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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Agenda urbană europeană şi viitorul acesteia în cadrul politicii de 
coeziune
(2010/2158(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special titlul XVIII,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de 
stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, 
Fondul Social European şi Fondul de coeziune1,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională2,

– având în vedere Decizia 2006/702/CE a Consiliului din 6 octombrie 2006 privind 
orientările strategice comunitare în materie de coeziune3,

– având în vedere Rezoluţia sa din 21 februarie 2008 privind monitorizarea Agendei 
teritoriale şi a Cartei de la Leipzig: spre un program european de acţiune pentru dezvoltare 
spaţială şi coeziune teritorială4,

– 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 
regionale5,

– având în vedere Rezoluţia sa din 24 martie 2009 referitoare la dimensiunea urbană a 
politicii de coeziune în noua perioadă de programare6,

– având în vedere Rezoluţia sa din 24 martie 2009 referitoare la Cartea verde privind 
coeziunea teritorială şi stadiul dezbaterilor referitoare la viitoarea reformă a politicii de 
coeziune7,

– având în vedere Rezoluţia sa din 20 mai 2010 referitoare la contribuţia politicii de 
coeziune la atingerea obiectivelor de la Lisabona şi a obiectivelor Strategiei UE 20208,

– având în vedere Rezoluţia sa din 7 octombrie 2010 referitoare la politica de coeziune şi 
regională a UE după 20139,

                                               
1 JO L 210, 31.7.2006, p. 25.
2 JO L 210, 31.7.2006, pp. 1-11.
3 JO L 291, 21.10.2006, p. 11.
4 JO C 184 E, 6.8.2009, p. 95.
5 JO C 15 E, 21.1.2010, p. 10.
6 JO C 117 E, 6.5.2010, p. 73.
7 JO C 117 E, 6.5.2010, p. 65.
8 Texte adoptate, P7_TA(2010)0191.
9 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2010)0356.
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– având în vedere nota ad hoc publicată de Parlamentul European intitulată „Monitorizarea 
Agendei teritoriale şi a Cartei de la Leipzig: spre un program european de acţiune pentru 
dezvoltare spaţială şi coeziune teritorială”,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată „EUROPA 2020 - o 
strategie europeană pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii” (COM 
(2010)2020),

– având în vedere al cincilea raport al Comisiei din 9 noiembrie 2010 privind coeziunea 
economică, socială şi teritorială: viitorul politicii de coeziune,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 9 noiembrie 2010 referitoare la „Concluziile 
celui de-al cincilea raport privind coeziunea economică, socială şi teritorială: viitorul 
politicii de coeziune” (COM(2010)0642),

– având în vedere raportul de sinteză al Comisiei din aprilie 2010 referitor la „Evaluarea ex-
post a programelor din cadrul politicii de coeziune din perioada 2000-2006, cofinanţate de 
FEDR (Obiectivele 1 şi 2)”,

– având în vedere raportul Comisiei din iunie 2010 referitor la „Evaluarea ex-post a 
programelor din cadrul politicii de coeziune din perioada 2000-2006: iniţiativa comunitară 
URBAN”,

– având în vedere Avizul din 26 mai 2010 al Comitetului Economic şi Social European 
(CESE) privind necesitatea unei abordări integrate a reabilitării urbane1,

– având în vedere Avizul din 9-10 iunie 2010 al Comitetului Regiunilor privind rolul 
regenerării urbane în contextul viitoarei dezvoltări urbane în Europa2,

– având în vedere Agenda teritorială a UE – spre o Europă mai competitivă şi mai durabilă a 
diverselor regiuni („Agenda teritorială”) şi Carta de la Leipzig privind oraşele europene 
durabile („Carta de la Leipzig”), ambele adoptate în cadrul Consiliului informal al 
miniştrilor responsabili cu amenajarea teritoriului şi dezvoltarea urbană, organizat la 
Leipzig la 24-25 mai 2007,

– având în vedere „Declaraţia de la Toledo” adoptată în cadrul Consiliului informal al 
miniştrilor privind dezvoltarea urbană, organizat la Toledo la 22 iunie 2010,

