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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2011 

Nr. 27/504 

 

 

Proiect de opinie 

asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind dispoziţii specifice pentru sprijinul din partea 

Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de 

cooperare teritorială europeană  – COM (2011)611 

 

 

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Camerei Deputaţilor nr.11/2011, 

propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 

dispoziţii specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare 

regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană – COM 

(2011)611; 2011/0273/COD a fost transmisă comisiei noastre, prin adresa 

nr.15E din data de 19 octombrie 2011, pentru examinarea fondului. 

Termenul pentru exprimarea opiniei este data de 09.12.2011. 

 Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus menţionat 

în şedinţa comisiei din data de 1 noiembrie 2011. 

 La dezbateri a participat doamna Maria Baciu, director în cadrul 

Ministerului Afacerilor Europene.  

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate atât motivele care au dus la 

apariţia acestui document, cât şi obiectivul acestuia. Astfel, s-a precizat că la 

29 iunie 2011, Comisia Europeană a adoptat o propunere referitoare la 

următorul cadru financiar multianual pentru perioada 2014-2020: un buget 



pentru realizarea Strategiei Europa 2020. În propunerea sa, Comisia a decis că 

politica de coeziune ar trebui să rămână un element esenţial al următorului 

pachet financiar şi a subliniat rolul său esenţial în ceea ce priveşte aplicarea 

Strategiei Europa 2020.  

 Prezentul regulament stabileşte dispoziţiile generale care reglementează 

cooperarea teritorială europeană. Politica de coeziune este principalul 

instrument de investiţii pentru sprijinirea priorităţilor-cheie ale Uniunii enunţate 

în Strategia Europa 2020. Ea îşi îndeplineşte această misiune concentrându-se 

asupra ţărilor şi regiunilor cu cele mai importante nevoi.  

 Evaluarea de către Comisie a cheltuielilor anterioare corespunzătoare 

politicii de coeziune a evidenţiat numeroase exemple de investiţii care au avut 

ca rezultat valoare adăugată, creştere economică şi creare de locuri de muncă, 

fapt care nu ar fi fost posibil fără sprijin de la bugetul UE. Cu toate acestea, 

rezultatele arată, de asemenea, efectele dispersiei şi ale lipsei de ierarhizare. 

Într-un moment în care fondurile publice sunt limitate şi în care investiţiile care 

favorizează creşterea economică sunt mai necesare decât oricând, Comisia a 

decis să propună modificări importante ale politicii de coeziune. 

 Cooperarea teritorială europeană este unul din obiectivele politicii de 

coeziune şi oferă un cadru pentru punerea în aplicare a unor acţiuni comune şi 

schimburi de politici între actorii naţionali, regionali şi locali din diferite state 

membre. Acest lucru este cu atât mai important cu cât provocările cu care se 

confruntă statele membre şi regiunile depăşesc tot mai mult graniţele naţionale 

şi regionale şi necesită acţiuni comune, de cooperare la nivelul teritorial 

adecvat.  

 Cadrul general al orientărilor politice pentru viitoarea politică de coeziune 

este, de asemenea, aplicabil în contextul cooperării teritoriale europene. 

Regulamentul propus conţine deci alinierea la Strategia Europa 2020, elemente 

pentru a creşte eficienţa intervenţiilor fondurilor, precum şi o abordare globală 

simplificată pentru punerea în aplicare.   
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Referitor la evaluarea impactului financiar, s-a precizat că regulamentul 

propus stabileşte repartizarea finanţării prevăzute pentru cooperarea teritorială 

între diferitele componente ale cooperării, după cum urmează:  

(a) 73,24 % (respectiv 8,569 mld. EUR) pentru cooperarea transfrontalieră; 

(b) 20,78 % (respectiv 2,431 mld. EUR) pentru cooperarea transnaţională; 

(c) 5,98 % (respectiv 700 mil. EUR) pentru cooperarea interregională. 

 

În cadrul dezbaterilor s-a precizat că Guvernul nu are obiecţii faţă de 

fondul propunerii de regulament. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), întocmirea prezentului 

proiect de opinie, favorabil promovării propunerii de Regulament, 

considerându-se că nu aduce atingere intereselor şi legislaţiei României.  

 

 

 PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

  Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 

             

 

 

 

 
Şef serviciu Elena Mesaroş      Întocmit, 

Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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