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EXPUNERE DE MOTIVE – REZUMATUL FAPTELOR ȘI CONSTATĂRILOR 

Context 

Strategiile macroregionale (SMR) au devenit mai importante în ultimii ani ca platforme 

pentru cooperarea transnațională între statele membre, dar și cu țările terțe. Acestea oferă un 

cadru integrat pentru abordarea provocărilor reciproce și exploatarea potențialului comun. În 

perioada de programare 2014-2020, SMR au fost incluse în programele fondurilor structurale 

și de investiții europene (fondurile ESI). 

În prezent, patru SMR existente (privind bazinul Mării Baltice, Dunărea, regiunea adriatico-

ionică și regiunea alpină) reunesc 19 state membre și 8 țări din afara UE. Unele state membre 

participă la mai mult de o SMR. 

SMR-urile sunt stabilite în limitele principiului „celor trei NU”: nu unor fonduri europene noi, 

nu unor structuri oficiale europene noi și nu unor noi acte legislative europene. 

Sprijinul financiar este acordat sub forma programelor de cooperare transnațională în cadrul 

cooperării teritoriale europene (CTE) care sunt finanțate de Fondul european de dezvoltare 

regională (FEDR). Patru astfel de programe sprijină punerea în aplicare a SMR (bugetul total 

operațional al programului între paranteze): 

- Marea Baltică (333 414 456 EUR) 

- regiunea Dunării (262 989 839 EUR) 

- regiunea adriatico-ionică (117 918 198 EUR) 

- spațiul alpin (139 751 456 EUR) 

Țările sunt încurajate să utilizeze diferite surse de finanțare (fondurile ESI și alte instrumente 

ale UE, IPA, IEV, resursele naționale, regionale și locale, surse private etc.) pentru a contribui 

la obiectivele comune prezentate în SMR.  

Așa cum afirmă Comisia1, SMR înseamnă mai mult decât finanțare, deoarece „unesc cetățenii 

din diferite state membre și le îmbunătățesc condițiile de viață din punct de vedere social și 

economic, prin intermediul cooperării transfrontaliere.”  

SMR au structuri de guvernare diferite și se confruntă cu provocări diferite. Unele probleme 

sunt, într-o măsură diferită, comune, cum ar fi asigurarea unui nivel adecvat de angajament 

politic și a unor resurse disponibile suficiente.  

Comisia are un rol de coordonare în punerea în aplicare a SMR.  

În 2010, ca urmare a solicitărilor din partea Consiliului, Comisia a înființat un grup la nivel 

înalt privind strategiile macroregionale având misiunea „să îl sprijine în exercitarea 

competențelor și a responsabilităților sale în ceea ce privește funcționarea strategiilor 

                                                 
1 Comunicarea Comisiei din 14 decembrie 2015 intitulată „Investiții în locuri de muncă și în creștere - 

Valorificarea la maximum a contribuției fondurilor structurale și de investiții europene” (COM(2015)0639 final) 

 



 

PE604.868v01-00 4/10 PR\1126600RO.docx 

RO 

macroregionale” și o sarcină specifică „de a oferi consultanță Comisiei cu privire la 

coordonarea și monitorizarea strategiilor macroregionale”1. Membrii acestuia sunt 

reprezentanții statelor membre și ai țărilor din afara UE care participă la SMR. De asemenea, 

reprezentanții Comitetului Regiunilor și Băncii Europene de Investiții sunt invitați la reuniuni 

în calitate de observatori. 

Viitorul 

Discuțiile privind politica de coeziune post-2020 sunt în plină desfășurare și este momentul 

potrivit pentru a discuta viitorul SMR în contextul acestei politici. 

Ar trebui să se răspundă mai multor întrebări în ceea ce privește viitorul SMR: 

- participarea și angajamentul politic - cum să ne asigurăm că toate țările participante 

investesc resurse suficiente în SMR? 

- orientarea spre rezultate - există oportunități pentru ca rezultatele SMR să fie mai 

măsurabile? 

- domeniul de aplicare - există motive pentru a extinde noțiunea de SMR? 

Consiliul, recunoscând importanța SMR și reafirmând principiul celor „trei nu”, „își menține 

disponibilitatea de a examina orice inițiativă matură și stabilită de comun acord din partea 

statelor membre care se confruntă cu aceleași provocări într-o zonă geografică determinată, 

vizând crearea unei noi strategii macroregionale”2. 

