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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la guvernanţa şi parteneriatul la nivel naţional şi regional şi o bază pentru 
proiectele din domeniul politicii regionale
(2008/2064(INI))

 Parlamentul European,

– având în vedere articolele 158 şi 159 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

– având în vedere articolul 15 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

– având în vedere Agenda teritorială a Uniunii Europene şi Carta de la Leipzig, precum şi 
programul de acţiune pentru punerea în aplicare a Agendei teritoriale, 

– având în vedere studiul efectuat de Departamentul Tematic Politici Structurale şi de 
Coeziune privind guvernanţa şi parteneriatul în politica regională (PE 397.245),

– având în vedere Avizul Comitetului Regiunilor (COTER-...) şi cel al Comitetului 
Economic şi Social European privind guvernanţa şi parteneriatul,

– având în vedere Avizul exploratoriu al Comitetului Economic şi Social European intitulat 
„Pentru o dezvoltare echilibrată a mediului urban: provocări şi oportunităţi”,

– având în vedere „Ghidul practic privind finanţarea din fonduri europene pentru cercetare, 
dezvoltare şi inovare” al Comisiei Europene, 

– având în vedere cel de-al doilea ciclu al programului european URBACT (2007-2013), 
care are rolul de a încuraja schimbul de experienţă între oraşele europene, şi în special 
cele şapte noi reţele tematice destinate guvernanţei,

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

– având în vedere Raportul Comisiei pentru dezvoltare regională şi Avizul Comisiei pentru 
control bugetar,

A. întrucât soluţiile practice aşteptate de concetăţenii noştri în domeniul serviciilor publice 
(cum ar fi transporturile publice, apa potabilă, locuinţele sociale etc.) nu pot fi obţinute
decât pe baza unei bune guvernanţe la nivelul a două sisteme complementare: pe de o 
parte, sistemul instituţional, care prevede repartizarea competenţelor şi a bugetelor între 
stat şi autorităţile regionale şi locale, şi, pe de altă parte, sistemul de parteneriat, care 
reuneşte diverşi actori publici şi privaţi aflaţi pe un teritoriu determinat şi interesaţi de 
aceeaşi problematică;

B. întrucât o mai bună cooperare între actorii implicaţi în punerea în aplicare a programelor 
şi a proiectelor finanţate din fondurile structurale şi de coeziune permite creşterea 
eficienţei politicii de coeziune şi a efectului de pârghie; 

C. întrucât o abordare integrată trebuie nu doar să ia în considerare aspectele economice, 
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sociale şi de mediu ale dezvoltării teritoriale, dar şi să asigure coordonarea intereselor 
diverşilor actori vizaţi, ţinând seama de caracteristicile teritoriale specifice, pentru a fi în 
măsură să răspundă provocărilor care apar la nivel local şi regional;

D. întrucât o mai bună coordonare între diversele politici publice şi o guvernanţă eficace sunt 
indispensabile pentru progresul dezvoltării teritoriale durabile;

E. întrucât conceptul de abordare integrată este considerat, de acum înainte, drept o 
necesitate şi ar trebui aplicat în prezent în mod concret;

F. întrucât este indicat să se asigure o funcţionare mai eficientă a relaţiilor dintre diferitele 
autorităţi, instituţii publice şi organisme private, fără ca aceasta să implice neapărat 
transferul de competenţe juridice şi înfiinţarea unor noi colectivităţi locale, permiţând, cu 
ajutorul cooperării, creşterea eficienţei fiecăreia dintre acestea;

G. întrucât ar trebui să se ia în considerare participarea autorităţilor regionale şi locale la 
etape cât mai avansate cu putinţă ale negocierilor pe marginea legislaţiei comunitare şi, în 
special, în cadrul negocierilor pe marginea viitorului pachet legislativ privind coeziunea;

H. întrucât conceptul de zone de concentrare a populaţiei şi a forţei de muncă constă în 
luarea în considerare a unităţilor administrative de bază la nivelul cărora se pot aborda în 
mod corespunzător problemele care apar în legătură cu elementele fundamentale ale vieţii 
de zi cu zi a cetăţenilor (transporturi, servicii publice, calitatea vieţii, locurile de muncă şi 
activităţile economice locale, siguranţă etc.);

