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 1. INTRODUCERE ISTORICĂ.
Întrebările privind dezvoltarea urbană sunt în centrul obiectivului noii coeziuni teritoriale, 
precum şi al strategiei de la Lisabona. Motivul pentru această poziţie centrală este uşor de 
văzut atunci când se observă că oraşele sunt responsabile pentru generarea a 70-80% din PIB-
ul UE şi 80% din cetăţenii UE locuiesc în oraşe. Este important, de asemenea, să ne axăm 
asupra oraşelor datorită marii concentraţii de probleme de natură economică, ecologică şi 
socială care se regăsesc în aglomerările urbane. 
În consecinţă, Comisia Europeană şi Parlamentul European au o lungă istorie de abordare a 
acelor probleme urbane care sunt tratate mai bine în comun la nivel european. Importanţa 
acestor acţiuni întreprinse iniţial în cadrul iniţiativelor urbane a fost întotdeauna recunoscută 
de Parlament. Astfel, Parlamentul a încurajat în mod activ acţiuni în cadrul iniţiativelor 
urbane şi, în negocierile privind normele care guvernează fondurile structurale, care au fost 
adoptate în 2006, a luat iniţiativa şi a împins Comisia Europeană să recunoască necesitatea de 
a finanţa anumite proiecte de renovare privind locuinţele sociale şi conservarea energiei în 
zonele urbane din noile state membre. 
Comisia REGI ale Parlamentului a fost autorul unui număr de rapoarte şi avize influente, care 
au contribuit la definirea politicii de dezvoltare în domeniu1, culminând cu raportul 
Kallenbach privind Continuarea agendei teritoriale şi a Cartei de la Leipzig. Prezentul raport
trebuie văzut ca un capitol dintr-o serie de rapoarte care definesc poziţia dinamică a 
Parlamentului privind politica urbană. 
Principalele orientări politice şi progresul realizat în urma solicitărilor Parlamentului pentru 
acţiune pot fi rezumate după cum urmează: 

 Conferinţa preşedinţilor a conferit Comisiei REGI competenţă în chestiunile urbane; 

 În urma unei solicitări din partea Parlamentului, Comisia Europeană a stabilit un grup 
inter-serviciu privind dezvoltarea urbană prezidat de DG Politică Regională;

 Reuniunile ministeriale regulate pentru a discuta şi coordona dezvoltarea urbană 
constituie acum o trăsătură standard a preşedinţiilor UE succesive;

  Se dezvoltă o politică urbană tematică şi integrată spaţial;
 Se recunoaşte importanţa accesului la locuinţe disponibile de bună calitate;

 Relaţia dintre ocupare profesională, educaţie, cercetare, locuinţe, transport, mediu este 
bine stabilită, drept pentru care o abordare integrată sta la baza punerii în aplicare a 
politicii;

 Tratamentul specific regiunii al caracteristicilor spaţiale în dezvoltarea teritorială este 
acum standard; 

 Se recunoaşte importanţa parteneriatelor public-private şi a participării tuturor părţilor 
la dezvoltarea politicii;

 Se realizează dezvoltarea unui set simplu de indicatori de către ESPON;

 Rolul oraşelor în îndeplinirea obiectivelor de la Lisabona şi Göteborg este 
fundamental pentru întreaga politică UE;

                                               
1 A se vedea raportul Beaupuy privind „Dimensiunea urbană în contextul extinderii” şi raportul Andria privind 
„Locuinţele şi politica regională”.
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 Toate statele membre recunosc necesitatea de a lua măsuri specifice pentru a evita 
expansiunea urbană, pentru a asigura un standard înalt de construire în oraşe şi pentru 
a reduce poluarea.

 2. CE ÎNSEAMNĂ URBAN?

S-au făcut numeroase încercări pentru a se ajunge la o înţelegere comună a urbanului, 
existând definiţii ale ONU2, Băncii Mondiale3, OCDE4 şi ale ţărilor individuale. Cele mai 
multe, dacă nu toate, aceste definiţii se bazează pe informaţii statistice privind mărimea şi 
densitatea populaţiei. 

