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Introducere

Obiectivul prezentului document de lucru priveşte două aspecte: în primul rând, să ofere o 
analiză a Cărţii Verzi privind coeziunea teritorială şi să prezinte unele idei iniţiale ale 
raportorului ca răspuns la această importantă lucrare de politică. În acest stadiu al dezbaterii, 
prezentul document va prezenta numai problemele principale ce trebuie discutate în cadrul 
proiectului de raport şi va oferi răspunsul iniţial al raportorului la acestea. Al doilea obiectiv 
este crearea unui consens în ceea ce priveşte direcţia de bază conform căreia prezentul raport 
trebuie să faciliteze organizarea dezbaterii din cadrul Comisiei pentru dezvoltare regională. 
Raportorul este convins că Parlamentul European va adopta în curând o opinie clară nu numai 
în ceea ce priveşte înţelegerea şi rolul coeziunii teritoriale, ci şi în ceea ce priveşte viitorul 
politicii regionale a UE.

Raportul din proprie iniţiativă are ca obiectiv răspunsul nu numai în ceea ce priveşte Cartea 
verde privind coeziunea teritorială, ci şi în ceea ce priveşte cel de-al cincilea raport 
intermediar privind coeziunea economică şi socială. Cel din urmă a fost deja dezbătut în 
septembrie în cadrul Comisiei pentru dezvoltare regională şi, prin urmare, analiza acestuia va 
fi prezentată pe scurt la sfârşitul prezentului document de lucru.

Context 

În cadrul raportului său din proprie iniţiativă, „Rolul coeziunii teritoriale în dezvoltarea 
regională” (raportorul: Ambroise Guellec), adoptat la 28 septembrie 2005, Parlamentul 
European a solicitat Comisiei Europene să acţioneze imediat în vederea publicării unei „Cărţi 
albe privind coeziunea teritorială”. La acea vreme, acest fapt indica în mod clar că, din 
punctul de vedere al Parlamentului European, conceptul „coeziunii teritoriale” urma să fie util 
în cadrul dezvoltării ulterioare a politicii regionale UE. Pentru acest motiv, conceptul trebuie 
definit în mod corespunzător. Includerea cuvântului „teritorial” alături de „economic şi 
social” lângă coeziune în cadrul Tratatului de la Lisabona (articolul 3 şi articolul 174 din 
Tratatul UE), consolidează acest concept, care, cu toate acestea, rămâne oarecum neclar ca 
definiţie, metode şi abordare. 

Totuşi, începând cu anii ’90, coeziunea teritorială era deja în dezbatere generală. În 1999, 
Programul de Dezvoltare a Spaţiului Comunitar (PDSP) a iniţiat un proces ce a dus în 2007 la 
adoptarea „Agendei teritoriale a UE” de către miniştrii UE responsabili cu planificarea şi 
dezvoltarea spaţiului urban. Aceste documente de politică au pus un accent sporit pe faptul că 
rolul coeziunii teritoriale va fi important în asigurarea unei dezvoltări armonioase şi durabile 
pe întreg teritoriul Uniunii. Parlamentul European a răspuns pozitiv la această abordare în 
cadrul raportului său privind „Urmărirea Agendei teritoriale şi a Cartei de la Leipzig” 
(raportor: Gisela Kallenbach), reiterând solicitarea sa pentru o definire clară a coeziunii 
teritoriale în cadrul viitoarei Cărţi verzi privind coeziunea teritorială.

Conţinutul Cărţii verzi a Comisiei

Comisia Europeană a adoptat în final Cartea verde privind coeziunea teritorială la 6 octombrie 
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2008 având titlul „Transformarea diversităţii teritoriale în putere”. Cartea nu oferă o definiţie 
a „coeziunii teritoriale”; aceasta lansează, în schimb, o consultare amplă cu autorităţile 
regionale şi locale, cu asociaţii, ONG-uri şi societatea civilă cu scopul de a promova 
înţelegerea comună a acestui concept nou, precum şi implicaţiile sale pentru politica regională 
viitoare a UE. Pentru ca acest lucru să fie posibil, Cartea oferă o listă cu întrebări concrete ce 
acoperă diferite aspecte, inclusiv o definiţie. Această consultare publică va fi deschisă până la 
sfârşitul lunii februarie 2009. 

