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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la realizarea unei adevărate coeziuni teritoriale, sociale şi economice în UE -
o condiţie sine qua non a competitivităţii globale?
[2009/2233(INI)]

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea 
Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene (2007/C 306/01) în special 
Titlul I şi Titlul XVIII,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, către Consiliu, către 
Comitetul Economic şi Social European şi către Comitetul Regiunilor intitulată „O Europă 
competitivă într-o economie globalizată: – O contribuţie la strategia UE pentru creştere 
economică şi ocuparea forţei de muncă” [COM(2006)0567],

– având în vedere Raportul anual al OCDE pentru 2009,

– având în vedere lucrarea Parteneriate de succes: un ghid, Forumul OCDE LEED pentru 
parteneriate şi guvernanţă locală, 2006, 

– având în vedere Raportul privind competitivitatea globală 2009-2010, Forumul Economic 
Mondial, Geneva, Elveţia, 2009, 

– având în vedere raportul independent „O agendă pentru o politică de coeziune reformată –
O abordare teritorială pentru a răspunde la provocările şi aşteptările Uniunii Europene” 
elaborat în aprilie 2009 de către Fabrizio Barca la solicitarea dnei Danuta Hübner, fost 
comisar pentru politică regională,   

– având în vedere documentul strategic al Consiliului Municipalităților și Regiunilor 
Europene intitulat „Viitorul politicii de coeziune a UE”, Bruxelles, decembrie 2009,  

– având în vedere Rezoluţia Adunării Regiunilor Europene (ARE) referitoare la politica 
regională post-2013, adoptată de către Adunarea Generală a ARE la 8 noiembrie 2007 în 
Udine, Italia,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, către Consiliu, către 
Comitetul Economic şi Social European şi către Comitetul Regiunilor privind rezultatele 
negocierilor referitoare la strategiile şi programele din domeniul politicii de coeziune 
pentru perioada de programare 2007-2013 [COM(2008)0301],

– având în vedere Rezoluţia sa din 24 martie 2009 referitoare la punerea în aplicare a 
Regulamentului privind fondurile structurale 2007–2013: rezultatele negocierilor privind 
strategiile naţionale din domeniul politicii de coeziune şi programele operaţionale 
[2008/2183(INI)]1,

– având în vedere Rezoluţia sa din 24 martie 2009 referitoare la cele mai bune practici din 
                                               
1 Texte adoptate, P6_TA(2009)0165.
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domeniul politicii regionale şi obstacolele din calea utilizării fondurilor structurale 
[2008/2061(INI)]1,

– având în vedere Rezoluţia sa din 21 octombrie 2008 referitoare la guvernarea şi 
parteneriatul la nivel naţional, regional şi la nivel de proiect în domeniul politicii regionale 
[2008/2064(INI)]2,

– având în vedere Raportul Comisiei pentru dezvoltare regională referitor la Cartea verde 
privind coeziunea teritorială și [...] viitoarea reformă a politicii de coeziune (A6-
0083/2009)3,

– având în vedere Al patrulea raport privind coeziunea economică şi socială 
[COM(2007)0273],

– având în vedere Al 20-lea raport anual al Comisiei privind punerea în aplicare a fondurilor 
structurale (2008) [COM(2009)0617],

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor intitulată „Mobilizarea investițiilor 
private și publice în vederea relansării economice și realizării unei transformări structurale 
pe termen lung: dezvoltarea parteneriatelor public-privat” [COM(2009)0615],

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0000/2010),

A. întrucât competitivitatea globală a Uniunii Europene poate fi realizată în măsura în care 
politicile interne susţin capacitatea de a răspunde provocărilor globale, perioadele de 
recesiune oferind imaginea modului în care regiunile mai puţin dezvoltate au capacitate 
redusă de revenire,

B. întrucât OECD în cadrul Raportului 2009 a recomandat creşterea pe termen lung 
concentrându-se pe importanţa taxelor, investiţiile în infrastructură, educaţie şi forţă de 
muncă, şi reglementarea pieţei producţiei, subliniind astfel rolul acestora,

C. întrucât Forumul Economic Mondial, în Raportul său privind competitivitatea globală 
2009, prezintă, ca şi în celelalte rapoarte, rolul determinant pe care îl are infrastructura, ca 
pilon 2 în setul celor 12 piloni în baza cărora este analizată competitivitatea globală, 
precizând că infrastructura de calitate este o condiţie esenţială pentru diminuarea 
distanţelor, atragerea de investiţii străine şi asigurarea posibilităţii de dezvoltare 
economică,

