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Rezoluție pe tema „O viziune pentru Europa: viitorul cooperării transfrontaliere” 

 

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR (CoR) 

 

1. este ferm convins de valoarea adăugată ridicată a cooperării transfrontaliere ca element esențial 

al proiectului european și al politicilor Uniunii Europene, dat fiind că această cooperare vizează 

consolidarea coeziunii teritoriale, precum și a legăturilor, a schimburilor și a colaborării între 

teritorii și cetățeni, de o parte și de cealaltă a frontierelor terestre și maritime; 

 

2. își exprimă îngrijorarea în legătură cu cel mai mare regres din ultimele decenii în domeniul 

cooperării transfrontaliere, ca urmare a pandemiei de COVID-19; solicită, în lumina dezbaterii 

privind viitorul Europei în Uniunea Europeană, readucerea cooperării transfrontaliere în prim-

planul agendei politice a UE, ceea ce i-ar permite să-și aducă contribuția la redresarea în urma 

crizei;  

 

3. în urma consultărilor publice organizate de CoR cu privire la viitorul cooperării transfrontaliere 

și după consultarea membrilor Alianței europene a cetățenilor din regiunile transfrontaliere, 

propune următoarea viziune privind cooperarea transfrontalieră în următorii ani; 

 

Serviciile de urgență, asistența medicală și viitoarele crize 

 

4. invită Comisia Europeană să prezinte o propunere prin care, în situația unei crize la nivelul întregii 

UE sau la nivel regional, să fie menținute cooperarea transfrontalieră terestră și maritimă și 

activitățile cu caracter transfrontalier. Această propunere ar trebui să aibă ca scop menținerea 

frontierelor interne ale UE deschise, asigurând libera circulație a persoanelor și furnizarea de 

servicii publice transfrontaliere și garantând funcționarea deplină și eficientă a pieței unice și a 

spațiului Schengen; 

 

5. subliniază că Uniunea Europeană și statele sale membre ar trebui să consulte întotdeauna în timp 

util autoritățile locale și regionale înainte de a lua în considerare închiderea frontierelor sau orice 

tip de acțiune care ar putea avea un impact asupra vieții cetățenilor; în plus, orice astfel de acțiune 

trebuie să respecte principiul proporționalității și să nu depășească ceea ce este necesar pentru 

atingerea obiectivelor de politică definite în mod legitim și transparent;  

 

6. subliniază necesitatea ca rezidenții din Uniunea Europeană să aibă acces cât mai rapid posibil la 

serviciile de urgență și de asistență medicală; încurajează statele membre să ia în considerare 

măsuri care să permită libera circulație transfrontalieră a personalului și a vehiculelor care 

lucrează în serviciile de urgență și de asistență medicală; 

 

7. sugerează ca statele membre să aibă în vedere cooperarea transfrontalieră atunci când introduc 

schimbări în activitatea serviciilor de sănătate și de urgență sau atunci când elaborează sau pun în 

aplicare noi planuri naționale, regionale sau locale în domeniul sănătății; propune, de asemenea, 

să se poată pune în aplicare și urma planuri în domeniul sănătății elaborate la nivelul Uniunii, în 

măsura posibilului și în funcție de cauzele situației de urgență;  
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8. invită statele membre să elaboreze planuri de urgență transfrontaliere comune pentru fiecare 

frontieră sau chiar aferente unor părți ale frontierei, pentru a asigura un nivel mai bun de pregătire 

și răspuns în caz de urgență. În procesul de elaborare a acestor planuri ar trebui consultate 

regiunile frontaliere ale UE, și în special euroregiunile, comunitățile de lucru, grupările europene 

de cooperare teritorială (GECT) și celelalte structuri transfrontaliere, cu posibilitatea, dacă este 

cazul, de a le încredința mandatul de punere în aplicare sau gestionare în comun; 

 

9. pledează pentru o cooperare strânsă cu Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor 

