenit asupra unei alocări specifice pentru consolidarea cooperării 
regiunilor ultraperiferice cu vecinătatea acestora. Cooperarea interregională va continua să 
promoveze schimbul de experiență, bunele practici și consolidarea capacităților prin 
intermediul unui set specific de programe. Programul PEACE PLUS va continua activitatea 
programului PEACE finanțat de FEDR pentru a sprijini pacea și reconcilierea între comitatele 
de graniță ale Irlandei și Irlandei de Nord.

Acoperire geografică

Acoperirea geografică este definită în detaliu pentru fiecare componentă. Acordul 
împuternicește Comisia să adopte acte de punere în aplicare care stabilesc lista zonelor vizate 
de programele Interreg care urmează să primească sprijin.

Resurse și ratele de cofinanțare

Resursele FEDR pentru programele Interreg au fost convenite la 8,05 miliarde EUR la 
prețurile din 2018. Cea mai mare parte a acestor resurse este alocată cooperării 
transfrontaliere (72,2 %), în timp ce alocarea pentru cooperarea transnațională, interregională 
și cea a regiunilor ultraperiferice este de 18,2 %, 6,1 % și, respectiv, 3,5 %. Acordul ține 
seama de programele care sunt sprijinite atât de FEDR, cât și de instrumentele de finanțare 
externă ale Uniunii și stabilește norme clare privind restituirea resurselor și suspendarea. 

Rata de cofinanțare pentru fiecare program Interreg este de până la 80 %, dar poate ajunge 
până la 85 % pentru cooperarea regiunilor ultraperiferice.

Obiectivele specifice Interreg și concentrarea tematică

Pe lângă obiectivele specifice ale FEDR, în cadrul programelor Interreg, FEDR și, după caz, 
instrumentele de finanțare externă ale Uniunii pot sprijini, de asemenea, obiectivele specifice 
Interreg „Îmbunătățirea guvernanței în materie de cooperare” și „Sporirea siguranței și 
securității Europei”. Cel puțin 60 % din resursele alocate cooperării transfrontaliere, 
transnaționale și ultraperiferice ar trebui să fie alocate unui număr maxim de trei obiective de 
politică, dintre care unul trebuie să fie „O Europă mai verde, cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon”. 
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Merită menționată obligația de a sprijini măsurile care intră sub incidența Regulamentului 
privind Fondul social european Plus, precum și măsurile care contribuie la realizarea Pactului 
verde european. În special, textul convenit ia în considerare ținta de 30 % din cheltuielile de la 
bugetul Uniunii pentru sprijinirea obiectivelor climatice, precum și cerința de a sprijini 
activități care respectă standardele climatice și de mediu și care nu vor afecta semnificativ 
obiectivele de mediu. 

Programare

Obiectivul de cooperare teritorială europeană va fi implementat prin intermediul programelor 
Interreg în sistem de gestiune partajată, cu excepția programelor Interreg D, care pot fi 
implementate în sistem de gestiune indirectă.

Acordul stabilește dispoziții detaliate privind pregătirea, evaluarea, aprobarea și modificarea 
programelor Interreg, precum și privind dezvoltarea teritorială, selectarea operațiunilor, 
monitorizarea și evaluarea, autoritățile responsabile de programe, auditul operațiunilor, 
transparența și comunicarea.

Textul convenit include dispoziții de flexibilitate care facilitează acordarea de sprijin 
proiectelor mici, inclusiv acțiunilor interpersonale. Totodată, include un set flexibil de sprijin 
pentru asistența tehnică, adaptat la nevoile fiecărui tip de program.

Monitorizare, evaluare și comunicare

Pentru a asigura o monitorizare consecventă a performanței, acordul adaptează normele RDC 
la programele Interreg și perfecționează setul comun de indicatori de realizare, adăugând un 
set comun de indicatori de rezultat. Acordul prevede, de asemenea, posibilitatea unei revizuiri 
pentru a examina performanța programelor Interreg și stabilește obligațiile specifice ale 
autorității de management în ceea ce privește transmiterea datelor către Comisie, precum și 
prezentarea unui raport final de performanță și a evaluării programului.

Eligibilitate

S-a acordat o atenție deosebită stabilirii unei ierarhii clare a normelor UE, a normelor 
specifice programului Interreg și a normelor naționale privind eligibilitatea cheltuielilor și cea 
a categoriilor de costuri, precum și privind costurile cu personalul, costurile de birou și 
administrative, costurile de deplasare și de cazare, costurile de consultanță și cu serviciile 
externe, costurile cu echipamentele și costurile cu infrastructura și cu lucrările.

Autoritățile responsabile cu programele Interreg, management, control și audit

Normele RDC privind autoritățile responsabile cu programele Interreg, managementul și 
controlul au fost adaptate la programe. Acest lucru afectează în special funcționarea autorității 
de management și a autorității unice de audit și simplifică operațiunile de audit.

Gestiune financiară, conturi și corecții financiare
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Acordul stabilește normele privind angajamentele bugetare, plățile și prefinanțarea, precum și 
recuperările. În special, ratele de prefinanțare sunt fixate la 1 % pentru 2021 și 2022, în timp 
ce rata este majorată la 3 % pentru fiecare an din 2023 până în 2026, cu scopul de a le oferi 
beneficiarilor programelor Interreg o prefinanțare suficientă, deoarece, adesea, aceștia nu 
dispun de resurse proprii suficiente pentru a-și demara operațiunile.

Participarea țărilor terțe și a TTPM la programele Interreg în sistem de gestiune partajată

În ceea ce privește participarea la programele Interreg a țărilor terțe sau a țărilor partenere, a 
TTPM, ori a organizațiilor regionale de integrare și cooperare, acordul ține seama de faptul că 
țările terțe, țările partenere și TTPM nu au obligații în temeiul legislației UE. Prin urmare, 
adaptează în mod corespunzător dispozițiile aplicabile conexe privind autoritățile responsabile 
de programe, metodele de gestiune, eligibilitatea, proiectele mari de infrastructură, achizițiile 
publice, gestiunea financiară și încheierea acordurilor de finanțare.

Dispoziții specifice privind gestiunea indirectă

Având în vedere posibilitatea cooperării regiunilor ultraperiferice în cadrul gestiunii indirecte, 
acordul stabilește dispoziții și cerințe specifice.

Acte delegate 

Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei pentru a modifica anexa.

5. Recomandare

De peste trei decenii, Interreg sprijină un mare număr de programe de cooperare. Raportorul 
este încrezător că Parlamentul a ajuns la un compromis echilibrat și echitabil, care asigură 
continuitatea acestui sprijin atât de necesar în perioada de programare 2021-2027. Întrucât 
poziția în primă lectură a Consiliului este conformă cu acordul provizoriu la care s-a ajuns în 
cadrul negocierilor interinstituționale, raportorul recomandă aprobarea sa fără modificări.
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