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SDSC 
Schema de dezvoltare a spaţiului comunitar 
 
Spre o dezvoltare spaţială echilibrată şi durabilă a teritoriului Uniunii Europene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Miniştrii responsabili cu amenajarea teritoriului ai 
statelor membre UE şi comisarul european însărcinat 
cu politica regională au subliniat la Postdam că 
concluzia dezbaterii politice asupra SDSC marchează o 
etapă importantă în procesul integrării Europene. 
 
(2) Odată cu SDSC, Statele membre şi Comisia s-au 
pus de acord asupra obiectivelor spaţiale comune şi 
asupra liniilor directoare spaţiale comune pentru 
dezvoltarea viitoare a teritoriului Uniunii Europene. 
 
(3) Politicile de dezvoltare spaţială vizează asigurarea 
unei dezvoltări echilibrate şi durabile a teritoriului 
Uniunii. Miniştrii estimează că odată cu aceasta se pot 
atinge cele trei obiective fundamentale ale politicii 
comunitare şi anume: 
 
• coeziunea economică şi socială 
• conservarea şi gestionarea bazelor naturale ale 

vieţii şi a patrimoniului cultural 
• competitivitate mai echilibrată a teritoriului 

european. 
 

SDSC constituie un cadru orientativ adecvat pentru 
politicile sectoriale cu impact spaţial ale comunităţii şi 
statelor membre, ca şi pentru colectivităţile regionale şi 
locale, pentru a se  ajunge la o dezvoltare echilibrată şi 
durabilă a teritoriului european. 

 
(4) În vederea unei integrări europene mai accelerate, 
miniştrii consideră ca necesară cooperarea în materie 
de dezvoltare spaţială între statele membre pe de o 
parte şi între regiunile şi colectivităţile locale ale 
acestora pe de altă parte. Colectivităţile regionale şi 
locale vor trebui să coopereze dincolo de frontierele 
naţionale. SDSC constituie documentul de referinţă 
adecvat pentru încurajarea unei asemenea cooperări, 
respectându-se totodată principiul subsidiarităţii. 
 
(5)  Participanţii au fost unanimi în a considera că 
SDSC nu necesită noi competente în plan comunitar. 
SDSC constituie un cadru de orientare politică pentru 
statele membre, pentru regiunile şi colectivităţile lor 
locale, precum şi pentru Comisia Europeană, în 
domeniilendebcompetenţăcrespective

 
 
 

Extras din concluziile Preşedinţiei germane a Consiliului European  

la încheierea Consiliului Informal al miniştrilor responsabili cu amenajarea teritoriului  

din statele membre UE. 

 

Postdam 10/11 mai 1999 
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1.   Abordarea spaţială la scară europeană 
 
 
1.1 Teritoriul: o nouă dimensiune a 
politicii europene 

(1) Teritoriul UE se caracterizează printr-o mare 
diversitate culturală concentrată într-un spaţiu restrâns. 
Acest aspect îl deosebeşte de alte mari spaţii economice 
mondiale, ca SUA, Japonia şi MERCOSUR. Această 
diversitate, care este în mod potenţial unul din 
principalii factori de creştere ai UE, trebuie păstrată pe 
măsură ce integrarea europeană progresează. Astfel, 
politicile care acţionează asupra structurii spaţiale şi 
urbane a UE nu trebuie să uniformizeze identităţile 
locale şi regionale, acestea contribuind la îmbogăţirea 
calităţii vieţii tuturor cetăţenilor. 

 
(2)  Intrarea în vigoare a Uniunii economice şi monetare 
(UEM) contribuie considerabil la integrarea europeană. 
În paralel cu progresul integrării economice şi sociale, 
separarea cauzată de frontierele interioare tinde să se 
estompeze. Între oraşele şi regiunile statelor membre 
relaţii şi interdependenţe mai strânse apar. Aceasta 
înseamnă printre altele, că proiecte realizate la nivel 
regional, naţional sau comunitar într-o ţară cu o rază de 
acţiune care depăşeşte unde îşi exercită autoritatea, pot 
avea repercusiuni considerabile asupra structurii spaţiale 
şi urbane a altor state membre. Punând în aplicare 
politici comunitare, în viitor vor trebui luate în calcul 
din timp efectele lor spaţiale, dat fiind faptul că în viitor 
diferenţele de productivitate nu vor mai putea fi 
compensate, de exemplu prin adaptări naţionale ale 
ratelor ceea ce va contribui la evitarea adâncirii 
disparităţilor regionale. 