– având în vedere poziţia directorilor generali pentru dezvoltare urbană referitor la 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi 
Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii: Concluziile celui 
de al cincilea raport privind coeziunea economică, socială şi teritorială: viitorul politicii de 
coeziune (COM(2010)0642/3),

– având în vedere concluziile summitului european al autorităţilor locale, organizat la 
Barcelona, la 22-24 februarie 2010, intitulat „Autorităţile locale, protagoniste în noua 
Europă”,

                                               
1 JO C 21, 21.1.2011, p. 1.
2 JO C 267, 1.10.2010, p. 25.
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– având în vedere Asociaţia primarilor, astfel cum a fost iniţiată şi susţinută de Comisia 
Europeană,

– având în vedere raportul independent, pregătit la cererea Comisiei, intitulat „O agendă 
pentru reforma politicii de coeziune” (raportul Fabrizio Barca)(2009),

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională şi avizul Comisiei pentru 
transport şi turism (A7-0000/2011),

A. întrucât UE poate fi caracterizată prin dezvoltarea sa policentrică şi prin varietatea zonelor 
urbane şi a oraşelor de diferite dimensiuni cu competenţe şi resurse eterogene; este de 
părere că ar fi nepotrivit şi chiar problematic să se adopte o definiţie comună a termenului 
de „zone urbane”;

B. întrucât UE contribuie prin politicile sale la dezvoltarea durabilă a zonelor urbane, însă, în 
conformitate cu principiul subsidiarităţii, politica urbană este de competenţa statelor 
membre;

C. întrucât oraşele contribuie în mod activ la elaborarea politicilor UE şi joacă un rol 
important în punerea în aplicare cu succes a strategiei UE 2020;  întrucât neluarea în 
considerare a dimensiunii urbane a politicilor UE şi în special a politicii de coeziune ar 
periclita atingerea obiectivelor strategiei UE 2020;

D. întrucât integrarea dezvoltării urbane a extins în mod clar mijloacele financiare pentru 
oraşe, dar abordarea integrată riscă să se piardă din cauza unei orientări sectoriale mai 
puternice în cadrul programelor operaţionale individuale,

1. remarcă faptul că Agenda urbană europeană include, pe de o parte, dimensiunea urbană a 
politicilor UE, în special politica de coeziune, şi, pe de altă parte, componenta 
interguvernamentală a eforturilor de la nivel european de a coordona politicile urbane ale 
statelor membre, eforturi realizate în cadrul reuniunilor ministeriale informale sub 
coordonarea preşedinţiilor succesive ale Consiliului şi cu contribuţia activă a Comisiei; 
consideră în acest context că autorităţile locale ar trebuie să fie mai bine informate şi 
implicate mai activ în activităţile interguvernamentale;

2. atrage atenţia asupra faptului că, pe lângă contribuţia semnificativă a acţiunilor din cadrul 
politicii de coeziune la dezvoltarea zonelor urbane, există şi alte politici şi programe ale 
UE cu impact puternic asupra dezvoltării urbane; subliniază necesitatea unei mai bune 
înţelegeri a impactului teritorial al politicilor şi invită la consolidarea Agendei urbane în 
cadrul politicilor UE; în acest context, invită din nou Comisia să efectueze o evaluare 
teritorială a impactului politicilor sectoriale şi să extindă actualele mecanisme de evaluare 
a impactului;

3. subliniază faptul că, în mare parte, zonele urbane sunt cele care pun în practică politicile 
europene; subliniază faptul că zonele urbane generează aproximativ 80 % din PIB-ul UE 
şi contribuie în mod semnificativ la creşterea economică a Europei; pe de altă parte, 
acestea suportă totodată costurile productivităţii economice (extindere urbană, 
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aglomeraţie, poluare, excludere etc.) care le periclitează rolul de „motoare de creştere”; 
consideră, prin urmare, că există o justificare clară în vederea unui angajament comun faţă 
de zonele urbane ale UE;

