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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la inversarea tendințelor demografice în regiunile Uniunii care utilizează 
instrumentele politicii de coeziune
(2020/2039(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere libera circulație a lucrătorilor, garantată prin articolul 45 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 174 din TFUE privind consolidarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale a Uniunii,

– având în vedere articolul 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE, care permite utilizarea 
ajutoarelor pentru a facilita dezvoltarea anumitor regiuni economice, cu condiția ca 
aceste ajutoare să nu afecteze în mod semnificativ concurența (regiunile din „categoria 
c”),

– având în vedere articolele 9, 46, 47, 48 și 147 din TFUE privind o serie de aspecte 
legate de muncă și ocuparea forței de muncă în UE,

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime și normele financiare aplicabile acestora, precum și Fondului pentru 
azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru 
managementul frontierelor și vize (COM(2018)0375), și în special Capitolul II din 
aceasta, privind dezvoltarea teritorială,

– având în vedere rezoluția sa din 17 aprilie 2018 intitulată „Consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale în Uniunea Europeană: cel de al 7-lea raport al Comisiei 
Europene”1,

– având în vedere rezoluția sa din 14 noiembrie 2017 referitoare la utilizarea 
instrumentelor politicii de coeziune de către regiuni pentru a răspunde schimbărilor 
demografice2,

– având în vedere rezoluția sa din 15 noiembrie 2011 referitoare la schimbările 
demografice și la consecințele acestora asupra viitoarei politici de coeziune a UE3,

– având în vedere articolul 20 din TFUE, Regulamentul (UE) nr. 492/20114 și Directiva 
2004/38/CE5 privind libera circulație a lucrătorilor și a familiilor acestora în cadrul 
Uniunii,

1 JO C 390, 18.11.2019, p. 53.
2 JO C 356, 4.10.2018, p. 10.
3 JO C 153E , 31.5.2013, p. 9.
4 JO L 141, 27.5.2011, p. 1.
5 JO L 158, 30.4.2004, p. 77.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52018IP0105
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017IP0427
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52011IP0485
http://data.europa.eu/eli/reg/2011/492/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2004/38/oj
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– având în vedere raportul Comisiei din 17 iunie 2020 privind impactul schimbărilor 
demografice,

– având în vedere raportul ESPON din decembrie 2017 privind geografia noilor dinamici 
din domeniul ocupării forței de muncă în Europa,

– având în vedere analiza politică a ESPON din iunie 2019 intitulată „Addressing labour 
migration challenges in Europe: An enhanced functional approach” (Abordarea 
provocărilor legate de migrația forței de muncă în Europa: o abordare funcțională 
îmbunătățită),

– având în vedere raportul Departamentului pentru afaceri economice și sociale al 
Organizației Națiunilor Unite, Secția Populație, „World Population Prospects 2019” 
(Perspectivele demografice mondiale 2019),

– având în vedere documentul OCDE „Adapting to Demographic Change” (Adaptarea la 
schimbările demografice), pregătit pentru prima reuniune a Grupului de lucru G20 
privind ocuparea forței de muncă în timpul președinției japoneze a G20, 25-27 februarie 
2019, Tokyo,

– având în vedere raportul Comitetului Regiunilor din 2016 privind impactul schimbărilor 
demografice asupra regiunilor europene,

– având în vedere raportul Comitetului Regiunilor din 2018 intitulat „Addressing brain 
drain: The local and regional dimension” (Abordarea exodului creierelor: dimensiunea 
locală și regională),

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și al 
Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A9-0000/2021),

A. întrucât distribuția populației la nivel local, regional și al UE, precum și stabilitatea sau 
modificarea acesteia au un impact direct asupra coeziunii sociale, economice și 
teritoriale a UE;

B. întrucât libera circulație a forței de muncă este una dintre „cele patru libertăți” ale 
Uniunii Europene și ale pieței sale unice;

C. întrucât, deși populația UE a cunoscut o creștere substanțială în deceniile anterioare, rata 
de creștere este în prezent în declin și se preconizează o scădere a populației pe termen 
lung; întrucât, până în 2070, Europa va reprezenta mai puțin de 4 % din populația lumii, 
iar tendințele demografice pe termen lung în regiunile europene indică rate mai scăzute 
ale natalității și îmbătrânirea societăților;