În timp ce, fără îndoială, există mari diferenţe în ceea ce priveşte distribuţia geografică a 
populaţiei unei ţări sau alteia, instituţiile europene s-au bazat până acum pe abordarea 
adoptată de Eurostat în ghidul său de referinţă privind statistica urbană şi regională 
europeană5, care identifică patru niveluri de unitate spaţială pentru care au fost colectate 
observaţii. Acestea variază de la oraşul central sau „nucleu”, trecând prin zonele urbane mai 
mari (LUZ) şi „nucleul” pentru nouă oraşe capitală unde conceptul de oraş administrativ nu a 
oferit unităţi spaţiale comparative, până la, în final, cartierele infraurbane (SCD).

 3. PROBLEME ŞI STATISTICI URBANE

Statisticile urbane sunt fundamentale pentru dezvoltarea unor politici inovatoare cu scopul de
a înfrunta provocările oraşelor. Sub controlul EUROSTAT, birourile de statistici naţionale au 
stabilit o bază de date cu 358 oraşe participante şi 330 de indicatori (Audit Urban). Baza 
de date deţine informaţii istorice pentru anii 1996, 2001 şi 2004 şi va începe să colecteze un 
număr limitat de variabile începând din 2009. Impunerea dimensiunii urbane a facilitat 
prezentarea problemelor principale în Carta de la Leipzig şi în rezoluţia PE. Auditul a 
identificat câteva dintre problemele principale pentru viitor, cum ar fi populaţiile îmbătrânite, 
migraţia şi depopularea. În Europa Centrală anumite oraşe se micşorează mai rapid decât 
altele, un exemplu fiind Leipzig. Datele suburbane au evidenţiat importanţa vecinătăţilor 
defavorizate care necesită îmbunătăţire fizică. Oraşele rămân principalele surse de poluare, 
afectând schimbările climatice; prin urmare, acestea au un rol major în combaterea poluării 
prin promovarea eficienţei energetice şi a sistemelor de transport urban curate. 

 4. DIMENSIUNEA URBANĂ ÎN POLITICA REGIONALĂ PÂNĂ ÎN 2006.

Din punct de vedere istoric, dimensiunea urbană a însoţit volumul principal de operaţiuni 
structurale. Din 1990, au existat proiecte urbane pilot. Din 1994, a existat programul de 
iniţiativă comunitară URBAN care a permis promovarea de modele de dezvoltare locală 

                                               
2 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf
3 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf
4 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492
5 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF
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integrată. Unul dintre exemplele de bună practică, care a fost urmat, este URBACT (Program 
European pentru Dezvoltare Urbană Durabilă).6

În perioada 2000-2006 au fost alocate 16 miliarde EUR în mod explicit pentru politica urbană 
în cadrul Fondurilor Structurale. Dintre acestea, 15 miliarde EUR pentru programele cu 
obiectiv 1 şi 2 s-au concentrat asupra regenerării urbane. Dincolo de măsurile specifice, 
Fondurile Structurale au finanţat un număr mare de măsuri în zonele urbane cuprinzând 
investiţii în infrastructură, sprijin pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi măsuri de integrare 
socială.7

 5. DIMENSIUNEA URBANĂ ÎN POLITICA REGIONALĂ 2007-2013.

În timp ce în perioada anterioară de programare s-a alocat finanţare specifică unor iniţiative 
urbane diverse, nu acesta este cazul în timpul perioadei 2007-2013. După adoptarea noilor 
regulamente care guvernează Fondurile Structurale, politica dezvoltării urbane a fost 
integrată în obiectivele de ocupare profesională şi de coeziune şi concurenţă regională, 
subliniind astfel importanţa pe care Uniunea o acordă acestui aspect al politicii de coeziune.8

LEGISLAŢIA ŞI IMPACTUL ACESTEIA

Regulamentul de stabilire a dispoziţiilor generale9 afirmă că trebuie să se ţină mai mult 
cont de municipii şi oraşe, în special cele de mărime mijlocie, prin dezvoltarea rolului lor în 
programare cu scopul de a promova regenerarea urbană. În cadrul programelor operaţionale 
cofinanţate de FEDR în cadrul obiectivelor de convergenţă şi de ocupare profesională şi 
concurenţă regională, regulamentul permite, de asemenea, statelor membre, regiunilor şi 
autorităţilor de gestiune să organizeze sub-delegaţii către autorităţile urbane cu privire la 
priorităţile privind regenerarea municipiilor şi oraşelor. Articolul 27 alineatul (4) din 
regulament indică în continuare că, acolo unde este cazul, cadrele de referinţă strategice 
naţionale (NSRF) vor include acţiuni legate de dezvoltarea urbană durabilă. Articolul 37 
alineatul (4) din acelaşi regulament indică faptul că, acolo unde este cazul, programele 
operaţionale vor cuprinde informaţii privind abordarea dezvoltării urbane durabile. La
articolul 37, regulamentul prevede că programele operaţionale (PO) finanţate din FEDR vor 
cuprinde, de asemenea, informaţii privind abordarea dezvoltării urbane durabile, acolo unde 
este cazul. Acestea pot cuprinde, de asemenea, lista oraşelor alese pentru abordarea
problemelor urbane şi procedurile pentru sub-delegare către autorităţile urbane, posibil prin 
intermediul unei subvenţii globale.  

