
 

RO   RO 

 

 

 
COMISIA 
EUROPEANĂ  

Bruxelles, 6.7.2020  

COM(2020) 286 final 

 

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU 

privind punerea în aplicare a asistenței financiare furnizate  

țărilor și teritoriilor de peste mări  

prin intermediul celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare în anul 2019 

 



 

1 
 

Introducere  

 

Decizia de asociere peste mări
1
 stabilește cadrul juridic pentru relațiile dintre țările și 

teritoriile de peste mări
2
 (TTPM), statele membre de care sunt legate acestea și Uniunea 

Europeană. În temeiul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)
3
, scopul 

Deciziei de asociere peste mări este de a sprijini dezvoltarea durabilă a TTPM și de a 

promova valorile Uniunii în întreaga lume.  

  

Sprijinul financiar pentru TTPM este furnizat în principal prin intermediul Fondului european 

de dezvoltare (FED), o sumă de 364,5 milioane EUR fiind alocată în cadrul celui de 

al 11lea FED pentru perioada de programare 2014-2020
4.  

 

În conformitate cu articolul 91 din Decizia de asociere peste mări, prezentul raport subliniază 

progresele realizate în ceea ce privește punerea în aplicare a resurselor alocate TTPM în 

cadrul celui de al 11-lea FED în anul 2019.  

 

Resursele financiare în cadrul celui de al 11-lea FED-TTPM  

 

Resursele puse la dispoziția TTPM în cadrul celui de al 11-lea FED se împart în următoarele 

alocări, pe baza anexei 2 la Decizia de asociere peste mări, pe perioada 2014-2020:  

 

 229,5 milioane EUR pentru alocări teritoriale (bilaterale);  

 100 de milioane EUR pentru cooperarea regională și „a tuturor TTPM”;  

 21,5 milioane EUR pentru finanțarea ajutorului umanitar și de urgență;  

 5 milioane EUR pentru finanțarea subvențiilor la dobândă și asistența tehnică ce țin de 

Facilitatea pentru investiții a TTPM;  

 8,5 milioane EUR pentru studii și asistență tehnică.  

 

16 TTPM sunt considerate a fi eligibile pentru o alocare teritorială în cadrul celui de 

al 11-lea FED, definite în conformitate cu criteriile stabilite în decizie. Ar trebui menționat 

                                                           
1 
Decizia 2013/755/UE a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană.

 

2 
Până la 31 ianuarie 2020, TTPM ale UE erau legate de patru state membre ale UE: Danemarca, Franța, Regatul 

Unit și Țările de Jos. Cele 25 de TTPM ale UE erau: Anguilla, Aruba, Bermuda, Bonaire, Teritoriul Antarctic 

Britanic, Teritoriul Britanic din Oceanul Indian, Insulele Virgine Britanice, Insulele Cayman, Curaçao, Insulele 

Falkland, Polinezia Franceză, Teritoriile Australe și Antarctice Franceze, Groenlanda, Monserrat, Noua 

Caledonie, Insulele Pitcairn, Saba, Sfânta Elena și teritoriile dependente, Saint Martin, Saint Pierre și Miquelon, 

Saint-Barthélemy, Sint Eustatius, Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud, Insulele Turks și Caicos și Wallis 

și Futuna. 

După retragerea Regatului Unit din 31 ianuarie 2020, rămân 13 TTPM ale UE: Groenlanda (DK), Polinezia 

Franceză (FR), Teritoriile Australe și Antarctice Franceze (FR), Noua Caledonie și teritoriile dependente (FR), 

Saint-Barthélemy (FR), Saint Pierre și Miquelon (FR), Insulele Wallis și Futuna (FR), Aruba (NL), Curaçao 

(NL), Saba (NL), Sint Eustatius (NL), Sint-Maarten (NL).
  