D. întrucât criza sanitară și economică generată de pandemia de COVID-19 a arătat în mod 
clar că solidaritatea între generații este unul dintre factorii principali ai procesului de 
redresare;

E. întrucât există o corelație strânsă între condițiile socioeconomice ale unei regiuni și 
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dinamica de exod/aflux al creierelor;

F. întrucât inovarea și investițiile în capitalul uman sunt principalele motoare ale creșterii 
socioeconomice și ocupării forței de muncă pentru statele membre și regiunile lor pe 
termen mediu și lung,

Probleme actuale

Considerații generale

1. subliniază că libera circulație a lucrătorilor reprezintă o piatră de temelie a 
competitivității UE; constată totuși că ea influențează demografia, având implicații 
majore pentru regiunile UE și coeziunea lor economică, socială și teritorială;

2. observă, în acest context, diferențe demografice semnificative atât la nivelul Uniunii, cât 
și la nivelul statelor membre, între regiunile centrale, metropolitane și cele periferice, 
adesea rurale;

3. observă că PIB-ul pe cap de locuitor, nivelul veniturilor, rata ocupării forței de muncă, 
rata fertilității și îmbătrânirea populației se numără printre cei mai importanți factori cu 
impact direct asupra demografiei; constată că dinamica actuală din domeniul ocupării 
forței de muncă, în special, generează fluxuri demografice în regiunile europene, 
determinând disparități sociale și teritoriale, precum și provocări pe care va trebui să le 
abordeze politica de coeziune de după 2020; subliniază că modelele de migrație din 
regiunile estice, sud-estice și centrale spre regiunile nordice și nord-vestice implică mai 
ales lucrători tineri, educați și calificați;

4. subliniază faptul că Europa se confruntă în mod evident cu îmbătrânirea populației, ceea 
ce afectează raportul de dependență și are efecte negative asupra creșterii forței de 
muncă, care este cu mult mai redusă decât în deceniul anterior; avertizează cu privire la 
declinul vizibil al forței de muncă în regiunile din estul, sudul și centrul Europei;

5. scoate în evidență actuala criză sanitară provocată de COVID-19 și posibilele implicații 
pe termen mediu și lung asupra dinamicii pieței forței de muncă; subliniază că măsurile 
de autoizolare și distanțare socială au avut efecte vizibile asupra producției, cererii și 
comerțului, reducând activitatea economică și determinând niveluri mai ridicate de 
șomaj, o scădere drastică a veniturilor companiilor și deficite publice mai mari;

Dimensiunea locală și regională

Regiuni „exportatoare”

6. ia act de faptul că, în general, zonele rurale, postindustriale și periferice se confruntă cu 
o serie de situații specifice: un declin important al populației, un nivel al veniturilor 
medii inferior celui național sau european și dificultăți de integrare teritorială cu alte 
regiuni, fiind astfel mai expuse riscului depopulării; evidențiază că regiunile rurale 
reprezintă în prezent 28 % din populația Europei, dar se preconizează că acest procent 
va scădea semnificativ în viitor;

7. atrage atenția asupra unora dintre factorii determinanți ai schimbărilor demografice, 
care forțează locuitorii zonelor menționate mai sus să plece și descurajează alte 



PE663.033v01-00 6/12 PR\1221183RO.docx

RO

persoane să se mute acolo: infrastructura precară, inclusiv lipsa internetului rapid în 
bandă largă și lipsa rețelelor de transport, mai puține oportunități de angajare, lipsa 
serviciilor publice și accesul dificil la servicii de sănătate, mai puține oportunități de 
educație, îngreunând adaptarea la schimbările tehnologice, și lipsa spațiilor culturale și a 
activităților recreative;

8. subliniază că această lipsă de diversificare în structura economică regională din anumite 
regiuni riscă să creeze un „stigmat”, inclusiv în rândul locuitorilor lor, care sunt 
nemulțumiți de calitatea vieții, de structurile și serviciile aflate la dispoziția lor; 
evidențiază, în acest context, efectul exodului creierelor, care duce la emigrarea 
persoanelor cu înaltă pregătire și calificare dintr-o anumită regiune sau țară în alta; 
subliniază, în special, că „exodul” personalului medical (medici și asistenți medicali) și 
al cadrelor didactice a dus la deteriorarea calității asistenței medicale și a educației, 
îngreunând accesul, în special în zonele rurale, la servicii de îngrijire și educație de 
înaltă calitate;