                                               
6 URBACT este un program european care vizează cultivarea schimbului de experienţă între oraşele europene şi 
valorificarea-difuzarea cunoştinţelor privind toate probleme legate de dezvoltarea urbană durabilă. 
URBACT I (2002-2006) a fost aplicat cu succes în 217 oraşe din toată Europa pentru a acţiona 38 de proiecte 
diferite.
7 Cel de-al treilea raport privind coeziunea socială şi economică, 2004; ghidul UE privind dimensiunea urbană în 
politicile comunitare 2007-2013, 2007.
8 PE aprobă această schimbare în raportul Beaupuy.
9 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 coeziune şi de abrogare 
a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999.
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Regulamentul privind FEDR10 anticipează la articolul 8 faptul că, în cazul dezvoltării 
urbane durabile, FEDR poate finanţa operaţiuni care intră în domeniul ESF (într-o limită de
15% din creditele alocate de Comunitate fiecărei priorităţi cheie a unui program operaţional). 
Aceasta constituie o exceptare de la articolul 34 din regulamentul general, care fixează limita 
la 10%. Articolul prezintă, de asemenea, o listă a activităţilor care vor promova dezvoltarea 
urbană durabilă, cum ar fi: consolidarea creşterii economice, reabilitarea mediului fizic, 
redezvoltarea zonelor de tip brownfield, conservarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi 
cultural, promovarea antreprenoriatului, a ocupării forţei de muncă locale şi a dezvoltării 
comunitare şi furnizarea de servicii către populaţie ţinând cont de structurile demografice în 
schimbare. Articolul 8 din Regulamentul privind Fondul European de Dezvoltare Regională 
specifică în continuare că intervenţiile în zonele urbane aflate în pericol pot acoperi o sferă 
mai largă de asistenţă, susţinând dezvoltarea de strategii durabile, integrate şi participatorii 
pentru a aborda problemele sociale, de mediu şi economice care afectează zonele urbane.

Astfel, prin elaborarea de NSRF-uri şi PO-uri, statele membre sunt încurajate, dar nu 
obligate, să integreze dezvoltarea urbană durabilă ca o prioritate strategică. Totuşi, dată 
fiind importanţa oraşelor şi aglomerărilor urbane în sistemul economic european, lipsa unei 
acţiuni în acest sens ar putea nărui în mare măsură orice planuri pe care acestea le-ar fi putut 
avea de a fi un actant dinamic în eforturile Uniunii pentru a-şi atinge scopurile11.

Până în prezent, nu a existat nicio evaluare complexă a sferei de punere în aplicare a 
dimensiunii urbane din statele membre. Primele observaţii nu sunt însă foarte pozitive. De 
exemplu, autorităţile naţionale şi regiunile nu au decis să ofere oraşelor posibilitatea sub-
delegării, preferând să organizeze licitaţii în diferite politici de sector.

ORIENTĂRILE ŞI ROLUL ACESTORA

Împreună cu noile regulamente care guvernează Fondurile Structurale, Consiliul a emis şi
orientări strategice comunitare12. Orientările dedică o parte întreagă (2.1) contribuţiei 
oraşelor la creştere şi crearea de locuri de muncă.