D. întrucât pentru atingerea obiectivelor UE 2020 este nevoie de acceptarea nivelului diferit 
de dezvoltare, a limitelor, precum şi fixarea obiectivelor conform cu situaţia reală şi 
nevoile identificate prin consultarea tuturor actorilor, plasaţi pe diverse niveluri de 
guvernare,

                                               
1 Texte adoptate, P6_TA(2009)0156.
2 Texte adoptate, P6_TA(2008)0492.
3 Texte adoptate, P6_TA(2009)0163.
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E. întrucât Consiliul European din martie 2010 a apreciat importanţa promovării coeziunii 
economice, sociale şi teritoriale, şi în special dezvoltarea infrastructurii pentru a contribui 
la succesul Strategiei UE 2020, în contextul în care noua strategie va avea în vedere 
abordarea blocajelor dezvoltării economice,

F. întrucât în anii următori, alături de efectele crizei sunt de înfruntat provocări majore -
adaptarea la globalizare, schimbările demografice, schimbarea climatică şi problemele 
referitoare la energie, regiunile vor avea un rol crucial în a asigura condiţiile pentru ca 
cetăţenii să fie afectaţi cât mai puţin, fiind nevoie de susţinerea acestora, conform cu 
nevoile identificate, utilizând principiul parteneriatului şi instrumente adecvate de 
evaluare ex-ante a impactului teritorial al diferitelor tipuri de politici,

G. întrucât aşa cum au dovedit rezultatele negocierilor referitoare la strategiile şi programele 
din domeniul politicii de coeziune pentru perioada de programare 2007 – 2013, calitatea 
programelor şi implicarea factorilor relevanţi la fiecare nivel de guvernare a sporit 
asigurând o mai mare contribuţie la obiectivele de la Lisabona pentru competitivitatea 
economică şi angajarea forţei de muncă,

H. întrucât reformarea politicii de coeziune trebuie să conducă la o îmbunătăţire a acesteia, 
prin o mai bună corelare, o mai bună coordonare şi sinergie a politicilor europene, fără a 
ajunge în situaţia de a subordona o politică alteia, conform cu nevoile şi obiectivele de 
dezvoltare durabilă a Uniunii Europene,

I. întrucât există o serie de instrumente de lucru şi metode de analiză propuse la nivel local 
şi regional care să contribuie la creşterea dezvoltării economice şi a incluziunii sociale, 
ceea ce demonstrează interesul şi ataşamentul actorilor locali şi regionali faţă de politica 
de coeziune,

J. întrucât competitivitatea economică a regiunilor rămase în urmă este susţinută prin 
dezvoltarea infrastructurii de orice tip şi face posibil accesul la educaţie, cercetare şi 
inovare;

Politica de coeziune este condiţie sine qua non a competitivităţii economice globale

1. apreciază valoarea adăugată a politicii de coeziune a Uniunii Europene şi rolul acesteia de 
instrument al UE pentru asigurarea creşterii competitivităţii regiunilor, realizarea 
reformelor structurale şi creşterea adaptabilităţii regiunilor la contextul economic global;

2. subliniază rolul esenţial pe care sectorul public, prin implementarea politicii de coeziune 
îl are în reconstruirea încrederii şi solidarităţii în perioada de recesiune şi după, prin 
asigurarea investiţiilor publice, în special în infrastructură, şi a dezvoltării durabile;

3. considera că, în linie cu prevederile Tratatului de la Lisabona, dezvoltarea economică 
echilibrată a UE reduce diferenţele între nivelurile de dezvoltare ale regiunilor şi le 
pregăteşte pentru a răspunde provocărilor generate de globalizare, schimbări 
demografice, schimbări climatice, având în vedere punctele slabe specifice pe care le au;

4. reaminteşte faptul că, prin sinergiile create cu politicile de cercetare – dezvoltare şi 
inovare, politica de coeziune poate fi răspunsul la provocările UE 2020, prin susţinerea şi 
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valorificarea potenţialului specific local şi asigurarea coeziunii sociale, economice şi 
teritoriale;

Coeziunea teritorială - reflecţia impactului la nivel local a politicilor europene