I. întrucât cunoaşterea „managementului de proiect” de către actorii vizaţi de punerea în 
aplicare a politicii de coeziune reprezintă un factor-cheie pentru îmbunătăţirea şi 
facilitarea guvernanţei;

J. întrucât este oportun să se profite de pe urma experienţelor reuşite ale noilor metode de 
guvernanţă,

Guvernanţa şi fondurile comunitare

1. solicită Comisiei, Consiliului, statelor membre şi autorităţilor regionale şi locale să 
asigure o mai bună coordonare a diferitelor fonduri comunitare (fonduri structurale, 
programul comunitar de cercetare şi dezvoltare, Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală etc.) destinate promovării dezvoltării regionale şi urbane;

2. invită autorităţile regionale şi locale să utilizeze într-un mod mai intens abordarea 
integrată în actuala perioadă de programare;

3. propune, în cadrul viitoarei politici de coeziune, instituirea obligativităţii principiului de 
abordare integrată;

4. propune, în scopul simplificării şi al rentabilizării, să se evalueze fezabilitatea fuziunii 
diverselor fonduri europene, în special a FEDR, FSE şi a Fondului de Coeziune, în cadrul 
viitoarei politici de coeziune pentru perioada 2014-2020;
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5. invită Comisia şi statele membre să realizeze fără întârziere, în colaborare cu autorităţile 
regionale şi locale, un proces de reflecţie asupra simplificării procedurilor de punere în 
aplicare a politicii de coeziune, în scopul reducerii presiunii birocratice exercitate de 
actorii vizaţi;

Guvernanţa şi parteneriatul

6. invită Comisia Europeană să realizeze un bilanţ al punerii în aplicare a principiului de 
parteneriat de către statele membre, în cadrul procesului de elaborare a CNSR (Cadrul 
Naţional Strategic de Referinţă) şi a programelor operaţionale, prin care să identifice 
factorii determinanţi ai succesului sau eşecului guvernanţei;

7. invită Comisia Europeană să elaboreze un ghid care să faciliteze concretizarea unor 
parteneriate efective, respectând totodată cadrul instituţional propriu fiecărui stat 
membru;

8. constată că procesul de parteneriat nu poate funcţiona decât cu participarea unor parteneri 
care dispun de competenţele şi resursele necesare; solicită autorităţilor care asigură 
gestionarea să contribuie la consolidarea acestor capacităţi;

9. reaminteşte obligaţia de a se organiza o consultare publică a cetăţenilor cu privire la 
programare şi constată că participarea opiniei publice la faza pregătitoare a programelor 
operaţionale pentru perioada 2007-2013 nu a fost concludentă; invită, prin urmare, 
Comisia să definească bunele practici pentru a asigura o mai mare participare a 
cetăţenilor cu ocazia viitoarei perioade de programare;

10. solicită statelor membre şi autorităţilor de gestionare să realizeze o mai mare implicare a 
partenerilor în toate etapele programării fondurilor structurale, inclusiv evaluarea, precum 
şi cu ocazia reuniunilor comitetelor de monitorizare a programelor operaţionale; 

Guvernanţa la mai multe niveluri

11. invită statele membre să întreprindă în cel mai scurt termen acţiunile concrete ale 
primului program de punere în aplicare a Agendei teritoriale, în special în cadrul rubricii 
3.1, pentru a consolida guvernanţa la mai multe niveluri;

12. sugerează includerea dimensiunii guvernanţei în cadrul rubricii 4.1 a primului program de 
acţiune din cadrul punerii în aplicare a Agendei teritoriale, prin care se solicită ORATE 
(Observatorul în reţea al amenajării teritoriului european) să elaboreze noi indicatori 
privind coeziunea teritorială;