Orientările strategice comunitare subliniază că una dintre trăsăturile politicii de coeziune –
spre deosebire de politicile sectoriale – stă în capacitatea de a se adapta la necesităţi şi
caracteristici particulare anumitor provocări şi oportunităţi geografice. Prin urmare, atunci 
când dezvoltă programe şi priorităţi, statele membre trebuie să acorde atenţie deosebită 
acestor dimensiuni teritoriale  specifice. Orientările strategice comunitare indică faptul că ar 
putea fi luate în considerare trei dimensiuni cheie ale politicii urbane: 

 rolul oraşelor ca motoare ale dezvoltării regionale şi centre ale inovaţiei

 necesitatea de a îmbunătăţi coeziunea internă a zonelor urbane (de exemplu abordarea 
excluziunii sociale, ratele ridicate şi în creştere ale criminalităţii, înrăutăţirea calităţii 
vieţii în zonele urbane defavorizate)

                                               
10 Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul 
European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/1999.
11 Obiectivele de la Lisabona şi Göteborg.
12 Decizia (CE) nr. 2006/702 a Consiliului din 6 octombrie 2006 privind orientările strategice comunitare în 
materie de coeziune.
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 promovarea unei dezvoltări regionale mai policentrice şi a unei dezvoltări echilibrate a 
zonelor urbane şi metropolitane

Orientările susţin, de asemenea, planurile de dezvoltare urbană integrată. Conform 
orientărilor, pregătirea unui plan pe termen mediu şi lung pentru dezvoltare urbană durabilă 
constituie în general o pre-condiţie pentru succes, deoarece aceasta asigură coerenţa 
investiţiilor şi a calităţii lor ecologice.

Trebuie să se evidenţieze faptul că Comisia a lucrat în strânsă colaborare cu autorităţile 
naţionale pentru a integra priorităţi pentru dezvoltare urbană durabilă în NSRF-uri. Totuşi, 
este discutabil în ce măsură spiritul orientărilor este respectat în statele membre.

INSTRUMENTE DE INGINERIE FINANCIARĂ ŞI UTILIZAREA ACESTORA

Regulamentele actuale revizuite permit autorităţilor de gestiune să aibă acces la o gamă largă 
de parteneriate publice/private în gestionarea fondurilor distribuite pentru dezvoltare urbană. 
Astfel, fondurile structurale pot finanţa o operaţiune de inginerie financiară, cum ar fi fonduri 
de capital de risc, fonduri de garanţie sau fonduri de împrumut. Comisia Europeană şi BEI au 
dezvoltat trei instrumente financiare, şi anume JEREMIE13, JASPERS14 şi JESSICA15. 

JESSICA (Sprijin European Comun pentru Investiţii Durabile în Zonele Urbane) prezintă cel 
mai mare interes pentru dezvoltarea urbană. Acesta vizează realizarea unui efect de pârghie 
cu resursele financiare disponibile. Fondurile recuperate trebuie reinvestite în dezvoltare 
urbană sau realocate autorităţii de gestiune pentru alte proiecte urbane. De fapt, Jessica se află
în prezent în etapele de început. Primele rezultate de evaluare sunt aşteptate în septembrie 
2008, când grupul de lucru german privind punerea în aplicare a instrumentului Jessica va 
raporta.

URBACT II
Al doilea ciclu al programului, URBACT II (2007-2013), merge pe urmele programului 
URBACT I (2002-2006). Provocarea URBACT II este de a îmbunătăţi eficienţa politicilor de 
dezvoltare urbană durabilă în Europa avându-se în vedere punerea în aplicare a Strategiei 
europene de la Lisabona-Göteborg (Prioritate concurenţei, creşterii şi locurilor de muncă). În 
cadrul URBACT II este interesant de notat că, prin încorporarea obiectivelor „Regiunilor
pentru schimbare economică”, programul a solicitat fiecărui oraş partener să se angajeze la un 
plan de dezvoltare urbană integrat. Se observă, de asemenea, distanţa mare dintre iniţiative şi 
realitatea de la faţa locului, dintre tehnicieni şi factorii de decizie politică. Se observă, de 
asemenea, că schimbarea scării geografice modifică natura subiectului.

 6. Realizările preşedinţiilor succesive.

Deoarece politica urbană este o problemă interguvernamentală, importanţa preşedinţiilor 
succesive pentru intensificare în acest domeniu este crucială.

                                               
13 Facilitează accesul la finanţare pentru demararea de afaceri, dezvoltarea de micro-întreprinderi şi IMM-uri 
14 Susţine pregătirea de proiecte majore
15 Susţine ingineria financiară în domeniul dezvoltării urbane.
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GERMANIA:
Preşedinţia germană a recunoscut faptul că era zonelor de afaceri şi rezidenţiale optimizate 
individual, a centrelor comerciale supradimensionate şi a spaţiilor de circulaţie mari s-a 
încheiat. În oraşe trebuie să existe un amestec mai mare de zone de locuit, de lucru şi de 
relaxare. Trebuie abordată problema şomajului în zonele interurbane sărace, precum şi 
cerinţele educaţionale ale tinerilor care locuiesc în acestea. Evenimentul culminant al 
preşedinţiei germane a fost semnarea Cartei de la Leipzig.