3 
Partea a patra din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C 326/47 din 26.10.2012).

  

4 
L210/1 din 6.8.2013 - Acord intern între reprezentanții guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, 

reuniți în cadrul Consiliului, privind finanțarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar 

multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, și privind alocarea 

de asistență financiară pentru țările și teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene. 
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faptul că Groenlanda este finanțată direct de la bugetul general al Uniunii pe baza „Deciziei 

privind Groenlanda”
5
. 

Cele trei programe regionale vizează să stimuleze cooperarea între TTPM situate în aceeași 

regiune, care au în comun provocări și priorități similare. Acțiunile finanțate în cadrul alocării 

regionale sprijină elaborarea și punerea în aplicare a unor programe și proiecte regionale 

cuprinzătoare, în vederea abordării acestor provocări. Se încurajează parteneriatele cu alte 

surse de finanțare, inclusiv cu alte instrumente financiare ale Uniunii Europene, prin 

intermediul cooperării cu țările vecine din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) și/sau cu 

țări terțe, precum și cu regiunile ultraperiferice ale UE.  

 

Pe lângă programele teritoriale și regionale, programul tematic, singurul program pentru 

„toate TTPM” din cadrul celui de al 11-lea FED, încurajează cooperarea între TTPM. 

 

Procesul de programare pentru cel de al 11-lea FED-TTPM  

 

Partea a patra din Decizia de asociere peste mări instituie un proces de programare care 

este specific TTPM. Spre deosebire de statele ACP, programarea nu se bazează pe programe 

indicative naționale, ci este organizată în jurul unui proces constând într-o singură etapă, și 

anume elaborarea unui document de programare, care are două componente: a) strategia de 

răspuns a UE (partea A) și b) documentul de acțiune (partea B). Se adoptă numai o decizie 

formală a Comisiei pentru aprobarea fiecărui document de programare al TTPM, care 

cuprinde atât orientările strategice, cât și conceptul programului detaliat.  

 

Sprijinul bugetar reprezintă modalitatea preferată de punere în aplicare pentru alocările 

teritoriale în TTPM (până în prezent, 13 TTPM din 16 au beneficiat de FED). Acesta 

reprezintă o evoluție pozitivă în raport cu modalitatea de organizare a proiectului utilizată 

anterior în mai multe TTPM. Sprijinul bugetar oferă o modalitate eficientă de abordare a 

provocărilor transversale, pe termen lung și structurale și de menținere a unui dialog 

constructiv în materie de politici.  

 

TTPM sunt principalele responsabile de elaborarea documentelor de programare, 

inclusiv în ceea ce privește stabilirea priorităților pe care se bazează strategiile lor și 

asigurarea consultării locale necesare. La cererea TTPM, s-a pus la dispoziție asistență tehnică 

pentru sprijinirea TTPM în procesul de programare, în conformitate cu articolul 81 din 

Decizia de asociere peste mări. 

 

Situația în 2019 

 

a) Punerea în aplicare teritorială a celui de al 11-lea FED  
 

Datorită angajamentului comun al tuturor părților vizate, s-au înregistrat progrese în ceea ce 

privește programarea celui de al 11-lea FED în 2019, printr-o coordonare și un dialog 

consolidate. Prin adoptarea documentelor de programare pentru Aruba și Bonaire în 2019, 

14 din cele 16 TTPM care beneficiază de o alocare din partea FED și-au finalizat 

                                                           
5 

Decizia 2014/137/UE a Consiliului privind relațiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Groenlanda și 

Regatul Danemarcei, pe de altă parte, alocă pentru cooperarea dintre Uniune și Groenlanda într-un domeniu de 

interes comun suma de 217,8 milioane EUR pentru perioada 2014-2020.
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programarea6. În ceea ce privește un sprijin financiar eficace, în cursul anului 2019, TTPM 

au primit plăți în valoare de 40,7 milioane EUR în cadrul celui de al 11-lea FED (a se vedea 

anexa I). Procesul de programare pentru Curaçao (16,95 milioane EUR) și Sint-Maarten 

(7 milioane EUR) a fost în desfășurare pe parcursul anului 2019, cu o dată planificată de 

adoptare în 2020.   