 
(3) Proiectele de dezvoltare intreprinse de diverse state 
membre se vor completa mai bine dacă vor fi bazate pe 
obiective de dezvoltare spaţială stabilite în comun. De 
aceea, principii directoare clare şi care transced spaţiul 
sunt indispensabile atât la elaborarea politicilor 
naţionale de dezvoltare spaţială, cât şi la elaborarea 
politicilor sectoriale comunitare. Ele sunt prezentate de 
statele membre în cooperarea cu Comisia Europeană 
prin intermediul Schemei de dezvoltare a spaţiului 
comunitar – SDSC. 

 
(4) Concurenţa în cadrul pieţei interne europene, una 
din principalele forţe motrice ale dezvoltării spaţiale în 
UE, devine şi mai puternică prin realizarea UEM. Chiar 

dacă regiunile, oraşele şi comunele au început deja să 
coopereze în diverse domenii, ele intră în concurenţă în 
ceea ce priveşte activitatea economică, piaţa muncii şi 
infrastructurile. Totuşi, diferitele spaţii care constituie 
teritoriul european nu se bucură în prezent de aceleaşi 
condiţii iniţiale, ceea ce grevează asupra întăririi 
coeziunii economice şi sociale a Uniunii. Din acest 
motiv devine căutarea graduală a unui echilibru atât de 
importantă pentru a ajunge la o distribuţie echilibrată 
geografic a creşterii pe teritoriul UE (obiectiv de 
coeziune). 

 
(5) Ţinând cont de problemele serioase pe care le 
cunoaşte piaţa muncii în majoritatea regiunilor UE, 
politica de dezvoltare spaţială trebuie să susţină 
eforturile de creare a unor locuri de muncă de viitor 
pentru ansamblul cetăţenilor. Numai prin existenţa unor 
pieţe regionale ale muncii relativ echilibrate între cerere 
şi ofertă, aceştia vor avea posibilitatea să-şi modeleze ei 
înşişi viaţa cu toată responsabilitatea şi să resimtă în 
cadrul lor regional avantajele integrării europene ca pe o 
binefacere. 

 
(4) Tendinţele pe termen lung ale dezvoltării spaţiale 
din UE sunt influenţate în principal de următorii trei 
factori: 
 
• o integrare economică progresivă şi drept 

consecinţă, o mai mare cooperare între statele 
membre, 

• importanţa crescândă a colectivităţilor locale şi 
regionale şi a rolului lor în dezvoltarea spaţială, 
precum şi 

• lărgirea previzibilă a UE şi evoluţia relaţiilor sale 
cu vecinii 

 
Aceşti trei factori de dezvoltare trebuie situaţi în 
contextul dezvoltării economice şi tehnologice 
mondiale, precum şi al tendinţelor demografice sociale 
şi ecologice importante. Bine utilizaţi, ei reprezintă 
condiţii cadru importante pentru întărirea creşterii în tot 
spaţiul european. 
 
(7) In viitor, problemele dezvoltării spaţiale în cadrul 
UE nu vor putea fi rezolvate decât prin cooperarea 
diferitelor niveluri politice şi administrative. Într-
adevăr, în cadrul integrării europene relaţiile între aceste 
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diverse nivele se întăresc, fie că este vorba de relaţii 
între regiuni pe de o parte sau între regiuni şi instanţe 
naţionale şi europene pe de altă parte. Dependenţa 
oraşelor şi regiunilor în privinţa tendinţelor mondiale, ca 
şi a deciziilor luate la nivel comunitar creşte. În plus, 
efectele pozitive ale integrării europene vor fi cu atât 
mai semnificative cu cât oraşele şi regiunile vor putea 
participa mai activ la dezvoltarea spaţială. 
 
(8) Plecând de la cadrul de măsuri luate în cadrul 
politicilor sectoriale, SDSC permite luarea în 
considerare a situaţiei generale a teritoriului european şi, 
de potenţialele de dezvoltare ale diferitelor regiuni. 

