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• TEN-E – Zi de informare – 30 martie 2009

LOCA IE: Comitetul Regiunilor, Strada Belliard 101, Sala JDE 51

ORGANIZATORI: Directoratul General pentru Energie i Transport

Descrierea tematicii dezb tute:

Invita i:

• Heinz Hilbrecht – Director Unitatea Politic i Securitate energetic ,

Directoratul general pentru energie si transport

• Jean-Arnold Vinois – ef Unitate pe Politic i Securitate energetic ,

Directoratul general pentru energie si transport

• Jochen Hierl – Banca European  de Investi ii

• Asta Sihvonen-Punkka – Grupul de lucru pentru Electricitate ERGEG

• Konstantin Staschus – Secretar General ENTSO-E

• Catherine Eginard - Project Officer pentru Apleul de proiecte TEN-E



Prima parte a conferin ei a dezb tut tema noilor politici de energie i a început cu

prezent rile pe tema re elelor trans-europene de energie. Domnul Jean-Arnold
Vinois, ef Unitate pe Politic i Securitate energetic , Directoratul general

pentru energie si transport a vorbit despre noile politici de energie, expunându-

i viziunea asupra noilor factori interesa i, lansând o dezbatere asupra

instrumentului de securitate energetic i instrumentului de solidaritate.

Eficien a energetic  contribuie la obiectivele strategice de 20% pân  în anul

2020, iar eficien a energetic  din 2008, se orienteaz  spre:

• performan  energetic  la cl diri (40% din consumul de energie);

• îmbun irea directivelor de ecodesign;

• diseminarea bunelor practici etc.

Cu ocazia acestei conferin e a fost prezentat programul de lucru TEN-E pentru

anul 2009 i apelul de propuneri de proiecte de interes comun în domeniul

re elelor trans-europene de energie.

Programul de lucru se bazeaz  pe Regulamentul Financiar TEN (2007-2013) i

Ghidul TEN-E 2006. Bugetul acestui program pentru anul 2009 este de 26,048
milioane de Euro, iar aplican ii eligibili sunt statele membre, autorit i
publice sau private, organiza ii interna ionale.

Uniunea European  finan eaz  proiecte de infrastructur  de energie i gaz

natural de interes european. Un buget anual de aproape 25 milioane de euro

este cheltuit în principal pentru studii de fezabilitate. Majoritatea proiectelor

dep esc grani ele na ionale sau au o influen  asupra mai multor state membre

UE.

Apelul pentru proiecte finan abile din bani ai Uniunii Europene este deschis în

primul sfert al fiec rui an. Aplica iile sunt f cute de c tre promotorii proiectelor



eligibile, cum ar fi companiile de electricitate i gaze, investitori în facilit i LNG i

stocare de gaz. Proiectele sunt suportate de statele membre implicate.

Re elele Trans-europene de energie sunt integrate în obiectivele de politic  ale

Uniunii Europene, crescând competitivitatea pe pie ele de electricitate i gaze,

îmbun ind astfel, securitatea de furnizare i protejând mediul înconjur tor.

Apelul de propuneri de proiecte în domeniul re elelor trans-europene de energie

încurajeaz  operarea efectiv i dezvoltarea pie ei interne, înt rirea securit ii

bunurilor i diversificarea furnizorilor de energie i rutelor, facilitarea dezvolt rii i

reducerea izol rii regiunilor mai pu in favorizate, contribu ia la dezvoltarea

sustenabil i protec ia mediului înconjur tor, toate acestea prin implicarea

energiilor regenerabile.

Priorit ile acestui apel se refer  la:

• re elele de electricitate i gaze naturale prin adaptarea i dezvoltarea de

re ele de energie care s  sus in  operarea pie ei interne de energie i s

rezolve problemele acolo unde aceste re ele lipsesc;

• adaptarea i dezvoltarea de re ele care s  faciliteze integrarea i

conectarea produc iei de energii regenerabile;

• dezvoltarea de re ele de gaz care s  fie în concordan  cu nevoile de

consum de gaz ale comunit ii i s  controleze sistemele de rezerve de

gaz natural.