În ceea ce privește punerea în aplicare în 2019:  

 

Zona Caraibilor:  

 

 În sectorul educației , programul de sprijin bugetar pentru Anguilla a sprijinit 

aprobarea unui plan de finanțare durabil pentru acest sector, finalizarea unui cadru 

național de calificare și crearea a șase planuri de dezvoltare individuală a școlilor 

[plata celei de a treia tranșe fixe (2,45 milioane EUR), precum și prima și a doua 

tranșă variabilă (0,75 + 1,05 milioane EUR)]. În plus, în februarie 2019, Aruba a 

adoptat documentul său de programare (13,05 milioane EUR) pentru un program de 

educație menit să sporească competențele tehnice pentru o dezvoltare durabilă 

inovatoare. Turks și Caicos au continuat punerea în practică a programului menit să 

sporească adaptarea educației și formării tehnice și profesionale la nevoile pieței 

muncii.  

 

 Au fost înregistrate progrese și în ceea ce privește creșterea durabilă prin 

intermediul actualului program de sprijin bugetar pentru Montserrat prin plata celei 

de a doua tranșe fixe (2 milioane EUR) și a primei tranșe variabile (2 milioane EUR). 

Acest program de sprijin bugetar încurajează evoluțiile în sectoare precum energia din 

surse regenerabile și turismul. 

 

 Noul sprijin bugetar pentru tineret din Bonaire a fost lansat în urma adoptării 

documentului de programare al celui de al 11-lea FED (3,95 milioane EUR). Acesta 

va contribui la îmbunătățirea sănătății, a capacității de inserție profesională și a 

nivelului de trai al tinerilor.   

 

 În ceea ce privește Insulele Virgine Britanice, au fost alocate 2 milioane EUR în 

cadrul pachetului financiar B
7
 pentru asistența ulterioară situațiilor de urgență, cu 

scopul de a spori reziliența, în urma uraganelor din 2017 care au avut impact asupra 

TTPM din zona Caraibilor. 

 

Regiunea Pacificului:  

 

 În privința turismului sustenabil, Polinezia Franceză a făcut progrese în ceea ce 

privește politica sectorială, urmărind punerea în aplicare a strategiei sale privind 

turismul sustenabil, ceea ce a permis plata celei de a doua tranșe fixe 

(7,4 milioane EUR). Pitcairn a continuat, de asemenea, punerea în aplicare a planului 

său strategic de dezvoltare prin promovarea turismului și a beneficiat de prima tranșă 

                                                           
6 

Programele teritoriale pentru Aruba (13,05 milioane EUR) și Bonaire (3,95 milioane EUR) au fost adoptate în 

februarie 2019. 
 

7 
Prin această alocare, soldul pachetului financiar B (cu un fond inițial de dotare de 21,5 milioane EUR, în 

conformitate cu anexa II la Decizia de asociere din 2013) este de 6,45 milioane EUR la sfârșitul anului 2019.  
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fixă de 1 milion EUR. A fost lansat un nou serviciu de transport maritim, iar numărul 

pasagerilor a înregistrat o creștere importantă.   

 

 În sectorul ocupării forței de muncă, Noua Caledonie și-a continuat eforturile de 

extindere a accesului la programele de formare și de creștere a ratelor de ocupare a 

forței de muncă și de formare. La începutul anului 2019 au fost plătite tranșele 

prevăzute pentru 2018 (a doua tranșă fixă de 4 milioane EUR + prima tranșă variabilă 

de 2 milioane EUR). De asemenea, a treia tranșă fixă (5 milioane EUR) și a doua 

tranșă variabilă (3 milioane EUR) au fost plătite la sfârșitul anului 2019.  

 

 În ceea ce privește dezvoltarea digitală, Wallis și Futuna au continuat să progreseze 

în punerea în aplicare a strategiei digitale și în ceea ce privește implementarea 

serviciilor legate de rețeaua de cablu în bandă largă Tui-Samoa
8
, oferind conectivitate 

de mare viteză în bandă largă. 