SDSC propune noi forme de cooperare cu scopul de a 
favoriza în viitor coordonarea în zona politicilor 
sectoriale care acţionau până atunci independente unele 
de altele. În afară de aceasta, pentru a putea atinge 
obiectivele UE rămânând totuşi aproape de cetăţeni, 
comunitatea are nevoie nu numai de susţinerea activă a  
politicilor sectoriale naţionale, ci şi, mai ales, de aceea a 
oraşelor şi regiunilor. În felul acesta principiul 
subsidiarităţii, care este înscris în Tratatul UE, va deveni 
o realitate. 
 
 
 

 

Harta 1: Produsul intern 
brut 
 
PIB pe cap de locuitor în raport 
cu puterea de cumpărare din 1995 
indice: EUR 15 = 100 

sub 75 
 
între 75 şi 100 
 
între 100 şi 125 
 
peste 125 

sursa: Eurostat 

Azore (P) 
 
 
Madera (P) 
 
 
 
 
Canare (S) 
 
Guadelupa (F) 
 
Martinica (F) 
 
La Réunion (F) 
 
 
 
Guyana (F) 

 
 
Harta 1: Produsul intern brut 
 
PIB pe cap de locuitor în raport 
cu puterea de cumpărare din 1995 
indice: EUR 15 = 100 
 
NUTS 2 
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1.2   Disparităţi  ale  dezvoltării  spaţiale 
 
(9) Având peste 370 mil. locuitori pe un teritoriu de 3,2 
milkmp. şi un produs intern brut (PIB) anual de 6800 
mld. ECU, UE face parte din regiunile economice cele 
mai importante şi mai puternice ale lumii. 

 
(10) UE are totuşi dezechilibre economice 
considerabile, care compromit realizarea modelului de 
dezvoltare spaţială echilibrată şi durabilă. Caracterul 
inegal al repartizării potenţialului economic în felul 
următor (conform hărţii 1): Spaţiul situat în inima UE 
este delimitat de metropolele europene Londra, Paris, 
Milano, Munchen şi Hamburg (20% din suprafaţă şi 
40% din populaţia comunitară), contribuie cu 50% la 
PIB. Dimpotrivă, la limitele sale sudice, din Portugalia 
până în Grecia, trecând prin sudul Spaniei şi Italiei, ca şi 
în noile landuri germane, PIB-ul pe cap de locuitor se 
cifrează la numai 50-65% din media comunitară. Cât 
despre unele regiuni din partea cea mai de nord, cum ar 
fi nordul Finlandei şi al Mării Britanii, situaţia lor 
economică nu este cu nimic mai bună. PIB-ul pe 
locuitor al teritoriilor de peste mări nu atinge deseori 
nici măcar 50% din media comunitară. În acest context, 

SDSC trebuie să contribuie la posibilitatea ca pe termen 
mediu să poată fi realizată o dezvoltare mai echilibrată 
în plan teritorial. 
 
(11) În cursul deceniului 86-96, cele 25 de regiuni mai 
puţin performante din punct de vedere economic ale UE 
nu au putut să recupereze decât o parte din decalajul lor. 
PIB/locuitor a trecut de la 52% la 59% din media 
comunitară. În 1986 PIB/locuitor în cele mai bogate 25 
de regiuni era de 2,7 ori mai mare decât cel din cele mai 
sărace 25 de regiuni. Zece ani mai târziu raportul a 
rămas de la 1 la 2,4. În ciuda acestei lente convergenţe 
disparităţile din interiorul UE continuă să fie ridicate. 
Potrivit estimărilor Comisiei Europene (DG), 
inegalităţile dintre statele federale ale Statelor Unite 
reprezentau în 1996 mai puţin de jumătate din cele 
constatate între entităţile regionale comparabile din 
cadrul UE. 
 
(12) În timp ce diferenţa între performanţele economice 
ale regiunilor bogate şi sărace cunoaşte o uşoară 
reducere, disparităţile regionale în interiorul celor mai 
multe dintre statele membre progresează. Aceasta se 
datorează pe de o parte faptului că în cele patru ţări aşa- 

 

peste medie sub medie

Regiunile indicate (NUTS.2) reprezintă regiunile al căror PIB pe locuitor este cel mai scăzut, respectiv cel mai înalt din fiecare Stat. 
 

sursa: Eurostat 

media- 
EUR 15 

 
Fig. 1: Diferenţele regionale ale PIB pe cap de locuitor în Statele membre, 1996 
(în raport cu puterea de cumpărare 
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Fig.2: Şomeri tineri  

Procentajul tinerilor sub 25 de 
ani aflaţi în şomaj în 1997 
 
Sursa: Eurostat 

Fig. 3 Transporturi de 
mărfuri  

căi rutiere 
căi ferate 
căi fluviale 
conducte de petrol

sursa: Comisia europeană DG VII 

Evoluţia 1970 -1996 
miliarde de tone pe km. 