13. încurajează statele membre să descentralizeze punerea în aplicare a politicii de coeziune 
pentru a permite o bună funcţionare a sistemului de guvernanţă la mai multe niveluri, cu 
respectarea principiului subsidiarităţii, şi le invită să ia măsurile necesare în materie de 
descentralizare;

14. încurajează statele membre să delege gestionarea fondurilor structurale către autorităţile 
regionale şi locale pentru a le implica într-o mai mare măsură în procesul de elaborare şi 
punere în aplicare a programelor operaţionale sau, cel puţin, să le acorde subvenţii 
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globale care să le permită să se înscrie pe deplin în mecanismul de guvernanţă la mai 
multe niveluri;

Guvernanţa şi dimensiunea teritorială

15. solicită statelor membre care nu şi-au adaptat încă legislaţia naţională astfel încât să 
permită punerea în aplicare a Grupului european de cooperare teritorială (GECT) să ia 
această măsură în cel mai scurt termen;

16. solicită Comisiei Europene, fără a intenţiona să pună sub semnul întrebării pertinenţa 
nivelului NUTS II (Nomenclatorul unităţilor teritoriale de statistică), să identifice 
perimetrele cele mai adecvate pentru a pune în aplicare veritabile politici integrate de 
dezvoltare teritoriilor locuite, precum şi a zonelor de realizare a unor proiecte de 
dezvoltare teritorială, în special:

 la scara zonelor de concentrare a populaţiei şi a forţei de muncă, respectiv oraşele şi 
zonele rurale înconjurătoare,

 la scara teritoriilor în care se justifică abordări tematice specifice, precum masivii 
muntoşi, bazinele hidrografice şi zonele litorale;

Guvernanţa şi instituţiile Uniunii Europene

17. salută recunoaşterea într-o măsură din ce în ce mai mare de care se bucură autorităţile 
regionale şi locale şi consolidarea principiului subsidiarităţii în Tratatul de la Lisabona; 
invită instituţiile europene să analizeze, începând chiar din momentul de faţă,
consecinţele concrete ale unor astfel de evoluţii;

18. constată că în cadrul Consiliului nu există nicio entitate destinată în mod special politicii 
de coeziune având drept misiune asigurarea unei monitorizări strategice a acestei politici,
care reprezintă cel mai important post bugetar al Uniunii Europene; solicită statelor 
membre să prevadă, în cadrul Consiliului, sesiuni distincte ale miniştrilor responsabili cu 
politica de coeziune;

19. salută crearea, în cadrul Comisiei, a unor grupuri inter-servicii, precum cele consacrate 
„mediului urban“ şi „abordării integrate“; solicită Comisiei să extindă acest demers
profesional cu caracter transversal şi să informeze Parlamentul cu regularitate în legătură 
cu rezultatele lucrărilor grupurilor menţionate;

20. se angajează să analizeze adaptarea Regulamentului de procedură al Parlamentului 
European pentru a permite organizarea unei activităţi transversale consacrate tematicilor
care implică mai multe comisii parlamentare (grupuri temporare sau de alt tip), în special 
în cadrul lucrărilor grupului de lucru pentru reforma parlamentară; 

21. invită Comitetul Regiunilor să-şi intensifice acţiunile destinate dezvoltării practicii 
guvernanţei, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ; 

Instrumentele de promovare a succesului guvernanţei 
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22. solicită Comisiei şi statelor membre să susţină dezvoltarea acţiunilor de formare în 
domeniul guvernanţei, împreună cu toate instituţiile de învăţământ şi de formare 
profesională publice şi private pentru a răspunde marilor provocări ce apar la nivel 
comunitar;

23. invită aleşii şi funcţionarii administraţiilor centrale, regionale şi locale implicaţi în 
gestionarea programelor operaţionale din cadrul politicii de coeziune să utilizeze 
resursele financiare ale asistenţei tehnice destinate acestor programe pentru a urma 
acţiune de formare profesională în domeniul guvernanţei specifice acestor programe şi în 
special în domeniul „managementului de proiect“;

24. consideră că reţelele europene de schimb de bune practici ar trebui să-şi intensifice 
acţiunile în materie de guvernanţă şi să contribuie astfel la îmbunătăţirea operativităţii 
acestora;

