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1.

La 29 ianuarie 2019, Comisia a transmis Consiliului al doilea său raport privind punerea în
aplicare a strategiilor macroregionale ale UE1.

2.

Președinția a convocat Grupul „Prietenii Președinției” (strategii macroregionale)2 pentru a
examina raportul și pentru a elabora un proiect de concluzii ale Consiliului care să reflecte
punctele de vedere ale Consiliului și să ofere orientări politice pentru dezvoltarea în
continuare a strategiilor.

3.

La 12 martie 2019, Președinția a transmis statelor membre proiectul de concluzii ale
Consiliului privind punerea în aplicare a strategiilor macroregionale ale UE.

1
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4.

Grupul „Prietenii Președinției” (strategii macroregionale) a examinat acest proiect de
concluzii în cadrul reuniunilor sale din 20 martie, 28 martie și 3 mai 2019. Toate delegațiile
și-au dat acordul asupra proiectului de concluzii, astfel cum figurează în anexa la prezenta
notă, printr-o procedură tacită care s-a încheiat la 8 mai 2019.

5.

Prin urmare, Coreperul este invitat să recomande Consiliului să adopte proiectul de concluzii
ale Consiliului care figurează în anexă, ca punct „A” în cadrul reuniunii acestuia din
21 mai 2019.
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ANEXĂ
Proiect de concluzii ale Consiliului privind punerea în aplicare a strategiilor macroregionale
ale UE

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

(1)

REAMINTEȘTE
a)

concluziile sale privind instituirea celor patru strategii macroregionale actuale ale
Uniunii, și anume Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice (EUSBSR) din 2009,
Strategia UE pentru regiunea Dunării (EUSDR) din 2011, Strategia UE pentru regiunea
Mării Adriatice și a Mării Ionice (EUSAIR) din 2014 și Strategia UE pentru regiunea
alpină (EUSALP) din 20151, precum și concluziile sale din 22 octombrie 2013 privind
valoarea adăugată a strategiilor macroregionale2 și din 21 octombrie 2014 privind
guvernanța strategiilor macroregionale3;

b)

intenția Comisiei de a elabora un raport unic o dată la doi ani, începând cu sfârșitul
anului 2016, care să descrie progresele realizate în ceea ce privește punerea în aplicare a
tuturor strategiilor macroregionale;

c)

Concluziile Consiliului din 25 aprilie 2017 referitoare la primul raport al Comisiei, din
16 decembrie 2016, privind punerea în aplicare a strategiilor macroregionale ale UE4;

1

Concluziile Consiliului privind Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice (doc.
13744/09), Concluziile Consiliului privind Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării
(doc. 8388/11 + ADD 1 REV 1), Concluziile Consiliului privind Strategia Uniunii Europene
pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice (doc. 13503/14) și Concluziile Consiliului
privind Strategia Uniunii Europene pentru regiunea alpină (doc. 14613/15).
2 Doc. 14926/13 + ADD 1.
3 Doc. 16207/14.
4 Doc. 18461/17.
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(2)

SALUTĂ prezentarea de către Comisie a celui de al doilea raport, din 29 ianuarie 2019,
privind punerea în aplicare a strategiilor macroregionale ale UE;

(3)

RECUNOAȘTE rolul macroregiunilor în promovarea coeziunii socioeconomice și teritoriale
și a cooperării regionale, inclusiv prin intermediul contactelor interpersonale;

(4)

IA ACT de faptul că raportul se bazează pe exemple care ilustrează realizările și că se axează
pe rezultate concrete, pe provocări și pe calea de urmat;

(5)

IA ACT de realizările și progresele înregistrate în ultimii doi ani, evidențiate în raport, ținând
seama de diferitele stadii de maturitate a fiecărei strategii și de gradul diferit de disponibilitate
a rezultatelor și a datelor, în ceea ce privește:
a)

contribuția la o mai bună conștientizare de către țările și regiunile participante a
interesului de a se axa pe domenii funcționale atunci când abordează provocări comune;

b)

punerea în aplicare a unor proiecte concrete care vizează îmbunătățirea calității vieții;

c)

eforturile de consolidare a relațiilor dintre țările participante și dintre UE și țările terțe,
într-o perioadă în care există o nevoie tot mai mare de întărire a încrederii între țări și
între cetățeni;

d)

instituirea de instrumente de monitorizare a strategiilor macroregionale, potrivit
solicitării Consiliului;
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(6)

