
DT\925427RO.doc PE504.194v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru dezvoltare regională

30.1.2013

DOCUMENT DE LUCRU
referitor la strategii regionale pentru zonele industriale din Uniunea Europeană

Comisia pentru dezvoltare regională

Raportor: Jens Geier



PE504.194v01-00 2/4 DT\925427RO.doc

RO

I. Relevanța politică a raportului

Articolul 173 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că:
„Uniunea și statele membre asigură condițiile necesare competitivității industriei Uniunii.”
Sectorul industrial al Uniunii Europene a reprezentat întotdeauna o forță motrice, care a stat la 
baza creării a noi locuri de muncă, a stimulării creșterii economice și a promovării inovației în 
toate regiunile din Uniunea Europeană.

Deși Uniunea Europeană își are originile în Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, 
înființată în 1952, cooperarea strânsă și de lungă durată dintre statele membre în ceea ce 
privește promovarea inovației industriale a contribuit la fasonarea Uniunii Europene  în timp.  
În ciuda faptului că sectorul industrial din interiorul UE a suferit un declin în ultimii 50 de 
ani, industria europeană continuă să reprezinte aproximativ 16% din PIB-ul UE.

Cu toate acestea, datorită declinului multor industrii tradiționale precum industria cărbunelui, 
a oțelului, industria textilă sau cea mecanică, care contribuiseră la prosperitatea multor regiuni 
pe parcursul câtorva decenii, anumite regiuni din Uniunea Europeană se confruntă în prezent 
cu probleme similare. Astfel, multe dintre acestea depind de finanțarea europeană ca formă de 
ajutor pentru reconversia zonelor lor industriale vechi.

II. Întrebări ce trebuie cercetate

Prezentul raport din proprie inițiativă are ca scop analiza a trei întrebări principale, ce trebuie 
cercetate, în legătură cu strategiile regionale în sectoarele industriale:

 Unde este nevoia cea mai acută de finanțare în regiunile industriale (vechi)?
 Care sunt strategiile regionale de succes pentru realizarea unor modificări de natură 

structurală?
 Care este  rolul finanțării UE în această problematică?

III. Proiectul raportului din proprie inițiativă

Proiectul din proprie inițiativă va fi divizat în patru părți:

 (A) Relevanța sectorului industrial și a politicii industriale
 (B) Analiza provocărilor de ordin economic, social și ecologic
 (C) Fondurile publice europene în temeiul regulamentelor privind fondurile structurale 

și de coeziune
 (D) Consecințele pentru regiunile din Uniunea Europeană

(A) Relevanța sectorului industrial și a politicii industriale

- De ce este importantă dezvoltarea în continuare a sectorului industrial în Europa
- Relevanța sectorului industrial pentru creșterea economică
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- Relevanța politicii industriale pentru îmbunătățirea sectorului industrial

(B) Analiza provocărilor de ordin economic, social și ecologic

- Redefinirea bazei economice pentru a face față provocărilor de natură economică
- Necesitatea dezvoltării unor competențe sociale noi pentru a face față provocărilor de ordin 
social
- Problemele ecologice, precum poluarea, în vederea abordării provocărilor de natură 
ecologică
- Obstacole în calea investițiilor în zonele industriale vechi, în special sub forma obstacolelor 
financiare

(C) Fondurile publice europene în temeiul regulamentelor privind fondurile structurale și de 
coeziune

- Analiza posibilităților financiare în temeiul regulamentelor privind fondurile structurale și de 
coeziune
- Sublinierea faptului că reconversia zonelor industriale vechi depinde de investițiile publice
- Ilustrarea unor exemple de bună practică cu privire la utilizarea fondurilor publice europene

(D) Consecințele pentru regiunile din Uniunea Europeană

- Luarea în considerare a dimensiunii urbane care ar conduce la o redefinire a orașului în 
diverse domenii (tehnologie, grupări, energie, inovație)
- Specializarea inteligentă ca o posibilă unealtă de reconversie a zonelor industriale vechi
- Exemple concrete din experiența câtorva orașe în aplicarea strategiilor regionale și locale în 
zonele industriale (Manchester, Essen, Lille, Bilbao)

IV. Abordarea raportului din proprie inițiativă

Raportorul propune să se acorde o atenție deosebită regiunilor industriale vechi, care au 
suferit în mod special în urma declinului radical din ultimele decenii al industriilor 
tradiționale. Raportorul intenționează nu doar să analizeze nevoile zonelor industriale vechi 
din diferite regiuni ale Uniunii Europene, ci și să prezinte studii de caz din diverse regiuni ale 
Uniunii Europene pentru a afla, din exemple de bună practică, unde anume tratarea politicii 
industriale finanțată de UE a politicii industriale au încurajat procesul de transformare 
continuă.

Raportorul va prezenta, în cadrul descrierii și analizei provocărilor de ordin economic, social 
și ecologic din Uniunea Europeană, idei cu privire la modul în care aceste provocări pot fi 
depășite. Aceste idei constau în abordarea problemelor existente în zonele industriale vechi 
prin dezvoltarea unor strategii regionale foarte bine structurate și foarte bine organizate. Deși 
este de necontestat faptul că fiecare regiune are specificitatea ei și că nu există un model 
universal de strategie regională pentru zonele industriale, raportul din proprie inițiativă 
intenționează să ilustreze acele trăsături, pe care toate regiunile industriale vechi le au în 
comun. Astfel, intenția raportorului este aceea de a afla în ce măsură acele provocări pot fi 
abordate  cu ajutorul unor măsuri similare de politică regională.
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Mai mult decât atât, raportorul va examina diferite instrumente și metode politice regionale 
care să soluționeze provocările cu care se confruntă zonele industriale vechi. Raportul din 
proprie inițiativă urmărește să determine rolul pe care îl au fondurile publice europene în 
exemplele ilustrate și îl pot avea eventualele încercări de reconversie a regiunilor industriale 
vechi.

În final, raportorul dorește să ilustreze cu ajutorul unor exemple ca Manchester, Essen, Lille și 
Bilbao, toate fiind orașe cu o moștenire industrială veche, modul în care finanțarea UE poate 
determina schimbări structurale în zonele industriale și concluziile care pot fi trase din aceste 
exemple.