25.  salută iniţiativa Preşedinţiei franceze a UE de a lansa un proces de elaborare a unui cadru 
de referinţă al oraşului durabil şi solidar şi solicită ca acest cadru de referinţă să ia în 
considerare dimensiunea guvernanţei;

26.  propune crearea unui program ERASMUS destinat organelor alese ale administraţiei 
publice locale;

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

Necesitatea guvernanţei pentru progresul dezvoltării durabile

Pentru realizarea dezvoltării regionale, nu este suficient să se convină asupra a ceea ce trebuie
făcut, ci este primordială stabilirea mecanismelor privind modul de realizare, adică 
guvernanţa.
Politicile la scară regională şi urbană trebuie să se înscrie într-o strategie de dezvoltare
integrată. Trebuie stabilite mecanisme care să permită evitarea situaţiilor în care diferite 
politici intră în contradicţie. Progresul dezvoltării durabile nu este posibil decât prin 
îmbunătăţirea guvernanţei.

Pe teren, conceperea şi punerea în practică a dezvoltării regionale se ciocnesc adesea de 
divergenţele dintre organizaţiile publice (stat, regiuni, municipalităţi şi altele) care dispun de 
competenţe, calendare şi bugete proprii. Limitele geografice şi administrative nu corespund în 
mod obligatoriu teritoriului care necesită o soluţie omogenă în materie de transport, educaţie, 
locuinţe sociale şi altele. Structurile trebuie să se adapteze la nevoile cetăţenilor într-o lume 
din ce în ce mai interdependentă şi într-o evoluţie rapidă. 

Uniunea Europeană ca forţă transformatoare a guvernanţei

Uniunea Europeană a determinat progresul considerabil al guvernanţei în diferite state 
membre. Politicile europene şi în mod special politica de coeziune au declanşat un proces de 
transformare a guvernanţei: de la un sistem adesea centralizat şi caracterizat de diviziune (atât 
geografică, cât şi sectorială), guvernanţa a evoluat către un sistem din ce în ce mai integrat pe 
mai multe niveluri. 

Respectând cadrul instituţional al fiecărui stat membru, repartizarea competenţelor şi 
principiul subsidiarităţii, instituţiile europene pot stimula un proces de îmbunătăţire în materie 
de guvernanţă la toate scările: comunitară, naţională, regională şi locală. 
Iniţiativele comunitare precum URBAN I şi II, în cartierele urbane, şi LEADER, în zonele 
rurale, au demonstrat performanţa metodologiei lor. Această metodologie se caracterizează, 
printre altele, printr-o abordare integrată multisectorială, teritorială şi ascendentă. Aceasta 
implică de asemenea un parteneriat strâns cu autorităţile şi populaţiile locale. În plus, ea 
dispune de diferite instrumente inovatoare care pot promova un proces de învăţare permanent 
şi de conectare în reţea. 

Îmbunătăţirea guvernanţei: de la concept la aplicarea concretă

Conceptul de abordare integrată, adică integrarea mai profundă a tuturor politicilor care
prezintă un impact teritorial, economic şi social, este din ce în ce mai mult promovat în
legislaţia europeană. Conceptul s-a născut din necesitatea de a ieşi din compartimentările 
structurilor politice şi administrative.
În prezent acesta este considerat drept o necesitate, astfel încât se regăseşte în numeroase texte
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ale instituţiilor europene, mai ales în domeniul politicii de coeziune. Conceptul a devenit un 
laitmotiv pentru eficientizarea politicilor europene.

Dacă abordarea integrată este recunoscută ca fiind necesitatea de a lua în considerare
tematicile diferite legate de un acelaşi proiect, guvernanţa este mecanismul de realizare
a acesteia.
Prezentul raport are ca scop prezentarea unei serii de propuneri concrete care să permită 
îmbunătăţirea sistemelor de guvernanţă. Se pune un accent special pe aplicarea principiului 
parteneriatului, element-cheie al politicii de coeziune în materie de guvernanţă. 
Noile metode de guvernanţă nu înlocuiesc instituţiile publice (europene, naţionale, regionale
şi locale) care dispun de competenţe şi bugete, dar le oferă acestora posibilitatea de a-şi pune
în aplicare propriile politici în cooperare cu ansamblul actorilor (publici şi
privaţi) interesaţi de acelaşi subiect. 