5. susţine punctele de vedere exprimate în Cartea Verde privind coeziunea teritorială 
referitoare la cele mai importante componente ale coeziunii teritoriale; face referire 
specială la respectul diversităţii regionale, dezvoltarea potenţialului teritorial şi 
competitivitatea teritoriului, accentuând importanţa accesibilităţii prin servicii publice şi 
infrastructură adecvată şi invită Comisia Europeană să facă propuneri concrete privind 
implementarea obiectivului coeziunii teritoriale;

6. consideră ca statele membre trebuie să sprijine abordarea de tip place-based approach 
pentru conceperea şi implementarea politicii de coeziune; recunoaşte că rolul regiunilor 
diferă de la un stat la altul în funcţie de structura politico-administrativă; cere posibile 
îmbunătăţiri faţă de actuala perioadă de programare in care regiunile gestionează doar 
30,5 % din bugetul total alocat politicii de coeziune, restul fiind gestionat de guvernele 
centrale, prin încurajarea aplicării principiului descentralizării;

7. apreciază rezultatele iniţiativelor URBAN şi LEADER şi consideră că politica de 
coeziune poate genera cadrul pentru dezvoltarea echilibrată rural-urban; invită Comisia să 
analizeze şi să propună metodologii de lucru pentru încurajarea parteneriatelor urban-
rural şi stimularea dezvoltării urbane durabile;

Maximizarea impactului politicii de coeziune în vederea competitivităţii economice

8. susţine că parteneriatul este un principiu de bază în stabilirea conţinutului politicii de 
coeziune, abordarea „bottom-up” (de jos în sus) accentuând capacitatea administrativă şi 
calitatea procesului de programare; consideră că toate nivelurile de guvernare trebuie să 
aibă o intervenţie coerentă, complementară şi productivă în stimularea competitivităţii 
economice a UE; invită CE să analizeze posibilitatea încheierii unor acorduri trilaterale 
CE - stat membru – regiune, pentru respectarea obligaţiilor parteneriale;

9. re-afirmă necesitatea simplificării procedurilor de utilizare a fondurilor structurale şi de 
coeziune şi asigurarea flexibilităţii acestora şi reducerea poverii administrative la nivelul 
beneficiarilor fondurilor, astfel încât provocările majore să fie gestionate la timp de către 
autorităţi, cu resursele corespunzătoare; consideră că parteneriatul public-privat poate fi 
de un real sprijin în completarea eforturilor realizate la nivel local şi regional şi invită 
Comisia Europeană să facă propuneri concrete privind consolidarea parteneriatului 
public-privat în cadrul politicii de coeziune;

10. subliniază importanţa continuării sprijinirii proiectelor destinate regiunilor rămase în 
urmă, astfel încât impactul aşteptat în această perioadă de programare sa fie sustenabil şi 
corelat cu estimările iniţiale; consideră că oprirea unui astfel de sprijin ar diminua efectul 
rezultatelor pozitive iniţiale;

11. consideră că principalul indicator pentru a determina ariile eligibile pentru sprijin 
financiar UE este nivelul PIB şi introducerea altor indicatori poate fi acceptată doar după 
studii elaborate privind relevanţa lor şi privind modul în care aceasta informaţie este 
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colectată şi procesată;

12. subliniază importanţa alocării fondurilor in funcţie de specificitatea regiunilor; invita 
Comisia Europeana sa creeze instrumente financiare adecvate pentru obţinerea de valoare 
adăugata, pe termen scurt si mediu, ţinând seama şi de efectele crizei economice şi 
financiare;

Politica de coeziune este o politică cheie pentru perioada după 2013

13. afirmă rolul determinant pe care dezvoltarea regiunilor şi asigurarea coeziunii teritoriale 
îl au în creşterea competitivităţii economice a UE şi în îndeplinirea obiectivelor UE 2020, 
abordarea teritorială (place-based approach) fiind una dintre principalele modalităţi de 
realizare a echilibrului economic;

14. aminteşte Comisiei şi statelor membre că aşteptările cetăţenilor europeni sunt conform cu 
nevoile lor, în special cu dorinţa lor de a avea acces la o infrastructură adecvată şi servicii 
publice de calitate, ce trebuie asigurate în mod egal şi la preţuri acceptabile pentru toţi 
cetăţenii europeni, indiferent de locul unde aceştia trăiesc şi muncesc;

15. accentuează faptul că, coeziunea economică, socială şi teritorială oferă posibilitatea 
utilizării C&D&I la potenţial maxim şi asigură cetăţenilor europeni posibilitatea de a 
avea condiţii de viaţă mai bune şi încredere în UE; investiţiile selective în C&D&I 
trebuie să ţină cont de capacitatea şi potenţialul existent la nivelul regiunilor şi oraşelor şi 
să contribuie prin programe de dezvoltare instituţională şi de capacitate la dezvoltarea 
acestui sector;

16. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei.



