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Rezumat 
Prezentul studiu tratează interacţiunea dintre planurile de transport urban 
integrat (planuri de transport urban sustenabil/mobilitate urbană sustenabilă 
sau PTUS/PMUS) și politica de coeziune a Uniunii Europene. După o discuţie 
cu privire la conceptul de PMUS și rolul transportului/transportului urban în 
politica de coeziune, opt studii de caz analizează legătura dintre planurile de 
transport urban integrat și finanţarea politicilor/proiectelor în materie de 
transport în cadrul politicii de coeziune. În cele din urmă, studiul formulează 
recomandări de politică, inclusiv în legătură cu propunerile de reformă a 
politicii de coeziune din anul 2011. 
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SINTEZĂ 
Context 

Politica europeană de coeziune joacă un rol important în îmbunătăţirea poziţiei 
concurenţiale atât a Uniunii în ansamblu, cât și, în special, a celor mai  puţin dezvoltate 
dintre cele 271 de regiuni ale UE. Prin fondurile structurale [Fondul european de dezvoltare 
regională (FEDER) și Fondul social european (FSE)] și Fondul de coeziune, UE investește în 
mii de proiecte în diferite sectoare economice, care abordează aspecte sociale și culturale în 
toate regiunile Europei. Pentru perioada de finanţare 2007-2013, bugetul general în valoare 
de 347 de miliarde EUR reprezintă sursa unică și cea mai mare de sprijin financiar la nivelul 
UE pentru investiţii în creștere economică și crearea de locuri de muncă. Instrumentele 
utilizate pentru direcţionarea fondurilor către solicitanţi, cunoscute sub numele de 
programe operaţionale (PO), sunt elaborate de statele membre și adoptate de Comisia 
Europeană. 
 
Aproximativ un sfert din cele 347 de miliarde EUR (totalul fondurilor politicii de coeziune) 
este alocat domeniului transporturilor. Numai 2,3 % din această sumă se alocă proiectelor 
dedicate de transport urban. Totuși, 70 % din populaţia europeană trăiește în zone urbane 
și procentul este în creștere. În cadrul programelor operaţionale, un total de 
8,1 miliarde EUR a fost alocat proiectelor de transport urban. Fiecare program operaţional 
este finanţat, în mod normal, dintr-un singur fond, și anume din unul dintre fondurile 
structurale sau din Fondul de coeziune. Programele operaţionale sunt gestionate de 
ministerele naţionale, de autorităţile regionale și de consiliile locale, care sunt desemnate, 
de statul membru vizat, pentru a acţiona în calitate de autoritate de management pentru 
un program operaţional dat. 
 
Pe lângă programele operaţionale standard asociate politicii de coeziune, există 
instrumente de sprijin specifice, finanţate parţial de Banca Europeană de Investiţii (BEI). 
Cinci dintre acestea ar trebui menţionate în legătură cu finanţarea proiectelor de mobilitate 
urbană: JASPERS (Asistenţă comună în vederea sprijinirii proiectelor în regiunile europene) 
furnizează celor 12 state noi asistenţă tehnică pentru proiecte majore de infrastructură de 
calitate superioară; JESSICA (Sprijin european comun pentru investiţii durabile în zonele 
urbane) se axează pe sprijinirea regenerării și dezvoltării mediului urban; ETC (cooperare 
teritorială europeană) este adesea asociat cu programul INTERREG IVC, care sprijină 
reţelele regionale și urbane prin schimbul de bune practici; URBACT II este un program de 
schimb și de învăţare care promovează dezvoltarea urbană sustenabilă și integrată; și 
ESPON (Reţeaua europeană de observare a dezvoltării și coeziunii teritoriale), care sprijină 
elaborarea de politici în domeniul coeziunii teritoriale. 
 
Cartea albă privind transporturile (Comisia Europeană, 2011d) sugerează analizarea 
posibilităţii de a elabora un cadru de sprijin european pentru punerea progresivă în aplicare 
a planurilor de mobilitate urbană în orașele europene. Interacţiunea dintre politica de 
coeziune și proiectele de transport urban sustenabil este, astfel, abordată în mod clar. În 
plus, Cartea albă face referire la conceptele de plan de mobilitate urbană sustenabilă 
(PMUS) și de plan de transport urban sustenabil (PTUS), care reprezintă instrumente de 
planificare cuprinzătoare, concepute pentru a aborda toate modurile de transport în orașe și 
în vecinătatea acestora. Conceptul de PMUS a fost deja subliniat în două documente 
anterioare ale UE – Cartea verde intitulată „Către o nouă cultură a mobilităţii urbane” 
(Comisia Europeană 2007a) și Planul de acţiune privind mobilitatea urbană (Comisia 
Europeană 2009). 
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Obiectiv și activităţi 
Obiectivul studiului de faţă este de a asigura o înţelegere clară a conceptului și statutului 
zonelor urbane, a mobilităţii urbane și a PMUS (PTUS) în Europa. De asemenea, acesta 
analizează legătura dintre politica de coeziune și planurile de mobilitate urbană sustenabilă 
(PMUS). 
 