9. este de părere că zonele urbane sunt și ele expuse depopulării, unul din cinci orașe din 
Europa confruntându-se cu scăderea populației începând din 1990; constată, cu toate 
acestea, că contracția urbană nu este întotdeauna un proces liniar continuu și poate fi 
episodică sau temporară, în funcție de contextul teritorial;

10. subliniază un tipar de „periferizare internă”, în sensul că regiunile din estul și sudul 
Europei raportează o rată netă negativă a migrației populației semnificativă, în timp ce 
regiunile din nordul și vestul Europei raportează o rată pozitivă semnificativă, primind 
în mod constant un număr mare de migranți economici;

Regiuni „receptoare”

11. recunoaște că zonele metropolitane din jurul marilor orașe înregistrează o rată a 
migrației pozitivă, cu deplasări specifice ale populației din zona rurală spre cea urbană, 
ca urmare a unei concentrări urbane progresive în tendințele de creștere a ocupării forței 
de muncă;

12. constată, de asemenea, că regiunile cu un procent înalt de persoane având un nivel 
ridicat de educație sunt mai puțin expuse depopulării;

13. subliniază că sectoarele economiei cunoașterii contribuie la dezvoltarea regională, 
oferind niveluri ridicate de capital social, rețele și tehnologie; recunoaște că activitățile 
economice inovatoare se desfășoară de obicei în regiuni mai avansate din punct de 
vedere tehnologic, unde este mai accesibil un număr suficient de aglomerări de 
companii „inteligente”;

14. subliniază, pe de altă parte, că concentrarea excesivă a populației în anumite zone 
urbane are deja efecte secundare, cum ar fi congestionarea traficului, costuri ridicate la 
locuințe și transport, poluare, deteriorarea calității vieții și expansiunea urbană, precum 
și un risc semnificativ de sărăcie și de excluziune socială pentru anumite segmente ale 
populației și, în consecință, imposibilitatea autorităților locale de a furniza servicii 
tuturor rezidenților din zonele urbane;

15. ia act de faptul că migrația economică are un impact direct asupra caracterului incluziv 
al orașelor, necesitând răspunsuri politice adaptate în diferite contexte teritoriale;
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Răspunsuri adaptate

Creșterea atractivității regiunilor

16. subliniază că autoritățile locale și regionale ar trebui să joace un rol decisiv în 
elaborarea strategiilor teritoriale, ținând seama de nevoile de dezvoltare și de potențialul 
zonelor în cauză, inclusiv de tendințele economice, sociale și demografice; evidențiază 
că strategiile de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității reprezintă un 
instrument util ce poate fi utilizat pentru a crea locuri de muncă și a îmbunătăți accesul 
la servicii la nivel local;

17. consideră că Agenda urbană a UE, ce identifică principalele priorități și acțiuni de 
ameliorare a calității vieții în zonele urbane, ar putea servi drept model pentru găsirea 
unor instrumente adecvate care să promoveze creșterea, integrarea, cooperarea și 
inovarea și pentru a aborda provocările sociale; insistă, de asemenea, asupra elaborării 
de strategii menite să potențeze economia cunoașterii și specializarea inteligentă în 
regiunile europene, inclusiv prin dezvoltarea de rețele de cunoștințe și prin sprijinirea 
investițiilor în capitalul uman;

18. reamintește că este nevoie de o strategie care să inverseze tendința migrării forței de 
muncă; invită autoritățile locale și regionale să abordeze problema exodului de creiere 
în regiunile „exportatoare” prin prevenire, atenuare și răspunsuri adecvate; subliniază, în 
acest sens, că există deja o serie de inițiative în diferite state membre, cum ar fi 
stimulente pentru lucrătorii înalt calificați, menite să transforme exodul creierelor într-
un câștig de creiere pentru regiunile respective;

19. subliniază că criza sanitară provocată de pandemia de COVID-19 a afectat toate statele 
membre și regiunile într-o măsură diferită și este probabil să determine noi tendințe în 
evoluția fluxurilor demografice; reamintește, în acest context, că resursele suplimentare 
furnizate prin REACT-EU pentru a garanta o redresare solidă și robustă a economiei UE 
în urma crizei ar putea contribui în mod semnificativ la prezervarea locurilor de muncă, 
inclusiv prin sprijin acordat întreprinderilor mici și mijlocii, programelor de șomaj 
tehnic și persoanelor care desfășoară o activitate independentă;