4. recomandă ca dimensiunea urbană a politicii de coeziune să se axeze pe un obiectiv dublu 
– în primul rând, sprijinirea zonelor urbane în dezvoltarea infrastructurii fizice de bază, ca 
o premisă a creşterii, în vederea exploatării depline a contribuţiei potenţiale a acestora la 
creşterea economică a Europei şi la diversificarea bazei economice şi, în al doilea rând, 
sprijinirea zonelor urbane în modernizarea caracteristicilor economice, sociale şi 
ecologice prin investiţii inteligente în infrastructură şi servicii, bazate pe progresul 
tehnologic;

5. atrage atenţia asupra unui important potenţial de modernizare a investiţiilor în 
infrastructură prin tehnologii inteligente care vor aborda problemele persistente prin 
conceptul de „dezvoltare urbană mai inteligentă”; este de părere că astfel de investiţii în 
infrastructura TIC pot fi considerate ca un motor clar de creştere economică şi de 
activitate economică bazată pe inovare, reunind următoarele elemente ale investiţiilor 
publice şi private care pot urmări generarea unui nou spirit antreprenorial, locuri de muncă 
şi creştere şi care ar trebui astfel să fie considerate ca o prioritate la nivel european:

6. invită Comisia să prevadă obligaţia pentru statele membre de a-i implica în mod oficial pe 
liderii politici ai zonelor urbane cheie şi ai asociaţiilor autorităţilor locale şi regionale în 
toate etapele procesului decizional din cadrul politicii de coeziune (planificarea strategică, 
definirea şi negocierea viitoarelor „Contracte pentru dezvoltarea strategică naţională”);

7. subliniază faptul că zonele urbane nu sunt nişte insule în interiorul regiunilor şi că 
dezvoltarea acestora trebuie, aşadar, să fie strâns legată de zonele funcţionale sau rurale 
învecinate; consideră că guvernarea pe mai multe niveluri şi principiul parteneriatului sunt 
instrumentele cele mai eficace pentru prevenirea sectorializării şi a fragmentării politicilor 
de dezvoltare;

8. subliniază faptul că autorităţile locale sunt direct responsabile din punct de vedere politic 
pentru luarea deciziilor strategice şi investirea fondurilor publice; prin urmare, în vederea 
atingerii obiectivelor politicii de coeziune şi ale strategiei UE 2020, trebuie să existe o 
implicare obligatorie a organismelor locale alese în procesul de luare a deciziilor 
strategice şi în folosirea extinsă a opţiunii responsabilităţilor subdelegate în punerea în 
aplicare şi evaluarea politicii de coeziune;

9. recomandă ca, în următoarea perioadă de programare, una dintre următoarele opţiuni să 
fie folosită în aplicarea dimensiunii urbane la nivel naţional:  programe operaţionale 
independente gestionate de anumite zone urbane sau programe operaţionale comune care 
să acopere zonele urbane ale unor anumite state membre sau granturi globale sau 
încadrarea măsurilor urbane şi a resurselor în programe operaţionale regionale specifice; 

10. pledează în favoarea principiilor de planificare strategică integrată întrucât acestea pot 
ajuta autorităţile locale să treacă de la un mod de gândire în termeni de „proiecte 
individuale” la un mod de gândire intersectorial şi mai strategic în vederea folosirii 
simultane a potenţialului lor specific de dezvoltare şi regretă definiţia comună vagă care 
duce doar la o aplicare formală în unele cazuri;



PR\861892RO.doc 7/12 PE462.535v01-00

RO

11. invită Comisia să pregătească un studiu comparativ al practicilor actuale ale diferitelor 
statele membre în acest domeniu, care să aibă drept rezultat orientări specifice ale UE 
pentru practicile de planificare a dezvoltării urbane integrate, urmărind să clarifice 
raporturile dintre această planificare şi alte documente de planificare şi să promoveze 
totodată parteneriatul eficient; invită Comisia să prevadă obligativitatea juridică a 
planificării urbane integrate în cazurile în care sunt folosite fonduri ale UE în cofinanţarea 
proiectelor; 

