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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

Privind rolul şi eficienţa politicii de coeziune pentru reducerea disparităţilor de 
dezvoltare între cele mai sărace regiuni ale UE
(2006/2176(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolele 12, 87 alineatul (3), 137, 141 şi 158 ale Tratatului de instituire a 
Comunităţii Europene,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 5 iulie 2005 intitulată „Politica de coeziune în 
sprijinul creşterii şi al ocupării forţei de muncă: orientări strategice comunitare, 2007-
2013” (COM(2005)0299),

– având în vedere Decizia 2006/702/CE a Consiliului din 6 octombrie 2006 privind 
orientările strategice comunitare pentru coeziune1,

– având în vedere 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 coeziune2, şi rectificarea acestuia3,

– având în vedere concluziile reuniunilor Consiliului European din 23 şi 24 martie 2000 de 
la Lisabona şi din 15 şi 16 iunie 2001 de la Göteborg,

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Al treilea raport interimar privind 
coeziunea: Spre un nou parteneriat pentru dezvoltare, ocuparea forţei de muncă şi 
coeziune” (COM(2005)0192),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 12 iulie 2006 intitulată „Strategia de creştere şi 
de ocupare a forţei de muncă şi reforma politicii europene de coeziune: al patrulea raport 
interimar privind coeziunea” (COM(2006)0281),

– având în vedere al patrulea raport privind coeziunea,

– având în vedere Raportul special nr. 10/2006 al Curţii de Conturi privind evaluările ex 
post ale programelor asociate cu obiectivele nr. 1 şi 3 pentru perioada 1994-1999 (Fonduri 
Structurale),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 21 februarie privind integrarea egalităţii de 
şanse între femei şi bărbaţi în toate politicile şi activităţile comunitare (COM(1996)0067),

– având în vedere comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor intitulată O foaie de parcurs pentru 
egalitatea între femei şi bărbaţi 2006-2010 (COM(2006)0092),

  
1 JO L 291, 21.10.2006, p. 11.
2 JO L 210, 31.7.2006, p. 25.
3 JO L 239, 1.9.2006, p. 248.
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– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A6-0000/2007),

A. întrucât articolul 158 al Tratatului de instituire a Comunităţii Europene afirmă că 
obiectivul Comunităţii este promovarea dezvoltării armonioase şi reducerea disparităţilor 
între nivelurile de dezvoltare ale diverselor regiuni şi a declinului economic din regiunile 
cele mai defavorizate prin sprijinirea dezvoltării economice,

B. întrucât cele mai sărace regiuni ale UE sunt regiuni eligibile pentru obiectivul convergenţă 
al politicii de coeziune al căror PIB per capita este sub 75% din PIB-ul mediu per capita al 
UE ca întreg,

C. întrucât conceptul de coeziune nu a fost definit în mod clar şi întrucât acesta acoperă 
diverse activităţi de susţinere a dezvoltării economice, sociale şi teritoriale armonioase în 
regiunile UE,

D. întrucât, până în prezent, politica de coeziune a UE a contribuit în mod eficient la 
dezvoltarea fostelor ţări de coeziune (Irlanda, Grecia, Portugalia şi Spania), şi întrucât 
impactul său în termeni de convergenţă a celor mai sărace regiuni a favorizat creşterea 
prosperităţii globale a UE,

E. întrucât populaţia UE lărgite la 27 de state membre se ridică în prezent la aproape 493 de 
milioane1, din care aproximativ 30%2 trăiesc în actualele 100 de regiuni eligibile pentru 
obiectivul convergenţă şi întrucât disparităţile între regiuni în termeni de PIB în UE 27 
sunt, în prezent, mult mai mari decât în UE 15, PIB-ul mediu per capita variind de la 24% 
(sud-estul României) la 303% (Londra centrală – Inner London) din PIB-ul mediu al UE,

F. întrucât în UE 27 cele mai sărace regiuni eligibile pentru obiectivul convergenţă sunt 
situate în România, Bulgaria, Polonia, Republica Cehă şi Ungaria – ţări care, în acelaşi 
timp, au un potenţial considerabil de dezvoltare economică,

G. întrucât în cele mai sărace state membre dezvoltarea economică este inegal distribuită şi 
tinde să fie concentrată în jurul zonelor urbane, în care trăiesc majoritatea oamenilor din 
UE,

H. întrucât regiunile care suferă de sărăcie economică datorită lipsei unei infrastructuri de 
bază, accesului limitat la servicii publice şi şomajului ridicat se depopulează într-un ritm 
mai rapid decât alte regiuni şi întrucât aceasta, în schimb, le afectează abilitatea de a 
asigura o dezvoltare autentică,

I. întrucât în cele 10 noi state membre, utilizarea de fonduri în cele mai sărace regiuni 
eligibile pentru politica de coeziune a fost scăzută în perioada 2004-20063,