20. reamintește că Mecanismul de redresare și reziliență va oferi sprijin financiar pe scară 
largă astfel încât economiile statelor membre să devină mai reziliente și mai bine 
pregătite pentru viitor; insistă asupra faptului că statele membre ar trebui să propună 
măsuri de abordare a schimbărilor demografice; subliniază importanța instrumentelor 
pentru o tranziție către sustenabilitate, precum Fondul pentru o tranziție justă și 
mecanismul său de punere în aplicare, care vizează sprijinirea comunităților afectate de 
tranziția energetică și evitarea riscului de depopulare;

Recomandări de politici

21. reiterează că este nevoie să se simplifice și mai mult instrumentele politicii de coeziune 
pentru a permite o gestionare mai ușoară, dar în același timp solidă a resurselor 
financiare și maximizarea sinergiilor dintre diferitele fonduri ale UE; subliniază că este 
nevoie să se reducă birocrația și să se garanteze o legislație coerentă pe tot parcursul 
procesului de implementare a proiectelor;

22. invită statele membre să deruleze procesul de programare și implementare a politicii de 
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coeziune pentru perioada 2021-2027, respectând întru totul principiul parteneriatului; 
subliniază că este important să se acorde prioritate nevoilor regionale, inclusiv în ce 
privește aspectele demografice și legate de migrație, precum și provocările urbane;

23. invită statele membre să includă provocările demografice în politicile lor naționale de 
dezvoltare și în strategiile pe termen lung pentru dezvoltare sustenabilă corelate cu 
semestrul european, asigurând astfel o finanțare adecvată pentru chestiunile 
demografice;

24. invită regiunile expuse riscului de depopulare să își concentreze investițiile pe 
accesibilitatea universală la servicii de calitate și infrastructură și pe crearea de locuri de 
muncă; pune accentul pe investițiile în educație, recalificarea lucrătorilor, crearea de 
condiții antreprenoriale, precum și sprijinirea IMM-urilor;

25. consideră oportună implicarea autorităților locale și regionale în guvernanța 
colaborativă pe termen lung și în inițiative de planificare, la diferite niveluri; solicită 
Comisiei și statelor membre să disemineze bunele practici privind utilizarea și 
beneficiile acestui tip de guvernanță și ale instrumentelor de planificare cu scopul de a 
susține dezvoltarea policentrică;

26. încurajează responsabilii politici de la nivel regional și național să investească în 
economia cunoașterii, precum și în furnizarea de servicii și stimulente, pentru a păstra 
lucrătorii înalt calificați și a dezvolta centre de cercetare în diferite regiuni;

27. recomandă dezvoltarea așa-numitelor „strategii oază”, punând accentul pe sectoarele 
cele mai dinamice, în expansiune și de succes, prin exploatarea potențialului local de 
dezvoltare al regiunii; invită autoritățile locale și regionale să se concentreze asupra 
atragerii de lucrători tineri, calificați și talentați, încurajând spiritul antreprenorial și 
utilizând stimulente locale, naționale și europene; subliniază rolul „economiei vârstei a 
treia” în scopul unei tranziții strategice în zonele rurale, transformând problema 
îmbătrânirii populației într-o oportunitate pentru dezvoltarea zonelor rurale;

28. subliniază necesitatea unei perspective teritoriale mai largi pentru a consolida rețelele 
urbane ale orașelor de importanță secundară și ale localităților mai mici, cu scopul de a 
le valorifica potențialul important în consolidarea coeziunii teritoriale, economice și 
sociale dincolo de frontierele lor imediate, printr-o cooperare mai strânsă între zonele 
urbane și cele rurale și regionale;

29. invită Comisia să se concentreze pe coordonarea politicilor la nivelul UE în ceea ce 
privește aspectele legate de zonele de cooperare funcționale la diferite niveluri, cum ar 
fi cel transfrontalier, macroregional și rural-urban, pentru a aborda provocările 
demografice;

30. insistă asupra faptului că investițiile ar trebui să se axeze pe tehnologia informației și 
comunicațiilor, deoarece aceasta poate reduce distanța dintre utilizatori și atrage 
lucrători înalt calificați; subliniază importanța finanțării dezvoltării și adoptării acestor 
tehnologii de către companiile și școlile din regiunile rurale și izolate și din cele aflate 
în tranziție industrială;