Baza metodologică a studiului este una dublă: în primul rând, acesta analizează literatura 
de bază și, în al doilea rând, examinează opt studii de caz personalizate, care evidenţiază o 
potenţială legătură între programele operaţionale (PO) și planurile de mobilitate urbană 
sustenabilă (PMUS). De fapt, numai două treimi dintre proiectele identificate în programele 
operaţionale fac parte, în mod oficial, dintr-un plan de mobilitate urbană sustenabilă sau 
dintr-un plan echivalent de dezvoltare a transportului. Cele opt studii de caz vizează patru 
regiuni de convergenţă: 

 Cluj-Napoca (România); 

 Halle (Germania); 

 Cracovia (Polonia) și 

 Tallinn (Estonia); 
 
trei regiuni vizate de obiectivul „competitivitate regională și ocuparea forţei de muncă” 
(RCE): 

 Barcelona (Spania); 

 Liverpool (Regatul Unit) și 

 Rennes (Franţa); 
 
precum și o regiune transfrontalieră în temeiul obiectivului de cooperare teritorială 
europeană (ETC): 

 Strasbourg/Kehl (Franţa/Germania). 
 
Constatări și recomandări 
Literatura referitoare la PMUS stabilește mai multe criterii care caracterizează aceste 
planuri. Acest studiu indică faptul că numai câteva dintre planurile examinate îndeplinesc 
toate criteriile. În ansamblu, studiul arată că legătura dintre instrumentele politicii de 
coeziune a UE și planurile locale sau regionale de mobilitate urbană prezintă diferenţe 
semnificative de la un studiu de caz analizat la altul. Unde nu există un PMUS real, 
programul operaţional finanţează adesea infrastructura de transport mai degrabă decât 
măsurile de gestionare a traficului (Halle, Tallinn). Pe de altă parte, proiectele de mobilitate 
urbană sustenabilă joacă un rol important în cadrul programelor operaţionale pentru 
Liverpool și Cracovia, deși acestea nu fac parte în mod oficial din planul de mobilitate 
urbană. 
 
Mai mult, cazul Liverpool demonstrează avantajul abordării ascendente atunci când se pun 
în aplicare programe operaţionale: părţile interesate locale depun proiecte specifice, care, 
ulterior, sunt evaluate în raport cu priorităţile programului operaţional. Cu toate acestea, 
ţinând seama de sistemul complex de sprijin, care asigură flexibilitate în ceea ce privește 
satisfacerea nevoilor din regiune, este adesea dificil pentru beneficiarii potenţiali să 
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absoarbă și să înţeleagă aceste condiţii și interacţiunea dintre diferitele forme de sprijin 
financiar. 
 
Autorităţile locale care se ocupă de planificarea transportului nu cunosc, adesea, opţiunile 
de finanţare de care dispun în cadrul unui program operaţional și, prin urmare, nu ţin 
seama de el atunci când elaborează un plan de transport urban (sustenabil). Acest lucru 
pare a fi determinat de diferenţele existente la nivelul zonelor geografice acoperite: 
programele operaţionale se axează pe dezvoltarea regională sau naţională, iar planurile 
locale vizează condiţiile urbane. 
 

Prin urmare, se recomandă luarea măsurilor necesare pentru sensibilizarea urbaniștilor 
implicaţi în programele operaţionale ce vizează municipalităţile lor, precum și înfiinţarea de 
instituţii pentru conectarea programelor operaţionale relevante, cu alte cuvinte a 
programelor care urmăresc îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare urbană, cu noi PMUS 
potenţiale. Acestea includ: 

 asigurarea de informaţii cuprinzătoare, dar personalizate, pentru potenţialii 
beneficiari; 

 stabilirea de schimburi între autoritatea de management și autorităţile din 
domeniul transporturilor și beneficiarii potenţiali/actuali, de exemplu prin 
desfășurarea periodică de mese rotunde; 

 condiţionarea, de realizarea unui PMUS, a finanţării printr-un program 
operaţional a măsurilor de transport urban; 

 publicarea de linii directoare privind componentele și punerea în aplicare a 
planurilor de mobilitate urbană sustenabilă (PMUS), ţinând seama de 
principiul subsidiarităţii și de autoritatea de planificare a municipalităţilor; 

 analizarea viitoarei tendinţe de descreștere potenţială a populaţiei, anticipată 
pentru multe regiuni, dar nu pentru toate, atunci când se iau decizii privind axele de 
concentrare și de prioritate ale programelor operaţionale (noi), întrucât o astfel de 
evoluţie ar modifica nevoile de mobilitate ale unei regiuni. 