  
1 492 852 386. Sursă: Eurostat/US Census Bureau.
2 Sursă: Eurostat, Statistici în  focus – economie şi finanţe 17/2006.
3 În cele 10 noi state membre, între mai 2004 şi septembrie 2006 numai € 5,6 miliarde (26,2%) din cele € 21,5 
miliarde alocate pentru acele ţări au fost ridicate (ex. Cipru: 19,3%; Republica Cehă: 23,5%; Polonia: 24,5%). 
Sursă: Prezentare de Dalia Grybauskaitė, Comisar responsabil cu programarea financiară şi bugetul, Bruxelles, 
21 septembrie 2006.
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J. întrucât dacă se doreşte punerea în aplicare cu succes a fondurilor structurale UE, pentru a 
aduce cele mai sărace regiuni cel puţin la nivelul mediu de dezvoltare al UE-27, este 
necesară o coordonare strânsă între autorităţi la nivel local, naţional şi comunitar,

K. întrucât faptul că fondurile au fost acordate nu înseamnă că vor fi utilizate în mod eficient 
şi întrucât autorităţile din regiunile sărace adesea duc lipsă de aptitudinile şi experienţa 
corespunzătoare şi de fondurile esenţiale potrivite pentru a putea utiliza în totalitate fondul 
de coeziune la care au dreptul,

L. întrucât există numeroase motive pentru declinul economic din regiunile individuale şi 
întrucât cele mai sărace regiuni ale UE mai presus de toate duc lipsă de infrastructura de 
bază care este esenţială pentru dezvoltarea durabilă şi investiţiile ulterioare, precum şi de 
resurse umane adecvate, 

M. întrucât proprietatea privată, capitalul de risc şi alternarea fondurilor de pornire joacă un 
rol esenţial ca forţă conducătoare pentru antreprenoriat, inovare şi creare de locuri de 
muncă,

N. întrucât excluziunea socială şi ratele de şomaj pe termen lung extrem de mari sunt 
prevalente mai ales în regiunile cele mai sărace, în special printre femei şi persoanele în 
vârstă sau cu handicap,

O. întrucât drepturile fundamentale ale cetăţenilor includ accesul egal pentru bărbaţi şi femei 
la toate utilităţile, egalitatea de şanse pe piaţa muncii şi accesul egal la educaţie, cultură şi 
sănătate, şi servicii sociale, 

1. Recomandă să se ia măsuri ferme pentru a reduce cele mai grave deficienţe de dezvoltare 
din cele mai sărace regiuni ale UE şi constată în special că noile state membre, care sunt 
eligibile pentru politica de coeziune din 2004, necesită un sprijin special datorită 
deficienţelor lor instituţionale, administrative şi economice continue;

2. Consideră că dificultăţile de utilizare a fondurilor sunt o preocupare majoră şi presantă, în 
special pentru noile state membre, cărora le este dificil să satisfacă cerinţele complicate 
ale politicii de coeziune, datorită dificultăţilor procedurale şi a restricţiilor temporale 
implicate în proiectele de punere în aplicare, ce rezultă în incapacitatea potenţialilor 
beneficiari de a obţine sau chiar solicita fondurile pe care le-ar fi putut utiliza;

3. Sugerează că politica de coeziune UE trebuie să ţină seama de diversitatea nevoilor 
regiunilor celor mai sărace, prin adaptarea la particularităţile şi condiţiile lor specifice şi 
exploatarea potenţialului lor, astfel încât să se pună în aplicare proiecte care produc 
rezultate durabile şi dezvoltare autentică pe baza unor planuri de dezvoltare multianuale, 
ţinând seama de planurile de dezvoltare spaţială;

4. Recomandă ca, în scopul de a accelera dezvoltarea economică, investiţiile ulterioare şi 
dezvoltarea durabilă în regiunile cele mai sărace, regiunile şi statele membre să acorde 
prioritate proiectelor pentru a face regiunile mai accesibile furnizându-le infrastructura de 
bază, în special în sectoarele de transport, IT şi telecomunicaţii, ţinând seama de impactul 
social şi ecologic al acestor proiecte;

5. Solicită statelor membre şi autorităţilor regionale să ia în considerare necesitatea unei 
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dezvoltări echilibrate în regiunile individuale atunci când se planifică programele viitoare 
de dezvoltare regională; crede că este deosebit de important să se ia în considerare nevoile 
specifice ale zonelor urbane, printr-o politică urbană potrivită, inclusiv o politică a 
locuinţelor pentru „cartierele sărace”, şi printr-o politică rurală corespunzătoare;

6. Încurajează statele membre să facă regiunile cele mai sărace mai atractive pentru 
investitori prin atragerea atenţiei asupra valorilor naturale şi culturale ale acestor regiuni 
pentru a dezvolta forme tradiţionale de activitate economică specifice fiecărei regiuni şi 
pentru a crea noi forme de activitate economică;