12. invită Comisia să creeze condiţii mai flexibile pentru finanţarea încrucişată între fondurile 
FEDER şi FSE, astfel încât aceste norme să nu genereze obstacole la momentul conceperii 
şi punerii în aplicare a planurilor/strategiilor de dezvoltare urbană integrată;

13. subliniază rolul promiţător al noilor instrumente de inginerie financiară elaborate în 
decursul actualei perioade de programare; invită Comisia să evalueze folosirea acestor 
instrumente şi să le adapteze, după caz, în vederea îmbunătăţirii poziţiei lor competitive pe 
piaţa financiară, în comparaţie cu produsele comerciale obişnuite;

14. consideră că în special iniţiativa „Jessica” îşi poate îndeplini cel mai bine rolul atunci când 
este aplicată la nivelul oraşelor şi, prin urmare, observă cu anumite rezerve că unele state 
membre tind să centralizeze aplicarea acesteia;

15. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei 
şi Comitetului Regiunilor.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Obiectivele şi conţinutul raportului

Obiectivul acestui raport este să asigure o continuare a raportului anterior „Dimensiunea 
urbană a politicii de coeziune în noua perioadă de programare”, reflectând în acelaşi timp cele 
mai recente evoluţii ale Agendei urbane europene. Începând cu 2009, s-au adus numeroase 
contribuţii noi la evoluţia acestei chestiuni şi se aşteaptă alte contribuţii în săptămânile care 
urmează. Raportul ar trebui să acopere mai multe aspecte ale dimensiunii urbane a politicii de 
coeziune pe care Comisia pentru dezvoltare regională le consideră cruciale sau problematice 
pentru viitoarea politică de coeziune, care urmează să devină o politică eficientă, apreciată la 
adevărata sa valoare şi în beneficiul oraşelor UE.

Probleme de definiţie

În Europa există aproximativ 5 000 de oraşe cu populaţia cuprinsă între 5 000 şi 50 000 de 
locuitori şi aproape 1 000 de oraşe cu populaţia de peste 50 000 de locuitori. Europa se poate 
caracteriza prin diversitate teritorială şi dezvoltare policentrică, reţeaua urbană relativ densă 
conţinând puţine oraşe foarte mari. În Uniunea Europeană, numai 7 % din populaţie locuiesc 
în oraşe de peste 5 milioane de locuitori, în comparaţie cu 25 % în Statele Unite ale Americii1. 
Conform Raportului privind situaţia oraşelor2, cele mai mari rate de creştere a populaţiei 
urbane s-au înregistrat în Spania, unde în unele zone urbane creşterea medie anuală a atins 
2 % sau mai mult. Oraşe din Irlanda, Finlanda şi Grecia au înregistrat, la rândul lor, printre 
cele mai mari rate de creştere a populaţiei din UE. În schimb, multe zone urbane din Europa 
Centrală şi de Est au înregistrat, în aceeaşi perioadă, un declin general al populaţiei. În 
aproape toate oraşele, suburbiile se extind, iar în caz de declin, acesta este de obicei mai puţin 
pronunţat decât declinul oraşului nucleu.

Date fiind diferenţele naţionale semnificative, nu există un acord internaţional privind o 
definiţie comună a noţiunii de „urban”, care să poată fi aplicată tuturor ţărilor sau măcar 
tuturor ţărilor din cadrul unei regiuni. Au existat numeroase încercări de a se ajunge la o 
înţelegere comună a noţiunii de „urban”, existând definiţii formulate de ONU3, de Banca 
Mondială4, de OCDE5, dar şi de fiecare ţară în parte. Cele mai multe, dacă nu toate, dintre 
aceste definiţii se bazează pe informaţii statistice privind mărimea şi densitatea populaţiei. 
Deşi există, fără îndoială, mari diferenţe în ceea ce priveşte distribuţia geografică a populaţiei 
unei ţări sau a alteia, instituţiile europene s-au bazat până acum pe abordarea adoptată de 
Eurostat6 în Ghidul său de referinţă privind statistica urbană şi regională europeană, care 
identifică patru niveluri de unitate teritorială pentru care au fost colectate observaţii. Acestea 
variază de la oraşul central sau „de bază”, trecând prin zonele urbane mai mari (LUZ) şi prin 