Potrivit Cărţii verzi, coeziunea teritorială are ca obiectiv asigurarea unei dezvoltări 
armonioase a tuturor teritoriilor UE şi să ofere tuturor cetăţenilor posibilitatea de a profita la 
maxim de caracteristicile inerente ale acestor teritorii. Cartea verde propune ca diversitatea să 
fie transformată concret într-un capital şi un avantaj competitiv care să contribuie la 
dezvoltarea durabilă a întregii UE. Principala provocare este, astfel, ajutorarea teritoriilor de 
a-şi valorifica capitalul. În acest scop, Cartea verde admite că soluţiile eficiente necesită 
deseori o abordare integrată şi o cooperare între diferite autorităţi şi părţi interesate implicate. 
Cartea face, de asemenea, o trimitere specială la necesitatea guvernării îmbunătăţite a politicii 
de coeziune pentru ca aceasta să devină mai flexibilă şi mai capabilă să se adapteze la cel mai 
adecvat nivel de intervenţie necesar.

Cartea verde îşi îndreaptă atenţia asupra nevoii de asigurare a unei dezvoltări echilibrate între 
urban şi rural şi sugerează mijloace ce ar împiedica depopularea şi expansiunea urbană. 
Cartea elaborează trei concepte-cheie, bazate pe politicile specifice ce trebuie dezvoltate: 
concentrare, conectare şi cooperare:

 Concentrarea aduce avantaje, cum ar fi productivitate ridicată şi creativitate, însă şi 
efecte negative, în special în ceea ce priveşte costurile legate de mediul înconjurător, 
congestia, preţul pământului şi excluderea socială. Astfel, coeziunea teritorială se 
referă la un echilibru dintre câştigurile provenite din concentrare şi nevoia de creare a 
unui potenţial teritoriu la o scară mai largă, pentru a maximiza contribuţia la 
prosperitatea Uniunii ca întreg.

 Conectarea subliniază nevoia de îndreptare spre o Europă integrată care să ofere 
acces rapid şi eficient la pieţe, servicii şi personal. Aceasta include transportul, dar şi 
infrastructurile ce stau la baza funcţionării eficiente a pieţei unice, precum cele ce 
garantează accesul la sănătate şi la educaţie, la conexiuni de bandă largă sau la reţele 
de energie. Toate aceste conexiuni rămân în prezent distribuite inegal pe teritoriul 
Uniunii. 

 Cooperarea a reprezentat întotdeauna un pilon important pentru politica de coeziune. 
Cartea verde argumentează că, pentru a adresa problemele de natură transfrontalieră,
cum ar fi naveta sau mediu înconjurător, trebuie făcute şi mai multe eforturi în acest 
domeniu. Cooperarea trebuie să aibă loc la multe niveluri şi să includă parteneri noi. 

Comisia admite, de asemenea, provocările speciale privind dezvoltarea cu care se confruntă 
regiunile cu caracteristici geografice specifice (munţi, insule, zone slab populate) şi ia în 
considerare necesitatea unor măsuri de politici speciale care să contribuie la rezolvarea 
acestor probleme. În cele din urmă, Comisia subliniază un număr de politici sectoriale UE, 
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care au un impact teritorial puternic (de exemplu transportul, energia, primul pilon al PAC, 
ocuparea forţei de muncă, mediu), evidenţiind importanţa creării unei sinergii între acestea. 
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Formularea răspunsului Parlamentului: observaţiile iniţiale ale raportorului

A. CARTEA VERDE

 Adoptarea unei Cărţi verzi: Raportorul salută adoptarea Cărţii verzi privind coeziunea 
teritorială, dat fiind că aceasta răspunde la o cerere de lungă durată din partea 
Parlamentului European. În ciuda faptului că Tratatul de la Lisabona nu este încă 
ratificat şi, prin urmare, „coeziunea teritorială” nu se bazează actualmente pe un tratat 
oficial, prezenta Carte verde oferă o primă analiză a acestui concept ce va fi prioritate-
cheie pentru Uniune, alături de coeziunea economică şi socială.