PORTUGALIA

Preşedinţia portugheză a adoptat primul plan de acţiune pentru punerea în aplicare a Agendei
teritoriale şi a aprofundat discuţiile privind definirea conceptului de coeziune teritorială.

SLOVENIA:
Preşedinţia slovenă a încurajat discuţia privind rolul şi contribuţia planificării urbane în 
abordarea provocărilor schimbărilor climatice şi promovarea unei eficienţe energetice 
mai mari. Aceasta a subliniat, de asemenea, importanţa abordării integrate a politicii şi 
gestionării proiectului. 

FRANŢA:

Preşedinţia franceză doreşte să înceapă procesul de elaborare a „listei de control” pentru 
punerea în aplicare a Cartei  de la Leipzig. Lista de control ar reprezenta un tabel dinamic care
urmează a fi dezvoltat de toţi participanţii. Aceasta ar fi supusă unei adaptări continue. Ideea 
este de a nu stabili un set de reguli statice; flexibilitatea a fost la ordinea zilei pentru a 
răspunde marii varietăţi a necesităţilor diverselor municipii şi oraşe europene.

REPUBLICA CEHĂ:

Republica Cehă elaborează în prezent documente la nivel naţional, inclusiv o metodologie 
pentru a dezvolta planuri de dezvoltare urbană integrată. Republica Cehă va continua discuţia 
privind abordarea comună a coeziunii teritoriale în UE şi priorităţile acesteia. Ca problemă 
importantă şi inseparabilă va fi urmărit subiectul eficienţei politicii regionale şi teritoriale. În 
cadrul preşedinţiei se va organiza un eveniment numit Ziua Urbană Europeană.

 7. O serie de idei cu privire la orientări viitoare:

După cum se poate vedea din cele prezentate mai sus, se face mult la nivel 
interguvernamental şi de organizaţie internaţională cu privire la problemele urbane şi 
dimensiunea urbană în politica regională. Dacă strategia de la Lisabona ar intra în vigoare în 
viitor, coeziunea teritorială şi componenta acesteia, dezvoltarea urbană, vor constitui 
responsabilitatea comună a statelor membre şi a Uniunii.

Sistemele constituţionale foarte diferite ale statelor membre şi relaţiile diferite dintre guvernul 
central şi autorităţile locale şi regionale militează împotriva oricărei forme de metodologie 
armonizată şi, în timp ce îmbunătăţirea eficienţei diferitor niveluri de guvernanţă, poate şi 
trebuie să constituie o preocupare a dezvoltării regionale, îmbunătăţirile trebuie să se facă 
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acordându-se consideraţia cuvenită constrângerilor constituţionale.
DEFINIREA URBANULUI

Există o mare diversitate între statele membre cu privire la faptul care municipalităţi sunt 
luate în considerare pentru a fi etichetate ca urbane. Este foarte neclar ce este spaţiul urban, 
deoarece nu există o definiţie universală. Totuşi, pare foarte dificil să se genereze o definiţie 
clară comună şi deci problema definiţiei ar trebui lăsată în seama statelor membre conform 
principiului subsidiarităţii.
PROBLEME ŞI STATISTICĂ URBANĂ

Problemele urbane şi modul de gestionare a acestora în avantajul tuturor părţilor implicate 
variază de la ţară la ţară şi de la oraş la oraş. Declinul demografic, îmbătrânirea populaţiei şi 
pierderea de populaţii în oraşe precum Leipzig vor permite ca protecţia strictă a zonelor verzi 
să fie însoţită de măsuri pentru revitalizarea zonelor interioare ale oraşului şi a siturilor de tip 
brownfield, fără a declanşa o tendinţă de creştere a preţurilor la proprietăţi şi teren. Aceleaşi 
măsuri aplicate Londrei sau Parisului pot ridica preţurile pentru teren şi proprietăţi atât de 
mult încât să aibă un efect negativ asupra investiţiilor interne, creării de locuri de muncă, 
recrutării de personal calificat sau redezvoltării necesare. O astfel de observaţie demonstrează 
necesitatea adaptării a priori a ideilor bune la necesităţile reale de la faţa locului. Un oraş care
cunoaşte o prosperitate socială şi economică va trebuie să se extindă nu doar ascendent, 
revitalizând în acelaşi timp zonele centrale; acesta va trebui, de asemenea, să se extindă 
lateral16. În mod clar, schimbul de experienţă şi bună practică în studierea unui astfel de 
fenomen va fi de ajutor, dar este imposibil să se stabilească o regulă generală. Continuarea 
unei definiri a strategiei de dezvoltare teritorială, socială şi economică necesită ca noţiunea de 
urban să fie limitată la acele zone unde există un set clar de date disponibile, deoarece 
problemele se pot măsura doar cu date clare şi concise. 
DIMENSIUNEA URBANĂ ÎN POLITICA REGIONALĂ