7. Apreciază atenţia acordată utilizării politicii de coeziune pentru a consolida capacitatea de 
inovare a Comunităţii în perioada 2007-2013; constată că acest obiectiv trebuie să se 
aplice, de asemenea, regiunilor celor mai sărace; pune un accent deosebit pe necesitatea 
reducerii diferenţelor tehnologice în şi între regiuni şi statele membre prin susţinerea 
reţelelor de cooperare tehnologică;

8. Solicită Comisiei şi statelor membre să sprijine proiectele de consolidare a capacităţii 
regionale de a genera şi absorbi noi tehnologii, în special cele legate de protecţia mediului 
şi dezvoltarea resurselor naturale şi cele care implică diseminarea modelelor bazate pe 
consumul scăzut de energie şi utilizarea de energii reînnoibile; 

9. Încurajează Comisia, statele membre şi autorităţile locale să promoveze antreprenoriatul 
în cele mai sărace regiuni prin intermediul unui sistem integrat de stimuli economici şi 
sociali pentru investitori, şi atrage atenţia asupra necesităţii de simplificare semnificativă a 
procedurilor administrative, în special în legătură cu instituirea de noi activităţi economice 
şi extinderea celor existente;

10. Încurajează statele membre să promoveze antreprenoriatul în şcoli şi să sprijine scheme 
pentru viitorii întreprinzători, orientate în special spre tineri, femei şi persoanele în vârstă;

11. Apreciază noi instrumente precum Jeremie şi Jessica; constată necesitatea presantă ca 
aceste instrumente să fie diseminate şi aplicate cât de mult posibil în noile state membre;

12. Solicită Comisiei să accelereze eforturile pentru a asigura asistenţă tehnică statelor 
membre şi regiunilor prin instituirea unui program de instruire corespunzător; apreciază 
iniţiativa Jaspers de a furniza asistenţă pentru punerea în aplicare a proiectelor largi, dar 
solicită Comisiei să instituie un sistem de asistenţă şi pentru proiectele mai mici orientate 
spre regiunile cele mai sărace;

13. Apreciază recent introdusa iniţiativă „Regiuni pentru schimbare economică” şi 
angajamentul acesteia de a disemina cele mai bune practici care, în trecut, au avut un 
impact în mod clar pozitiv şi au contribuit la dezvoltarea economică regională; solicită, în 
consecinţă, Comisiei să asigure că cele mai sărace regiuni ale UE sunt incluse în reţeaua 
de schimburi de cele mai bune practici;

14. Încurajează statele membre să stabilească parteneriate public-privat (PPP-uri) ca mijloc 
eficient de implicare a capitalului privat în finanţarea proiectelor de dezvoltare regională; 
sugerează, în acest sens, că trebuie stabilite reguli simple şi transparente de guvernare a 
instituirii acestor parteneriate;
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15. Solicită Comisiei să îşi accelereze efortul de a face directivele, regulile şi orientările mai 
uşor de înţeles, în scopul de a preveni interpretarea greşită şi de a facilita punerea în 
aplicare a programelor;

16. Încurajează statele membre să simplifice şi mai mult procedurile pentru a asigura că 
fondurile sunt alocate într-o manieră transparentă şi eficientă şi livrate rapid beneficiarilor;

17. Solicită statelor membre să asigure o coordonare politică, tehnică şi administrativă 
eficientă, orientată spre buna administrare a fondurilor; exprimă îngrijorare faţă de lipsa 
de mecanisme de coordonare care să funcţioneze corect în cele mai sărace regiuni;

18. Atrage atenţia Comisiei şi a statelor membre asupra faptului că, pentru a asigura 
dezvoltarea echilibrată, trebuie stabilite sinergii între dimensiunile economice, sociale şi 
ecologice, bazate pe o analiză a motivelor lipsei de progres, cu referinţă particulară la 
şomaj şi structurile sale adiacente, în special în regiunile cele mai sărace;

19. Subliniază că rata de şomaj din unele dintre cele mai sărace regiuni ale UE depăşeşte 
20%1; exprimă îngrijorare privind faptul că şomajul este o problemă care afectează în 
special regiunile cele mai sărace şi rămâne mai mare printre femei decât printre bărbaţi; 
solicită statelor membre să asigure sprijin pentru femei pe piaţa muncii şi chiar să elimine 
disparităţile dintre femei şi bărbaţi;

20. Constată că şomajul din cele mai sărace regiuni afectează în principal muncitorii slab 
calificaţi şi subliniază necesitatea bunei utilizări a Fondului Social European pentru 
investirea în capitalul uman prin asigurarea unei educaţii mai bune şi creşterea constantă a 
nivelurilor de calificare, în special printre tineri, femei şi persoane în vârstă;

21. Subliniază faptul că egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi trebuie să fie promovată pe 
toate planurile în formularea şi punerea în aplicare a proiectelor din sfera politicii de 
coeziune UE;

