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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

Impactul politicii de coeziune asupra integrării comunităților și a grupurilor 
vulnerabile(2007/2191(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 87 alineatul (3), articolul 137 şi articolul 158 din Tratatul CE,

– 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 coeziune1,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 5 iulie 2005 intitulată „Politica de coeziune în 
sprijinul creşterii economice 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 în materie de coeziune2,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 17 mai 2005 intitulată „Al treilea raport 
intermediar privind coeziunea: un nou parteneriat pentru creşterea economică, ocuparea 
forţei de muncă şi coeziune” (COM(2005)0192),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 12 iulie 2006 intitulată „Strategia pentru creștere 
și ocupare a forței de muncă și reforma politicii europene de coeziune – Al patrulea raport 
intermediar privind coeziunea”(COM(2006)0281),

– având în vedere Agenda teritorială a Uniunii Europene, Carta de la Leipzig privind 
dezvoltarea durabilă a oraşelor europene, precum şi primul program de acţiune pentru 
punerea în aplicare a Agendei teritoriale a Uniunii Europene,

– având în vedere pregătirea de către Comisie a Cărţii verzi privind coeziunea teritorială,

– având în vedere raportul Observatorului în Rețea al Amenajării Teritoriului European 
(ORATE) intitulat „Perspective ale teritoriului – scenarii teritoriale pentru Europa” şi cel al 
Parlamentului European privind „Disparităţile regionale şi coeziunea: care sunt strategiile 
pentru viitor?”,

– având în vedere articolele 3, 12 şi 141 din Tratatul CE care solicită statelor membre să 
asigure şanse egale pentru toţi cetăţenii,

– având în vedere rezoluţia sa din 31 ianuarie 2008 privind Strategia europeană pentru romi3,

  – având în vedere articolul 45 din Regulamentul de procedură,

                                               
1 JO L 239, 1.9.2006, p. 248.
2 JO L 291, 21.10.2006, p. 11.
3 Texte adoptate, P6_TA(2008)0035



PE404.519v01-00 4/11 PR\714856RO.doc
Traducere externă

RO

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională şi avizul Comisiei pentru 
agricultură şi dezvoltare rurală (A6-0000/2008),

A. întrucât unul dintre obiectivele Comunităţii, astfel cum este menţionat la articolul 158 din 
Tratatul CE, este promovarea dezvoltării economice şi sociale armonioase a Comunităţii 
şi reducerea disparităţilor socio-economice între nivelurile de dezvoltare ale diferitelor 
regiuni, precum şi  a rămânerii în urmă a regiunilor mai puţin favorizate,

B. întrucât politica de coeziune constituie un scop în sine şi, prin urmare, domeniul său de 
aplicare nu trebuie redus la susţinerea obiectivelor altor strategii, ceea ce ar putea 
împiedica coeziunea economică, socială şi teritorială, 

C. întrucât, până în prezent, politica de coeziune a contribuit în mod efectiv la ajutarea 
regiunilor celor mai sărace să recupereze rămânerea în urmă în domeniul dezvoltării
socio-economice,

D. întrucât creşterea economică tinde să se concentreze în jurul capitalelor şi al marilor centre 
urbane, lăsând zonele periferice şi rurale cu un grad inegal de dezvoltare socio-economică,

E. întrucât Tratatul de la Lisabona prezintă coeziunea teritorială ca pe unul dintre obiectivele 
Uniunii Europene şi prevede competenţa partajată în acest domeniu între Uniune şi statele 
membre,

F. întrucât numeroase teritorii sunt încă afectate de poziţia geografică îndepărtată şi nu 
dispun de infrastructurile necesare care ar permite oportunităţi reale de dezvoltare pentru a 
atinge nivelul mediu de dezvoltare al Uniunii Europene,

G. întrucât regiunile cele mai sărace nu dispun de resursele financiare necesare pentru a 
completa fondurile comunitare la care au dreptul şi, de cele mai multe ori, nici de 
capacitatea administrativă şi de resursele umane pentru a utiliza în mod adecvat finanţarea 
acordată,

H. întrucât, datorită impactului teritorial puternic, politica de dezvoltare rurală ar trebui
integrată în politica regională pentru a stimula sinergiile şi complementarităţile dintre 
aceste politici,