                                               
1 Comisia Comunităţilor Europene, Cartea verde privind coeziunea teritorială: transformarea diversităţii 
teritoriale într-un avantaj”, Bruxelles, 2008. 
2 „Raportul privind situaţia oraşelor: valoarea adăugată la auditul urban european ”, 2007, disponibil la 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/stateofcities_2007.pdf.
3 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf.
4 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf.
5 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492.
6 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF.
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„nucleul” pentru nouă capitale, unde conceptul de „oraş administrativ” nu a oferit unităţi 
teritoriale comparative, pentru a ajunge, în final, la cartierele suburbane (SCD). Deşi definiţia 
formulată de Eurostat este pe deplin aplicabilă în scopuri statistice, pare extrem de dificil, 
ţinând seama de diferenţele existente şi de diversele abordări, să se stabilească o definiţie 
comună şi clară a noţiunii de „urban” în cadrul politicii de coeziune şi, prin urmare, problema 
definiţiei ar trebui lăsată la latitudinea statelor membre, în conformitate cu principiul 
subsidiarităţii.

Evoluţia istorică

Din punct de vedere istoric, dimensiunea urbană a însoţit majoritatea operaţiunilor structurale. 
Din 1990 au existat proiecte-pilot în domeniul urban. Din 1994 a existat programul de 
iniţiativă comunitară URBAN, care a permis promovarea unor modele de dezvoltare locală 
integrată.

Deşi în perioada de programare anterioară s-au alocat mijloace financiare specifice diverselor 
iniţiative urbane, în perioada 2007-2013 acest lucru nu mai este valabil. După adoptarea 
noilor regulamente care reglementează fondurile structurale, politica de dezvoltare urbană a 
fost integrată în obiectivele de coeziune, competitivitate regională şi ocupare a forţei de 
muncă, subliniind astfel importanţa pe care Uniunea Europeană o acordă acestui aspect al 
politicii de coeziune. Astfel, prin elaborarea de CSNR-uri şi de programe operaţionale, statele 
membre au fost încurajate, dar nu obligate, să integreze dezvoltarea urbană durabilă ca 
prioritate strategică. Totuşi, dată fiind importanţa oraşelor şi a aglomerărilor urbane în 
sistemul economic european, lipsa unei acţiuni în acest sens ar putea nărui în mare măsură 
orice planuri ale acestora de a fi actori dinamici în eforturile depuse de Uniunea Europeană 
pentru a-şi realiza obiectivele. 

Regulamentele actuale revizuite permit autorităţilor de gestiune să recurgă la o gamă largă de 
parteneriate de tip public-privat în gestionarea fondurilor destinate dezvoltării urbane. Astfel, 
din fondurile structurale se poate finanţa o operaţiune de inginerie financiară, cum ar fi 
fondurile de capital de risc, fondurile de garanţie sau fondurile de împrumut. Comisia 
Europeană şi BEI au dezvoltat trei instrumente financiare, şi anume JEREMIE1, JASPERS2 şi 
JESSICA3. JESSICA (Sprijin European Comun pentru Investiţii Durabile în Zonele Urbane) 
prezintă cel mai mare interes pentru dezvoltarea urbană. Această iniţiativă urmăreşte 
realizarea unui efect de pârghie cu resursele financiare disponibile. Fondurile recuperate 
trebuie reinvestite în dezvoltarea urbană sau realocate autorităţii de gestiune pentru alte 
proiecte urbane. De fapt, în prezent, JESSICA se află încă într-o etapă de început.