Comisia REGI va organiza un atelier cu experți în domeniul SMR, în cursul reuniunii sale din 

12-13 iulie 2017, în vederea sprijinirii lucrărilor cu privire la acest raport de punere în 

aplicare. Constatările vor fi reflectate în amendamentele la proiectul de raport. 

 

                                                 
1 Registrul grupurilor de experți și al altor entități similare al Comisiei - Grup la nivel înalt privind strategiile 

macroregionale 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2455 
2 Concluziile Consiliului privind punerea în aplicare a strategiilor macroregionale ale UE 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/concl_implementation_macro_

region_strategy_en.pdf  

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2455
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/concl_implementation_macro_region_strategy_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/concl_implementation_macro_region_strategy_en.pdf
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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la punerea în aplicare a strategiilor macroregionale ale UE 

(2017/2040(INI)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special titlul 

XVIII, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 

pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 

al Consiliului (denumit în continuare „RDC”)1, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea 

Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială 

europeană2, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1302/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 

privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) în ceea ce privește 

clarificarea, simplificarea și îmbunătățirea constituirii și funcționării unor astfel de 

grupări3, 

– având în vedere concluziile Consiliului din 25 aprilie 2017 privind punerea în aplicare a 

strategiilor macroregionale ale UE, 

– având în vedere Raportul Comisiei din 16 decembrie 2016 privind punerea în aplicare a 

strategiilor macroregionale ale UE (COM(2016)0805) și documentul de lucru al 

serviciilor Comisiei care însoțește raportul în cauză (SWD(2016)0443), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 iunie 2009 privind Strategia Uniunii 

Europene pentru regiunea Mării Baltice (COM(2009)0248), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 8 decembrie 2010 intitulată „Strategia 

Uniunii Europene pentru regiunea Dunăriiˮ (COM(2010)0715), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 17 iunie 2014 privind strategia Uniunii 

Europene pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice (COM(2014)0357), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 iulie 2015 privind o strategie a Uniunii 

                                                 
1 JO L 347, 20.12.2013, p. 320. 
2 JO L 347, 20.12.2013, p. 259. 
3 JO L 347, 20.12.2013, p. 303. 
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Europene pentru regiunea alpină (COM(2015)0366), 

– având în vedere Raportul Comisiei din 20 mai 2014 privind guvernanța strategiilor 

macroregionale (COM(2014)0284), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 decembrie 2015 intitulată „Investiții în 

locuri de muncă și în creștere - Valorificarea la maximum a contribuției fondurilor 

structurale și de investiții europene” (COM(2015)0639), 

– având în vedere Rezoluția sa din 17 februarie 2011 referitoare la punerea în aplicare a 

Strategiei UE pentru regiunea Dunării1, 

– având în vedere Rezoluția sa din 3 iulie 2012 referitoare la evoluția strategiilor 

macroregionale ale UE: practica actuală și perspectivele, în special în regiunea 

mediteraneeană2, 

– având în vedere Rezoluția sa din 13 septembrie 2012 referitoare la strategia UE privind 

politica de coeziune pentru zona Atlanticului3, 

– având în vedere Rezoluția sa din 28 octombrie 2015 referitoare la Strategia UE pentru 

regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice4, 

– având în vedere Rezoluția sa din 13 septembrie 2016 referitoare la o strategie a UE 

pentru regiunea alpină5, 

– având în vedere studiul din ianuarie 2015 intitulat „Noul rol al macroregiunilor în 

cooperarea teritorială europeană”, publicat de Direcția Generală Politici Interne ale 

Uniunii a Parlamentului European, Departamentul B: Politici structurale și de coeziune, 

– - având în vedere raportul Interact din februarie 2017 intitulat „Valoarea adăugată a 

strategiilor macroregionale — perspectiva programului și a proiectului)”, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, precum și articolul 1 

alineatul (1) litera (e) din Decizia Conferinței președinților din 12 decembrie 2002 

privind procedura de autorizare a rapoartelor din proprie inițiativă și anexa 3 la 

respectiva decizie, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizul Comisiei pentru 

mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0000/2017), 

A. întrucât o macroregiune poate fi definită ca o zonă care cuprinde teritorii aparținând mai 

multor state sau regiuni care se asociază pe baza uneia sau mai multor caracteristici sau 

provocări comune6; 