Fig. 4 Emisii de CO2 
 În 1996 

altele SUA 

  ia 

    sursa: Banca mondială 

numite ale coeziunii 
(Grecia, Spania, 
Portugalia şi Irlanda) se 
întâlneşte deseori rate 
de creştere mai ridicate 
în centrele urbane 
relativ mai puternice 
economic decât în 
regiunile mai slabe, cu 
un caracter mai 
accentuat agricol; pe de 
altă parte în cadrul 
statelor membre mai 
bogate există de 
asemenea  o adâncire a 
decalajului între 
regiunile altă dată 
prospere, dar cu 
industrie în declin şi 

care au din acestă cauză o dinamică relativ slabă şi cele 
care au beneficiat de o creştere economică neîntreruptă 
(Figura 1). 
 
(13) SDSC se bazează pe ideea că, creşterea propriu-
zisă sau chiar convergenţa unor indicatori economici nu 
sunt suficiente pentru atingerea unei dezvoltări 
echilibrate şi durabile a structurii economice şi 
teritoriale a UE. Creşterea economică trebuie să fie 
“vizibilă” pentru populaţie prin faptul că permite o 
creştere a locurilor de muncă. Lupta contra şomajului 
constituie una din provocările majore ale UE. După un 
vârf de 18,5 mil 
în 1994, 
numărul 
şomerilor a 
scăzut la 16,5 mil 
până la sfârşitul 
lui 1998, cifră 
încă mare 
reprezentând 
10% din 
populaţia activă. 
Şomajul nu 
înseamnă numai 
o ruptură 
profundă în 
cursul vieţii 
individuale ci şi o 
devalorizare a 
calificării şi 
pierderea unui 
potenţial de 
producţie 

reprezentând pentru 
întreaga UE. 50% din 
şomeri sunt consideraţi 
ca şomeri de lungă 
durată, deci care nu 
lucrează de peste un 
an. În UE, procentul de 
şomaj al tinerilor 
depăşeşte 20% şi 
comportă mari variaţii 
între statele membre 
(fig.2). 
 
(14) Progresul integrării economice în UE şi al 
comerţului său interior conduce la o creştere continuă a 
transportului de persoane şi de mărfuri. Este vorba în 
special de transportul rutier de mărfuri, care a crescut 
considerabil provocând supraîncărcarea infrastructurii 
urbane şi de transport în unele regiuni (fig.3). 
 
(15) Creşterea traficului şi o urbanizare structurată de o 
manieră ineficientă contribuie la faptul că UE este unul 
din principalii responsabili - împreună cu alte ţări şi 
regiuni industriale mari – de emisiile lor de bioxid de 
carbon din lume (fig.4). 
Pentru politica de dezvoltare spaţială este foarte 
important să poată contribui la reducerea acestor emisii 
poluante în sistemul ecologic planetar, obiectiv acceptat 
de UE, la conferinţele internaţionale asupra mediului şi 
climatului. 
 
(16) Patrimoniul natural şi cultural al UE este ameninţat 
de unele procese de modernizare economică şi socială. 
Peisajele culturale europene, oraşele şi comunele 
europene, ca şi numeroase monumente naturale şi 
arhitecturale fac parte integrantă din patrimoniul istoric. 
Revine arhitecturii, urbanismului şi amenajării peisagere 
contemporane misiunea importantă de a contribui la 
dezvoltarea viitoare a acestui domeniu în toate regiunile 
UE. 
 