PE442.941v01-00 8/10 PR\819344RO.doc

RO

EXPUNERE DE MOTIVE

Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin crearea de locuri de muncă sigure şi de o calitate crescută, 
precum şi asigurarea accesului la infrastructura de orice tip – transport, social, educaţional, 
IT&C au fost principalele motive pentru care cetăţenii au susţinut procesul de integrarea 
europeană.

Politica de coeziune prin obiectivele şi instrumentele sale specifice poate asigura dezvoltarea 
coezivă a Uniunii Europene, răspunzând astfel nevoilor economice şi sociale ale cetăţenilor 
europeni. În acelaşi timp, statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv cele din Est şi Sud-
est, se confruntă direct cu efectele procesului de globalizare.

Modul în care fiecare stat membru valorifica oportunităţile create de apartenenţa la piaţa unică 
europeană este corelat cu maturitatea şi nivelul său de dezvoltare, diferit de la caz la caz. De 
aceea, fiecare stat membru are responsabilitatea de a identifica cele mai eficiente măsuri care 
să permită economiei sale să funcţioneze într-un astfel de sistem global.

Raportul Realizarea coeziunii economice, sociale si teritoriale – condiţie sine qua non a 
competitivităţii globale? îşi propune să aducă în dezbaterea membrilor Parlamentului 
European interdependenţa şi complementaritatea măsurilor adoptate la nivel european şi 
naţional astfel încât să fie îndeplinite obiectivele politice ale Uniunii Europene, inclusiv 
creşterea competitivităţii economice la nivel mondial. Raportul se doreşte un cadru pentru a 
sublinia rolul integrator şi aportul pe care politica de coeziune îl are în creşterea 
competitivităţii globale.

Abordarea raportorului

Contextul global şi european aduc regiunile în prim-plan prin prisma provocărilor cu care 
acestea se confruntă, fie ca este vorba despre schimbările climatice, îmbătrânirea populaţiei şi 
migrarea socială sau energie, sau provocările generate de criza economică şi financiară al 
căror efect este resimţit la nivel local.

Raportorul a considerat că politica de coeziune este principala politică a Uniunii Europene 
care poate face ca regiunile să înfrunte cu bine aceste provocări şi astfel să contribuie la 
creşterea competitivităţii economice globale a UE, prin

- asigurarea unor standarde comune de viaţă pentru cetăţenii europeni şi
- susţinerea dezvoltării prin potenţarea specificului local şi regional, astfel încât să fie 

generată valoare adăugată şi performanţă economică.

Politica de coeziune a reuşit să aducă o contribuţie majoră în îndeplinirea obiectivelor 
Strategiei de la Lisabona, iar pentru consolidarea rezultatelor obţinute şi a impactului estimat, 
raportorul consideră că este nevoie să fie continuată susţinerea investiţiilor în orice tip de 
infrastructură, ca bază pentru creşterea competitivităţii economice.

Infrastructura, element de bază în creşterea competitivităţii globale
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Unul dintre principalii piloni analizaţi la nivel mondial în evaluarea gradului de 
competitivitate economică este infrastructura, aceasta făcând posibilă anularea distanţelor şi 
asigurarea mobilităţii investiţiilor şi forţei de muncă.

Obiectivul UE 2020 de realizare a unei economii competitive, conectate şi mai ecologice va fi 
posibilă prin modernizarea şi interconectarea infrastructurilor, susţinerea proiectelor de
investiţii şi dezvoltare în concordanţă cu specificul fiecărei regiuni, aceasta abordare fiind 
posibilă cu utilizarea unor metode şi instrumente inovatoare.

Realizarea coeziunii teritoriale este esenţială în opinia raportorului, având în vedere că la 
nivel teritorial se observa în ce măsură

- programarea procesului de dezvoltare regională a fost conformă cu nevoile şi 
potenţialul specific zonei,

- partenerii implicaţi beneficiază de capacitate instituţională adecvată astfel încât rata de 
absorbţie a fondurilor europene să fie cât mai mare,

- sprijinul european este pe termen lung, consolidând rezultatele obţinute prin 
implementarea de proiecte cu finanţare europeană şi asigurând sustenabilitatea.

