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PROPUNERE DE REZOLU�IE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind urmărirea Agendei teritoriale şi a Cartei de la Leipzig - spre un program de 
acţiune european pentru dezvoltare spaţială şi coeziune teritorială
(2007/2190(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Agenda teritorială1, primul program de acţiune pentru punerea în aplicare 
a Agendei teritoriale2 şi Carta de la Leipzig privind oraşul european durabil3,

– având în vedere Al patrulea raport privind coeziunea economică �i socială 
(COM(2007)0273),

– având în vedere Perspectiva dezvoltării spa�iului european4,

– având în vedere rezultatele programului de lucru ESPON 2006,

– având în vedere propunerea pentru programul de lucru ESPON 2013,

– având în vedere articolele 158 �i 159 din Tratatul de instituire a Comunită�ii Europene,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

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

A. întrucât diversitatea teritorială, policentrismul şi oraşul compact sunt caracteristici 
structurale esenţiale ale teritoriului european,

B. întrucât majoritatea cetăţenilor europeni trăiesc în prezent în oraşe,

C. întrucât schimbările climatice, extinderea haotică a aşezărilor urbane („urban sprawl”) şi 
utilizarea terenurilor, consumul de energie, schimbările demografice, precum şi efectele 
teritoriale inegale ale globalizării, alături de schimbările structurale constituie provocările 
actuale pentru dezvoltarea spaţială în Europa,

D. având în vedere obiectivele stabilite în Agenda teritorială pentru o dezvoltare spaţială 
durabilă: dezvoltarea unui sistem urban echilibrat şi policentric şi crearea unui nou 
parteneriat între zonele urbane şi rurale, crearea unor grupări (clustere) regionale 
inovatoare, asigurarea accesului egal la infrastructură şi cunoştinţe, promovarea unei 

                                               
1 Adoptată în cadrul Consiliului informal al miniştrilor responsabili cu amenajarea teritoriului, în mai 2007 la 
Leipzig.
2 Adoptată în cadrul Consiliului informal al miniştrilor responsabili cu amenajarea teritoriului, în noiembrie 2007 
la Ponta Delgada (Azore).
3 Adoptată în cadrul Consiliului informal al miniştrilor responsabili cu amenajarea teritoriului, în mai 2007 la 
Leipzig.
4 Adoptat în cadrul Consiliului informal al miniştrilor responsabili cu amenajarea teritoriului, în mai 1999 la 
Potsdam.
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gestionări a riscului la nivel transeuropean, gestionarea orientată spre viitor şi protejarea 
naturii şi a patrimoniului cultural,

E. având în vedere obiectivele stabilite în Carta de la Leipzig privind oraşul european 
durabil: consolidarea abordărilor unei politici integrate de dezvoltare urbană prin crearea 
şi garantarea unor spaţii publice de înaltă calitate, modernizarea reţelelor de infrastructură 
şi creşterea eficienţei energetice, promovarea activă a inovaţiei şi a educaţiei şi - în 
special în cartierele urbane defavorizate - promovarea transportului urban ecologic, 
performant şi la un preţ accesibil, strategii de revalorificare urbană, consolidarea 
economiei locale şi a politicii locale privind forţa de muncă, o politică activă de educare 
şi formare a copiilor şi tinerilor,

F. întrucât amenajarea teritoriului este instrumentul adecvat pentru a orienta utilizarea 
terenurilor şi structura locuinţelor în statele membre, regiuni şi oraşe şi pentru a defini 
condiţiile de viaţă şi oportunităţile de dezvoltare locale,

G. întrucât, pe lângă utilizarea politicii de coeziune ca instrument de orientare, sunt necesare 
măsuri suplimentare care să asigure atingerea obiectivelor Agendei teritoriale şi ale Cartei 
de la Leipzig, în special evaluarea impactului asupra teritoriului, abordarea integrată şi 
observarea amenajării teritoriului,