 

Alte TTPM:  

 

 Insulele Falkland beneficiază de un program pentru conectivitate în cadrul celui de 

al 11-lea FED. În 2019, s-au înregistrat progrese satisfăcătoare în punerea în aplicare a 

planului național de infrastructură și în reabilitarea aeronavelor. A fost plătită atât a 

doua tranșă fixă (1 milion EUR), cât și prima tranșă variabilă (0,75 milioane EUR). 

Sfânta Elena, care beneficiază, de asemenea, de un program pentru conectivitate în 

cadrul celui de al 11-lea FED, a înregistrat progrese semnificative în punerea în 

aplicare a strategiei sale digitale în cursul anului 2019.  
 

 În ceea ce privește turismul, programul de sprijin bugetar pentru Saint-Pierre și 

Miquelon a fost finalizat în 2019 prin plata în totalitate a celei de a patra tranșe fixe 

(3,25 milioane EUR) și a celei de a doua tranșe variabile (3,25 milioane EUR). 

Progresele în sectorul turismului și în cel al transportului maritim au fost vizibile, 

manifestându-se printr-o creștere semnificativă a capacității de cazare și prin 

consolidarea serviciului maritim între Saint-Pierre, Miquelon și Terranova, Canada. 

În general și de-a lungul întregului an, programele de sprijin bugetar au dus la desfășurarea de 

dialoguri regulate în materie de politici cu TTPM partenere cu privire la situația 

macroeconomică, gestiunea finanțelor publice și politicile sectoriale.  

 

În 2019 a fost mobilizată asistența tehnică în vederea sprijinirii ordonatorilor de credite 

teritoriali și regionali în procesul de programare. Până la sfârșitul anului 2019, în cadrul 

facilităților de cooperare tehnică II și III din cadrul celui de al 11-lea FED, s-au plătit 

contracte sau studii de asistență tehnică în valoare totală de 1 592 672,72 EUR pentru a ajuta 

la definirea programării TTPM, a strategiilor sectoriale ale TTPM sau pentru stabilirea 

eligibilității TTPM pentru sprijin bugetar. 

 

                                                           
8 
Cablul submarin Tui-Samoa se întinde între Apia, Samoa și Suva, Fiji, având stație fixă în Savai'i, Savusavu și 

Wallis și Futuna. 
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b) Cooperarea regională în cadrul celui de al 11-lea FED  
 

În 2019, s-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește programele regionale 

pentru TTPM din cadrul celui de al 11-lea FED:  

 

 În regiunea Pacificului, programul regional „PROTEGE” (Projet régional océanien 

des territoires pour la gestion durable des écosystèmes, 36 de milioane EUR), sprijină 

dezvoltarea durabilă și rezilientă în regiune prin protejarea biodiversității și a 

resurselor naturale regenerabile. Acesta se bazează pe programul regional 

„INTEGRE” din cadrul celui de al 10-lea FED (Initiative des territoires pour la 

gestion régionale de l’environnement, 12 milioane EUR), care a sprijinit 

managementul integrat al zonei costiere și a consolidat cooperarea regională în 

privința dezvoltării durabile. Prima plată (6,8 milioane EUR) a fost efectuată în 

decembrie 2018. Echipa a fost recrutată în 2019 și au fost definite cele 4 priorități de 

lucru (agricultura, pescuitul, apa și speciile invazive), iar primul comitet de 

coordonare a avut loc în iulie 2019.   
 

 În zona Caraibilor, programul regional „Resembid” (Resilience Sustainable Energy 

and Marine Biodiversity, 40 de milioane EUR), dorește să consolideze dezvoltarea 

economică durabilă din punctul de vedere al mediului prin concentrarea pe reziliență, 

energie durabilă și biodiversitate marină. Obiectivul este modernizarea infrastructurii 

depășite și sporirea eficienței energetice, îmbunătățirea protecției și a gestionării 

durabile a biodiversității marine și creșterea rezilienței în fața fenomenelor naturale 

extreme și recurente. Suma de 3,62 milioane EUR a fost plătită în 2019. 