1.3    Obiectivele   fundamentale   SDSC 
 
(17) Ţinând cont de persistenţa disparităţilor în 
dezvoltarea regională şi de efectele încă parţial 
contradictorii ale politicilor comunitare, toţi actorii 
responsabili în materie de dezvoltare spaţială ar trebui 
să se poată inspire din principiile directoare teritoriale, 
precum şi din obiectivele fundamentale. SDSC se 
înscrie pe linia obiectivului Uniunii care constă în 
căutarea unei dezvoltări echilibrate şi durabile, mai ales 
prin întărirea coeziunii economice şi sociale. După 
definiţia pe care o dă raportul Bruntdland al Naţiunilor 
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Fig. 5: Triunghiul obiectivelor: dezvoltare
echilibrată şi durabilă a spaţiului 

 
societate 

economie                  mediu
Unite, dezvoltarea durabilă cuprinde nu numai o 
dezvoltare economică care să respecte mediul şi să 
protejeze resursele actuale pentru generaţiile viitoare, ci 
şi o dezvoltare spaţială echilibrată. Aceasta înseamnă 
mai ales o armonizare a nevoilor spaţiale ale economiei 
şi societăţii cu vocaţia ecologică şi culturală a spaţiilor, 
contribuind astfel la o dezvoltare spaţială durabilă şi 
echilibrată. UE va evolua astfel treptat de la o Uniune 
Economică spre o Uniune de Mediu, iar în viitor spre o 
Uniune care să integreze dimensiunea socială, salvând 
totodată diversitatea regională (fig.5). 
 
(18) Aşa cum îl arată triunghiul care simbolizează 
aceste obiective, trebuie legate între ele cele trei 
obiective politice fundamentale ale politicii comunitare, 
şi anume: 
 
• Coeziunea economică şi socială 
• Protejarea bazelor naturale ale vieţii şi a 

patrimoniului cultural 
• O competitivitate mai echilibrată a teritoriului 

european 
 
Pentru a realiza o dezvoltare mai echilibrată în plan 
spaţial este necesar ca aceste obiective şi principii 
directoare să fie urmate simultan în toate regiunile UE, 
iar interacţiunile lor să fie luate în considerare. 
 
(19) Politicile de dezvoltare spaţială contribuie la 
dezvoltarea durabilă a UE prin promovarea unei 

structuri spaţiale şi urbane echilibrate. Miniştrii 
însărcinaţi cu amenajarea teritoriului s-au pus de acord 
în 1994 asupra a trei obiective sau principii directoare 
pentru o politică de dezvoltare spaţială în UE: 
 
• Dezvoltarea unui sistem urban echilibrat şi 

policentric şi o nouă relaţie oraş-mediu rural 
• Asigurarea unei parităţi a accesului la 

infrastructuri şi informaţii 
• Dezvoltarea durabilă, gestionarea inteligentă şi 

protejarea naturii şi a patrimoniului cultural 
 
Obiectivele SDSC trebuie să fie urmărite împreună de 
instituţiile europene, ca şi de structurile politice şi 
administrative naţionale, regionale şi locale. 
 
(20) UE trebuie să facă faţă unei mari provocări, care 
constă în întărirea spaţiilor structural slabe, făcând 
convergente peste frontierele naţionale condiţiile de 
viaţă şi muncă între teritorii al căror nivel de dezvoltare 
este diferit. În acest scop este important de a face să 
concorde obiectivele de dezvoltare, echilibrare şi 
conservare. O politică orientată exclusiv spre echilibru 
ar antrena slăbirea regiunilor puternice pe plan 
economic şi ar întări dependenţa regiunilor mai puţin 
favorizate .Numai dezvoltarea ar favoriza creşterea 
disparităţilor regionale. Un accent excesiv pe protecţie 
sau păstrarea structurilor spaţiale, ar putea la rândul său 
să frâneze tendinţele de modernizare, făcând să apară 
riscul de stagnare. Numai combinarea obiectivelor de 
dezvoltare, echilibru şi conservare, ca şi ponderea lor în 
funcţie de situaţiile teritoriale respective va permite 
realizarea unei dezvoltări echilibrate şi durabile a UE. 
 
(21) SDSC prezintă o viziune asupra spaţiului viitor al 
UE. Graţie obiectivelor şi principiilor directoare care şi 
le-a fixat, el stabileşte un cadru de referinţă general 
pentru măsurile care au un impact spaţial, destinat 
organelor de decizie publice şi private. În plus, scopul 
său este să incite publicul să participe în masă la 
dezbaterile politice asupra luărilor de decizii la nivel 
european şi a consecinţelor pentru oraşele şi regiunile 
UE. 
 