 Definiţii: Prezenta Carte verde este, totuşi, lipsită de ambiţie, astfel încât nu oferă o 
definiţie concretă a acestui concept nou, aşa cum s-a anticipat iniţial. În termeni 
concreţi, aceasta implică o întârziere suplimentară în operaţionalizarea noţiunii de 
„coeziune teritorială”. Trebuie subliniat că Parlamentul European aşteaptă o definiţie 
clară a coeziunii teritoriale, care să rezulte din consultarea publică, agreată unanim, 
împărtăşită şi înţeleasă de către toate părţile interesate din domeniul politicii regionale. 

 Consultare publică: În acest sens, raportorul salută lansarea unei consultări publice 
privind coeziunea teritorială. Succesul acestui proces este direct legat de participarea 
absolută la această dezbatere a diferitelor părţi interesate şi a societăţii civile. Membrii 
Parlamentului European trebuie să contribuie în mod eficient la promovarea Cărţii 
verzi privind coeziunea socială pentru cetăţenii europeni. 

 În aşteptarea publicării Cărţii albe: Parlamentul European trebuie să fie ferm în 
solicitarea publicării Cărţii albe privind coeziunea teritorială, în urma finalizării 
acestui proces de consultare. Raportorul consideră că publicarea Cărţii verzi poate 
doar netezi calea spre transpunerea „coeziunii teritoriale” în dispoziţii concrete, care ar 
fi introduse în următorul pachet legislativ privind fondurile structurale pentru perioada 
de programare ulterioară anului 2013. 

 Aspecte financiare: Raportorul este de acord cu excluderea de la dezbaterea actuală a 
tuturor trimiterilor la implicaţiile bugetare şi financiare ale coeziunii teritoriale. Este 
mai bine ca analiza să se limiteze la aspectele politice ale acestui proiect nou şi să 
reflecte într-o etapă ulterioară în ce măsură şi cum ar putea să afecteze noul proiect 
bugetul UE în perioada ulterioară anului 2013.

B. CONCEPTUL COEZIUNII TERITORIALE

Analiza noului concept: Raportorul consideră coeziunea teritorială drept un concept 
distinct care trebuie să ofere coeziunii economice şi sociale valoare adăugată tangibilă. 
Cele trei părţi componente ale coeziunii (economic, social şi teritorial) trebuie să se 
completeze reciproc, consolidând şi menţinând totuşi misiunea lor separată într-un singur 
concept integrat. Prin urmare, între aceste obiective nu ar trebui să existe nicio ierarhie. 
Dezbaterea actuală nu trebuie numai să încerce determinarea valorii adăugate a coeziunii 
teritoriale şi a beneficiilor concrete la care se aşteaptă cetăţenii europeni după punerea sa 
în aplicare la faţa locului, ci şi să ia în considerare modul în care acest concept va fi 
integrat în viitoarea politică regională a UE. 
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Respingerea perspectivei unei Europe asimetrice: Raportorul consideră că dezvoltarea 
armonioasă a Uniunii va contribui în mod eficient la creşterea avantajelor competitive ale 
economiei UE. Prin urmare, coeziunea teritorială poate fi interpretată drept un concept 
orizontal care stă la baza dezvoltării Uniunii ca întreg. Provocarea constă în găsirea unor 
instrumente mai eficiente prin care să se atingă acest obiectiv. Activitatea Observatorului
în Reţea al Amenajării Teritoriului European (ESPON) este în special importantă în acest 
scop, dat fiind faptul că încearcă să prezinte implicaţiile diferitelor modele de dezvoltare 
asupra dezvoltării teritoriale a UE. 

Beneficiile transferului pe teritoriul Uniunii: Această idee devine în special dominantă 
atunci când vine vorba de crearea unor centre de excelenţă pe întreg teritoriul Uniunii, 
centre care să fie vitale pentru succesul economic, descoperiri ştiinţifice, inovaţie 
tehnologică şi locuri de muncă. Este esenţială stimularea transferului de cunoştinţe şi a 
interacţiunilor dintre centrele şi grupurile de cercetare şi inovaţie şi regiunile lor 
învecinate. Astfel de centre de înflorire ar trebui să aducă beneficii care să fie distribuite 
în mod egal pe întregul teritoriu al UE pentru amplifica efectul investiţiilor făcute.