                                                 
1 JO C E 188, 28.6.2012, p. 30. 
2 Texte adoptate, P7_TA(2012)0269. 
3 Texte adoptate, P7_TA(2012)0341. 
4 Texte adoptate, P8_TA(2015)0383. 
5 Texte adoptate, P8_TA(2016)0336. 
6 Schmitt et al (2009), Macroregiuni și strategii macroregionale ale UE - Un studiu de fezabilitate, document de 

lucru electronic NORDREGIO 2009: 4.  
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B. întrucât strategiile macroregionale (SMR) sunt semnificative, deoarece ele sunt în 

măsură să mobilizeze actorii instituționali și societatea civilă în vederea atingerii 

obiectivelor politicilor UE; 

C. întrucât SMR oferă o platformă de cooperare între statele membre ale UE și între țările 

terțe pentru abordarea provocărilor comune și stimularea cooperării între diferitele 

sectoare de politică și îmbunătățirea integrării acestora; 

D. întrucât macroregiunile sunt implicate în punerea în aplicare a chestiunilor politice 

transversale, interconectate și pe termen lung; 

E. întrucât SMR se bazează pe principiul celor „trei nu”, adică nu unor finanțări noi, nu 

unor noi structuri și nu unor noi acte legislative în cadrul politic existent al UE; 

F. întrucât mecanismele de cooperare deja existente facilitează punerea în aplicare a 

strategiilor macroregionale, în special în fazele incipiente; 

G. întrucât Comisia adoptă, din doi în doi ani, un raport unic privind punerea în aplicare a 

tuturor strategiilor macroregionale existente ale UE, următorul raport fiind prevăzut 

pentru sfârșitul lui 2018, 

Strategiile macroregionale drept platforme de cooperare și coordonare 

1. relevanța SMR a fost subliniată de procesul de globalizare, care a făcut ca țările 

individuale să devină interdependente și necesită soluții la problemele transfrontaliere 

implicate; 

2. recunoaște că, într-o măsură variabilă, elemente cum ar fi angajamentul, asumarea, 

resursele și guvernanța rămân greu de depășit pentru atingerea obiectivelor prestabilite; 

3. subliniază că strategiile macroregionale continuă să aducă o contribuție inestimabilă la 

cooperarea transfrontalieră, intersectorială și pe mai multe niveluri în Europa; 

4. consideră că guvernanța pe mai multe niveluri ar trebui să fie integrată în toate 

strategiile macroregionale încă de la concepția acestora; 

5. încurajează o mai bună coordonare și parteneriate mai bune între diferiții actori și 

diversele politici la nivel național și regional pentru a facilita punerea în aplicare a 

SMR; 

6. subliniază importanța dezvoltării capacității administrative pentru a asigura punerea în 

aplicare eficace a strategiilor; 

7. subliniază faptul că strategiile macroregionale trebuie să fie suficient de flexibile pentru 

a fi adaptate și să răspundă evenimentelor neprevăzute care pot afecta regiunile 

implicate și Uniunea în general; subliniază necesitatea rolului de coordonare al Comisiei 

în această privință; 

Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice (EUSBSR) 

8. salută rezultatele obținute de la lansarea strategiei, în 2009, în special în ceea ce privește 
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mecanismele de cooperare, nu numai între țările implicate, ci și în cadrul acestora; 

9. subliniază provocările rămase, în special cele referitoare la mediu și conectivitate; 

îndeamnă țările participante să își intensifice eforturile pentru a combate poluarea Mării 

Baltice; 

10. subliniază exemplul pozitiv al strategiei de comunicare a EUSBSR; subliniază că ar 

trebui acordat sprijin strategiilor de comunicare, de asemenea, la nivel național și 

regional, în vederea creșterii impactului acestora; 

Strategia UE pentru regiunea Dunării (EUSDR) 

11. subliniază impactul pozitiv pe care strategia l-a avut asupra cooperării dintre țările 

participante; 

12. consideră că Dialogul pentru finanțare în regiunea Dunării este un exemplu pozitiv clar 

pentru un mod de a depăși obstacolele cu care se confruntă adesea proiectele cu 

relevanță transnațională în ceea ce privește finanțarea; 

13. subliniază că este esențial să se mențină un grad ridicat de sprijin politic și să se 

sporească resursele și capacitatea pentru a rezolva restul problemelor; 