Punerea în aplicare a dimensiunii urbane necesită o monitorizare mai riguroasă, indicatori mai 
precişi şi dezvoltarea de metodologii similare pentru punerea în aplicare a dezvoltării urbane 
durabile integrate. 

S-ar părea că, deşi ideea unei politici de punere în aplicare transsectoriale integrate inspiră un 
presupus devotament, structurile de guvernare din statele membre sunt adesea prost adaptate 
pentru încurajarea cooperării orizontale. Prin urmare, rezultatul este o lipsă de 
metodologie adaptată la necesităţi. Absenţa unei structuri de gestionare transsectorială cu 
autoritatea de a asigura coordonarea necesară şi de a lua apoi deciziile necesare poate 
constitui o problemă majoră. 

Un mod de a depăşi problema punerii în aplicare a fost adoptat de Uniune prin crearea IEVP17

pentru a facilita cooperarea transfrontalieră. Posibilitatea dezvoltării unei structuri de 
gestionare similare, responsabilă cu punerea în aplicare a unei metodologii pentru întreaga UE 
de punere în aplicare a unei abordări integrate a dezvoltării urbane durabile ar putea fi studiată 
fructuos. 
SUB-DELEGAREA

                                               
16 A se observa problemele specifice ale Bruxelles-ului.
17 Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat.
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Programele de dezvoltare urbană trebuie concepute şi executate la nivel local şi regional de 
către cei care înţeleg localnicii şi mediul de afaceri. În acest context, sub-delegarea este un 
instrument foarte important, atât pentru sporirea capacităţii administrative de gestionare 
locală, cât şi pentru a deveni un factor real al creşterii teritoriale şi europene. 

Faptul dacă organizaţiile regionale sau sub-regionale dobândesc într-adevăr responsabilităţi 
mai mari pentru programarea şi furnizarea fondurilor structurale depinde nu doar de crearea 
unui cadru pozitiv la nivel UE, prin prisma regulamentelor şi orientărilor, ci şi de măsura în 
care guvernele naţionale şi autorităţile de gestiune sunt pregătite să accepte şi să justifice
implicarea lor directă sporită.

Se pune sub semnul întrebării măsura în care cadrul voluntar funcţionează. În viitor, trebuie să 
se prevadă rolul clar al oraşelor pe lângă guvernele naţionale şi regionale ca organisme 
intermediare, în contextul abordării guvernanţei multinivel.

PLANURI DE DEZVOLTARE URBANĂ INTEGRATĂ

Cu privire la nivelul urban, adesea au fost deja concepute planuri de dezvoltare. Pentru ca 
planurile de dezvoltare urbană să fie viabile, este esenţial să se conceapă structura de luare de 
decizii şi gestionare reprezentativă. Mai mult, ideea planului de dezvoltare urbană integrată 
constituie un progres doar dacă sunt disponibile suficiente resurse.

JESSICA.

În mod clar, Jessica ar trebui să constituie un instrument de bază pentru finanţarea proiectelor 
de dezvoltare urbană durabilă. Trebuie să se sublinieze principiul central al instrumentului 
JESSICA şi potenţialul său pentru creştere economică.
ABORDARE INTEGRATĂ LA DIMENSIUNEA URBANĂ

În afară de politica regională, există şi alte politici financiare comunitare care influenţează 
oraşele şi care oferă, de asemenea, resurse financiare care pot fi utilizate pe teritoriile oraşelor. 
Printre acestea, politica europeană în domeniul transportului şi politica europeană în domeniul 
dezvoltării şi cercetării par a fi cele mai importante. Pe viitor, aceste politici trebuie să fie mai 
strâns corelate cu politica de coeziune.
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