I. întrucât nu există date statistice disponibile şi comparabile la nivel micro-regional pentru 
toate regiunile Uniunii Europene şi întrucât indicatorii Produsului Intern Brut (PIB) pe cap 
de locuitor la nivelul 2 din nomenclatorul unităților teritoriale pentru statistică (NUTS 2)
nu sunt suficienţi pentru a lua în considerare teritoriile micro-regionale excluse,

J. întrucât sărăcia şi excluziunea au un caracter teritorial puternic cu o concentraţie de 
grupuri vulnerabile izolate în teritorii defavorizate şi întrucât toate teritoriile Uniunii ar 
trebui să beneficieze de oportunităţi similare de dezvoltare,

K. întrucât majoritatea celor mai defavorizate teritorii micro-regionale se confruntă cu 
probleme multidimensionale complexe cauzate de situarea periferică a acestora, precum şi 
cu absenţa infrastructurii, subdezvoltarea socio-economică, procesele de 
dezindustrializare, nivelurile scăzute de educaţie si formare, absenţa capacităţilor 
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administrative, şomajul care afectează mai multe generaţii, condiţiile de locuit şi de trai
din ce în ce mai precare, accesul redus la serviciile de interes general şi concentrarea 
minorităţilor izolate şi a grupurilor vulnerabile,

L. întrucât politica de coeziune necesită un buget direct proporţional cu obiectivele acesteia 
şi instrumente eficiente pentru a permite regiunilor să depăşească disparităţile de 
dezvoltare şi să răspundă provocărilor teritoriale, care includ schimbările demografice, 
concentraţiile urbane, fluxurile migratorii, globalizarea, schimbările climatice şi 
aprovizionarea cu energie,

1. subliniază că influenţa puternică a poziţiei geografice asupra segregării sociale în 
teritoriile cele mai puţin dezvoltate şi concentrarea teritorială a populaţiilor şi a grupurilor
vulnerabile constituie o provocare din ce în ce mai mare pentru coeziunea teritoriilor 
Uniunii Europene;

2. observă, prin urmare, faptul că, datorită naturii teritoriale a excluziunii şi segregării
sociale, problema ar trebui abordată în contextul coeziunii teritoriale;

3. subliniază în această privinţă că acţiunile orizontale nu sunt suficiente pentru depăşirea 
problemelor excluziunii teritoriale şi, prin urmare, recomandă statelor membre să aplice o 
strategie holistică pentru dezvoltarea teritorială, punând în practică abordarea integrată 
trans-sectorială şi punând accentul pe potenţialul acestor teritorii, luând în acelaşi timp în 
considerare handicapurile geografice ale acestora;

4. indică necesitatea tratării deficienţelor din domeniul egalităţii de şanse şi a comasării
conflictelor sociale rezultate din concentrarea grupurilor vulnerabile excluse în diferite 
zone, prin intermediul unei abordări teritoriale integrate;

5. subliniază importanţa implicării autorităţilor locale şi regionale, precum şi a partenerilor
economici şi sociali şi a ONG-urilor relevante în planificarea şi punerea în aplicare a 
strategiilor integrate de dezvoltare micro-regională, precum şi importanţa sprijinirii 
iniţiativelor pe verticală;

6. solicită Comisiei şi statelor membre să aloce în mod echilibrat resurse oraşelor dezvoltate 
şi teritoriilor rurale excluse şi să stabilească programe specifice pe termen lung pentru 
grupurile vulnerabile, cu participarea autorităţilor locale, a partenerilor sociali şi 
economici relevanţi şi a reprezentanţilor grupurilor ţintă la procesul decizional şi la 
punerea în aplicare, pentru o mai bună abordare a necesităţilor acestora şi pentru găsirea 
unor soluţii concrete pentru depăşirea excluziunilor şi şomajul care afectează mai multe 
generaţii;

7. recomandă Comisiei şi statelor membre să utilizeze mai mult sinergiile şi 
complementarităţile diferitelor instrumente financiare disponibile, precum Fondul 
European de Dezvoltare Regională, Fondul de coeziune, Fondul Social European şi 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, pentru creşterea valorii adăugate a 
acestora;