 

 Programul regional pentru zona Oceanului Indian (Programme Régional d’appui 

dans le secteur de l’observation, de la gestion et de la préservation des écosystèmes 

terrestres et marins, 4 milioane EUR) vizează îmbunătățirea supravegherii și a 

observării ecosistemelor terestre și marine din Teritoriile Australe și Antarctice 

Franceze, precum și restaurarea ecosistemelor și consolidarea impactului 

mecanismelor de prevenție. Acordul de delegare cu „Agence Française de 

Développement” a fost semnat în iulie 2019 și a fost plătită suma de 

1,4 milioane EUR.   
 

 În ceea ce privește programul tematic pentru toate TTPM din cadrul celui de 

al 11-lea FED (17,8 milioane EUR), documentul de programare a fost adoptat în 

martie 2019. Acest program se axează pe utilizarea durabilă a resurselor naturale, 

având drept subcomponente energia durabilă și schimbările climatice, inclusiv 

reducerea riscurilor de dezastre. Semnarea contractului cu agenția de implementare 

selectată este planificată pentru 2020. 

În cele din urmă, în 2019, UE a sprijinit Asociația țărilor și teritoriilor de peste mări 

(OCTA) printr-o subvenție de funcționare (550 000 EUR). Această subvenție a permis 

asociației să aibă o capacitate mai bună de a-și îndeplini mandatul, în special să coordoneze 

TTPM partenere în vederea facilitării dialogului cu UE, să promoveze parteneriatul și să 

sprijine activitatea comună a membrilor săi din mai multe regiuni de interes reciproc din 

cadrul asocierii UE-TTPM. 
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c) Dialog instituțional  

 

Asociația definește trei organe de dialog: 

 

Forumul UE-TTPM  

 

Cel de al 17-lea Forum UE-TTPM a avut loc în martie 2019, în Polinezia Franceză, 

având ca participanți reprezentanți la nivel înalt ai TTPM și ai statelor și s-a desfășurat în 

prezența comisarului european pentru cooperare internațională și dezvoltare, Neven Mimica, 

președinte al forumului.   

În concluziile celui de al 17-lea Forum TTPM-UE, UE, TTPM și statele membre de care 

sunt legate TTPM au recunoscut că anul 2019 a fost un moment decisiv pentru viitorul 

relațiilor dintre TTPM și UE, an în care au avut loc negocierile noii Decizii de asociere peste 

mări, cadrul financiar multianual 2021-2027 al UE, procesul Brexit și cadrul post-Cotonou. 

 

În marja forumului, au avut loc reuniuni trilaterale la nivel politic (1 martie 2019) între 

reprezentanții statelor membre de care sunt legate TTPM (cu participarea ministrului francez 

al teritoriilor de peste mări), șefii de delegație ai TTPM și comisar, care au reprezentat 

oportunități utile pentru a discuta parteneriatul TTPM-UE pentru perioada de după 2020. S-a 

desfășurat, de asemenea, un atelier tehnic pe tema „Dezvoltare durabilă prin cooperare 

regională”. Acesta a constituit o bună ocazie de a discuta rolul TTPM în consolidarea 

cooperării regionale în vecinătatea lor.  

 

Consultări trilaterale (reuniuni tripartite) 

 

În anul 2019 s-au organizat trei reuniuni tripartite între Comisie (cu rolul de 

președinte), reprezentanții TTPM și statele membre de care sunt legate acestea în 

Bruxelles (aprilie, iulie, octombrie), care au constituit o platformă pentru dialog pentru a face 

schimb de informații relevante, pentru a reflecta pe teme prioritare de interes comun și pentru 

a monitoriza progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a Deciziei de 

asociere. 

 

Grupuri de lucru ale parteneriatului  

 

În iulie 2019 s-a instituit un grup de lucru al parteneriatului din domeniul mediului, 

schimbărilor climatice și energiei durabile, în special pentru a face schimb de informații cu 

privire la diverse aspecte legate de politicile și inițiativele UE privind oceanele și proiectele 

Best și LIFE.  