1.4  Statutul SDSC 
 
(22) SDSC este expresia voinţei statelor membre, în 
cooperare cu Comisia Europeană, de a păstra 
diversitatea pe măsură ce integrarea europeană 
progresează şi să ajungă la o dezvoltare mai echilibrată 
şi durabilă în UE. Parlamentul European, Comitetul 
Regiunilor şi Comitetul Economic şi Social susţin 
această poziţie. 
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SDSC, atât ca document juridic neconstrângător, este un 
cadru politic pentru o mai bună cooperare politicilor 
sectoriale comunitare cu impact semnificativ asupra 
teritoriului, atât între ele cât şi cu statele membre, 
regiunile şi oraşele lor, fiind în concordanţă şi cu 
principiile politice de bază care au fost convenite în 94. 
 
• Aportul amenajării teritoriului se poate dovedi 

decisiv pentru atingerea obiectivului de coeziune 
economică şi socială. 

• Competenţele actuale ale instituţiilor care se ocupă 
de politicile comunitare rămân neschimbate.SDSC 
poate contribui la punerea în aplicare a unor politici 
comunitare cu impact teritorial fără să constrângă 
totuşi instituţiile respective în exercitarea 
competenţelor lor. 

• Obiectivul central este realizarea unei dezvoltări 
echilibrate şi durabile 

• Schema va fi elaborată cu respectarea instituţiilor 
existente şi nu va lua un caracter de constrângere 
pentru statele membre. 

• Principiul subsidarităţii va fi respectat 
• Fiecare ţară ia în considerare documentul în măsura 

în care doreşte să ţină cont de problemele 
europene de dezvoltare spaţială în politica sa 
naţională. 

 
1.5   SDSC-ul un proces 
 
(23) SDSC este rezultatul unui proces de discuţii intense 
pe tema dezvoltării spaţiale a UE, purtate între statele 
membre şi Comisia Europeană. Preşedinţia belgiană a 
Consiliului a fost cea care a propus elaborarea SDSC. 
La Corfu, miniştrii însărcinaţi cu amenajarea teritoriului 
s-au pus de acord atât asupra cadrului, cât şi asupra 
primelor opţiuni pentru dezvoltarea spaţială a UE. La 
Leipzig s-au putut stabili principiile fundamentale 
privind amenajarea teritoriului concepte în ceea ce 
priveşte dezvoltarea structurii urbane. Preşedinţiile 
franceză, spaniolă şi italiană, care au elaborat scenarii şi 
analize  importante pentru a pune bazele unei evaluări 
pertinente a dezvoltării spaţiale. O dată cu preşedinţia 
irlandeză, rolul troicii în sânul Comitetului de 
Dezvoltare Spaţială a fost întărit cu scopul de a asigura 
continuitatea lucrărilor. Preşedinţia olandeză a prezentat 
primul proiect de SDSC, care a făcut obiectul unei largi 
dezbateri la scară europeană. Preşedinţiile succesive ale 
Luxemburgului şi Angliei au pus accentul pe punerea în 
aplicare a SDSC şi pe utilizarea sa. În timpul 

preşedinţiei austriece, dialogul cu ţările candidate la 
aderare a fost intensificat şi mai mult. 
 
(24) Graţie consultărilor care au avut loc atât la nivel 
naţional, cât şi european, participarea instituţiilor şi 
asociaţiilor responsabile de dezvoltarea spaţială a fost 
foarte largă. Pe baza Primului proiect oficial al SDSC 
(documentul de la Noordwijk, iunie 1997) au avut loc 
largi consultaţii în cele 15 state membre, cu participarea 
parlamentelor, a regiunilor, ca şi a grupurilor sociale. În 
plus, Comisia Europeană a organizat, în colaborare cu 
statele membre, o serie de seminarii publice privind 
temele fundamentale ale SDSC. Luările de poziţie ale 
organelor europene (Parlamentul european, Comitetul 
regiunilor, Comitetul economic şi social) şi consultaţiile 
între serviciile Comisiei Europene au adus contribuţii 
importante la SDSC. SDSC este deci rezultatul unui 
proces public de dezbatere la scară europeană. 
 