8. solicită Comisiei să prezinte, în cadrul celei de-a patra Cărţi verzi privind coeziunea 
teritorială, o definiţie cuprinzătoare a coeziunii teritoriale şi să definească mijloacele 
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disponibile pentru atingerea obiectivelor teritoriale;

9. solicită Comisiei şi statelor membre să pună la dispoziţie datele statistice comparabile la 
nivel micro-regional pentru toate regiunile Uniunii Europene, concentrându-se în special 
asupra indicatorilor sociali în vederea identificării mai precise a teritoriilor celor mai puţin 
dezvoltate, situate sub nivelul tradiţional NUTS 2, şi să sublinieze scara disparităţilor 
intra-regionale care sunt din ce în ce mai mari;

10. consideră, în această privinţă, că ar trebui utilizaţi noi indicatori sociali şi de dezvoltare 
cuantificabili, alţii decât cei indicatorul PIB pe cap de locuitor, pentru indicarea 
disparităţilor intra-regionale, pentru evaluarea punerii în aplicare şi a eficienţei politicii şi 
pentru consilierea planificării dezvoltării;

11. îndeamnă Consiliul şi Comisia să abordeze disparităţile dezvoltării teritoriale prin 
intermediul unor unităţi teritoriale comparabile mai reduse; recomandă în această privinţă 
ca unităţile teritoriale la nivel NUTS  4 (LAU 1 şi LAU 2) să fie vizate prin intermediul 
unui nou instrument care să dispună de resurse suficiente şi să fie specific pentru a face 
faţă disparităţilor intra-regionale în vederea evitării excluziunii tot mai mari a zonelor 
periferice şi a celor mai puţin favorizate;

12. subliniază necesitatea luării în considerare a tendinţelor demografice ale concentrării 
urbane viitoare şi ale exodului rural, precum şi a impactului teritorial al acestora; prin 
urmare, solicită statelor membre să elaboreze strategii pentru revitalizarea zonelor 
depopulate prin stimularea oportunităţilor reale de dezvoltare, prin menţinerea serviciilor 
de interes general, prin acordarea de locuri de muncă şi de posibilităţi de formare, prin 
îmbunătăţirea condiţiilor de locuit şi de trai, prin intensificarea capacităţii administrative 
locale şi prin intensificarea atractivităţii acestor zone pentru investitori;

13. subliniază că politicile structurale ar trebui menţinute după anul 2013 şi că reexaminarea 
bugetară ar trebui utilizată ca o oportunitate pentru a asigura că sunt disponibile resurse
necesare pentru a garanta în viitor coeziunea economică, socială şi teritorială între 
teritoriile Uniunii Europene;

14. solicită Comisiei să prezinte o propunere specifică pentru abordarea concretă a excluziunii
teritoriale şi sociale a populaţiilor şi grupurilor vulnerabile;

15. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introduction
Cohesion policy is one of the most important priorities of the European Union. With a 
financial envelop amounting 1/3 of the EU budget, this policy based more than any other 
policy on the principle of solidarity is intended to reduce economic, social and territorial 
disparities between the Member States and their 268 regions.
Nevertheless, those disparities still remain important. We have to bear in mind that one region 
in four has a GDP per inhabitant under 75% of the average of the European Union and that 
there are also important imbalances appearing within regions.

Several European analyses, the results of the ESPON 2006 programme, the Cohesion Reports 
and the strategic initiatives draw attention to the fact that social exclusion is concentrated 
spatially in the most underdeveloped areas.
The aim of the report is to draw the attention to the spatial inter-linkage system of 
segregation, vulnerable groups and to underline the importance of the identification and 
territorial approach-based treatment of these processes. Therefore, the issue of vulnerable 
communities and groups should be addressed in the context of the territorial cohesion.
The document intends to highlight that in order to cope with territorial exclusion it is 
necessary to identify and recognize that the main problems are rooted in micro-territorial 
development.

However, there is hardly any information on European level to be found in territorial analyses 
prepared so far and in the current European system of statistics.

