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Necesitatea guvernanţei pentru progresul dezvoltării durabile

Pentru realizarea dezvoltării regionale, nu este suficient să se convină asupra a ceea ce trebuie 
făcut ci este primordială stabilirea mecanismelor privind modul de realizare, adică guvernanţa. 
Politicile la scară regională şi urbană trebuie să se înscrie într-o strategie de dezvoltare 
integrată. Trebuie stabilite mecanisme care să permită evitarea faptului ca diferite politici să 
intre în contradicţie. Progresul dezvoltării durabile nu este posibil decât prin îmbunătăţirea 
guvernanţei. 
Studiul solicitat de Departamentul tematic al Parlamentului European privind „Guvernanţa şi 
parteneriatul în politica regională” a pus în evidenţă diferenţele şi dificultăţile în aplicarea 
principiului parteneriatului. În realitate, nu există un model de parteneriat unic ci 27 de 
modalităţi diferite de punere în aplicare ţinând cont de caracteristicile instituţionale ale 
fiecărui stat membru. Un parteneriat reuşit solicită în fapt o anumită investiţie la începutul 
evoluţiei, care însă constituie apoi un câştig în materie de timp, bani şi eficacitate. 
Pe teren, conceperea şi stabilirea dezvoltării regionale se ciocnesc adesea de diviziunile 
artificiale între sectoare sau entităţi administrative şi politice. Structurile corespund din ce în 
ce mai puţin necesităţilor cetăţenilor într-o lume din ce în ce mai interdependentă. 
Iată câteva exemple de situaţii de blocaj care ar trebui soluţionate de guvernanţă:

 Organizaţiile publice (Uniunea Europeană, statul, regiunea, comunele şi altele) dispun 
de puteri proprii, de bugete proprii, de opţiuni strategice proprii, de calendare proprii. 
Cum să se stabilească o legătură privind subiectele comune?

 La fiecare nivel sunt stabilite politici sectoriale: transport, educaţie, social, cultură, 
cazare, energie etc. Prevăd factorii de decizie consecinţele asupra celorlalte politici?

 Pe acelaşi teritoriu (de exemplu comună, regiune), reglementările europene FEDER 
(Fondul European de Dezvoltare Regională) preconizează abordarea integrată. Este 
aceasta practicată? Ce se întâmplă cu utilizarea celorlalte fonduri structurale precum: 
FEADR – FSE – cel de-al şaptelea Program cadru pentru cercetare şi dezvoltare
(PCRD) pe acelaşi teritoriu ?

 Între serviciile fiecărei instituţii (atât Direcţiile Generale ale Comisiei, cât şi serviciile 
urbane trecând prin ministere şi serviciile consiliilor regionale), care sunt metodele de 
lucru utilizate în mod regulat pentru funcţionarea în transversalitate?

 În anumite state membre ale Uniunii Europene, trebuie completată descentralizarea 
pentru a aborda mai bine subiectele regionale şi locale. 

De la conceptul de abordare integrată la instrumentul guvernanţei

Conceptul de abordare integrată, adică integrarea mai profundă a tuturor politicilor care 
prezintă un impact teritorial, economic şi social, este din ce în ce mai mult promovat în 
legislaţia europeană. Conceptul s-a născut din necesitatea de a ieşi din compartimentări.
În prezent acesta este considerat drept o necesitate, astfel încât se regăseşte în numeroase texte 
ale instituţiilor europene, mai ales în domeniul politicii de coeziune. A devenit un leitmotiv 
pentru a face mai eficace politicile europene. Dar cum să se facă trecerea de la concept la 
punere în practică?
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Dacă abordarea integrată este recunoscută ca fiind necesitatea de a lua în considerare 
tematicile diferite legate de un acelaşi proiect, guvernanţa este mecanismul de realizare 
a acesteia. Guvernanţa este modalitatea de stabilire a modurilor de cooperare şi decizie:
 privind acelaşi subiect
 între diferiţii actori publici şi privaţi
 între diferitele entităţi teritoriale
 între diferitele politici publice

Pentru a face operaţională guvernanţa, trebuie utilizat instrumentul gestiunii proiectelor. 
Gestiunea proiectelor se bazează pe anumite reguli, adesea foarte simple. Acest instrument 
care îşi are originea în principal în lumea întreprinderii nu doar permite unei întreprinderi să 
creeze un produs nou într-un mediu din ce în ce mai complex, ci este valabil în mod egal în 
vederea reuşitei proiectelor finanţate din fondurile structurale. Este un instrument pentru 
organizarea interacţiunii dintre diferiţii actori implicaţi şi care permite, prin urmare, ca 
abordarea integrată să devină operaţională. 