În mod special, Comisia consider  c  este foarte important ca fondurile care sunt

puse la dispozi ie pentru programul TEN-E s  fie folosite pentru proiecte care se

preocup  s :

• promoveze diversificarea resurselor de energie;

• încurajeze dezvoltarea i conexiunea de surse de energie regenerabil ;

• creasc  capacitatea de stocare subteran  a gazului natural;



• creasc  capacitatea de receptare, stocare i re-gazificare a gazului

natural lichefiat;

• încurajeze construc ia de conducte de mare presiune pentru gaz natural

pentru diversificarea acestuia înspre regiunile comunit ilor.

Bugetul indicativ alocat acestui program este de 26.048 milioane de euro
pentru anul 2009.

Aplican ii eligibili sunt:

• unul sau mai multe state membre UE (parteneriate);

• unul sau mai multe organisme publice sau private care au primit

aprobarea statelor membre care sunt direct vizate de proiectul pentru care

aplic .

Condi iile de selec ie ale proiectelor sunt:

• capacitatea financiar ;

• capacitatea tehnic .

Data limit  de depunere a proiectelor în cadrul acestui apel: 24 aprilie 2009.

Domnul Jochen Hierl, economist, Energy Generation & Networks, Directoratul

Proiecte, a f cut o prezentare a B ncii Europene de Investi ie, banc  care

sus ine proiectele de tipul TEN-E. Banca European  de Investi ie a fost creat

prin Tratatul de la Roma în anul 1958 pentru a oferi finan are pe termen lung

pentru proiectele care promoveaz  integrarea european . Ac ionari sunt cele 27

de state membre, cu un capital de 232,4 miliarde de Euro.

Date de contact :

http://www.eib.org

info@eib.org

http://www.eib.org
mailto:info@eib.org


www.energy-regulators.eu

• Perspective privind cooperarea transfrontalier – 31

martie 2009

LOCA IE: Comitetul Regiunilor, Strada Belliard 101, Sala JDE 52

ORGANIZATORI: Reprezentan a Regiunii Liberec în Bruxelles

Descrierea tematicii dezb tute:

Parte a seriei de evenimente, conferin e i seminarii organizate de c tre

Pre edin ia ceh  la Uniunea European , conferin a se încadreaz  în obiectivul

Zilelor Regiunilor Cehe i în programul ce cuprinde subiecte politice importante

pentru viitorul Uniunii Europene i al regiunilor sale, sub deviza "Europa f

bariere". Mai presus de toate, discu iile se axeaza pe viitoarea strategie a politicii

de coeziune, incluzand subiecte cum ar fi convergen a, compatibilitatea,

Strategia de la Lisabona, cooperarea transfrontalier i sprijinul pentru

dezvoltarea afacerilor. Un alt element important este revizuirea orient rilor TEN-

T. Acest program este deosebit de important pentru integrarea regiunilor din

noile ri ale UE într-un context teritorial mai larg, care va contribui la un nivel mai

înalt de coeziune trans-frontaliera în cadrul UE. Deoarece politicile europene au

impact real asupra ora elor i regiunilor, experien a, atitudinea i propunerile lor

sunt utile, fiind bazate pe practic i realitate. Prin urmare, Regiunile cehe

http://www.energy-regulators.eu


reprezentate la Bruxelles (CzechReg) au venit cu ini iativa a cinci seminarii i

conferin e axate pe subiectul agendei presedin iei cehe în curs.

Conferin a "Perspectivele cooperarii transfrontaliere în Europa" a fost compus

din dou  sesiuni separate:

• Sesiunea de diminea s-a axat pe cooperarea transfrontalier i

rolul s u în cadrul politicii de coeziune a UE. Obiectivul a fost de a

prezenta celor afla i la nivelul lu rii deciziilor politice c  sprijinul cooperarii

transfrontaliere a jucat i joac  înc  un rol semnificativ în dezvoltarea

regiunilor Europene de frontier . Cu toate acestea, obstacolele i condi iile

dezavantajoase pentru dezvoltarea acestor regiuni, date de pozi ia lor

periferic  în cadrul statelor, nu au fost înc  dep ite. Forma viitoare a

politicii de coeziune ar trebui s  includ  un sprijin consolidat pentru

cooperarea transfrontaliera. Aceasta va fi sus inut  de exemple din

regiunile de frontier .