OBSERVĂ că este necesar:
a)

să renască avântul politic în sprijinul strategiilor macroregionale, inclusiv prin
intermediul reuniunilor la nivel înalt și al guvernanței și implicării pe mai multe niveluri
și cu mai multe părți interesate;

b)

să se sporească implicarea, angajarea și asumarea responsabilității în rândul părților
interesate și al partenerilor la nivel local și regional, ca parte a unei abordări ascendente
care să asigure o mai bună conștientizare și trăire a incluziunii în UE;

c)

să se realizeze progrese în activitățile de comunicare, de exemplu prin elaborarea de
strategii de comunicare și organizarea de evenimente și activități;

(7)

CONSIDERĂ că punerea în aplicare a strategiilor macroregionale ar trebui să rămână bine
direcționată și axată pe obținerea de rezultate, cu o valoare adăugată europeană clară și
rezultate definite, și că ar trebui asigurate exerciții de monitorizare și de revizuire periodice,
cu sprijinul diferitelor instrumente și al Comisiei; REAMINTEȘTE necesitatea unor date
fiabile și comparabile privind punerea în aplicare a strategiilor macroregionale;
RECUNOAȘTE progresele realizate de țările participante și de Comisie și ÎNCURAJEAZĂ
continuarea acestor lucrări de monitorizare și de evaluare în vederea unei examinări bazate pe
date concrete mai fiabile a rezultatelor strategiilor macroregionale;

(8)

SOLICITĂ utilizarea optimă a resurselor financiare existente, o mai bună valorificare a
instituțiilor existente și o mai bună punere în aplicare a legislației existente, pe baza
principiului „fără legislație UE nouă, fără instituții UE noi și fără fonduri UE noi”, și IA ACT
de provocările cu care se confruntă țările participante în ceea ce privește guvernanța
coordonată a strategiilor macroregionale;
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(9)

IA ACT de raportul și recomandările Comisiei și, în acest context:
a)

INVITĂ țările participante să îmbunătățească asumarea responsabilității și să asigure un
sprijin politic adecvat la nivel național, promovând în același timp implicarea părților
interesate de la nivel local și regional;

b)

INVITĂ țările și regiunile participante să capaciteze principalele entități responsabile cu
punerea în aplicare, precum coordonatorii naționali, coordonatorii domeniilor prioritare
și de politică, liderii acțiunilor orizontale, liderii de grup, membrii grupurilor de
coordonare și de acțiune și punctele focale din ministerele de resort, inclusiv prin
furnizarea de personal adecvat și prin consolidarea sprijinului politic pentru a asigura
îndeplinirea sarcinilor acestora și participarea lor activă în cadrul grupurilor lor;

c)

INVITĂ actorii implicați în gestionarea strategiilor să coopereze, să învețe unii de la
alții și să facă schimb de bune practici și INVITĂ Comisia să sprijine și să organizeze
partajarea și transferul unor astfel de practici, în cooperare, după caz, cu diferite rețele și
programe;

d)

SUBLINIAZĂ necesitatea unei cooperări îmbunătățite între domeniile de
politică/prioritare din cadrul strategiilor, prin utilizarea, de exemplu, a grupurilor de
domenii sau a comitetelor mixte de coordonare;
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e)

SALUTĂ lucrările în curs privind revizuirea planurilor de acțiune ale EUSBSR și
EUSDR cu scopul de a oferi o valoare adăugată clară și o mai bună coordonare între
prioritățile de politică ale acestora și sursele de finanțare existente, ținând seama
totodată, după caz, de calendarele specifice ale diferitelor procese vizate;

f)

