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Politica regională și structurală se numără printre cele mai importante domenii politice ale 
Uniunii Europene. Nu numai din punct de vedere al mijloacelor financiare, ci, mai ales, 
pentru importanța ei pentru coeziunea socială, economică și teritorială a Uniunii Europene, 
precum și pentru dezvoltarea celor 268 de regiuni ale acesteia.

În multe locuri, regiunile Uniunii Europene sunt confruntate, în mare măsură, cu provocări 
similare. Astfel, ele trebuie să se confrunte cu globalizarea și restructurările economice 
accelerate legate de aceasta, deschiderea relațiilor comerciale, consecințele revoluției 
tehnologice, dezvoltarea economiei bazată pe cunoaștere, transformările demografice, precum 
și cu creșterea nivelului imigrației.  

Deși obiectivul politicii structurale a UE este de a sprijini regiunile în soluționarea 
provocărilor, potențialii solicitanți se văd puși în fața unor serioase obstacole în ceea ce 
privește utilizarea mijloacelor structurale ale Uniunii Europene. Este vorba, printre altele, de 
obstacole birocratice importante, de culegeri de norme prea voluminoase și greu de înțeles, de 
reglementări lipsite de transparență privind cofinanțarea, de șanse mici pentru schimbul de 
experiență dintre susținătorii proiectelor, precum și de posibilități destul de puțin clare de 
coordonare interregională.

O cale de depășire a acestor obstacole constă în dezvoltarea unei abordări concertate asupra 
practicilor confirmate din schimburile interregionale (best practices), pentru ca actorii 
regionali să poată recurge unii la experiențele altora. Este obiectivul acestui raport. Firește, în 
această privință se ridică atât probleme organizatorice, cât și probleme de conținut. Una dintre 
problemele cele mai important este să clarificăm ce înseamnă cele mai bune practici (best 
practices).  Desigur, acest concept este întrebuințat frecvent, în multe domenii, însă, o 
definiție clară și lipsită de echivoc nu există. 

Totodată, se pot enumera o serie de factori din domeniul politicii structurale și regionale a 
Uniunii  Europene care pot servi la identificarea celor mai bune practici. Raportoarea 
recomandă în acest sens următoarele puncte: 

 calitatea proiectului 

 respectarea principiului parteneriatului 

 durabilitatea măsurii

 respectarea egalității șanselor

 gradul de inovație al proiectului 

 eficiența utilizării mijloacelor, precum și  

 durata proiectului până la implementare

 capacitatea de transfer a proiectului, în sensul aplicării sale și în alte regiuni ale 

Uniunii Europene 
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Având în vedere multitudinea de aspecte ale politicii de coeziune a UE, raportul se va 
concentra, firește, asupra câtorva puncte fundamentale. Este vorba de:  

 Cercetare și dezvoltare / inovare

 Protecția mediului – protecția climei – o politică energetică durabilă

 Crearea de locuri de muncă de înaltă valoare

 Educația permanentă

 Dezvoltarea integrată a orașelor 

 Dezvoltarea demografică

 Cooperarea transfrontalieră

 Parteneriatele public - private

Pe baza proiectelor din regiuni, este necesară să fie identificați, prin factorii generali amintiți 
mai sus, factorii specifici pentru cele mai bune practici adaptați temelor fundamentale. 

Pe lângă aceste puncte de conținut, raportul se va ocupa și de probleme organizatorice. Mai 
ales în ceea ce privește mijloacele și măsurile prin care cele mai bune practici identificate să 
poată fi schimbate între actorii din regiuni, respectiv făcute accesibile acestora. 

Raportul „Best Practices in the field of Regional Policy and obstacles to the use of the 
Structural Funds” (Cele mai bune practici din domeniul politicii regionale și obstacolele din 
calea utilizării fondurilor structurale) va conține concluzii și recomandări pentru Comisia 
Europeană. 
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