Gradul diferit de descentralizare, sistemul de guvernare pe mai multe niveluri generează 
situaţii care se văd cel mai clar la nivel local şi regional, asigurarea complementarităţii 
intervenţiilor susţinute financiar din fonduri publice - europene sau naţionale, precum şi 
evitarea suprapunerii finanţărilor fiind adevărate provocări ce trebuie gestionate la nivel local.

Este nevoie de realizarea coordonării între nivelurile de guvernare orizontal şi vertical, dar şi 
pe domenii de activitate şi tipuri de intervenţie. Asigurarea standardelor comune de dezvoltare 
ca efect al coeziunii economice, sociale şi teritoriale mai ales in regiunile de frontieră implică:

- o programare de foarte bună calitate, bazată pe implicarea actorilor relevanţi de la 
toate nivelurile şi sectoarele afectate;

- utilizarea atât în etapa de programare şi implementare a unor date statistice şi 
indicatori relevanţi şi unitari;

- aplicarea unui sistem de monitorizare specific dimensionat astfel încât să se poată 
analiza şi urmări toată gama de indicatori şi efecte generate;

- diseminarea evaluărilor către toate nivelurile de guvernare şi in sectoarele de activitate 
la nivel regional.

Având în vedere că fondurile structurale şi de coeziune reprezintă principalul suport financiar 
în realizarea obiectivelor de dezvoltare stabilite la nivel regional, se doreşte maximizarea 
valorii adăugate generate de acestea, prin:

- susţinerea eforturilor depuse de autorităţile locale şi regionale în dezvoltarea 
capacităţii administrative, nevoia de expertiză şi calitate în planificare fiind dovedită.
Este necesar să se asigure asistenţă tehnică de calitate fie din partea statelor membre, 
fie din partea CE astfel încât la nivel local şi regional să fie îmbunătăţit procesul de 
realizare a coeziunii economice, sociale si teritoriale;

- simplificarea procedurilor de alocare a fondurilor structurale şi de coeziune;
- dezvoltarea cadrului necesar astfel încât parteneriatul public-privat să constituie o 

opţiune viabilă, realistă pentru regiuni.
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Există multe state în care deşi PPP-ul este considerat o alternativă, nu există un cadru legal 
suficient de clar şi know how la nivel regional pentru o astfel de abordare. Este nevoie ca de 
exemplu BEI să furnizeze asistenţa tehnică necesară către autorităţi astfel încât acestea să 
poată utiliza PPP-ul.

Este important ca toate aceste aspecte să fie analizate, astfel încât în perioada următoare de 
programare, în cadrul general conferit de obiectivele UE 2020, regiunile să îşi aducă propria 
contribuţie la dezvoltarea durabilă şi să asigure îndeplinirea standardului comun de viaţă 
pentru cetăţeni.

După 2013, politica de coeziune în mod necesar trebuie să fie o politică centrală, având în 
vedere rolul său determinant în reducerea diferenţelor de dezvoltare între regiunile europene.
Este adevărat că noul context al crizei economice şi financiare ar putea genera anumite 
schimbări, însă cu maturitate şi flexibilitate se vor putea îndeplini nevoile atât de diferite ale 
regiunilor. Este unul dintre motivele pentru care raportorul consideră că este necesar un 
acord/angajament tripartit CE-SM-regiune care să stabilească clar rolurile fiecăruia în 
atingerea obiectivelor stabilite.

Susţinerea CDI, dezvoltarea educaţiei şi a competenţelor necesare pentru o piaţă a muncii 
inclusivă vor fi urmărite de politicile si intervenţiile de la nivel regional. Asigurarea unui nivel 
comun de dezvoltare şi acces la infrastructura de bază şi servicii de calitate creşte capacitatea 
de rezistenţă la provocări majore. Competitivitatea economică globală este susţinută de 
această capacitate de a reacţiona în faţa globalizării.

Utilizarea resurselor financiare europene şi naţionale disponibile pentru proiecte ce prevăd 
activităţi de CDI nu este uniformă şi de aceea la nivel regional este nevoie de creşterea 
capacităţii administrative astfel încât să fie identificate noi soluţii pentru problemele actuale.

Raportorul consideră că o dată îndeplinit obiectivul de asigurare a unui nivel similar de 
calitate a vieţii prin acces la infrastructura şi servicii de calitate, regiunile se pot concentra pe 
activităţi vizând dezvoltarea potenţialului economic local, o etapă importantă fiind 
dezvoltarea politicilor locale de CDI şi a infrastructurii aferente la nivel regional.