Shift from poverty to exclusion
Vulnerable groups are facing multi-dimensional problems through which poverty deepens and 
it takes up the form of exclusion and increasing segregation. Prolonged inactivity and long-
term unemployment reduces the capacity of those affected to overcome their social exclusion 
and economic difficulties. 

Exclusion has a strong spatial character
Exclusion from the flow of economic and social development mostly appears spatially and is 
inter-related with territorial exclusion; therefore the access of the vulnerable groups to work 
and services is lower.
The living prospects of social groups are determined by their geographical location: regions, 
micro-regions concerned and most generally by their living environment. The spatial 
determination of the risk of being excluded is therefore very strong.

The phenomenon appears on micro-regional level
It is important to highlight that these social and economic crises areas are mostly emerging in 
peripheral intra-regional areas or in micro-regions lagging behind and in most of the cases 
they can not be grasped at NUTS 2 level.

Therefore, the emergence of spatially determined vulnerable communities should be 
examined - relying on EU terminology - not on NUTS 2 levels, but on LAU1 and LAU 2 
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levels.

Segregation also in rural areas
Segregation processes are clearly more visible in the cities than in the surrounding less 
densely inhabited areas. The situation in the rural areas affected by segregation is however 
even worse. In urban areas the segregation processes are inter-related with the flow of 
suburbanization which results in the decline of traditional city centres and desindustrialized 
peripheries. Meanwhile, beside urban ghettos, in rural areas lagging behind, social tensions 
are much more concentrated in lagging behind rural areas. Rural population suffers from a 
very disadvantaged situation in the new member states where the economic transition has
strengthened the intra-regional disparities.

The problem is hidden: Missing instruments
The phenomenon of territorial exclusion here is neither sufficiently covered by European 
statistics, nor by policy instruments.
Those groups of society affected also by territorial exclusion are hidden for the spatial 
analysis, action planning and decision-makers as well.
These processes happen at lower territorial levels; this is why the present observatory means 
at NUTS 2 level, such as data collection by EUROSTAT or the systematic analyses of the 
ESPON programme are not capable of identifying them on a European scale. There are no 
generally applied, suitable territorial indicators.
As the results of our analysis presented in this report, the current system of statistics is not 
capable of producing an analysis of intra-regional disparities within NUTS 2 regions that 
would be comparable EU-wide. Indicators measuring disparities of the territorial statistical 
units are not able to show the real intra-regional disparities at all. The territorial characteristics 
which bring about local, regional and social disadvantages - especially segregation - have not 
been introduced uniformly on European level yet.

Intra-regional social and geographical peripheries
Regarding territorial disparities, the European cohesion policy focusing on NUTS 2 regions 
neglects several problems which arise within the regions. The intra-regional disparities are in 
many cases of more importance than those between the regions.
The outstanding social and economic indicators of the large and middle-sized cities -being the 
regional economic drivers - often take our minds off the problems present in segregated urban 
districts. Serious gaps are indeed created between the dynamic urban areas and those areas 
excluded from the social and economic development processes.

Integrated approach is needed to tackle the problem on territorial level
Based on the analysis above, the horizontal approaches are not sufficient to solve the 
problems of vulnerable groups. In order to tackle the situation of these vulnerable groups a 
territorial approach is needed, which would address to the complexity of the problems locally, 
in the concerned areas. There is a genuine need for a micro-regional based approach focusing 
on intra-regional disparities and on the most sensitive areas.
If not, the polarization processes can deepen - especially if the economic and social 
interventions will be concentrated around the dynamic centres - and the excluded areas will 
further decline. When tackling this problem, greater emphasis should be laid on spatial 
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planning and the integrated spatial development.

2. Intra-regional territorial exclusion
The lack of equal opportunities, the concentration of social conflicts, with special regard to 
segregation resulting in the concentration of the vulnerable groups, can occur in several 
situations. It is a well-known urban problem, but on the basis of the experience gained by new 
member states it appears mostly on a territorial basis.