22. Constată că 2007 a fost desemnat Anul European al Egalităţii de Şanse pentru Toţi şi 
solicită Comisiei şi statelor membre să promoveze proiecte pentru creşterea conştientizării 
abordării integratoare în toate programele comunitare, în special cele cu un impact asupra 
coeziunii economice şi sociale;

23. Solicită Comisiei să furnizeze constant Parlamentului analize statistice de încredere 
privind situaţia specifică a femeilor şi bărbaţilor din cele mai sărace regiuni ale UE, pentru 
a permite ca impactul pe care politica de coeziune îl are, în termeni de îmbunătăţire a 
condiţiilor de viaţă pentru toate grupurile sociale, să fie corect monitorizat;

24. Solicită Comisiei să îmbunătăţească sistemul utilizat pentru evaluarea politicii de coeziune 
şi să conceapă un nou mijloc de măsurare a dezvoltării regionale, bazat nu numai pe PIB 
ci şi pe alţi indicatori cum ar fi ratele de şomaj şi indicatorii calitativi;

25. Solicită Comisiei să furnizeze periodic Parlamentului statistici la zi, de încredere şi 
comparabile, care să permită evaluarea corectă a progresului în dezvoltarea celor mai 
sărace regiuni ale UE;

  
1 Sursă: Eurostat, comunicat de presă Euroindicatori 29/2007 – 28 februarie 2007.
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26. Solicită Comisiei să analizeze impactul politicii de coeziune şi să analizeze cauzele 
oricăror rezultate indezirabile rezultate din politicile comunitare în revizuirea sa pe termen 
mediu din 2009 a bugetului comunitar şi în următorul raport privind coeziunea economică 
şi socială, în scopul de a asigura că politica de coeziune este cât de eficientă posibil în 
perioada de programare 2007-2013;

27. Încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Politica de coeziune a UE intră într-o nouă perioadă de programare. Acesta este primul an din 
perioada de perspectivă financiară 2007-2013 în care se aplică noile reglementări ale politicii 
de coeziune. Au fost adoptate orientări strategice şi au fost stabilite obiectivele largi ale 
politicii. Acum este timpul să se înainteze recomandări potrivite pentru a face noua politică de 
coeziune cât de eficientă cu putinţă. Pe baza statisticilor care arată impactul pe care politica de 
coeziune l-a avut deja şi o conştientizare a problemelor care au împiedicat unele ţări să tragă 
beneficii depline din finanţarea structurală în trecut, acest raport din proprie iniţiativă caută să 
asigure că politica de coeziune va fi cât mai eficientă în perioada de programare 2007-2013, 
astfel încât impactul său să fie cât mai vizibil şi perceptibil cu putinţă, în special în cele mai 
sărace regiuni UE. 

Este deosebit de important să se pună accentul pe principiile pe care statele membre şi UE ar 
putea baza măsurile de consolidare a eficienţei politicii de coeziune în cele mai sărace regiuni 
şi asigura cele mai bune rezultate cu putinţă în termeni de coeziune socială, economică şi 
teritorială în aceste regiuni. Finanţarea a fost deja alocată pentru regiunile eligibile pentru 
Obiectivul Convergenţă în perspectiva financiară 2007-2013, iar în prezent trebuie să se 
asigure că aceste fonduri sunt într-adevăr utilizate în scopul de a aduce cele mai sărace regiuni 
cel puţin la nivelul mediu de dezvoltare al UE 27. Acest lucru ar trebui să faciliteze reducerea 
progresivă a disparităţii între cele mai bogate şi cele mai sărace regiuni ale UE, care, în 
prezent, este în prezent enormă.

Majoritatea celor mai sărace regiuni sunt situate în noile state membre, care adesea duc lipsă 
de capacitatea administrativă, aptitudinile şi experienţa necesare pentru a utiliza finanţarea 
disponibilă. Acest raport conţine câteva recomandări şi observaţii orientate spre îmbunătăţirea 
ridicării şi utilizării fondurilor structurale şi astfel spre realizarea dezvoltării durabile în cele 
mai sărace regiuni.

Obiectivul principal al politicii de coeziune a UE este reducerea disparităţilor de dezvoltare 
dintre regiuni; dezvoltarea rapidă a celor mai sărace regiuni este benefică întregii Uniuni. În 
prezent, 100 dintre regiunile considerate a fi cele mai sărace – adică al căror PIB per capita 
este sub 75% din PIB-ul mediu al UE – sunt eligibile pentru Obiectivul Convergenţă al 
politicii de coeziune.

Disparităţile între regiuni în termeni de PIB per capita sunt însemnate, şi sunt mai mari în UE 
27 decât în UE 15. Aceste disparităţi sunt ilustrate în Tabelul 1 de mai jos. 
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Tabelul 1. PIB per capita regional în UE 27 – cifre din 2004 (în PPS, UE 27 = 100)
Cele 15 regiuni cu cel mai mare GDP Cele 15 regiuni cu cel mai mic GDP
1 Inner London (UK) 303 1 Nord-Est (RO) 24
2 Luxemburg (LU) 251 2 Severozapaden (BG) 26
3 Bruxelles-Cap. / Brussels Hfdst. 