• Sesiunea de dup -amiaza a fost mai detaliat i s-a concentrat pe
utilizarea GECT (Gruparea European  de Cooperare Teritorial ) ca
instrument specific în cooperarea transfrontalier . Invita ii au facut

schimb de experien  în practica utiliz rii GECT, au prezentat primele

experien e europene; în plus, au analizat posibilit ile de utilizare a GECT

în managementul viitoarelor programe de cooperare transfrontalier .

Aceast  a doua parte a conferin ei a fost combinat  cu reuniunea Grupului

de exper i GECT.

Dup  discursurile de deschidere a conferintei, printre care s-a remarcat i cel al

d-lui Michel Delebarre, prim vice-pre edinte al Comitetului Regiunilor, a urmat

sec iunea destinat  rolului cooperarii trans-frontaliere în cadrul politicii de
coeziune.



Jose Palma Andres, director DG Politic  Regional  din cadrul Comisiei

Europene, a subliniat faptul c  în ciuda disputelor i a aten iei insuficiente

acordate regiunilor de grani , exist  numeroase resurse i potential pentru

acestea, iar cooperarea transfrontalier  de ine un rol important în politica de

coeziune. Cartea Verde a Coeziunii Teritoriale propune cooperarea trans-

frontalier  ca instrument pentru a face fa  provocarilor la nivel global. Prin

intermediul initiativelor Interreg i a celor 52 programe CBC s-au facut destul de

multe pentru regiunile de grani , dar cererea de finan are este mult mai mare

decat fondurile existente, astfel c  multe proiecte se afl  pe lista de a teptare.

Dl. Michel Delebarre a men ionat faptul c  Tratatul de la Lisabona va da

responsabilit i adi ionale regiunilor europene, iar regiunile de grani  vor deveni

centrul aten iei. A men ionat, de asemenea, faptul c  nu se pot lua decizii politice

care s  submineze politica de coeziune i c  regiunile de grani  necesit  alocari

financiare mai mari, iar sistemele de management trebuie s  fie simplificate. El

i-a exprimat îngrijorarea în privin a câtorva aspecte: e nevoie de mai mult

asisten  opera ional , iar Comisia European  ar trebui sî ia in considerare o

strategie de asisten ; toate proiectele au nevoie de studiu de impact inainte de a

fi implementate; GECT se afla inca in faza de testare si ar trebui implementat in

toate statele membre, desi doar 18 state membre i-au inteles rolul deocamdata

(printre probleme se numara si modul in care se face recrutarea si

managementul personalului la granite, in special cand este vorba despre servicii

publice, deci e nevoie de cresterea flexibilitatii); reglementarea curenta in privinta

implicarii tarilor terte prevede ca daca aceasta doreste sa faca parte dintr-un

GECT, are nevoie de alte 2 tari membre UE (“retea de siguranta”) , lucru care

limiteaza posibilitatile unor tari (ex. Franta). Anul 2011 va adduce o importanta

etapa de reflectie: “vrem sa evitam ideea cooperarii teritoriale ca un fel de

inselaciune. Cooperarea teritoriala este o adevarata valoare adaugata, dar are

nevoie de finantare adecvata, de mai mult sprijin financiar decat pana acum.”



În cadrul sec iunii urm toare au fost prezentate exemple analitice din cadrul

Euroregiunii Neisse-Nisa-Nysa, situat  la grani a dintre Cehia-Germania-Polonia.