(ECDC) și cu autoritățile regionale competente, în special prin înființarea unor observatoare 

transfrontaliere locale sau regionale în domeniul sănătății; 

 

Pentru regiuni transfrontaliere mai bine integrate 

 

10. invită Uniunea Europeană, în cooperare cu statele sale membre și cu autoritățile locale și 

regionale, să promoveze dezvoltarea unor zone de locuit funcționale în teritoriile aflate de o parte 

și de alta a frontierelor terestre și maritime ale Uniunii și ale țărilor învecinate, inclusiv în regiunile 

ultraperiferice, și să își concentreze, prin urmare, viitoarele oportunități de finanțare și politicile 

asupra acestor zone; 

 

11. solicită Comisiei Europene ca, la elaborarea politicilor sale, să țină seama de fenomenul 

transfrontalier, conform unei abordări transversale; 

 

12. invită Comisia Europeană, în special EUROSTAT, precum și birourile naționale de statistică 

relevante, să colecteze în mod sistematic date statistice privind viața în zonele transfrontaliere, 

identificând fluxurile și interdependențele transfrontaliere în toate domeniile de politică relevante 

și în viața publică, pentru a furniza dovezi concrete pentru elaborarea politicilor viitoare; 

 

13. solicită statelor membre să analizeze posibilitatea instituirii unor strategii comune pentru zonele 

transfrontaliere integrate și să prevadă resurse specifice pentru dezvoltarea de proiecte 

transfrontaliere, amenajarea teritoriului, infrastructură, strategii economice și o piață integrată a 

forței de muncă. Finanțarea pentru elaborarea și punerea în aplicare a acestor strategii ar urma să 

fie furnizată în cadrul INTERREG în temeiul cadrului financiar multianual 2021-2027; 

 

14. consideră că toate serviciile Comisiei Europene ar trebui să fie conștiente de existența GECT. 

Prin urmare, Comitetul European al Regiunilor solicită Comisiei Europene să se asigure că GECT 

sunt recunoscute ca entități juridice și că sunt eligibile în cadrul tuturor cererilor de proiecte 

lansate de UE; 

 

15. subliniază că sănătatea mediului (calitatea aerului, a solului și a apei) și sănătatea locuitorilor din 

zonele de frontieră ar trebui protejate în continuare, pentru a se evita poluarea și riscurile 

industriale generate de cealaltă parte a frontierei; 

 

16. pentru a permite desfășurarea fără probleme a activităților cu caracter transfrontalier, CoR 

îndeamnă Comisia Europeană să se angajeze într-un dialog cu statele membre pentru a găsi 

modalități eficace de recunoaștere reciprocă a calificărilor și drepturilor cetățenilor și ale 

întreprinderilor; 
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Îmbunătățirea legăturilor transfrontaliere de transport și comunicații 

 

17. solicită sprijin pentru o mai bună conectivitate și intermodalitate transfrontalieră la frontierele 

terestre și maritime, printr-o finanțare adecvată și o planificare strategică. Instrumente precum 

Mecanismul pentru interconectarea Europei ar trebui să includă întotdeauna cereri de ofertă 

specifice pentru asigurarea legăturilor transfrontaliere lipsă, mergând chiar mai departe decât 

rețeaua centrală TEN-T. Investițiile pe termen lung prin intermediul Băncii Europene de Investiții 

(BEI) și al băncilor și instituțiilor naționale de promovare ar trebui, de asemenea, să ofere 

finanțare pentru proiectele transfrontaliere, iar INTERREG ar trebui să își sporească participarea 

la finanțarea unor soluții la aceste blocaje din sectorul transporturilor în cadrul programelor sale 

operaționale; 

 

18. subliniază că pentru a realiza obiectivele climatice până în 2030 și neutralitatea climatică până în 

2050, ar trebui promovate într-un mod mai ambițios toate soluțiile care vizează decarbonizarea 

fluxurilor transfrontaliere, inclusiv elaborarea unor politici tarifare comune sau a unor sisteme 

comune de emitere a biletelor, armonizarea orarelor și punerea informațiilor la dispoziția 

pasagerilor; 