H. întrucât, pe lângă politica de coeziune, politica pentru dezvoltarea zonelor rurale are 
efecte teritoriale considerabile, dar integrarea acestor două politici este deficitară,

I. întrucât calitatea spaţiului public şi a peisajului natural, cultural şi arhitectural joacă un 
rol important pentru condiţiile de viaţă ale populaţiei urbane şi rurale şi constituie un 
factor de localizare secundar semnificativ,

J. întrucât creativitatea şi inovaţia sunt resurse decisive în cadrul tranziţiei spre o societate a 
cunoaşterii globalizată; întrucât, prin urmare, succesul dezvoltării spaţiale şi urbane 
durabile depinde în mare parte de dezvoltarea potenţialului de creativitate local,

K. întrucât cultura construcţiilor, adică suma aspectelor de natură culturală, economică, 
tehnologică, ecologică şi socială care influenţează calitatea şi procesul de planificare şi de 
construcţie, reprezintă o componentă importantă a dezvoltării urbane integrate,

1. consideră că obiectivele Agendei Teritoriale şi ale Cartei de la Leipzig pot fi atinse numai 
dacă se urmăreşte o strategie de dezvoltare globală, trans-sectorială şi completă, care să 
concretizeze abordarea integrată;

2. propune ca, în cadrul evaluării intermediare a politicii de coeziune şi în perspectiva 
considerentelor privind politica de coeziune post-2013, punerea în aplicare a unei 
abordări integrate să fie o condiţie obligatorie la programarea şi selecţia proiectelor 
susţinute prin fondurile structurale;

3. salută în acest context crearea unui grup interservicii al Comisiei, care se ocupă de 
propunerile pentru punerea în aplicare a abordării integrate; solicită Comisiei să 
informeze Parlamentul cu privire la progresele acestor lucrări;
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4. solicită ca la elaborarea politicii de coeziune post-2013 să se aibă în vedere în special 
particularităţile şi nevoile teritoriale, precum şi o diferenţiere la nivel de regiune, bazată 
pe aceşti factori;

5. solicită ca, în cadrul evaluării intermediare a politicii de coeziune, Comisia şi Consiliul să 
utilizeze mai eficient sinergiile cu Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
(FEADR) în vederea dezvoltării întregului teritoriu; în perspectiva considerentelor 
politicii de coeziune post-2013, recomandă integrarea FEADR în politica regională;

6. subliniază că nu doar regiunile metropolitane deţin un potenţial de inovaţie, unele zone 
relativ periferice şi rurale situându-se pe primele locuri în ceea ce priveşte realizarea 
obiectivelor de la Lisabona; îndeamnă Comisia să analizeze mai intens decât până acum 
factorii de succes ai acestor zone, cu scopul de a elabora, pe baza acestora, un model de 
dezvoltare pentru oraşe mici şi mijlocii din zone rurale;

7. solicită Comisiei şi Consiliului ca, în cadrul revizuirii bugetului UE, să ţină cont de 
Agenda teritorială şi de Carta de la Leipzig şi să efectueze ajustări calitative care să 
permită încorporarea mai eficientă a obiectivelor de coeziune teritorială în politicile UE;

8. solicită Consiliului definirea ca obiectiv a intereselor teritoriale şi urbane în cadrul 
reexaminării strategiilor de la Lisabona şi Göteborg (strategia de dezvoltare durabilă) cu 
ocazia reuniunii la vârf din primăvara anului 2008;

9. solicită Consiliului şi statelor membre să includă administraţia locală şi regională (pe 
baza principiului subsidiarităţii) şi partenerii economici şi sociali (pe baza principiului 
parteneriatului), precum şi organizaţiile non-guvernamentale relevante în programul de 
acţiune pentru punerea în aplicare a Agendei teritoriale şi a Cartei de la Leipzig şi sprijină 
activ aceste eforturi;