Concluziile sesiunii au fost prezentate de c tre dl. Petr Sebek, director al Biroului

de Reprezentan  Permanent  a Regiunii South Bohemia, în spiritul devizei

“Europa f  bariere”. El a subliniat faptul c  GECT va trebui s  fie un motor, o

for  motrice a cooperarii, bazat  pe importan a dialogului, în ciuda obstacolelor

lingvistice, financiare, a reglement rilor legale sau a consumului de timp.

Coeziunea teritorial  este crucial , iar cooperarea trans-frontalier  este cel de-al

doilea beneficiu al Uniunii Europene. Uniunea Europeana nu poate exista decat

dac  este inter-conectat , dup  cum a spus i dl Delebarre, iar statele membre

nu ar mai trebui s  priveasc  regiunile de grani  ca fiind periferice. A mai

specificat nevoia unei abordari intite i strategice pentru urm toarea perioad  de

programare, nevoia unei finan ri crescute i importan a guvern rii, impactul

proiectelor, al GECT, importan a rilor ter e i a asisten ei regionale, iar pentru

regiuni a facut o recomandare: dac  în prima etap  sunt preocupate de proiecte

pentru infrastructura, în cea de-a doua etap  s  acorde aten ie sporit  culturii i

educa iei.

Date de contact :

pavel.branda@liberec-region.cz

www.liberec-region.cz

• Regiunile cunoa terii i Strategia de la Lisabona – 1

aprilie 2009

LOCA IE: Comitetul Regiunilor, Strada Belliard 101, Sala JDE 51

ORGANIZATORI: Reprezentan a Regiunilor din Cehia la Bruxelles

mailto:pavel.branda@liberec-region.cz
http://www.liberec-region.cz


Descrierea tematicii dezb tute:

Evenimentul, organizat de c tre Reprezentan a Regiunilor din Cehia la Bruxelles

pentru a discuta experien a diferitelor regiuni din aceast ar  privind

implementarea Strategiei de la Lisabona i folosirea fondurilor dedicate cercet rii

i dezvolt rii. Cu aceast  ocazie s-a adus în discu ie importan a consult rii

autorit ilor locale i regionale privind noua strategie de dezvoltare durabil  de la

Lisabona. Comitetul Regiunilor a lansat o consultare a autorit ilor locale i

regionale europene privind viitorul strategiei pentru cre tere economic i locuri

de munc  dup  2010, pentru ca acestea s i poat  expune Consiliului

European punctele de vedere i preocup rile lor.

Rezultatele consult rii vor fi prezentate i dezb tute la Bruxelles în S pt mâna

Open Days (5-8 octombrie 2009) i vor servi la elaborarea mesajului politic pe

care CoR îl va adresa Consiliului European de prim var  din 2010, atunci când

se vor lua deciziile finale.

Toate autorit ile locale i regionale din UE pot contribui la conturarea acestui

mesaj r spunzând la întreb rile din chestionarul lansat de CoR. Ata at la acest

raport ve i reg si chestionarul CoR.

Date de contact :

Consultation@cor.europa.eu

www.cor.europa.eu

office@southern-moravia.eu

mailto:Consultation@cor.europa.eu
http://www.cor.europa.eu
mailto:office@southern-moravia.eu


• Reuniune informare: Cooperarea Interregional ,
caracteristici i tendin e – 1 aprilie 2009

LOCA IE: Comitetul Regiunilor, Sala JDE 51

ORGANIZATORI: Regiunea Nord Pas de Calais

Descrierea tematicii dezb tute:

Reuniunea de informare privind cooperarea interregional  a avut ca obiectiv

prezentarea programului INTERREG IVC, lec ii înv ate, diferen ele între

programul INTERREG IVC i INTERREG IIIC, stadiul actual, precum i

sublinierea contribu iei cooper rii interregionale la coeziunea teritorial

european .