Pe lângă cadrul instituțional și instanțele de dialog, în 2019, OCTA a organizat trei 

evenimente, cu sprijinul Comisiei . În luna octombrie a avut loc la Bruxelles o conferință 

intitulată „De la Poli la Tropice, peisajul albastru al TTPM”, care a condus la semnarea unei 

„Declarații a TTPM cu privire la oceane”, în care se subliniază angajamentul acestora de a 

conserva oceanele și de a stimula valorile sociale și economice asociate acestora. Un atelier 

privind energia durabilă a fost organizat în decembrie 2019. Acesta a permis discuții între 

experți tehnici din domeniul energiei din TTPM și din Comisie cu privire la acest subiect de 

interes comun. TTPM au prezentat progresele realizate în ceea ce privește punerea în aplicare 

a Perspectivei energetice semnată în 2015. În fine, un atelier privind programele UE a fost 

organizat de OCTA în decembrie 2019, pentru a face schimb de informații privind programele 

UE și oportunitățile de finanțare pentru TTPM.  
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d) Banca Europeană de Investiții   

 

Decizia de asociere peste mări oferă asistență TTPM prin intermediul mecanismelor 

financiare gestionate de Banca Europeană de Investiții (BEI) în perioada 2014-2020, în 

temeiul celui de-al 3-lea Protocol financiar: Facilitatea pentru investiții a TTPM (fond alocat 

actual: 48,5 milioane EUR), finanțarea pentru subvenții la rata dobânzii și asistență tehnică 

(5 milioane EUR) și resursele proprii ale BEI (până la 100 de milioane EUR).  

 

În cadrul Facilității BEI pentru investiții a TTPM, a fost semnată o nouă operațiune în 

iulie 2019 pentru Noua Caledonie (24 de milioane EUR) pentru a finanța împrumuturile 

întreprinderilor aflate în regiuni îndepărtate și ale întreprinderilor foarte mici. Alte operațiuni 

sunt în curs, cu o valoare totală de 85,39 milioane EUR la sfârșitul anului 2019. Această sumă 

depășește dotarea inițială de capital, deoarece fondul este reînnoibil și unele sume rambursate 

au fost acordate din nou.  

 

În ceea ce privește pachetul financiar pentru subvențiile la rata dobânzii și asistență 

tehnică, BEI a acordat, în 2019, 4,25 milioane EUR pentru exploatarea aeroportului 

SintMaarten (a se vedea mai jos).  

 

În cadrul pachetului financiar al BEI „Resurse proprii” pentru TTPM, BEI a acordat 

44,3 milioane EUR pentru reconstrucția post-uragan a aeroportului din Sint-Maarten în 

decembrie 2019.  

 

În ceea ce privește fondurile rămase, proiectele sunt monitorizate cu obiectivul de a utiliza pe 

deplin fondurile disponibile până la sfârșitul anului 2020.  

 

 

Perspective  

 

Anul 2020 va fi un moment decisiv pentru viitorul relațiilor TTPM-UE, preconizarea 

finalizării negocierilor propunerii pentru o nouă decizie de asociere, printre care și 

Groenlanda, fiind legată de cadrul financiar multianual al UE 2021-2027. Va fi, de asemenea, 

un an crucial pentru negocierile privind cadrul post-Cotonou și pentru Instrumentul de 

vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională. Anul 2020 va fi marcat, de 

asemenea, de retragerea Regatului Unit din UE, ceea ce va afecta grupul TTPM.  

 

În acest context, un dialog sporit cu TTPM va avea o relevanță deosebită. Acest proces va fi 

susținut prin acordarea de sprijin continuu atât Asociației TTPM, cât și TTPM prin 

intermediul Facilității pentru cooperare tehnică.   

În fine, progresele în ceea ce privește programarea pentru cele două programe teritoriale 

rămase menționate mai sus vor fi esențiale pentru a asigura adoptarea lor înainte de sfârșitul 

anului 2020 și angajarea întregului pachet financiar disponibil pentru TTPM în cadrul celui de 

al 11-lea FED.  