Profitul maxim de pe urma potenţialului fiecărei regiuni: Nu există un model de genul 
„dezvoltare uniformă” pentru Uniunea Europeană, care ar funcţiona în mod egal pentru 
toate regiunile. Diversitatea Uniunii este, de fapt, punctul forte al acesteia. Este esenţial să 
se determine valorile fiecărei regiuni europene şi să se construiască pe seama lor, în 
scopul creşterii competitivităţii acestora şi garantării creşterii economice şi a prosperităţii. 
Raportorul consideră în acest sens că este esenţială contribuţia fostului prim ministru 
finlandez Esko Aho, într-un articol publicat în Financial Times (publicat la 16/07/2008). 
Dl Aho consideră că Uniunea Europeană trebuie să se concentreze pe crearea unor grupuri 
de cercetare de genul „Silicon Valley” pe întregul teritoriu al Uniunii. Este foarte 
importantă concentrarea resurselor la câteva grupuri de cercetare existente, în schimbul 
împrăştierii banilor pretutindeni cu şanse puţine de succes. Cu alte cuvinte, nu orice 
regiune are potenţialul sau resursele pentru a deveni un centru de excelenţă; aceasta nu 
trebuie să fie un obiectiv de atins. UE trebuie să-şi limiteze abordarea în această privinţă. 

Intensificarea Obiectivului Cooperării Europene Teritoriale: Valoarea europeană adăugată 
indiscutabilă a acestui obiectiv a fost deja dovedită fără niciun dubiu. Implicarea directă a 
autorităţilor regionale şi locale în planificarea şi punerea în aplicare a programelor 
relevante de cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională acordă încă un 
semn pozitiv viitoarei dezvoltări a acestui obiectiv de politică. Importanţa dimensiunii 
transfrontaliere şi programele operaţionale relevante ale Politicii Europene de Vecinătate 
trebuie de asemenea subliniate în acest sens. Aceasta este o poveste de succes pentru 
politica regională a UE şi ar trebui stimulată în vederea perioadei viitoare de programare.

Regiuni cu caracteristici geografice specifice: Cartea verde privind coeziunea teritorială 
admite provocările speciale privind dezvoltarea, în special în cazul a trei tipuri de regiuni: 
regiuni montane, regiuni insulare şi regiunile slab populate. Parlamentul European solicită 
de mult timp o strategie cuprinzătoare care să ofere acestor regiuni posibilitatea de a-şi 
compensa dezavantajele naturale severe şi permanente, precum şi cele demografice. Prin 
urmare, trebuie efectuată o examinare atentă a dezvoltării acestor regiuni pentru a asigura 
o dezvoltare armonioasă a Uniunii şi pentru a atinge „coeziunea teritorială”. Cu toate 
acestea, raportorul ar dori să sublinieze că, în acest moment, coeziunea teritorială rămâne 
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un concept orizontal care priveşte toate regiunile UE; acest concept nu poate fi interpretat 
ca o politică nouă pentru regiunile cu caracteristici geografice specifice. 

Impactul teritorial al politicilor comunitare sectoriale: Raportorul este dezamăgit că 
anumite secţiuni ale Cărţii verzi sunt limitate la enumerarea politicilor UE care au un 
impact teritorial puternic fără ca, totuşi, să plaseze coeziunea teritorială ca obiectiv 
prioritar sau ca o condiţie preliminară pentru dezvoltarea acestor politici. Parlamentul 
European a sprijinit cu o serie de ocazii nevoia unei abordări integrate a tuturor acţiunilor 
şi a politicilor UE la faţa locului. În ceea ce priveşte politica, se poate considera că această 
idee corespunde în întregime nevoii de coordonare a impactului teritorial al tuturor 
politicilor comunitare sectoriale din cadrul unui anumit teritoriu. În acelaşi timp, totuşi, 
este nevoie de următoarele observaţii: Prin sublinierea dimensiunii teritoriale a altor 
politici sectoriale ale UE, Parlamentul European nu încearcă să diminueze importanţa şi 
autonomia politicilor regionale ale UE. Dimpotrivă, obiectivul unei abordări integrate este 
amplificarea efectului intervenţiilor structurale la faţa locului şi în beneficiul cetăţenilor 
europeni. 