INTERREG IIIC versus INTERREG IVC

INTERREG IIIC                          INTERREG IVC

§ 315 MEUR FEDR 321 MEUR FEDR
§ Cofinan are pân  la 50% Cofinan are pân  la

75%/85%
(75% pentru Obiectivul I Regiuni)

§ Patru programe:                                             Un programe:

4 Autorit i de Management                          1 Autoritate de Management



(Regiunea Nord-Pas de
Calais),

§ 4 Autorit i de Audit                                         1 Autoritate de Audit,

§ 4 Autorit i de Plat                                          1 Autoritate de Certificare

§ 4 JTS                                                                1 JTS în Lille i 4 Puncte de

                                                                                     Informare în Rostock,

Katowice

                                                                                     Valencia i Lille

§ Toate temele de interes public                          Strategiile de la Lisabona i

regional i local                                                  Gothenburg

§ 3 tipuri de opera iuni                                          2 tipuri de interven ii

Punctul de informare pentru România se afl  în localitatea Katowice, Polonia.

Scopul INTERREG IVC:

Cre terea eficacit ii politicilor de dezvoltare regional i contribu ia acestora la

modernizarea economic i înt rirea competitivit ii in Europa, în domeniile

inov rii, economiei cunoa terii, mediului i prevenirii riscului prin mijloace de

cooperare interregional .

Arie eligibil : 27 State Membre, Cehia, Norvegia

Rata de cofinan are: pentru România 85 %

Beneficiari eligibili: autorit i publice sau organisme de drept public

Parteneri: din minim 3 State, dintre care 2 State Membre UE

Axe Prioritare

• Prioritatea 1 (Strategia de la Lisabona): Inovare i Economia cunoa terii

(FEDR 177 M€)

ü inovare, cercetare i dezvoltare tehnologic

ü antreprenoriatul i IMM-urile



ü societatea informa ional

ü ocuparea for ei de munca, capitalul uman s i educa ia

• Prioritatea 2 (Strategia de la Gothenburg): Mediul i prevenirea riscurilor

(FEDR 125 M€)

ü prevenirea riscurilor naturale i tehnologice

ü managementul apelor

ü managementul de eurilor

ü conservarea biodiversit ii i a patrimoniului natural

ü energia i transportul public durabil

ü patrimoniul cultural i peisajul

Tipuri de interven ii
I. Ini iative la nivel regional

ð Schimb de experien e i bune practici, dezvoltare de instrumente

pentru politicile regionale

ð Intensificarea cooper rii

II. Proiecte de capitalizare (inclusiv proiecte Fast Track)

ð Valorificarea unor bune practici deja identificate; diseminarea

rezultatelor

ð Rezultate finale: Plan de Ac iune pentru fiecare regiune participant

ð Proiecte de capitalizare Fast Track care beneficiaz  de asisten

special  de la Comisia European  pentru a contribui la ini iativa

„Regiunile pentru Schimbarea Economic ”

Sfaturi generale

§ Trebuie s  se in  mereu cont de scopul i de obiectivul strategic al

programului: îmbun irea politicilor regionale;

§ INTERREG IVC = program de capitalizare;



§ Cooperarea Interregional  cooperare trans-frontalier ;

§ Cooperarea Interregional  cooperare transna ional ;

§ Capitalizarea este un proces de optimizare a rezultatelor ob inute într-un

anumit sector al politicii regionale. Activit ile de capitalizare constau în

colectarea, analiza, diseminarea i transferul de bune practici dintr-un

anumit sector.

§ Elemente cheie ale programului

§ Autorit ile locale i regionale = Grupul int  al IVC;

§ Alte organisme de drept public pot fi implicate doar dac

leg tura acestora cu politicile regionale i locale este clar

demonstrat ;

§ Schimbul de cuno tin e = activit ile principale ale proiectelor

IVC;

§ Ac iunile pilot sunt posibile doar în anumite condi ii specifice;

§ Activit ile propuse trebuie s  respecte 3 condi ii fundamentale:

Ø Relevan a fa  de program: Activit ile trebuie s  fie în

concordan  cu obiectivul general al proiectului (s  contribuie la

îmbun irea politicilor)

Ø Interregionalitate:
Activit ile trebuie s  fie interregionale.