Guvernanţa şi fondurile comunitare

Arhitectura fondurilor structurale cu diferitele lor obiective, criterii de eligibilitate şi actori 
implicaţi rămâne foarte complexă; cu toate acestea, toate fondurile structurale, chiar şi 
celelalte fonduri comunitare, urmăresc acelaşi scop, şi anume progresul dezvoltării durabile a 
regiunilor şi oraşelor Uniunii Europene. 

Structura fondurilor şi a metodelor de guvernanţă trebuie să garanteze ca toate instrumentele 
financiare să se completeze reciproc şi să permită o coordonare optimă. Această coordonare 
nu este posibilă decât în cazul în care structurile sunt simple şi transparente. Prin urmare, 
arhitectura diferitelor fonduri trebuie să fie coerentă şi complementară.

Guvernanţa şi parteneriatul

Un principiu-cheie specific al gestionării fondurilor structurale este principiul parteneriatului. 
Principiul parteneriatului a făcut ca guvernanţa politicii de coeziune să fie mai transparentă, 
deschisă şi integrantă, dar aplicarea sa rămâne pe ansamblu insuficientă. 
Studiul solicitat de Departamentul tematic al Parlamentului European privind „Guvernanţa şi
parteneriatul în politica regională” a pus în evidenţă diferenţele şi dificultăţile în aplicarea
principiului parteneriatului. În realitate, nu există un model de parteneriat unic, ci 27 de
modalităţi diferite de punere în aplicare ţinând seama de caracteristicile instituţionale ale
fiecărui stat membru.
Un parteneriat reuşit solicită în fapt o anumită investiţie la începutul procesului de dezvoltare, 
care însă constituie apoi un câştig în materie de timp, bani şi eficacitate. 

În conformitate cu principiul subsidiarităţii şi cu cadrul instituţional al fiecărui stat membru, 
Comisia trebuie să analizeze aplicarea principiului parteneriatului în diferitele state membre şi 
în regiunile acestora. Pe baza acestei analize este important să fie elaborat un ghid, în special 
pentru promovarea şi difuzarea bunelor practici. 
În plus, este necesar ca, prin acţiunile de formare, să fie consolidate capacităţile partenerilor 
pentru a le permite acestora să participe pe deplin. 
Implicarea cetăţenilor reprezintă un element important al principiului parteneriatului. În 
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cadrul pregătirii perioadei actuale de programare, în majoritatea regiunilor, cetăţenii nu au 
participat suficient la proces. În acest scop trebuie dezvoltate noi metode. 

Guvernanţa la mai multe niveluri

Guvernanţa la mai multe niveluri implică faptul că fiecare scară politică - comunitară, 
naţională, regională sau locală – dispune de competenţe şi capacităţi pentru a contribui la 
punerea în aplicare a politicii de coeziune. Aplicarea principiului subsidiarităţii solicită un 
anumit nivel de descentralizare a politicii de coeziune. 

Toţi actorii implicaţi în punerea în aplicare a politicii de coeziune trebuie să coopereze strâns 
în contextul structurilor administrative şi instituţionale distincte. Reuşita sau eşecul cooperării 
tuturor actorilor implicaţi nu depinde de sistemul instituţional. Un acelaşi sistem poate 
conduce la rezultate bune sau rele în ceea ce priveşte realizarea proiectelor. Este important să 
se realizeze mai multe cercetări asupra factorilor de eşec sau de reuşită, independent de 
structura instituţională a statului membru. În această privinţă, programul de punere în aplicare 
a Agendei Teritoriale sau noul program ORATE vor trebui să integreze elementele de 
guvernanţă. 