31. invită Comisia și statele membre să sprijine „orașele magnet”, deoarece contribuie cel 
mai mult la construirea unor „poli de creștere” regionali; subliniază că orașele de 
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importanță secundară joacă un rol esențial în dezvoltarea regională și invită statele 
membre să pună în practică strategii pentru dezvoltarea lor armonizată;

32. consideră că municipalitățile ar trebui să promoveze inițiative de „inovare deschisă”, 
utilizând cunoștințele pentru a accelera procesul de inovare și pentru a dezvolta o 
abordare bazată pe cooperare cu partenerii și părțile interesate relevante, în vederea 
creării unor ecosisteme de inovare;

33. recomandă, după caz, reformarea sistemelor de educație și de formare din statele 
membre, combinată cu politici de prevenire a unui exod permanent al creierelor din 
regiunile „exportatoare”; pune accentul pe utilizarea avantajelor locale la nivel regional, 
precum și pe dezvoltarea facilităților economice și sociale, nu numai pentru a preveni 
exodul creierelor, ci și pentru a inversa acest fenomen;

34. invită Comisia să garanteze că inițiativa privind viziunea pe termen lung asupra zonelor 
rurale include soluții practice și mijloace de sprijin pentru abordarea schimbărilor 
demografice; invită Comisia, în acord cu statele membre, să propună un „nou acord” 
privind demografia în UE, sub forma unei abordări strategice pe mai multe niveluri;

35. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Tendințele demografice de deplasare din zonele rurale spre cele urbane, din regiunile mai 
puțin dezvoltate spre regiunile dezvoltate ale unei țări, din est către vest, și din sudul Europei 
către nord marchează în mod evident societatea europeană, având un impact direct asupra 
vieții cetățenilor UE și a comunităților locale, cu efecte semnificative la nivel național, 
regional și local.

Declinul demografic crește inegalitățile existente, având un impact vizibil asupra calității 
vieții. Acesta are, de asemenea, repercusiuni directe asupra coeziunii sociale, economice și 
teritoriale a UE, astfel încât investițiile UE ajung uneori să fie nesustenabile, adâncindu-se 
decalajul dintre regiunile mai dezvoltate și cele mai sărace.

Actuala criză sanitară provocată de COVID-19 va avea consecințe pe termen lung asupra 
dinamicii pieței forței de muncă; măsurile de autoizolare și distanțare socială au avut efecte 
vizibile asupra producției, cererii și comerțului, reducând activitatea economică și 
determinând niveluri mai ridicate de șomaj și deficite publice mai mari. Cu toate acestea, 
raportorul este de părere că realitatea actuală generată de pandemia de COVID-19 reprezintă 
un punct de cotitură pentru politicile demografice și are potențialul de a crea noi oportunități 
de dezvoltare a zonelor rurale și depopulate, deoarece crește interesul locuitorilor urbani de a 
se muta în zonele rurale. Prioritățile populației se schimbă: oamenii doresc mai mult spațiu în 
aer liber și au în prezent posibilitatea și flexibilitatea de a lucra de acasă.

Tendințele demografice afectează regiunile UE în moduri diferite și, prin urmare, nu există o 
descriere „general valabilă” a acestor tendințe; există efecte pozitive și negative ale 
deplasărilor de populație atât pentru „exportatori”, cât și pentru „receptori”. Regiunile de 
destinație se pot confrunta cu probleme precum integrarea migranților, dar se bucură și de 
avantajele de a primi forță de muncă tânără și calificată. Regiunile de origine sunt afectate de 
un număr tot mai mare de familii separate, dar beneficiază de banii returnați către ele.

Autoritățile locale și regionale au un rol important în identificarea și soluționarea tendințelor 
demografice, propunând soluții adaptate, în special pentru a rezolva problemele din zonele 
defavorizate care se confruntă cu dezavantaje naturale sau demografice grave și permanente. 
Comunitățile cele mai afectate sunt zonele rurale și slab populate, precum și zonele 
postindustriale și regiunile aflate în tranziție energetică și tehnologică.

Raportorul propune un raport INI structurat în trei capitole principale care prezintă 
provocările actuale la nivel local, regional și al Uniunii, soluția practică utilizată în prezent de 
autoritățile și părțile interesate vizate și, în sfârșit, recomandările de politică bazate pe aceste 
constatări. Raportul are în vedere diferite soluții, cum ar fi creșterea și potențarea atractivității 
investițiilor în aceste regiuni în ceea ce privește infrastructurile și cooperarea actorilor publici 
și privați pentru a furniza servicii de calitate într-un mod mai eficient în zonele slab populate 
și în zonele cu o densitate extrem de scăzută a populației.