 

19. având în vedere provocările cu care se confruntă zonele insulare, montane și periferice, dorește, 

de asemenea, să sublinieze importanța programelor de cooperare transfrontalieră pentru 

garantarea continuității teritoriale și a mobilității transfrontaliere, gestionarea durabilă a resurselor 

naturale și sprijinirea decarbonizării sistemului energetic și a economiei circulare în regiunile și 

bazinul maritim în cauză;  

 

20. subliniază că ar trebui să se acorde mai multă atenție și să se aloce o finanțare sporită proiectelor 

transfrontaliere de conectare IT, accesului la rețelele în bandă largă și utilizării instrumentelor 

bazate pe inteligență artificială menite să sprijine cooperarea economică și socială între regiunile 

transfrontaliere, acordând o atenție deosebită necesităților zonelor rurale; 

 

Dezvoltarea serviciilor transfrontaliere 

 

21. subliniază necesitatea unui cadru de politici al UE care să permită instituirea și gestionarea 

eficientă a unor servicii publice transfrontaliere care să răspundă nevoilor cetățenilor europeni din 

regiunile de frontieră, ținând seama în special de nevoile cetățenilor din regiunile transfrontaliere 

confruntate cu provocări demografice, și evitând, astfel, ca aceste regiuni să se depopuleze în 

continuare, prin furnizarea de servicii publice de înaltă calitate. Serviciile publice transfrontaliere 

(SPT), destinate rezidenților și întreprinderilor, ar trebui dezvoltate în toate domeniile relevante 

pentru viața din regiunile transfrontaliere; 

 

22. invită regiunile frontaliere ale UE, în special euroregiunile, comunitățile de lucru, GECT și alte 

structuri transfrontaliere, să adopte în mod deliberat o perspectivă transfrontalieră pentru a 

identifica sinergii, posibile economii în ceea ce privește resursele și servicii complementare pentru 

a crea o ofertă atractivă pentru cetățeni și turiști de ambele părți ale frontierei; 
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23. subliniază necesitatea îmbunătățirii accesului la conținutul audiovizual și a distribuției acestuia, 

prin limitarea geoblocării, în special în regiunile de frontieră, ceea ce ar aduce beneficii și 

minorităților lingvistice;  

 

24. subliniază că reducerea sarcinii administrative este deosebit de relevantă pentru întreprinderile 

care își desfășoară activitatea în regiunile de frontieră și, prin urmare, se angajează să acorde 

prioritate acestei chestiuni în cadrul platformei „Pregătiți pentru viitor”, cu propuneri relevante în 

domenii precum achizițiile publice și instrumentele și procesele de achiziții publice digitale, 

subliniind importanța digitalizării pentru dezvoltarea furnizării transfrontaliere de servicii 

publice, ținând seama în acest sens de tripla perspectivă a structurii productive, a administrațiilor 

și a entităților publice care furnizează servicii cetățenilor, și a cetățenilor înșiși; 

 

25. invită Comisia Europeană să elaboreze un cadru legislativ care să faciliteze adoptarea de către 

statele de frontieră a unor statute ale lucrătorilor frontalieri; 

 

Dezvoltarea unor piețe ale forței de muncă transfrontaliere integrate  

 

26. subliniază că în regiunile transfrontaliere foarte interconectate codezvoltarea reprezintă o 

necesitate, pentru a asigura coeziunea și creșterea durabilă. În acest scop sunt necesare o strategie 

teritorială integrată, o distribuție echitabilă a veniturilor generate de activitățile transfrontaliere și 

finanțarea transfrontalieră a infrastructurii transfrontaliere și a serviciilor publice necesare pentru 

a asigura funcționarea regiunii transfrontaliere; 

 

27. solicită o promovare mai eficace și o mai bună facilitare a cooperării transfrontaliere privind 

mobilitatea în scopul educației, formării și ocupării forței de muncă. Pentru cetățeni, acest tip de 

mobilitate îmbunătățește perspectivele de angajare, contribuie la deschiderea către lume și 

consolidează cetățenia europeană; 

