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Curtea de Conturi Europeană va examina programele de 
cooperare transfrontalieră  

Numeroase regiuni frontaliere din UE sunt subdezvoltate și se confruntă cu disparități 
socioeconomice. Curtea de Conturi Europeană efectuează un audit cu scopul de a evalua dacă 
programele specifice finanțate în cadrul politicii de coeziune a UE au abordat în mod eficace 
provocările de natură transfrontalieră. 

Regiunile frontaliere din UE acoperă 40 % din teritoriul acesteia și lor le corespunde 30 % din 
populația Uniunii. Multe dintre acestea sunt subdezvoltate din cauza obstacolelor de natură 
administrativă, logistică, juridică și culturală care le îngrădesc dezvoltarea. Potrivit unui studiu al 
Comisiei Europene, dacă ar fi înlăturate chiar și numai 20 % din impedimentele care stau în calea 
cooperării transfrontaliere, aceasta ar însemna o creștere cu 2 % a PIB-urilor acestor regiuni și ar 
duce la crearea unui număr de până la 1 milion de locuri de muncă. Politica de coeziune a UE 
urmărește să reducă obstacolele și disparitățile existente prin intermediul programelor de 
cooperare teritorială europeană, dotate cu un buget de peste 10 miliarde de euro pentru perioada 
de programare 2014-2020.  

„Reducerea obstacolelor transfrontaliere poate fi benefică pentru multe dintre teritoriile Uniunii 
Europene și pentru mulți dintre cetățenii acesteia”, a declarat domnul Ladislav Balko, membrul 
Curții de Conturi Europene responsabil de audit. „Curtea dorește să afle dacă statele membre și 
Comisia au abordat în mod eficace obstacolele fizice și cele juridice/administrative cu care regiunile 
transfrontaliere se confruntă, stimulând în același timp creșterea socioeconomică și integrarea 
teritorială”.  

Majoritatea programelor de cooperare transfrontalieră sprijină colaborarea bilaterală dintre țări 
învecinate și/sau dintre regiuni de la frontierele maritime; altele sunt axate pe provocări 
transnaționale specifice, cum ar fi gestionarea riscului la inundații sau poluarea, în timp ce 
programele de colaborare în rețea la nivel orizontal încurajează schimbul de bune practici între 
toate statele membre. Or, o serie de evaluări ale unor programe de cooperare din trecut au arătat 
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că acestea nu sunt bine direcționate, că nu se bazează pe o strategie coerentă și că sinergiile lor cu 
principalele programe de dezvoltare ale acestor regiuni erau limitate.  

În cadrul acestui audit, Curtea va examina dacă: 

– programele de cooperare operaționale sunt axate pe nevoile și dificultățile regiunilor 
transfrontaliere, și nu pe nevoile de dezvoltare generale, acestea din urmă putând fi abordate cu 
ajutorul altor programe din cadrul Fondului european de dezvoltare regională; 

– proiectele selectate sunt cele care pot răspunde cel mai bine la aceste nevoi și dificultăți 
transfrontaliere; 

– au fost create sinergii cu alte politici ale UE, evitându-se riscul de suprapunere; 

– rezultatele sunt sustenabile.  

Note către editori  

Politica de coeziune a UE sprijină programe de cooperare teritorială europeană, denumite și 
„programe Interreg”, cu fonduri din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR). Sprijinul 
pentru aceste programe este furnizat prin „programe de cooperare operaționale”, care implică 
parteneri din cel puțin două state membre sau dintr-un stat membru și dintr-o țară terță 
învecinată. Pentru perioada de programare 2014-2020, Comisia a aprobat 107 astfel de programe. 
Bugetul alocat se ridică în prezent la 10,1 miliarde de euro și este estimat să scadă la 8,4 miliarde 
de euro pentru perioada 2021-2027. 

Se estimează că raportul privind cooperarea transfrontalieră va fi publicat spre sfârșitul 
anului 2020. 

Analizele preliminare de audit furnizează informații cu privire la o activitate de audit în curs. Ele se 
bazează pe activități pregătitoare întreprinse înainte de începerea auditului și nu trebuie 
considerate a fi observații, concluzii sau recomandări de audit.  
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