Instrumentele propuse de Uniune pentru a inversa tendințele negative trebuie să fie simple, 
flexibile și atractive.

Pe lângă instrumentele existente, Comisia Europeană a propus noi măsuri acoperite de 



PR\1221183RO.docx 11/12 PE663.033v01-00

RO

REACT-EU pentru a răspunde în mod eficient consecințelor pandemiei de COVID-19 și 
inițiativa „Viziunea pe termen lung pentru zonele rurale”.

În particular, raportorul subliniază că libera circulație a forței de muncă reprezintă o piatră de 
temelie a competitivității Uniunii Europene. Totuși, ea influențează demografia, având 
implicații majore pentru regiunile UE și coeziunea lor economică, socială și teritorială. În 
acest context, se înregistrează diferențe demografice atât la nivelul Uniunii, cât și al statelor 
membre. El observă că PIB-ul pe cap de locuitor, nivelul veniturilor, rata ocupării forței de 
muncă și a fertilității, precum și îmbătrânirea populației sunt factori cu impact direct asupra 
demografiei.

Prezentul raport se axează în special pe dimensiunea locală și regională a declinului populației 
în anumite zone. În general, zonele rurale, postindustriale și periferice se confruntă cu o serie 
de situații specifice: acestea cunosc un declin important al populației, înregistrează un nivel al 
veniturilor medii inferior celui național sau european și au dificultăți de integrare teritorială cu 
alte regiuni, fiind astfel mai expuse riscului depopulării; evidențiază că regiunile rurale 
reprezintă în prezent 28 % din populația Europei, dar se preconizează că acest procent va 
scădea semnificativ în viitor.

Printre alți factori ai schimbărilor demografice, care forțează locuitorii zonelor menționate 
mai sus să plece sau care descurajeze alte persoane să se mute acolo, este important să se 
menționeze lipsa infrastructurii, inclusiv a internetului rapid în bandă largă și a rețelelor de 
transport, mai puține oportunități de angajare, accesul dificil la servicii de sănătate, mai puține 
oportunități de educație, îngreunând adaptarea la provocările schimbărilor tehnologice.

Mai mult, zonele urbane sunt și ele expuse depopulării, unul din cinci orașe din Europa 
confruntându-se cu scăderea populației începând din 1990; constată totuși că contracția 
urbană nu este întotdeauna un proces liniar continuu, ci poate fi deopotrivă episodică sau 
temporară, în funcție de contextul teritorial.

Pe de altă parte, concentrarea excesivă a populației în anumite zone urbane are deja efecte 
secundare, cum ar fi congestionarea traficului, costuri ridicate la locuințe și transport, poluare, 
deteriorarea calității vieții și expansiunea urbană, precum și un risc semnificativ de sărăcie și 
de excluziune socială pentru anumite segmente ale populației și, în consecință, imposibilitatea 
autorităților locale de a furniza servicii tuturor rezidenților din zonele urbane.

Raportorul este de părere că autoritățile locale și regionale au un rol crucial în elaborarea 
strategiilor teritoriale, ținând seama de nevoile de dezvoltare și de potențialul zonelor în 
cauză, inclusiv de tendințele economice, sociale și demografice; reamintește că strategiile de 
dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității reprezintă un instrument util ce 
poate fi utilizat pentru a îmbunătăți accesibilitatea și crea locuri de muncă. Agenda urbană a 
UE este instrumentul potrivit pentru a identifica principalele teme și acțiuni prioritare cu 
scopul de ameliora calitatea vieții în zonele urbane.

Raportorul subliniază că este nevoie să se simplifice și mai mult instrumentele politicii de 
coeziune pentru a permite o gestionare mai ușoară, dar în același timp accentuează că este 
nevoie de gestionarea resurselor financiare și maximizarea sinergiilor dintre diferitele fonduri 
ale UE.

În acest context, este important ca statele membre și Comisia să disemineze bunele practici 
privind utilizarea și beneficiile acestui tip de guvernanță și ale instrumentelor de planificare cu 
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scopul de a susține dezvoltarea policentrică.

În plus, investițiile în tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pot reduce distanța dintre 
utilizatori și atrage lucrători înalt calificați.