 

28. subliniază că sistemele de învățământ, inclusiv în universități, în instituțiile de învățământ pentru 

adulți și în instituțiile de învățământ profesional din regiunile de frontieră, ar trebui să ofere 

oportunități de învățare a limbilor din zonele învecinate cât mai devreme posibil și în acord cu 

conceptul de „învățare pe tot parcursul vieții”, cu programe de învățământ adaptate pentru a 

răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii;  

 

Consolidarea guvernanței transfrontaliere  

 

29. solicită ca structurilor transfrontaliere, cum ar fi euroregiunile, comunitățile de lucru sau GECT 

transfrontaliere, să li se acorde un rol mai important în gestionarea zonelor transfrontaliere și ca 

ele să fie consultate periodic cu privire la toate aspectele vieții din regiunile transfrontaliere. 

Statele membre și autoritățile locale și regionale ar trebui să stabilească metode de lucru pentru a 

asigura acest fapt; 
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Dezvoltarea unui sentiment identitar comun la nivel transfrontalier 

 

30. subliniază că cooperarea transfrontalieră nu se referă numai la cooperarea economică, ci și la 

traiul în regiunile de frontieră și la dezvoltarea unui sentiment identitar comun. Ar trebui 

dezvoltată o abordare bazată pe cultură, care să pună în valoare bogăția patrimoniului – atât 

material, cât și imaterial – împărtășit de regiunile frontaliere și care să le ofere cetățenilor 

posibilitatea de a interacționa în mod regulat și de a socializa cu vecinii lor, consolidând 

încrederea reciprocă, care rămâne un obstacol esențial în calea cooperării transfrontaliere. În acest 

sens, proiectele interpersonale, în special consolidarea schimburilor interculturale, sunt extrem de 

importante, deoarece consolidează cooperarea de proximitate, de care cetățenii se simt cei mai 

apropiați, întrucât se manifestă în viața de zi cu zi. De asemenea, ar trebui acordată o atenție 

deosebită diversității populației și ar trebui căutate mijloace adecvate pentru a aplica o abordare 

favorabilă incluziunii;  

 

31. sprijină crearea unui „card european digital de servicii transfrontaliere” și reamintește 

colegiuitorilor că ideea inițială care stă la baza cardului electronic pentru servicii este de a reduce 

complexitatea și costurile administrative pentru prestatorii de servicii transfrontaliere, în special 

pentru IMM-uri, atunci când îndeplinesc formalități administrative; 

 

32. invită Uniunea Europeană, statele membre și autoritățile locale și regionale să sprijine organizarea 

periodică de evenimente și festivaluri culturale, educaționale și sportive transfrontaliere; 

subliniază că acțiunile de voluntariat ale tinerilor și implicarea lor în inițiativele de cooperare 

transfrontalieră și europeană ar trebui dezvoltate în continuare, completând inițiativa INTERREG 

Volunteer Youth (IVY) și Corpul european de solidaritate; 

 

33. consideră că Uniunea Europeană ar trebui să încurajeze dezvoltarea de dispozitive universale de 

traducere automată, care sunt deosebit de utile în zonele transfrontaliere; 

 

O mai bună legiferare pentru regiuni frontaliere mai puternice 

 

34. subliniază faptul că Uniunea Europeană a adoptat numeroase acte legislative și tratate care au 

potențialul de a îmbunătăți în mod semnificativ viețile cetățenilor care locuiesc în regiunile de 

frontieră, însă punerea în aplicare și monitorizarea lor sunt deficitare; îndeamnă Comisia 

Europeană să revizuiască punerea în aplicare a legislației existente și să consolideze capacitatea 

de monitorizare, pentru a se asigura că este pusă în aplicare în mod corespunzător la toate 

nivelurile; 

 