Contextul problemei

Conform statisticilor Comisiei Europene4 aproximativ 21,1 miliarde de euro au fost 
repartizate dezvoltării urbane între 2007 şi 2013, reprezentând 6,1 % din totalul bugetului UE 
destinat politicii de coeziune. Din această sumă, 3,4 miliarde de euro sunt destinate  

                                               
1 Facilitează accesul la finanţare pentru iniţierea unei afaceri, dezvoltarea de microîntreprinderi şi IMM-uri.
2 Sprijină pregătirea proiectelor de anvergură.
3 Sprijină ingineria financiară în domeniul dezvoltării urbane.
4 http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/statistics/2007_urban.pdf.
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reabilitării siturilor industriale şi a terenurilor contaminate, 9,8 miliarde de euro pentru 
proiecte de regenerare urbană şi rurală, 7 miliarde pentru transportul urban ecologic şi 917 
milioane pentru construirea de locuinţe. Alte investiţii în infrastructură, cercetare şi inovare, 
transport, mediu, educaţie, sănătate şi cultură au, de asemenea, un impact semnificativ asupra 
oraşelor.

Grafic: Alocările pentru dezvoltare urbană în perioada 2007-2013

Sursă: DG REGIO SFC2007

Contextul 

Scopul principal al Agendei urbane extinse ar trebui să fie sprijinirea dezvoltării şi a 
modernizării calitative a infrastructurii şi a serviciilor în oraşele europene. Pe de o parte, 
viitoarele măsuri trebuie să fie strâns legate de priorităţile globale ale UE, pentru a justifica 
contribuţia bugetului UE. Totuşi, strategia UE 2020 vizează îndeosebi tendinţele viitoare. 
Depăşirea actualelor discrepanţe între oraşele europene este la fel de importantă şi ar trebui să 
se reflecte în priorităţile viitoarei politici de coeziune. Ţinând cont de experienţa Strategiei de 
la Lisabona, evoluţia Agendei urbane nu trebuie să fie un proces unidirecţional, ci să aibă o 
dimensiune ascendentă, multilaterală. Prin urmare, este esenţial ca oraşele să aibă un cuvânt 
de spus, iar acesta să fie ascultat cu atenţie la nivelul UE.

Nevoi locale şi/vs. priorităţi europene
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Oraşele Europei reprezintă centrele sale de activitate economică, inovare şi ocupare a forţei de 
muncă, însă, cu toate acestea, ele se confruntă cu o serie de provocări. Tendinţa spre 
suburbanizare, concentrarea sărăciei şi a şomajului în suburbiile urbane, creşterea aglomerării 
– probleme complexe ca acestea necesită răspunsuri integrate în domeniul transporturilor, al 
locuinţelor, precum şi al planurilor de formare şi de ocupare, care trebuie să fie adaptate la 
nevoile locale. Politicile europene regionale şi de coeziune se referă la aceste provocări.

Pe de o parte, se înţelege clar faptul că o cofinanţare UE trebuie să fie compatibilă cu 
priorităţile globale ale UE care sunt incluse în strategia UE 2020. Conţinutul acesteia se 
concentrează asupra abordării noilor provocări şi a consecinţelor temporare ale recesiunii 
economice. Pe de altă parte, raportorul este de părere că politica de coeziune (inclusiv Agenda 
urbană) nu trebuie să îşi neglijeze obiectivul iniţial, şi anume eliminarea discrepanţelor 
actuale.

De fapt, atunci când autorităţilor locale li se solicită să stabilească priorităţi, acestea tind să 
prefere investiţiile în eliminarea discrepanţelor şi a handicapurilor, iar abia apoi în abordarea 
tendinţelor globale. Găsirea unui compromis între aceste două direcţii prezintă o importanţă 
crucială. Raportorul consideră că finanţarea UE nu ar trebui pur şi simplu să înlocuiască 
investiţiile insuficiente din trecut. Pe de altă parte, nivelul UE nu ar trebui să fie nici prea 
prescriptiv; în caz contrar, oferta UE nu va răspunde cerinţei locale. O justificare ar fi 
investiţiile în dezvoltarea urbană inteligentă, în scopul aducerii infrastructurii şi a serviciilor 
oraşelor la un nivel calitativ superior.