10. solicită Comisiei să efectueze o analiză sistematică a politicilor UE specifice sectorului în 
ceea ce priveşte efectele lor teritoriale, precum şi o evaluare a impactului noii legislaţii 
propuse asupra teritoriului;  subliniază în acest context potenţialul metodelor de evaluare 
dezvoltate de ESPON;

11. solicită încorporarea politicii de creativitate în politica de dezvoltare spaţială şi urbană cu 
scopul creării unui cadru general pe baza instrumentelor disponibile (politica de coeziune, 
amenajarea teritoriului şi urbanism), astfel încât oportunităţile şi posibilităţile pentru 
acţiuni creative şi inovatoare să fie îmbunătăţite;

12. consideră că, în contextul evoluţiei demografice, este necesară îmbunătăţirea capacităţii 
de adaptare a oraşelor şi a regiunilor, priorităţile fiind mai ales dezvoltarea autonomă şi 
consolidarea muncii voluntare;

13. solicită statelor membre să garanteze, pe întreg teritoriul lor, disponibilitatea şi 
accesabilitatea serviciilor publice de interes general, pentru a le oferi oamenilor din 
diferite regiuni posibilitatea de a exploata potenţialul şi oportunităţile specifice regiunii 
lor; solicită Comisiei ca, în recomandările sale pentru aplicarea regulamentului-cadru 
privind serviciile de interes general şi atribuirea contractelor publice, să le permită 
autorităţilor locale să ia mai mult în considerare contextul local;
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14. solicită Comisiei ca, în perspectiva noilor competenţe comunitare din Tratatul de reformă 
de la Lisabona în domeniul amenajării teritoriului, să redacteze o comunicare pentru 
crearea unui cadru european pentru verificările de impact asupra teritoriului la nivel de 
proiect, ţinând cont de lucrările ESPON;

15. subliniază că după intrarea în vigoare a Tratatului de reformă de la Lisabona, în cadrul 
punerii în aplicare a primului program de acţiune al Agendei teritoriale, cooperarea şi 
coordonarea dintre Consiliu, Comisie şi Parlamentul European trebuie consolidate;

16. salută în special faptul că Tratatul de reformă a stabilit ca obiectiv coeziunea teritorială şi 
prevede în acest domeniu o competenţă legislativă împărţită de UE şi statele membre; 
solicită Comisiei să completeze programul de acţiune pentru punerea în aplicare a 
Agendei teritoriale cu propuneri concrete de măsuri şi iniţiative la nivel comunitar;

17. recomandă dezvoltarea în continuare a  Perspectivei dezvoltării spa�iului european 
(PDSE) şi insistă asupra includerii depline a noilor state membre în acest program;

18. consideră că este importantă evaluarea periodică a progreselor realizate în punerea în 
aplicare a Agendei teritoriale; solicită Consiliului, Comisiei şi tuturor părţilor implicate să 
includă în evaluare atât progresele realizate la punerea în aplicare a fiecărei măsuri din 
cadrul programului de acţiune, cât şi efectele acestor măsuri şi contribuţia lor la 
dezvoltarea spaţială durabilă în Europa;

19. solicită Consiliului să ajungă cât mai repede posibil la un acord în privinţa unor indicatori 
simpli şi cuantificabili pentru observarea dezvoltării spaţiale a UE; recomandă ca 
utilizarea anuală a terenurilor să fie folosită ca indicator al dezvoltării spaţiale încă 
dinainte de evaluarea intermediară a politicii de coeziune;

20. subliniază că aceşti indicatori ar putea fi folosiţi ca obiective pentru orientarea dezvoltării 
spaţiale; propune folosirea de către Consiliu şi Comisie a indicatorilor ce urmează a fi 
stabiliţi pentru efectuarea unei analize comparative („benchmarking”) între statele 
membre;