 
În plus, buna guvernanţă joacă un rol esenţial în realizarea atât a programelor 
operaţionale, cât și a PMUS. Acest lucru înseamnă, printre altele, că beneficiarii potenţiali 
nu trebuie să considere cerinţele administrative, de raportare și de audit pentru obţinerea 
de fonduri drept obstacole birocratice. Prin urmare, pentru a îmbunătăţi guvernanţa și 
cooperarea între programele operaţionale existente și administratorii PMUS, se recomandă 
următoarele: 
 

 existenţa unei cerinţe privind coordonarea între autoritatea de management și 
administratorii PMUS, chiar dacă nu există o legătură evidentă între proiectele de 
transport vizate de programul operaţional și mobilitatea urbană; 

 stabilirea unui cadru instituţional pentru a încuraja comunicarea între autoritatea de 
management și administratorii PMUS; o opţiune ar putea fi stabilirea unui punct de 
contact naţional pentru PMUS, care, ulterior, va trebui informat cu privire la 
programele operaţionale din ţara în cauză, precum și transmiterea acestor informaţii 
urbaniștilor implicaţi în PMUS; 
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 includerea proiectelor aferente programului operaţional, care pot afecta transportul 
urban, în PMUS pentru a asigura un caracter mai cuprinzător și mai eficient al 
acestuia; 

 efectuarea unei evaluări privind posibilitatea simplificării normelor administrative 
privind solicitarea de fonduri în cadrul unui program operaţional sau a educării 
autorităţilor din domeniul transporturilor și a beneficiarilor potenţiali, astfel încât 
bariera birocraţiei reale sau percepute să fie depășită. 

 
Din acest studiu se pot învăţa trei lucruri importante în ceea ce privește consolidarea 
legăturii dintre politica de coeziune pusă în aplicare în cadrul programelor operaţionale și 
mobilitatea urbană sustenabilă. În primul rând, chestiunile strategice și de nivel înalt ar 
trebui identificate de programul operaţional, dat fiind faptul că zona geografică acoperită de 
acesta este mai vastă (acoperă o regiune sau teritoriul unei ţări) și poate ţine seama de 
aspectele regionale mai ample, ce implică vecinătăţile unei zone urbane pentru care ar 
trebui elaborat un PMUS. 
 
În al doilea rând, proiectele efective de mobilitate urbană trebuie dezvoltate la nivel local în 
sens ascendent, pe baza unei abordări strict integratoare și participative. Modul în care 
aceste proiecte corespund obiectivelor strategice și chestiunilor de nivel înalt identificate 
trebuie discutat de actorii de la ambele niveluri, și anume de autoritatea de management 
pentru programul operaţional și de autoritatea de planificare responsabilă de PMUS. 
 
Ajungem astfel la cel de al treilea lucru care trebuie învăţat: este important să se 
stabilească și să se faciliteze comunicarea între autorităţile de management și cele de 
planificare pentru programul operaţional și, respectiv, pentru PMUS. Studiile de caz pun în 
evidenţă o serie de opţiuni de comunicare de succes. O abordare strategică, care este 
întotdeauna fezabilă, este înfiinţarea unei instituţii (precum un consiliu de coordonare) ai 
cărei membri să includă reprezentanţi ai ambelor autorităţi, de management și de 
planificare, precum și beneficiari ai programului operaţional și ai PMUS. În alte cazuri, 
comunicarea a putut să fie facilitată de structurile instituţionale existente anterior punerii în 
aplicare a programului operaţional și/sau a PMUS. De exemplu, în cazurile în care existau 
deja de multă vreme schimburi între municipalităţi și regiuni, s-au putut stabili cu ușurinţă 
grupuri de lucru ad-hoc pentru a se ocupa de chestiunile emergente ce necesitau cooperare 
între administratorul programului operaţional și cel al PMUS. În cele din urmă, cooperarea a 
putut fi, de asemenea, organizată de persoane implicate atât în programul operaţional, cât 
și în PMUS. 