(25) Obiectivele şi opţiunile politice propuse de SDSC 
sunt bazate pe dezvoltarea spaţială şi structurală a 15 
state membre. Luarea rapidă în calcul a evoluţiilor 
teritoriale în curs şi evaluarea pertinentă a consecinţelor 
potenţiale ale deciziilor de planificare sectorială privind 
dezvoltarea oraşelor şi regiunilor implică un proces 
permanent. Din acest motiv SDSC, ca orice document 
politic, plan sau program de sprijinire a dezvoltării 
spaţiale trebuie supus unei revizii periodice. Lărgirea 
UE şi alte evenimente politice, ca de ex. intensificarea 
dialogului cu ţările mediteraneene, au o mare influenţă 
asupra viitorului dezvoltării spaţiale în Europa. Este 
evident că viitoarea actualizare a SDSC va pune 
accentul pe lărgirea UE şi asupra problemelor de 
dezvoltare spaţială care decurg  de aici. 
 
(26) Statele membre vor trebui de asemenea să 
coopereze strâns între ele, ca şi cu Comisia Europeană, 
în ceea ce priveşte punerea în aplicare a SDSC. În acest 
sens realizarea în planul acţiunii politice concrete a 
obiectivelor şi opţiunilor menţionate în cap.3 se va face 
în mod treptat. În cap.4 este prezentată o primă serie de 
propuneri privind aplicarea SDSC de către diferiţi actori 
la diferite niveluri. Unele măsuri şi proiecte vor putea fi 
puse în aplicare imediat după adoptarea SDSC; alte 
opţiuni şi propuneri necesită o discuţie mai aprofundată 
pe fond, la nivel european. Aceasta priveşte în mod 
special schimbul de experienţă, ca şi observarea şi 
evaluarea tendinţelor dezvoltării spaţiale. Dezbaterea 
angajată în cadrul Comitetului de Dezvoltare Spaţială 
asupra orientării viitoare a politicii de dezvoltare 
spaţială va trebui continuată şi după adoptarea SDSC.
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Fig.6: Bugetul UE 1997

 

cercetare  
şi dezvoltare 
tehnologică 3,8% 

măsuri structurale 
şi pescuit 32,8% 

agricultură 
(garanţie FEOGA)

50,5% 

altele 

sursa: Curtea europeană de conturi 
           Raportul anual al anului bugetar 1997 

2. Impactul politicilor comunitare  
asupra teritoriului Uniunii 
 
2.1  Importanţa crescândă a politicilor 
comunitare care au un impact teritorial 
 
(27) Evoluţia tratatelor europene (Actul unic european, 
Tratatul de la Maastricht, Tratatul de la Amsterdam) a 
sporit  influenţa politicilor sectoriale ale UE cu impact 
teritorial asupra elaborării şi punerii în aplicare a 
politicilor naţionale şi regionale de dezvoltare spaţială 
şi, în consecinţă, asupra dezvoltării spaţiale a UE. 
“Impactul teritorial” înseamnă în acest context că 
măsurile comunitare modifică structurile, ca şi 
potenţialele economice şi sociale şi, în consecinţă, 
modalităţile de utilizare a solului şi peisajele. Pe de altă 
parte, această acţiune poate influenţa competitivitatea şi 
importanţa teritorială a unui oraş sau a unei regiuni în 
cadrul structurilor economice şi urbane europene. 
 
(28) În principal, capitolele tratatului care dau Comisiei 
europene posibilitatea de a întreprinde acţiuni cu impact 
asupra dezvoltării spaţiale a Uniunii Europene sunt 
următoarele: 
 
• Politica de concurenţă a comunităţii, 
• Reţelele transeuropene (RTE), 
• Fondurile structurale, 
• Politica agricolă comună (PAC), 
• Politica de mediu, 
• Politica de cercetare, tehnologie şi dezvoltare 

(CTD) şi 
• Activităţile de credit ale Băncii Europene de 

investiţii. 
 