(BE)
248 3 Yuzhen tsentralen (BG) 26

4 Hamburg (DE) 195 4 Severen tsentralen (BG) 26
5 Wien (AT) 180 5 Sud-Muntenia (RO) 28
6 Île de France (FR) 175 6 Sud-Vest Oltenia (RO) 29
7 Berkshire, Buckinghamshire & 

Oxfordshire (UK)
174 7 Severoiztochen (BG) 29

8 Oberbayern (DE) 169 8 Yugoiztochen (BG) 30
9 Stockholm (SE) 166 9 Sud-Est (RO) 31
10 Utrecht (NL) 158 10 Nord-Vest (RO) 33
11 Darmstadt (DE) 157 11 Lubelskie (PL) 35
12 Praga (CZ) 157 12 Podkarpackie (PL) 35
13 Southern & Eastern (IE) 157 13 Centru (RO) 35
14 Bremen (DE) 156 14 Podlaskie (PL) 38
15 North Eastern Scotland (UK) 154 15 Vest (RO) 39
Sursă: Comunicat de presă Eurostat 23/2007 – 19 februarie 2007

Cifrele de mai sus, publicate de Eurostat, arată că există diferenţe de dezvoltare enorme între 
cele mai sărace şi cele mai bogate regiuni ale UE, majoritatea dintre regiunile cele mai sărace 
fiind situate în statele membre din Europa Centrală şi de Est care au aderat la Uniune cu 
ocazia ultimelor două lărgiri (2004 şi 2007).

Această situaţie necesită măsuri serioase pentru reducerea disparităţilor între regiunile cele 
mai bogate şi cele mai sărace. În scopul de a le permite să asigure dezvoltarea echilibrată, 
regiunile rămase în urmă în termeni de dezvoltare, care trec prin restructurare sau suferă de 
handicapuri geografice, economice sau sociale1 ar trebui, în afară de finanţarea disponibilă, să 
beneficieze de o asistenţă care să le permită să gestioneze dificultăţile procedurale legate de 
punerea în aplicare a politicii de coeziune a UE.

Politica de coeziune a permis ca numeroase regiuni ale UE anterior sărace să atingă un nivel 
de dezvoltare satisfăcător. Cu ajutorul finanţării structurale şi de coeziune, toate cele patru ţări 
în prealabil cunoscute ca „ţări de coeziune” (Irlanda, Grecia, Portugalia şi Spania) au 
experimentat niveluri remarcabile de dezvoltare economică. 

  
1 Regiuni extreme, insule, zone de munte şi regiuni slab populate. 
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Tabelul 2.
Valori atinse de ţările de coeziune în termeni de PIB per capita (EU =100)

Spania                 Portugalia Grecia                 Irlanda
1960 60.76 40.48 44.78 64.52
1970 74.89 51.97 64.50 62.97
1980 74.46 57.11 71.79 67.40
1990 77.94 62.97 59.41 75.30
2000 82.29 68.37 65.51 115.26
2002 84.48 69.23 66.59 122.26

Sursă: Progrese în Europa: Experienţele Portugaliei, Spaniei şi Greciei în anii 90, Karl Aiginger; 
Wifo (Österreichisches Institut für wirtschaftsforschung) Document de lucru nr. 212, decembrie 2003, 
p. 4.

Lipsa unor statistici cuprinzătoare sau suficient de comparabile privind dezvoltarea din cele 
mai sărace regiuni împiedică să se facă o analiză corectă a gradului la care finanţarea 
structurală a contribuit la dezvoltarea regională. Totuşi, o analiză generală a cifrelor PIB arată 
că, în perioada cuprinsă între anii 60 şi 2002, PIB-ul Spaniei a crescut de la 60,76% la 
aproape 85% faţă de PIB-ul mediu al Comunităţii, cel al Portugaliei de la 40% la 69%, al 
Greciei de la 44% la 66% şi al Irlandei de la 65% la 122%.

Pe baza acestor exemple pozitive, se poate estima că statele membre eligibile pentru actualul 
Obiectiv Convergenţă vor profita, la rândul lor, de oportunităţile oferite de noua politică de 
coeziune, în special pentru că, deşi PIB-urile lor sunt mai mici decât PIB-ul mediu al UE, ele 
au o rată de dezvoltare economică situată mult peste media UE şi astfel prezintă un foarte bun 
potenţial de dezvoltare. 