SUBLINIAZĂ importanța utilizării în continuare a strategiilor macroregionale drept
cadru strategic care promovează o punere în aplicare mai coerentă și mai sinergică a
politicilor, programelor și fondurilor UE, cum ar fi politica de coeziune, de dezvoltare
rurală, de preaderare, de vecinătate și alte politici sectoriale ale UE, precum și a
programelor și fondurilor naționale și regionale, inclusiv a fondurilor private, și
importanța punerii în aplicare în continuare a unor proiecte comune cu un impact
macroregional semnificativ și rezultate concrete;

(10) INVITĂ țările și regiunile participante să țină seama de prioritățile strategiilor macroregionale
în cadrul programării și al punerii în aplicare a programelor relevante post-2020 sub gestiune
partajată și a programelor IPA și IVCDCI relevante, fără a aduce atingere negocierilor privind
cadrul financiar multianual 2021-2027 și pachetele legislative și respectând principiul
subsidiarității și al parteneriatului. În acest context:
a)

INVITĂ, în cazul fiecărei strategii, principalele entități responsabile cu punerea în
aplicare și autoritățile programului din țările participante să coopereze și să se
coordoneze mai bine între ele pentru a identifica prioritățile și măsurile de interes
comun care ar putea fi sprijinite din programele și fondurile UE în întreaga
macroregiune și pentru a promova alinierea între documentele de programare post-2020
relevante și strategia (strategiile) macroregională(e) pertinentă(e) în cursul procesului de
negociere a programelor, în cadrul unui dialog între țările participante și Comisie;

b)

EVIDENȚIAZĂ importanța unei coordonări strânse între programele care sprijină
prioritățile strategiilor macroregionale, pentru a asigura o punere în aplicare bine
direcționată în întreaga macroregiune.
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(11) ÎNCURAJEAZĂ principalele entități responsabile cu punerea în aplicare a strategiilor
macroregionale să utilizeze mai bine programele gestionate în mod direct și în mod indirect
de către Comisie. În acest context, INVITĂ Comisia ca, după caz, cu respectarea deplină a
obiectivelor și a integrității acestor programe:

a)

să identifice, în cooperare cu țările participante, măsurile concrete de consolidare a
sinergiilor și a complementarităților dintre programele UE post-2020 gestionate în mod
direct și în mod indirect și strategiile macroregionale;

b)

să îmbunătățească în continuare și să sprijine în mod activ alinierea între programele UE
post-2020 gestionate în mod direct și în mod indirect și strategiile macroregionale;

c)

să furnizeze, în strânsă cooperare cu principalele entități responsabile cu punerea în
aplicare a strategiilor, un bilanț al participării strategiilor macroregionale la programele
UE gestionate în mod direct și în mod indirect;

(12) INVITĂ Comisia și țările și regiunile participante să valorifice legăturile dintre strategiile de
specializare inteligentă și clustere pentru a conecta mai bine ecosistemele, precum și politicile
industriale și de inovare, în cadrul strategiilor macroregionale și să exploreze și să dezvolte în
continuare complementaritățile cu strategiile pentru bazinele maritime;
(13) INVITĂ Comisia să joace în continuare un rol de lider în coordonarea strategică a strategiilor
macroregionale și să sporească și mai mult implicarea serviciilor sale relevante;
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(14) INVITĂ Comisia să țină seama de constatările evaluărilor și ale rapoartelor referitoare la
fondurile și programele relevante pentru continuarea activității, punerea în aplicare și
dezvoltarea strategiilor macroregionale;

(15) SUBLINIAZĂ rolul și contribuția strategiilor macroregionale la punerea în aplicare a
Agendei 2030 și a obiectivelor sale de dezvoltare durabilă, inclusiv prin reducerea
disparităților sociale, economice și teritoriale la nivelul UE;
(16) RECUNOAȘTE importanța implicării țărilor terțe vecine. În acest context, Consiliul
SPRIJINĂ FERM includerea Republicii Macedonia de Nord în EUSAIR5;
(17) 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;
(18) AȘTEAPTĂ CU INTERES următorul raport al Comisiei privind punerea în aplicare a
strategiilor macroregionale ale UE până la sfârșitul anului 2020.

5

Doc. 7793/19.
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