Subdelegarea responsabilităţilor (luarea deciziilor, selecţia proiectelor, aspecte 
financiare)

Principiul subsidiarităţii reprezintă un element-cheie atunci când vine vorba de intervenţii 
europene în dezvoltarea urbană şi regională. Raportorul este de părere că priorităţile şi 
măsurile comune ar trebui să sprijine iniţiativele la nivel local, nu să le înlocuiască. Întrebarea 
„Ce măsuri şi la ce nivel?” este esenţială în această privinţă. Acesta susţine că fiecare nivel ar 
trebui să îşi valorifice la maximum punctele sale forte:

 Nivelul european - asigurarea de resurse financiare, date (evaluare comparativă, 
tendinţe globale), metodologie bazată pe cele mai bune practici comune, orientări 
pentru guvernanţa pe mai multe niveluri, stabilirea de standarde minime pentru ca 
programele să respecte priorităţile UE;

 Nivelul naţional - coresponsabilitatea formală a oraşelor în conceperea, negocierea şi 
implementarea programelor, crearea instrumentelor şi a resurselor pentru priorităţile 
naţionale specifice de dezvoltare urbană, complementare celor europene;

 Nivelul regional - coresponsabilizarea oraşelor pentru programele operaţionale 
regionale (a se vedea mai sus), coordonarea planurilor de dezvoltare strategice locale 
şi regionale, crearea structurilor pentru o astfel de coordonare, crearea instrumentelor 
şi a resurselor pentru priorităţile regionale specifice de dezvoltare urbană, 
complementare celor naţionale şi europene;

 Nivelul local - analiza, planificarea strategică şi luarea deciziilor, selecţia proiectelor 
(nu neapărat „administrarea” fondurilor), planificarea financiară integrată (resurse UE, 
naţionale, regionale, locale şi private).
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Guvernanţa pe mai multe niveluri şi principiul parteneriatului

Pentru viitoarea evoluţie a Agendei urbane, este foarte important să se reflecteze asupra 
experienţei recentei „integrări a dimensiunii urbane”. Înainte de a întreprinde alte acţiuni, 
trebuie să se realizeze o evaluare corectă a procesului de integrare, care să conţină o listă a 
punctelor forte şi a punctelor slabe. Acest lucru ar trebui să conducă la o listă de recomandări 
sau standarde pentru a asigura o implicare locală mai formalizată în ceea ce priveşte viitoarea 
concepere şi implementare a politicilor.

Planificarea strategică integrată

Planificarea strategică integrată este general acceptată ca fiind un instrument important care 
asigură eficienţa şi abordarea globală a dezvoltării locale. Pe de altă parte, definirea şi 
înţelegerea variază de la un stat membru la altul. Stabilirea unor orientări comune ar putea fi 
de ajutor. Prin urmare, raportorul sugerează ca PE să invite Comisia să creeze aceste orientări 
şi să-şi intensifice eforturile de asistenţă tehnică. În acelaşi timp, statele membre vor fi de 
asemenea încurajate să utilizeze asistenţa disponibilă în planificarea urbană.

Planificarea financiară globală, inclusiv viitorul ingineriei financiare

Experienţa a arătat că, în multe cazuri, ideile de proiecte sunt generate pe baza disponibilităţii 
finanţării, în loc să se bazeze pe nevoi reale şi priorităţi strategice. Aceasta reprezintă una din 
principalele provocări ale politicilor de dezvoltare şi, de asemenea, ale politicii de coeziune. 
Această abordare de tip „proiecte pentru bani” ar trebui înlocuită cu abordarea de tip „bani 
pentru proiecte”: proiectele nu ar trebui elaborate pentru a obţine fondurile disponibile, ci 
pentru a răspunde obiectivelor strategice. 

Raportorul consideră că oraşele ar trebui să beneficieze de suficientă flexibilitate pentru a 
utiliza fondurile tocmai pentru priorităţile lor. Proiectele de dezvoltare nu ar trebui elaborate 
pentru a obţine fondurile disponibile, ci pentru a răspunde obiectivelor strategice. 
Oportunităţile de finanţare la nivel regional, naţional şi european ar trebui coordonate astfel 
încât să acopere întreaga varietate de nevoi specifice.