35. invită Comisia Europeană să propună un instrument de coordonare între statele membre pe durata 

transpunerii directivelor UE, pentru a nu crea noi obstacole juridice la frontiere; 

 

36. invită Comisia Europeană și statele membre să efectueze evaluări ale impactului teritorial 

transfrontalier cu privire la toate propunerile legislative relevante cu potențial impact 

transfrontalier, pentru a evita crearea de noi obstacole în regiunile transfrontaliere; 
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37. solicită Comisiei Europene să propună revizuiri sau clarificări ale Acordului Schengen, în special 

cu privire la dispozițiile care permit statelor membre să închidă frontierele sau să introducă cerințe 

administrative suplimentare pentru traversarea acestora; 

 

38. regretă profund că discuțiile dintre statele membre cu privire la propunerea de mecanism 

transfrontalier european (MTFE) au eșuat, deoarece propunerea respectivă includea progrese 

considerabile în ceea ce privește cooperarea transfrontalieră. Întrucât obstacolele juridice și 

administrative transfrontaliere limitează în mod semnificativ cooperarea transfrontalieră și 

calitatea vieții în regiunile de frontieră, CoR solicită o nouă inițiativă a Comisiei de revizuire a 

Regulamentului privind MTFE, care să țină seama de problemele ridicate anterior de statele 

membre. CoR se oferă să organizeze discuțiile premergătoare acestei noi propuneri de regulament 

cu Comisia Europeană, Parlamentul European și statele membre, autoritățile regionale și locale 

și cu toate celelalte părți interesate de acest subiect; 

 

39. invită Comisia Europeană și statele membre să recunoască rolul jucat de euroregiuni ca instrument 

esențial pentru integrarea și coeziunea europeană, prin crearea unei identități euroregionale, prin 

adoptarea unor strategii comune, prin eliminarea costurilor legate de contextul transfrontalier și 

prin cooperarea de proximitate. Solicită, prin urmare, promovarea și impulsionarea rolului 

euroregiunilor în cooperarea transfrontalieră, acordându-le un sprijin financiar sporit; 

 

Îmbunătățirea cooperării teritoriale europene 

 

40. solicită Uniunii Europene să revizuiască cadrul financiar multianual în cursul evaluării sale la 

jumătatea perioadei, majorând considerabil fondurile consacrate programelor INTERREG și 

cooperării teritoriale europene; 

 

41. solicită în continuare o simplificare considerabilă a proiectelor INTERREG și subliniază că 

acestea ar trebui să fie suficient de flexibile pentru a răspunde nevoilor reale ale zonelor 

transfrontaliere; invită organismele de gestionare a programelor INTERREG să evite în 

continuare orice formă de suprareglementare. Ar trebui abandonate procedurile administrative 

inutile și anumite controale și audituri a căror frecvență este prea mare, deoarece sarcina actuală 

face ca proiectele transfrontaliere să fie nefezabile pentru multe autorități locale și regionale și 

alte entități sau nedorite de acestea; 

 

42. pentru perioada 2021-2027, este necesar să se mențină toate zonele geografice de cooperare 

transfrontalieră, astfel cum sunt definite în perioada 2014-2020, fără a elimina în mod nejustificat 

eligibilitatea anumitor teritorii pentru diferitele programe de cooperare transfrontalieră; 

 

43. invită regiunile frontaliere ale UE și programele INTERREG să investească mai multe resurse în 

regiunile de frontieră în proiecte interpersonale (P2P) sau în microproiecte, eventual gestionate 

prin cereri de propuneri periodice sau prin crearea unui „fond pentru proiecte mici”, pentru a spori 

oportunitățile de întâlnire și de consolidare reciprocă a încrederii și sugerează, de asemenea, o 

interacțiune și o cooperare mai strânse între cooperarea transfrontalieră, transnațională și 

interregională; 
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44. subliniază importanța sinergiilor și complementarităților dintre acțiunile de cooperare 

transfrontalieră și programele europene de finanțare care fac obiectul gestiunii directe, indirecte 

și, în special, partajate; 