Tabelul 3. 
Rată de creştere reală a PIB-ului
Rată de creştere PIB– schimbare de procentaj faţă de anul precedent
(cifrele pentru 2006, 2007 şi 2008 sunt estimări)

1997     -98       -99      -00     -01    -02     -03     -04    -05    -06   -07   -08
Bulgaria -5,4 3,9 2,3 5,4 4,1 4,9 4,5 5,6 5,5 6,0 6,0 6,2
România -1,2 2,1 5,7 5,1 5,2 8,4 4,1 7,2 5,8 5,6
UE 25 2,7 2,9 3,0 3,9 2,0 1,2 1,3 2,4 1,7 2,9 2,4 2,4
UE 15 2,6 2,9 3,0 3,9 1,9 1,1 1,1 2,3 1,5 2,7 2,2 2,3
Sursă: Eurostat

Aşa cum se poate vedea din Tabelul 3, cele două ţări care au aderat la UE în 2007 – Bulgaria 
şi România – prezintă un potenţial de dezvoltare economică deosebit de ridicat. Pentru a 
realiza acest potenţial în întregime, trebuie făcute, în primul rând şi mai presus de toate, 
pregătiri corecte, iar acest lucru include o administrare eficientă.

Totuşi, statisticile privind utilizarea de fonduri în perioada iniţială de doi ani arată că, în 
pofida progresului economic major atins, statele membre care au aderat în 2004 nu au reuşit 
să utilizeze în totalitate fondurile disponibile pentru ei până în 2006, datorită, în principal, 
unui factor care poate fi generic numit ineficienţă administrativă. 
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Tabelul 4.
Utilizare de fonduri structurale şi de coeziune în UE 10 

(mai 2004 - septembrie 2006)

milioane euro (1) Angajamente (2) Plăţi (2)/(1)
UE 10 21 494.5 5 622.8 26.2%
Republica Cehă 2 224.3 521.9 23.5%
Estonia 604.4 177.7 29.4%
Cipru 93.6 18.1 19.3%
Ungaria 2 945.9 959.0 32.6%
Letonia 1 092.8 274.8 25.2%
Lituania 1 380.0 353.9 25.6%
Malta 86.4 22.7 26.2%
Polonia 11 015.2 2 701.5 24.5%
Slovenia 415.5 141.9 34.1%
Slovacia 1 636.6 451.6 27.6%
Sursă: Prezentare de Dalia Grybauskaitė, Comisar responsabil cu programarea financiară şi 
bugetul, Bruxelles, 21 septembrie 2006.

Există numeroase exemple de noi state membre care nu reuşesc să utilizeze finanţarea 
disponibilă. Cele mai sărace regiuni tind să experimenteze cele mai multe dificultăţi în 
utilizarea fondurilor. Autorităţile din acele regiuni adesea duc lipsă de aptitudinile necesare, 
experienţă sau fonduri potrivite pentru a face faţă cerinţelor complicate ale politicii de 
coeziune, şi astfel sunt incapabile să solicite fondurile pentru care sunt, în principiu, eligibile.

Trebuie să se accentueze capacitatea instituţională ca o condiţie esenţială pentru punerea în 
aplicare reuşită a programelor şi proiectelor şi dezvoltarea resurselor umane. În perioada de 
ajutor de pre-aderare, diverse programe au dezvăluit numeroase deficienţe instituţionale, 
manageriale şi administrative de partea beneficiarilor. Aceste deficienţe, care deocamdată nu 
au fost remediate pe deplin, vor trebui să fie abordate în viitorul foarte apropiat dacă se 
doreşte ca fondurile să fie investite şi cheltuite corect.

Există prin urmare o necesitate pentru: 
− administrare mai bună, astfel încât să se permită regiunilor care primesc finanţare să 

ridice ajutorul şi să îl utilizeze în mod eficient;
− asistenţă tehnică, în special cu pregătiri pentru a pune în aplicare noi proiecte;
− calitate, atât pe plan extern, sub forma de cunoştinţe de expert, cât şi pe plan intern, 

pentru a putea determina ce este cu adevărat necesar;
− controale de calitate ale proiectului şi cheltuielilor şi evaluarea durabilităţii proiectelor 

deja puse în aplicare.

Livrarea rapidă a fondurilor în regiunile eligibile este de asemenea importantă. Uneori 
durează prea mult până când fondurile ajung la beneficiari, ceea ce duce la costuri de proiect 
mai mari. Livrarea fondurilor trebuie bazată pe reguli transparente şi criterii clare.
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Este dificil să se evite mecanismele complexe pentru punerea în aplicare a finanţării 
structurale, care este influenţată de trei niveluri diferite de reglementare, şi anume regulile 
comunitare, cadrele naţionale şi practicile regionale. Simplificarea procedurală este prin 
urmare o problemă care trebuie adresată la toate trei nivelurile pentru a evita orice interpretare 
ulterioară şi pentru a facilita şi accelera punerea în aplicare a programului.

Buna administrare a fondului structural necesită şi coordonarea diverselor niveluri (politic, 
tehnic şi administrativ). Aceasta este o problemă presantă în noile state membre în special, 
unde trebuie luate măsuri mai eficiente. Discuţiile privind asigurarea coeziunii între 
Comunitate, statele membre şi regiuni sunt deosebit de importante şi nici o sferă de 
administrare nu trebuie lăsată în afara acestui dialog structurat.