Noi forme de guvernanţă sunt deja puse în funcţiune de Uniunea Europeană

De exemplu: 

 Iniţiativele comunitare, precum URBAN I şi II în cartierele urbane şi LEADER în 
zonele rurale, au demonstrat performanţa sistemului.

 Comisia Europeană a înfiinţat o unitate de şoc destinată problemelor urbane cu 
participarea celor 12 DG coordonate de DG REGIO.

 URBACT a multiplicat reţelele care practică guvernanţa sub forma gestiunii proiectelor. 
Iar din mai 2008 şapte reţele sunt special destinate guvernanţei.

 Regulamentul general pentru fondurile structurale solicită la articolul 11 aplicarea 
principiului parteneriatului, adică consultarea şi implicarea societăţii civile şi a actorilor 
socio-economici în conceperea şi punerea în aplicare a programelor operaţionale. 

 Statele membre au convenit asupra Agendei Teritoriale, un document strategic destinat 
să crească luarea în considerare a dimensiunii teritoriale a politicilor naţionale şi 
europene. O linie de acţiune din primul program de punere în aplicare a agendei 
teritoriale, conţinând mai multe acţiuni, este destinată exclusiv consolidării teritoriale la 
mai multe niveluri.  Pentru a lua mai bine în considerare şi pentru a controla impactul 
teritorial al politicilor publice, este indispensabil să se optimizeze interacţiunea dintre 
diferitele entităţi teritoriale. 

 Înfiinţarea Grupului European de Cooperare Transfrontalieră (G.E.C.T.) (având ca prim 
exemplu Eurometropola Lille-Tournai-Courtrai în ianuarie 2008) implică utilizarea unei 
noi guvernanţe.

 În cadrul celui de al şaptelea Program-cadru pentru cercetare şi dezvoltare 
(PCRD)(Acţiune de sprijin), Comisia Europeană a lansat SOCIAL POLIS, o Platformă 
socială privind coeziunea socială în oraşe.

 În viitoarea sa Carte Verde privind coeziunea teritorială, Comisia Europeană va aborda 
guvernanţa.
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 În sfârşit, în partea consacrată coeziunii teritoriale, Tratatul de la Lisabona impune de 
asemenea să se acorde o atenţie specială problemei guvernanţei. 

PROPUNERI

Introducere
Noile metode de guvernanţă nu înlocuiesc instituţiile publice (europene, naţionale, regionale 
şi locale) care dispun de competenţe şi bugete, dar le oferă acestora posibilitatea de a-şi pune 
în aplicare propriile politici în mod coerent împreună cu ansamblul actorilor (publici şi 
privaţi) interesaţi de acelaşi subiect. 

Se cuvine, prin urmare, de acum înainte să se aleagă şi să se pună în aplicare acţiunile care 
vor permite dezvoltarea calitativă şi cantitativă a noilor metode de guvernanţă. 

Guvernanţa şi fondurile europene
 În ce mod poate fi îmbunătăţită guvernanţa în punerea în aplicare a Fondurilor 

Structurale astfel încât programele operaţionale 2007-2013 să fie cât mai eficace 
posibil?

 Ce măsuri de guvernanţă poate iniţia Comisia Europeană pentru a obţine articularea 
diferitelor fonduri comunitare (Fonduri Structurale, PCRD, FEP, FEADER, etc.)?

 Este necesar să se realizeze fuziunea Fondurilor de Coeziune şi a FEDER cu alte
fonduri în viitoarea politică de coeziune post-2013?

 Începând cu 2014, trebuie prevăzute reglementări care să facă obligatorie abordarea 
integrată şi utilizarea instrumentelor de guvernanţă pentru a putea beneficia de 
fondurile europene (respectând subsidiaritatea)?