The most underdeveloped areas are at a risk of territorial exclusion
There is both spatial and social distance between the vulnerable group and the majority of the 
society. The causes of exclusion root mostly the location of the excluded group. Location can 
mean serious disadvantages according to the following factors:

Location features:
o Accessibility of workplaces
o Distance of city centres
o The poor transport infrastructure or its relative high expenditure
o Low income

Internal features of the area
o Lack of presence of successfully operating entrepreneurships
o Low employment rate
o Low income
o Low rate of qualification
o Human resources (in terms of health, qualification, well-being)
o The state of the built environment
o Tensions between the different social groups, racism and segregation
o Lack or low quality of public services

Territorial exclusion is not generally the typical problem of the underdeveloped areas, and not 
only the rural areas, but it is specially the feature of the peripheries, micro-regions being in 
deep crisis. Territorial exclusion has the following generic types, often resulting in a whole 
range of different territorial features present at the same time:

- Peripheral location;
- Concentration of excluded social groups - "social periphery"; 
- Concentration of social conflicts as a result of economic and structural transformation.

Larger territorial units hide the problems of excluded territories
One of the problems of the lack of visibility of underdeveloped and lagging behind areas lies 
in the territorial aggregation. If the statistics show the data of bigger territorial units, the 
differences within the territorial units disappear. The available basis unit of measurement of 
the EU cohesion policy (NUTS 2) makes the social and economic factors of these territorial 
units of the different countries comparable. For the division of the resources of cohesion 
policy between regions and countries it is this approach that should be further applied.
However, from the point of view of the interpretation of territorial cohesion, there are several 
spatial processes under way which do not appear through the socio-economic indicators 
identified on NUTS 2 level, and therefore remain hidden.

The territorial concentration of vulnerable groups on the regions’ peripheries
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Beside the needs of the cities and their wider surrounding rural areas, it is the lack of 
infrastructure which is the main reason for the serious development gaps within the regions, 
especially in Eastern Central Europe.
Due to the local territorial organisation of the labour market, the lack of transport or 
information connections; the rural inhabitants with their lower mobility can not access the 
advantages offered by more developed cities. Consequently, the attraction impact of the cities 
is not crowned with success, and due to the poverty and the insufficient availability of 
infrastructure the potential of rural areas is less and less recognized.

In the new member states, where the tensions coming from the immigration concentrated in 
cities are less present, social segregation and the equal opportunities shortcomings appear 
mostly in these rural areas. It is at least a challenge of similar scale.

Territorial exclusion is beyond the social problems
Moreover, while poverty is basically a result of insufficient income, territorial exclusion goes 
beyond this, since those living in segregated settlements and areas lose consequently a lot 
more opportunities: learning opportunities, access to infrastructure and services.
The ethnic differences - concentration of immigrants in urban ghettos and enhanced 
segregation of the Roma population in the new member states - make the problems of lagging 
behind areas even more serious, since their integration is even more challenging.

Finally, most vulnerable groups are likely while being excluded from the positive spill-over of 
socio-economic development to be as well excluded from decision-making processes.

Limited territorial data collection and processing in the European research
The social problems are not visible enough through the European statistics. In order to get 
comparable territorial units, we need to select the different territorial levels and data from the 
different countries in such a way that the variation of size of territorial units will be as small
as possible.
Beyond territorial aggregation problems, there are only limited social indicators at our 
disposal in territorial breakdown and therefore the European spatial research focus less on the 
social problems. There are some case studies which show the phenomena of segregation and 
territorial exclusion, but no Europe-wide analysis having higher level validity has been 
prepared yet. The indicators which can be applied territorially are as follows:

 Activity rate
 Employment rate
 Long-term unemployment rate
 Higher education rate
 Human development index (HDI)
 Risk of poverty
 Life expectancy
 Proportion of those having maximum primary school qualification

The way how poverty and social exclusion risks are tackled varies country by country. The 
systems of the member states differ not only in their available resources but also in the 
mechanisms of allocation. Besides national differences if we really want to solve the 
problems of lagging behind and segregated territories, we need to admit that the problems of 
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poverty and social exclusion are territorial issues that need to be addressed through a spatial 
approach with sufficient resources concretely targeting the most disadvantaged areas. These 
resources should help to unlock the potentials of competitiveness of lagging behind and 
segregated territories taking into account their challenges and opportunities and make them 
able to catch up in order to create a territorially and socially more cohesive EU.
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