Politica de coeziune nu înseamnă numai finanţare; înseamnă şi parteneriat între diverşi 
acţionari. Acţiunea şi cooperarea la un singur nivel nu sunt suficiente pentru a întări efectul de 
pârghie. Parteneriatul şi fluxurile bune de informaţii sunt astfel deosebit de necesare. În plus, 
trebuie instituit un cadru în care să poată avea loc interacţiunile necesare şi trebuie puse 
bazele unui sistem de schimb de experienţă. Acest lucru ar putea duce la introducerea de 
reguli şi standarde de consolidare a capacităţilor administrative în legătură cu punerea în 
aplicare a regulilor şi reglementărilor.

Dezvoltarea economică tinde să se concentreze în jurul anumitor zone. Acest lucru este în 
special vizibil în ţările din sudul şi centrul Europei al căror capital de regiuni urbane se 
dezvoltă rapid. Dezvoltarea urbană şi creşterea competitivităţii pot servi în multe feluri drept 
catalizator pentru dezvoltarea comunităţilor rurale înconjurătoare. Totuşi, dezvoltarea 
economică este în continuare absentă în unele regiuni. În plus, chiar şi centrele de dezvoltare 
– oraşele – au propriile probleme în cartierele sărace şi o politică urbană eficientă ar trebui, 
prin urmare, să adreseze şi problema zonelor defavorizate şi a excluziunii sociale. În afară de 
aceasta, regiunile care suferă de sărăcie economică din cauza lipsei de infrastructură de bază, 
accesului limitat la serviciile publice şi şomajului ridicat se depopulează într-un ritm mai 
rapid decât alte regiuni şi au nevoie de o politică ce promovează antreprenoriatul şi protejează 
baza de populaţie din aceste regiuni, în scopul de a realiza o dezvoltare autentică.

Accelerarea dezvoltării economice în cele mai sărace regiuni este o condiţie esenţială pentru 
realizarea şi susţinerea unor standarde de viaţă ridicate în Uniune. Convergenţa regională din 
UE are o importanţă crucială dacă Uniunea vrea să fie competitivă global şi puternică în 
viitorul apropiat. Există totuşi riscul ca impactul politicii să fie redus dacă regiunile care se 
confruntă cu dificultăţi de dezvoltare încep să rămână în urmă, amânând astfel un volum tot 
mai mare de costuri.

Nevoile specifice ale celor mai sărace regiuni trebuie identificate şi trebuie găsite mijloace 
corespunzătoare pentru a le învigora dezvoltarea utilizându-le resursele naturale, valorile 
culturale şi mediul, acordând în acelaşi timp atenţie şi protecţiei şi dezvoltării lor. Cerinţa 
fundamentală este să se stabilească care sunt principalele nevoi ale fiecărei regiuni şi să se 
concentreze finanţarea pe obiectivele corecte. 

Pentru ţările de coeziune, trebuie creată o bază de infrastructură pentru investiţii ulterioare. 
Nu există nici o contradicţie inerentă între competitivitate şi obiectivul coeziunii; totuşi, este 
esenţial să se înţeleagă care sunt circumstanţele în care efectul de pârghie învigorează 
dezvoltarea. Pentru a atinge un nivel dat de competitivitate, regiunile sărace trebuie să aibă o 
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infrastructură de bază suficient de dezvoltată. Investiţia în educaţie şi dezvoltarea capitalului 
uman în regiunile cele mai sărace sunt de asemenea importante pentru că resursele umane au 
o influenţă decisivă asupra, printre altele, atractivităţii unei regiuni pentru investitori şi 
garantează dezvoltarea viitoare.

Există o nevoie fundamentală de a utiliza mai mult şi de a promova parteneriatele public-
privat (PPP-uri) în scopul dezvoltării celor mai sărace regiuni. Trebuie stabilite reguli în 
legătură cu punerea în aplicare a PPP-urilor, iar obstacolele în calea acestora trebuie reduse. 
Bunele practici lipsesc în noile state membre şi implicarea de capital privat are o importanţă 
cheie în generarea de investiţii viitoare. Ajutorul financiar trebuie cheltuit într-o manieră 
transparentă astfel încât să se asigure respectarea obiectivelor stabilite.

Jaspers, Jeremie şi Jessica sunt mijloace excelente de furnizare de ajutor, inter alia, pentru 
IMM-urile de la nivel regional, dar statele membre şi Comisia trebuie să facă mai mult pentru 
a le promova, astfel încât să asigure utilizarea totală şi eficientă a acestor iniţiative, în special 
în regiunile cele mai sărace. 