Strategia UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice (EUSAIR) 

14. subliniază caracterul diferit al strategiei EUSAIR, având în vedere numărul de țări 

participante candidate și potențiale și consideră că acest format de cooperare poate fi o 

oportunitate importantă pentru întreaga regiune; 

15. constată cu preocupare problemele persistente legate de resurse, guvernanță și asumare, 

care împiedică realizarea pe deplin a obiectivelor strategiei; 

16. subliniază că regiunea a fost în prima linie a crizei migrației în ultimii ani; consideră că 

EUSAIR ar putea contribui la atenuarea acestor provocări; 

Strategia UE pentru regiunea alpină (EUSALP) 

17. consideră că EUSALP reprezintă dovada că noțiunea de macroregiune poate fi, de 

asemenea, aplicată regiunilor mai dezvoltate; 

18. salută structura de guvernanță a strategiei, care în prezent este în curs de implementare; 

19. subliniază că EUSALP poate fi un bun exemplu de model de strategie pentru coeziunea 

teritorială, întrucât cuprinde diferite zone specifice, sectoare de producție, zone 

muntoase și rurale și unele dintre cele mai importante orașe ale UE; 

20. subliniază că regiunea alpină este delimitată de multe frontiere și că EUSALP poate 

oferi, de asemenea, oportunitatea de a consolida cooperarea transfrontalieră, a crea 

legături și rețele între persoane și a elimina frontierele și barierele existente pentru 

lucrători și activități economice; 

Strategiile macroregionale în Europa după 2020? 



 

PR\1126600RO.docx 9/10 PE604.868v01-00 

 RO 

21. subliniază că SMR dau rezultate dacă își au originea într-o perspectivă politică pe 

termen lung și sunt organizate în așa fel încât toate părțile implicate să fie reprezentate 

în mod efectiv de la bun început; 

22. consideră că punerea în aplicare a strategiei poate avea succes numai dacă se bazează pe 

structuri de cooperare și coordonare eficiente și susținute prin finanțare adecvată; în 

această privință, subliniază că trebuie căutate sinergii și complementarități ale finanțării 

regionale și naționale cu instrumentele de finanțare ale UE; 

23. propune ca țările participante să își asume angajamente clare în ceea ce privește 

finanțarea încă de la început; 

24. subliniază că o mai mare orientare către rezultate este necesară pentru a justifica 

investițiile în materie de resurse, care ar trebui să fie pe măsura obiectivelor stabilite; 

25. solicită să fie abordate în mod adecvat toate întrebările în legătură cu SMR, cum ar fi 

cele legate de asumare și stimulentele politice necesare; 

26. consideră că trebuie consolidate vizibilitatea activităților macroregiunilor și 

sensibilizarea cu privire la acestea; 

27. subliniază că planificarea și revizuirea obiectivelor ar trebui aliniate la perioadele de 

programare ale cadrului financiar multianual (CFM) pentru a consolida legătura cu 

prioritățile UE; 

28. solicită Comisiei ca, în cadrul următorului raport privind punerea în aplicare a 

strategiilor macroregionale, care urmează să fie finalizat în 2018, să efectueze o analiză 

mai aprofundată, în special cu privire la: 

a. eficacitatea programelor transnaționale de cooperare teritorială europeană în 

acordarea de finanțare și oferirea unui impuls strategic SMR;  

b. indicatorii care ar putea fi integrați în fiecare SMR, pentru a permite o mai 

bună orientare către obținerea de rezultate și o mai bună monitorizare; 

c. măsurile menite să consolideze legătura cu prioritățile UE; 

d. simplificarea punerii în aplicare și a integrării schemelor de finanțare; 

29. subliniază faptul că, pentru a putea face față noilor provocări într-o anumită zonă 

geografică, este important să se examineze cu atenție inițiativele care vizează crearea de 

noi strategii macroregionale; 

30. solicită Comisiei să invite Parlamentul European să participe în calitate de observator la 

lucrările Grupului la nivel înalt privind strategiile macroregionale; 

o 

o  o 

31. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
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Comisiei, Comitetului Regiunilor, Comitetului Economic și Social European, precum și 

guvernelor și parlamentelor naționale și regionale ale statelor membre și ale țărilor terțe 

participante la strategiile macroregionale. 


