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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000061/2021
adresată Consiliului
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Younous Omarjee
în numele Comisiei pentru dezvoltare regională

Subiect: Lipsa de voință a Consiliului de a face progrese în dosarul mecanismului transfrontalier 
european

Propunerea de regulament privind mecanismul transfrontalier european (MTFE), publicată în mai 
2018 de Comisie la recomandarea fostei președinții luxemburgheze a Consiliului (COM(2018)0373), 
ar fi instituit un mecanism care să permită, într-o regiune transfrontalieră, aplicarea într-un stat 
membru a dispozițiilor legale ale celuilalt stat membru, în cazul în care aplicarea dispozițiilor legale 
ale celui dintâi ar constitui un obstacol juridic în calea implementării unui proiect comun.

Acest mecanism s-ar fi aplicat unor proiecte sau acțiuni specifice limitate în timp, desfășurate într-o 
regiune de frontieră și inițiate de autoritățile publice locale și/sau regionale. Potrivit analizei de caz 
interne a Comisiei și unui studiu științific aplicat realizat extern de Medeiros et al. în Regional Studies, 
adoptarea regulamentului propus ar putea contribui la depășirea a cel puțin 30 % și, probabil, chiar a 
50 % din obstacolele ce stau în calea cooperării transfrontaliere analizate.

La 2 octombrie 2019, în urma adoptării în primă lectură, Parlamentul a votat deschiderea negocierilor 
pentru a se ajunge la un acord. Poziția sa includea formulări specifice care ar fi asigurat aplicarea 
voluntară a soluțiilor descrise mai sus, pentru a răspunde eventualelor preocupări ale statelor 
membre.

Pe de altă parte, în Consiliu, Grupul de lucru pentru măsuri structurale a organizat o serie de 
schimburi de opinii pe marginea propunerii, atât înainte, cât și după examinarea avizului Serviciului 
juridic al Consiliului. La 10 mai 2021, grupul de lucru a decis ca Consiliul să nu mai continue munca la 
propunere.

1. Când va debloca Consiliul procesul legislativ având drept obiect mecanismul transfrontalier 
european și care a fost raționamentul exact ce a dus la decizia sa de a bloca de facto adoptarea 
propunerii de regulament privind MTFE, în ciuda deschiderii și dorinței Parlamentului de a-l 
adopta?

2. Consiliul este la curent cu analizele și studiile care demonstrează în mod clar consecințele 
negative ale neadoptării propunerii de regulament privind MTFE?

3. Având în vedere că prin adoptarea MTFE s-ar putea depăși cel puțin 30 % din obstacolele ce 
împiedică cooperarea transfrontalieră, îmbunătățind astfel viața multor cetățeni ai UE, ce 
propune Consiliul ca alternativă la MTFE pentru a depăși aceste obstacole?
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