Dezvoltarea economică este strâns legată de inovare, care este un factor cheie în dezvoltarea 
regională. Politica de coeziune UE trebuie, în virtutea Strategiei de la Lisabona, să fie 
orientată spre creşterea capacităţii de inovare a UE şi este prin urmare important ca regiunile 
cele mai sărace să nu fie uitate în eforturile de a atinge acest obiectiv. Un factor important în 
promovarea inovării este o legislaţie superioară calitativ în ţările UE, care ar trebui să susţină, 
mai degrabă decât să blocheze, procesele de inovare în sectoare importante ale economiei. 
Regiunile cele mai sărace sunt susceptibile a fi cele mai vulnerabile în acest sens.

Susţinerea activă a antreprenoriatului este importantă pentru dezvoltarea durabilă a celor mai 
sărace regiuni, iar aceasta necesită implicarea tuturor participanţilor. Antreprenoriatul trebuie 
promovat în special printre femei şi persoanele care intră pe piaţa muncii, precum şi printre 
grupurile social excluse.

Este necesară sinergia între politici atât la nivel european cât şi naţional. Politicile trebuie să 
se completeze şi nu să se contracareze unele pe altele. De pildă, concentrarea beneficiilor altor 
politici în ţări şi regiuni specifice poate atenua impactul politicilor de dezvoltare. Dezvoltarea 
regională trebuie de asemenea să aibă o dimensiune socială şi ecologică. De aceea, pentru a 
susţine coeziunea şi dezvoltarea eficientă în regiunile cele mai sărace, toţi cei în cauză trebuie 
mobilizaţi şi implicaţi în totalitate.

Impactul oricăror divergenţe între politici trebuie luat în considerare şi analizat în timpul 
revizuirii pe termen mediu din 2009 a bugetului Comunităţii şi în al patrulea raport privind 
coeziunea economică şi socială.

Deşi PIB-ul este un bun indicator al convergenţei regionale, nu este un mijloc adecvat de 
măsurare a coeziunii sociale sau teritoriale. De pildă, în unele regiuni mai sărace, dezvoltarea 
economică este satisfăcătoare, dar şomajul ridicat este o problemă, şi asta înseamnă un impact 
advers asupra dezvoltării demografice a regiunilor. Este prin urmare esenţial să se aducă alţi 
indicatori pentru a avea o imagine clară despre nevoile reale ale celor mai sărace regiuni. 
Discuţiile privind al patrulea raport de coeziune trebuie să includă o dezbatere privind 
indicatorii de coeziune şi modul în care să se măsoare dezvoltarea regională.
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Şomajul – care loveşte cel mai tare regiunile cele mai sărace – trebuie combătut. Existenţa 
şomajului pe termen lung printre anumite grupuri sociale este în special îngrijorătoare, după 
cum îngrijorătoare este şi problema conexă a excluziunii sociale. În scopul realizării coeziunii 
sociale, trebuie făcute eforturi şi pentru a asigura o integrare optimă a persoanelor cu 
handicap. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pe piaţa muncii este de asemenea un factor 
esenţial în coeziunea socială în cadrul UE. Există încă disparităţi semnificative de plată între 
femei şi bărbaţi şi acest lucru obstrucţionează dezvoltarea economică. O atenţie acordată 
disparităţilor legate de sexe va întări eficienţa punerii în aplicare a politicii de coeziune şi va 
permite realizarea de proiecte nediscriminatorii de sex şi un echilibru între viaţa personală şi 
cea profesională.

Trebuie furnizate informaţii privind necesitatea şi mijloacele de punere în aplicare a unei 
perspective de egalitate între sexe atunci când se pun în aplicare şi se evaluează programe şi 
proiecte, utilizând mai bine studiile şi analizele existente. Aceste principii pot fi puse în
practică, spre exemplu prin asigurarea unei bugetări nediscriminatorii (de pildă, să se verifice 
dacă bugetul acoperă adecvat măsurile de şanse egale), creşterea conştientizării de gen printre 
partenerii sociali şi actorii relevanţi şi asigurarea expertizei de gen. Abordarea inteligentă a 
problemelor de gen în viaţa socială şi economică şi evitarea stereotipizării rolurilor sociale 
bazate pe gen sunt deosebit de importante pentru a face politica de coeziune mai eficientă.

Pentru a soluţiona problemele cu care se luptă cele mai sărace regiuni ale UE, este necesar un 
program echilibrat, adaptat particularităţilor acestora. Autorităţile responsabile cu formularea 
de planuri multianuale trebuie să acorde atenţie în primul rând şi mai presus de toate 
durabilităţii proiectelor desfăşurate şi impactului lor asupra dezvoltării regionale. Trebuie să 
se acorde prioritate proiectelor legate de accesibilitatea regională şi, prin urmare, 
infrastructura de transporturi, IT şi telecomunicaţii. Crearea unei platforme bazate pe stimuli 
economici corespunzători va creşte atractivitatea unei regiuni pentru investitori şi va aduce o 
dezvoltare economică durabilă care va ajuta să se reducă disparităţile de dezvoltare.