Guvernanţa şi dimensiunea teritorială

Dimensiunea teritorială se regăseşte din ce în ce mai mult în centrul consideraţiilor politicii de 
coeziune. Tratatul de la Lisabona face din coeziunea teritorială un obiectiv al Uniunii 
Europene pentru acelaşi motiv ca şi cel privind coeziunea economică şi socială. 

Comisia Europeană va publica în această toamnă Cartea verde privind coeziunea teritorială şi, 
în această perspectivă, va trebui să se acorde o atenţie specială problemei guvernanţei.

Integrarea dimensiunii teritoriale în politica de coeziune implică de asemenea o reflecţie
asupra nivelului teritorial de intervenţie corespunzător. Merită să fie analizate noi concepte 
emergente precum zonele de concentrare a populaţiei şi a forţei de muncă.

Grupul european de cooperare teritorială este un instrument excelent pentru a institui o 
guvernanţă transfrontalieră şi transnaţională eficientă, dar pentru moment acest instrument nu 
este exploatat şi utilizat suficient din cauza neadaptării legislaţiilor statelor membre şi chiar a 
lipsei unei reale voinţe politice. 

Guvernanţa şi instituţiile Uniunii Europene 

Instituţiile comunitare trebuie să-şi adapteze organizarea actuală pentru a fi mai eficiente, 
aplicând principiile abordării integrate. 

Separările actuale din cadrul Parlamentului European pe comisii parlamentare specifice şi în 
cadrul Comisiei Europene pe direcţii generale nu permit oferirea unor răspunsuri adecvate
numeroaselor subiecte care sunt transversale.



PR\732761RO.doc 11/11 PE409.539v01-00

RO

Astfel, de exemplu, problema transporturilor publice are un impact asupra poluării, renunţării 
la compartimentarea socială a teritoriilor, urbanismului etc. care ţin de competenţa mai multor 
comisii parlamentare şi a mai multor direcţii generale.

În consecinţă, importanţa bugetelor alocate fondurilor structurale (36% din bugetul UE) 
implică o supraveghere specială la nivelul Consiliului.

Instrumentele de promovare a succesului guvernanţei

Pentru a face operaţională guvernanţa, trebuie utilizat instrumentul managementului de 
proiect. Managementul de proiect se bazează pe anumite reguli, adesea foarte simple. Acest 
instrument este utilizat în prezent în principal de întreprinderi. Acesta nu doar permite unei 
întreprinderi să creeze un produs nou într-un mediu din ce în ce mai complex, ci este valabil 
în mod egal în vederea reuşitei proiectelor finanţate din fondurile structurale. Este un 
instrument pentru organizarea interacţiunii dintre diferiţii actori implicaţi şi care permite, prin 
urmare, ca abordarea integrată să devină operaţională.

Noile metode de guvernanţă, precum managementul de proiect, trebuie promovate şi difuzate. 
Prin urmare, este necesar să fie declanşat un proces de formare continuă, destinat în special 
celor aleşi şi funcţionarilor administraţiilor naţionale, regionale şi locale. 
În plus, crearea unui ERASMUS al aleşilor locali reprezintă o nouă pistă de luat în 
considerare pentru a contribui la schimbul de bune practici în materie de guvernanţă.  
În concluzie, reţelele tematice europene ar trebui să-şi intensifice acţiunile în materie de 
guvernanţă şi astfel să contribuie pentru a deveni mai operaţionale. 

Concluzii

Guvernanţa, şi în special principiul parteneriatului, este în prezent recunoscută drept un factor 
primordial care determină eficacitatea utilizării fondurilor structurale. În această privinţă au 
fost dezvoltate concepte numeroase, dar adesea puţin operaţionale şi fără aplicaţii concrete. 

Uniunea Europeană a demonstrat deja că este o excelentă forţă transformatoare a guvernanţei. 
Punând în practică prezentele propuneri, aceasta îşi poate utiliza capacităţile transformatoare 
în conformitate cu principiul subsidiarităţii şi poate astfel continua dezvoltarea durabilă a 
teritoriului. 
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