 

45. subliniază că, în cadrul programelor INTERREG, Uniunea ar trebui să finanțeze formarea 

profesională continuă a funcționarilor care lucrează în regiunile de frontieră în contextul 

cooperării transfrontaliere și să ofere programe de învățare a limbilor străine și de schimburi de 

tip Erasmus pentru funcționarii publici din regiunile transfrontaliere, în vederea consolidării 

cooperării transfrontaliere; 

  

46. subliniază angajamentul CoR de a coopera cu statele membre, instituțiile UE și cu părțile 

interesate relevante în vederea punerii în aplicare a propunerilor prezentate în prezenta rezoluție;  

 

47. subliniază că propunerile formulate în prezenta rezoluție au scopul de a contribui la discuțiile din 

cadrul Conferinței privind viitorul Europei; invită, în acest sens, autoritățile locale și regionale 

din regiunile de frontieră să organizeze dialoguri transfrontaliere cu cetățenii și mecanisme de 

consultare permanentă în cadrul cărora cetățenii să poată contribui la Conferința privind viitorul 

Europei;  

 

Dimensiunea externă a cooperării transfrontaliere 

 

48. reamintește rolul important pe care cooperarea transfrontalieră și structurile transfrontaliere 

permanente, cum ar fi euroregiunile, comunitățile de lucru sau GECT, îl pot juca în realizarea 

dezvoltării durabile dincolo de frontierele externe, contribuind la o cooperare mai strânsă a UE 

cu vecinii săi, sprijinind autoritățile locale și regionale, promovând o securitate sporită și 

îmbunătățind dezvoltarea socioeconomică. Autoritățile locale și regionale de la frontierele externe 

ale UE, atât terestre, cât și maritime, ar trebui să intensifice cooperarea cu vecinii lor din țările 

din afara UE, în beneficiul ambelor părți, prin dezvoltarea infrastructurii comune, consolidarea 

cooperării socioeconomice și intensificarea schimburilor culturale, permițând, totodată, 

instituirea unor servicii comune, ceea ce ar fi benefic pentru cetățenii zonei de frontieră respective; 

 

49. solicită luarea în considerare a cooperării transfrontaliere dintre autoritățile europene, naționale, 

regionale și locale ca element-cheie pentru soluționarea pe termen lung a crizelor umanitare din 

Europa și din vecinătatea acesteia;  

 

50. subliniază rolul-cheie al programului transfrontalier PEACE la frontiera dintre Irlanda și Irlanda 

de Nord în procesul de pace și regretă decizia guvernului britanic de a se retrage din alte programe 

de cooperare teritorială europeană. În continuarea activității de succes desfășurate de programele 

INTERREG care acoperă regiunea Mării Nordului, CoR consideră că promovarea unor viitoare 

proiecte și structuri transfrontaliere reprezintă un pas important către menținerea unor legături 

puternice cu orașele și regiunile din Regatul Unit, chiar și fără o implicare formală în programele 

de cooperare ale UE; 
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51. reamintește că frontierele externe ale UE se întind până la zona Caraibilor, Oceanul Indian și 

coasta Africii de Vest, datorită prezenței în aceste zone a regiunilor ultraperiferice europene. Este 

vorba de zone foarte expuse la riscuri și situații de urgență legate, printre altele, de mișcări 

migratorii, de traficul ilicit, de dezastre naturale sau de crize sanitare. Spre deosebire de alte 

frontiere externe din vecinătate, UE nu a elaborat strategii comune pentru aceste zone. Invită UE 

să aprofundeze această direcție și să elaboreze planuri de acțiune pentru fiecare dintre aceste zone, 

consolidând cooperarea cu țările învecinate și exploatând potențialul strategic al prezenței 

regiunilor ultraperiferice europene în zonele respective. 

 

Bruxelles, 1 iulie 2021 

 

 

____________ 

 

Președintele  

Comitetului European al Regiunilor  

 

 

 

 

Apostolos TZITZIKOSTAS 

 