21. sprijină intenţia Consiliului de a prezenta un raport comun privind punerea în aplicare a 
programului de acţiune la fiecare Consiliu de miniştri informal; propune Consiliului să 
aibă în vedere un program de învăţare reciprocă în domeniul dezvoltării spaţiului 
european, bazat pe schimbul de experienţă şi pe exemple de bune practici din statele 
membre;

22. regretă că Consiliul nu a adoptat încă un program de acţiune pentru punerea în aplicare a 
obiectivelor Cartei de la Leipzig şi solicită următoarelor preşedinţii ale Consiliului să 
remedieze această omisiune, asigurând prin aceasta o urmărire sistematică a Cartei de la 
Leipzig;

23. salută iniţiativa preşedinţiei slovene a Consiliului de a pregăti şi a promova măsuri care 
consolidează coordonarea dintre dezvoltarea spaţială şi urbană în perspectiva unor 
legături mai strânse între obiectivele Agendei teritoriale şi cele ale Cartei de la Leipzig;
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24. solicită Comisiei şi Consiliului ca, ţinând cont de lucrările întreprinse în cadrul auditului 
urban, să stabilească indicatori pentru o analiză comparativă a durabilităţii oraşelor în 
sensul Cartei de la Leipzig, cum ar fi consumul de energie pe cap de locuitor, utilizarea 
transportului public urban în raport cu volumul total al transporturilor sau emisiile de 
gaze cu efect de seră pe cap de locuitor;

25. invită Comisia să acorde mai multă atenţie extinderii haotice a aşezărilor urbane („urban 
sprawl”); având în vedere problema fragmentării peisajului şi a pierderii continue a 
terenurilor în urma creşterii urbane din statele membre, solicită statelor membre să 
impună măsuri şi strategii eficiente pentru limitarea utilizării terenurilor;

26. recomandă statelor membre să acorde prioritate dezvoltării interne în raport cu 
dezvoltarea externă, cu alte cuvinte să sporească gradul de utilizare şi reutilizare a 
construcţiilor existente, în loc să se utilizeze noi suprafeţe, acest lucru realizându-se mai 
ales prin intermediul unei gestionări durabile a terenurilor;

27. constată cu regret creşterea diferenţelor de venit în regiunile metropolitane şi oraşele 
europene; solicită statelor membre să acorde mai multă atenţie acestei probleme şi să ţină 
cont de aceasta la planificarea programelor pentru alocarea creditelor din fondurile 
structurale;

28. consideră că oraşelor le revine o responsabilitate deosebită în ceea ce priveşte atingerea 
obiectivelor Comunităţii în domeniul protecţiei climei; reaminteşte statelor membre că 
protecţia climei trebuie inclusă în dezvoltarea urbană ca obiectiv orizontal;

29. insistă asupra consolidării eforturilor în vederea îmbunătăţirii integrării şi a coeziunii 
sociale, în special prin eliminarea deficienţelor planificării urbane şi prin îmbunătăţirea 
condiţiilor de mediu, stabilizarea zonelor care ridică probleme şi crearea unor zone 
atractive pentru locuit, muncă şi timpul liber;

30. solicită Comisiei, în cadrul celui de-Al şaptelea program-cadru pentru cercetare, să 
sprijine mai ales proiecte care promovează dezvoltarea şi schimbul de experienţă în ceea 
ce priveşte gestionarea urbană durabilă, soluţionarea problemelor de mediu urbane, 
precum şi contribuţia oraşelor la combaterea schimbărilor climatice;

31. consideră că o consolidare a identităţii urbane şi o cetăţenie activă în oraşe pot contribui 
la punerea în aplicare cu succes a Cartei de la Leipzig;

32. solicită statelor membre să acorde mai multă atenţie culturii construcţiilor ca factor 
decisiv pentru calitatea vieţii la oraş în contextul dezvoltării urbane durabile;

33. încredin�ează Pre�edintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei, precum �i Comitetului Regiunilor.
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