
Cooperare teritorială europeană 2014-2020 – propunere de 
regulament 

Rezumat pentru cetăţeni 
 

DESPRE CE ESTE VORBA? 

• Regiunile de frontieră sunt, adesea, departe de centrele de decizie ale ţărilor lor şi merită o 
atenţie specială.  

• Schema de cooperare teritorială europeană (CTE) ajută regiunile din Europa să colaboreze 
pentru a soluţiona probleme comune, cum ar fi poluarea în Marea Baltică, utilizarea 
transfrontalieră a spitalelor şi schimbul de experienţă privind dezvoltarea potenţialului 
inovator. 

• Schema face parte din politica de coeziune a UE, care rămâne o componentă esenţială a 
cadrului financiar propus de Comisie pentru perioada 2014-2020.  Prin urmare, Uniunea 
Europeană îi va aloca fonduri substanţiale.  

• Propunerea de regulament stabileşte câteva aspecte practice ale cooperării teritoriale 
europene.  

CUM VA FUNCŢIONA ŞI CINE VOR FI BENEFICIARII? 

Cooperarea teritorială europeană este organizată în trei tipuri diferite de programe: 

• cooperare transfrontalieră – finanţare pentru proiecte care implică regiunile şi autorităţile 
locale aflate de o parte şi de cealaltă a unei frontiere, cum ar fi proiectele franco-germane de 
promovare a utilizării transfrontaliere a infrastructurii. Aproape toate frontierele UE se 
încadrează într-un program de cooperare. 

• cooperare transnaţională – finanţare pentru proiecte derulate de entităţi naţionale, regionale 
şi locale din zone geografice mai extinse, cum ar fi ţările şi regiunile din jurul Mării Baltice sau 
din zona Munţilor Alpi.  

• cooperare interregională – încurajează schimbul de bune practici privind inovarea, eficienţa 
energetică, dezvoltarea urbană etc.  

DE CE ESTE NECESARĂ INTERVENŢIA UE? 

• Din ce în ce mai des, provocările cu care se confruntă ţările şi regiunile din UE nu ţin cont de 
frontierele naţionale şi regionale. De aceea, este necesar un cadru de cooperare care să 
acopere întreg teritoriul UE.   

CE SCHIMBĂRI SE VOR PRODUCE? 

Propunerea de regulament: 

• le solicită partenerilor din cadrul programelor să convină asupra tipurilor de proiecte pe care 
doresc să le finanţeze şi să stabilească şi urmărească rezultate clare. Proiectele vor trebui să 
ţină seama de priorităţile politice ale UE şi de strategiile regiunilor şi statelor membre în 
cauză, în scopul optimizării acţiunilor comune.  

• este astfel elaborată încât să sprijine cooperarea între mai multe ţări. De asemenea, a fost 
simplificată pentru a reduce povara administrativă atât pentru coordonatorii de program, cât şi 
pentru directorii de proiect.  



 

CÂND VA INTRA ÎN VIGOARE PROPUNEREA? 

• Propunerea Comisiei va fi discutată cu guvernele statelor membre şi Parlamentul European. 
Regulamentul ar urma să intre în vigoare în 2013. 
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