Propuneri de dezvoltare a guvernanţei în sânul organizaţiilor publice?

 Poate Comisia Europeană elabora linii directoare în vederea punerii în aplicare a 
unei guvernanţe care să respecte cadrul instituţional al statelor membre?

 Trebuie definite în mod mai precis responsabilităţile autorităţilor regionale în 
privinţa articolului 274 din Tratatul de la Lisabona care prevede descentralizarea 
responsabilităţii de punere în aplicare a programelor spre nivelul regional?

 Trebuie înfiinţat un Consiliu de Miniştri formal responsabil cu dezvoltarea teritorială 
pentru a face ca politica de coeziune şi dimensiunea teritorială să progreseze?

 În ce mod pot Comisia Europeană, statele membre şi autorităţile regionale şi locale să 
încurajeze dezvoltarea unei veritabile guvernanţe a proiectelor rural-urbane şi 
periurbane?

 În ce mod pot instituţiile europene promova utilizarea Grupului European pentru 
Cooperare Teritorială (G.E.C.T.) în calitate de instrument de guvernanţă transfrontalieră 
şi cu ce instrumente pentru a asigura reuşita acestuia?
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 În ce mod se poate promova punerea în aplicare a acţiunilor privind guvernanţa primului 
program de punere în aplicare a Agendei Teritoriale hotărâte cu ocazia Consiliul de la 
Açores din 23 noiembrie 2007 ?

 În ce mod trebuie adaptat regulamentul intern al Parlamentului European pentru a 
permite o activitate transversală privind subiectele care implică mai multe comisii 
parlamentare încredinţând sarcina unui grup temporar (de exemplu după modelul 
Comisiei temporare pentru perspectivele financiare)?

Indicatorii şi măsurările rezultatelor noilor guvernanţe 
 În ce mod poate Comisia Europeană, în colaborare cu actorii implicaţi, să elaboreze

indicatori ai punerii în aplicare a guvernanţei?
 În ce mod se poate utiliza noul program ORATE pentru a lucra pe baza indicatorilor de 

guvernanţă?

 În cadrul preşedinţiei franceze a UE va fi lansată ideea de a crea o „etichetă de oraş
durabil” care include elaborarea unei referenţial al oraşului durabil. În ce mod se poate 
asigura că dimensiunea guvernanţei face parte din noţiunea de oraş durabil şi este 
inclusă într-un referenţial privind oraşul durabil?

 În ce mod se poate aplica principiul parteneriatului în etapa de evaluare? 
 În ce măsură poate fi axată procedura de audit ex-post mai mult pe impactul proiectelor?

 Ce mecanisme pot fi stabilite pentru a permite o selecţie de calitate a partenerilor în 
cadrul aplicării principiului parteneriatului?

 În ce măsură poate fi axată evaluarea ex-post mai mult pe aspectul calitativ al 
proiectelor?

 În ce mod se pot promova, din momentul punerii în aplicare a proiectelor, proceduri 
obligatorii de evaluare a impactului?

A explica – a convinge – a forma – a difuza bunele practici ale guvernanţei
 Ce alte acţiuni pot fi luate în considerare pentru a dezvolta difuzarea bunelor practici în 

materie de guvernanţă?
 În ce măsură pot reţelele europene existente să îşi dezvolte acţiunile în materie de 

guvernanţă şi să contribuie în acest mod în vederea unor metode de guvernanţă mai 
operaţionale?

 În ce mod se pot utiliza numeroasele reţele existente între oraşe şi regiuni pentru a 
difuza expertiza în gestiunea proiectelor?

 În ce mod pot fi stimulaţi aleşii şi funcţionarii din administraţia publică să utilizeze 
resursele financiare ale asistenţei tehnice pentru a fi formaţi în guvernanţă şi, în special 
în gestiunea proiectelor?

 Se poate atribui un rol mai structurat universităţilor şi altor instituţii de învăţământ 
superior sau tehnic în cadrul dezvoltării guvernanţei?

 Care poate fi rolul Comitetului Regiunilor în vederea promovării noilor metode de 
guvernanţă?
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