Guvernare teritorială: Cartea verde consideră guvernarea teritorială îmbunătăţită drept 
cheie pentru o punere în aplicare de succes a politicii de coeziune. În urma concluziilor 
raportului recent adoptat de către PE privind „Guvernare şi parteneriate la nivel naţional şi 
regional şi bază pentru proiecte din domeniul politicilor regionale” (raportor: Jean Marie 
Beaupuy), raportorul va sublinia necesitatea promovării unui sistem de guvernare pe mai 
multe niveluri şi a determinării nivelului teritorial corespunzător la care intervenţia ar fi 
mai eficientă în diferite stadii ale planificării programelor şi ale punerii în aplicare a 
acestora. Bineînţeles, se va acorda atenţia cuvenită importanţei creării de noi parteneriate 
teritoriale, care trebuie de asemenea să fie în centrul atenţiei în cadrul analizelor relevante 
din Cartea verde. 

Cartea verde privind coeziunea teritorială eludează, de asemenea, un număr de alte 
probleme ce pot fi de altfel discutate în cadrul acestei dezbateri. De exemplu, crearea unor 
indicatori, care vor monitoriza mai bine caracteristicile şi tendinţele din cadrul coeziunii 
teritoriale, a făcut deja subiectul dezbaterii din cadrul Comisiei noastre şi trebuie în 
continuare elaborată. 

C. AL CINCILEA RAPORT INTERMEDIAR PRIVIND COEZIUNEA ECONOMICĂ ŞI 
SOCIALĂ

Raportul intermediar conţine două părţi. Prima parte include rezultatele consultării publice 
privind viitorul politicii de coeziune (parte lansată după publicarea celui de al cincilea raport 
privind coeziunea). Cea de a doua parte oferă o analiză a situaţiei şi a tendinţelor în ceea ce 
priveşte contribuţia la coeziune a anumitor sectoare de creştere economică. 

Parlamentul poate adera la principalele concluzii al acestui proces de consultare (proces 
pentru care au fost primite peste 100 de contribuţii). Acestea corespund în întregime poziţiilor 
adoptate în cadrul raportului PE privind cel de al patrulea raport privind coeziunea (raportor: 
Ambroise Guellec). Acestea includ respingerea oricărei încercări de renaţionalizare şi 
angajamentul la politica comunitară unică, care ar fi în postura de a aborda provocările, cum
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ar fi globalizarea sau schimbările climatice şi demografice. Raportul exprimă, de asemenea, 
convingerea puternică a faptului că această politică trebuie să acopere toate regiunile UE prin 
reprezentarea unei valori adăugate pentru fiecare şi nu numai pentru regiunile cele mai slab 
convergente. Acesta subliniază, de asemenea, nevoia de sinergie la faţa locului, precum şi o 
abordare integrată a diverselor politici sectoriale în scopul atingerii unui rezultat optim în ceea 
ce priveşte dezvoltarea şi creşterea economică la faţa locului.

Raportorul ar dori să atragă atenţia asupra unui alt aspect al celui de al cincilea raport 
intermediar privind coeziunea economică şi socială, aspect considerat esenţial pentru viitoarea 
reformă a politicii de coeziune a UE . În respectivul raport, Comisia face, pentru prima dată, o 
trimitere specială la „regiunile de tranziţie”, situate între „regiunile de convergenţă” şi 
„regiunile de competitivitate şi ocupare a forţei de muncă”. Acest fapt pare să fie o primă 
încercare de a trata aceste regiuni în mod separat, regiuni care în momentul de faţă sunt 
dispersate ca regiuni „progresive” sau „de eliminare” dintre cele două obiective. Raportorul 
susţine în întregime această abordare, nu doar pentru că aceasta va conferi un statut mai clar 
acestor regiuni, dar în principal ca o recunoaştere a faptului că trebuie creat şi aplicat un 
sistem mai cuprinzător de asistenţă graduală de tranziţie acordată tuturor regiunilor ce vor 
depăşi în curând pragul de 75% din PIB.

Concluzie

Analiza actuală ar trebui să servească drept bază pentru dezbaterea ce va avea loc în cadrul 
Comisiei pentru dezvoltare regională la 5 noiembrie 2008, în prezenţa Comisarului Hübner. 
Prezentul document de lucru nu include o prezentare clară a problemelor abordate în Cartea 
verde sau o analiză completă a poziţiei raportorului, care vor fi prezentate în cadrul
proiectului de raport. Raportorul ar dori să invite toţi membrii Comisiei să participe în mod 
activ la dezbatere şi să vină cu idei, păreri şi propuneri proprii. 
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