                            Exemple de proiecte pilot:

   - transfer de la o regiune la alta

                      - experiment ri pilor din care s  beneficieze to i

partenerii

Ø Valoarea ad ugat : Activit ile nu ar putea s  se desf oare

 sprijinul INTERREG

Situa ia actual

Prima sesiune de apeluri:

• Sesiunea din prim var : 6 proiecte de capitalizare aprobate;



• Sesiunea din toamn : 35 de proiecte de ini iativ  regional  aprobate;

• 9% dintre proiecte au fost aprobate (8.33% din nr. total -10.33% din

nr. de proiecte eligibile);

• 23% din FEDR au fost aloca i;

Lec ii înv ate

• Foarte multe cereri de finan are calitativ slabe sau irelevante;

• Fonduri insuficiente ?;

• Nevoia de o mai bun  diseminare a proiectelor de capitalizare.

Date de contact :

info@interreg4c.eu

• Vizit  la Parlamentul European – 3 aprilie 2009

LOCA IE: Parlamentul European, Strada Wiertz 60, 1047 Bruxelles

ORGANIZATORI: UNCJR

Descrierea tematicii dezb tute:

În cadrul vizitei la Parlamentul European a fost f cut  o prezentare a rolului,

componen ei i atribu iilor acestei institu ii. Materialul a fost sus inut de c tre dna

Mariana Cosac - Administrator Unitatea Vizite i Seminarii Parlamentul

European.

Pe parcursul prezent rii, au fost atinse urm toarele aspecte:

mailto:info@interreg4c.eu


• Configura ia Parlamentului European a fost stabilit  prin Tratatul de

la Nisa, în contextul unei structuri cu 27 de state membre, România

fiind reprezentat  cu 35 de membri;

• Parlamentul de ine puterea legislativ , puterea bugetar i puterea

de control democratic;

• Primul sediu al parlamentului a fost ales simbolic la Strasbourg,

imediat dup  constituirea acestuia. Ora ul constituie un simbol al

reconcilierii franco-germane dup  Al Doilea R zboi Mondial. Dar

fiindc  nu existau birouri, activit ile s-au mutat întâi la Luxemburg.

Dup  constituirea CEE, în 1958, ora ul Bruxelles a fost ales sediul

Comisiei Europene. De aceea comisiile parlamentare se întrunesc,

acum, la Bruxelles. În Tratatul de la Maastricht s-a stabilit definitiv c

sediul Parlamentului European este la Strasbourg; aceast  clauz  a

fost consolidat  în Tratatul de la Amsterdam, nelipsind nici din

actualul Tratat de la Nisa si Strasburg. La Strasbourg se in cele 12

edin e anuale în plen, a câte patru zile fiecare. Secretariatul General

este condus de un secretar general i este alc tuit din 8 direc ii,

fiecare fiind condus  de c tre un director general, la care se adaug

un Birou Juridic. Direc iile Generale mai apropiate sferei politice î i

au sediul la Bruxelles, celelalte la Luxemburg.

• Parlamentul European este ales o dat  la 5 ani. Ultimele alegeri

europene au avut loc în iunie 2004, în toate cele 25 de state membre

de atunci. Urm toarele alegeri au loc în 2009. Num rul de deputa i

nu reflect  toate voturile primite; statele mai mici sunt reprezentate

de un num r suprapropor ional de deputa i, în timp ce cele mai mari,

i mai ales Germania, de un num r subpropor ional. Aceast  regul

s-a modificat pu in cu ocazia extinderii UE de la 1 mai 2004.

Dup  încheierea prezent rii am vizitat sala plenar  de la sediul din Bruxelles al

Parlamentului European. Atunci când sunt sesiuni în plen, vizitatorii pot vedea

timp de jum tate de or  cum se desf oar  o astfel de edin . La tribuna



vizitatorilor sunt aproape 400 de locuri. Oricine poate asculta tot ce se discut  în

sala de edin  în limba pe care o dore te din cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii

Europene.

Date de contact :

Tel. 3222832460,

Fax 3222846901

Ramona Cosma-Directia de Dezvoltare Regionala
Reprezentant al CJ Maramures la Biroul UNCJR  Bruxelles