(29) O importanţă specială revine fondurilor structurale, 
reţelelor transeuropene şi politicii de mediu, în măsura 
în care aceste politici influenţează direct dezvoltarea 
spaţială a diferitelor părţi ale teritoriului european. 
Fundamentele rezidă în concepţiile de dezvoltare 
spaţială, aşa cum sunt ele formulate în tratatul Uniunii 
Europene din 7 februarie 1992 (în speţă obiectivul de 
coeziune), ca şi în lărgirea competenţelor care a rezultat, 
în special pentru reţelele transeuropene. (Art.129 b 
TUE, coeziunea economică şi socială, art.130 al TUE şi 
mediul (art.130 r – t TUE). Tratatul de la Amsterdam, 
adoptat la 2 octombrie 1997, permite recunoaşterea 
promovării unei dezvoltări echilibrate şi durabile ca 
unul dintre principiile fundamentale ale Comunităţii 
Europene. Din acest motiv, sarcina de a promova 

coeziunea socială şi teritorială incumbă Comunităţii, ca 
şi statelor membre, conform atribuţiilor lor. În art.2 al 
Tratatului de la Amsterdam este evidenţiată importanţa 
protecţiei mediului şi a ameliorării calităţii sale ca 
misiune comunitară. 

 
(30) Din punct de vedere financiar, politicile agricole 
comune (PAC) şi fondurile structurale şi de coeziune 
reprezintă măsurile politice cele mai importante ale UE 
(fig.6). în 1997, 83% din cele 80 mld ECU ale bugetului 
comunitar au fost consacrate exclusiv acestor două 
domenii. 
 
(31) În majoritatea cazurilor, obiectivele politicilor 
comunitare nu au caracter spaţial (după definiţile 
tratatului). Totuşi, ele influenţează considerabil 
teritoriul UE. Impactul lor teritorial depinde de natura 
specifică a intervenţiilor, fie că ele sunt de ordin 
financiar (de ex: ajutoare sub formă de venituri, măsuri 
structurale regionale sau orizontale, măsuri de politică 
sectorială precum finanţarea programelor de cercetare), 
juridică (de ex. regulile de concurenţă, lberalizarea 
pieţei, legislaţia în materie de mediu sau instrumentele 
economiei de piaţă) sau obiective de planificare (de 
ex.reţelele transeuropene de transport şi energie). Astfel, 
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directivele UE cu efect de planificare pentru crearea 
unei reţele coerente de biotopi influenţează modul de 
utilizare a solului. În plus, politicile comunitare exercită 
o influenţă directă asupra comportamentului unor factori 
economici. Pe de altă parte, comportamentul acestora 
depinde de forţele pieţei, a căror influenţă devine din 
nou, prin Piaţa comună internă mai mare. Diversitatea 
metodelor de intervenţie ale politicilor comunitare lasă 
să se întrevadă dificultatea stabilirii impactului lor 
spaţial real. SDSC poate furniza în această privinţă o 
primă bază de evaluare. 
 
(31) În majoritatea cazurilor, obiectivele politicilor 
comunitare nu au caracter spaţial (după definiţiile 
tratatului). Totuşi, ele influenţează considerabil 
teritoriul UE. Impactul lor teritorial depinde de natura 
specifică a intervenţiilor, fie că ele sunt de ordin 
financiar (de ex.: ajutoare sub formă de venituri, măsuri 
structurale regionale sau orizontale, măsurile de politică 
sectorială precum finanţarea programelor de cercetare), 
juridică (de ex. regulile de concurenţă, liberalizarea 
pieţei, legislaţia în materie de mediu sau instrumentele 
economiei de piaţă) sau obiecte de planificare (de 
ex.reţelele transeuropene de transport şi energie). Astfel, 
directivele UE cu efect de planificare pentru crearea 
unei reţele coerente de biotopi influenţează modul de 
utilizare a solului. În plus, politicile comunitare exercită 
o influenţă directă asupra comportamentului unor factori 
economici. Pe de altă parte, comportamentul acestora 
depinde de forţele pieţei, a căror influenţă devine din 
nou, prin Piaţa comună internă mai mare. Diversitatea 
metodelor de intervenţie ale politicilor comunitare lasă 
să se întrevadă dificultatea stabilirii mpactului lor 
spaţial real. SDSC poate furniza în această privinţă o 
primă bază de evaluare. 
 
 
2.2    Politici comunitare cu impact 
teritorial 
2.2.1  Politica de concurenţă comunitară 
 
(32) Politica de concurenţă joacă un rol crucial pentru 
realizarea integrării pieţelor naţionale izolate într-o 
singură piaţă comună europeană. Pentru concurenţă au 
fost instituite o serie de reguli. Ele vizează împiedicarea 
înţelegerilor între întreprinderi sau abuzul lor de poziţie 
dominantă pe piaţă, astfel încât să se controleze 
fuziunile şi achiziţiile de societăţi şi să ofere un cadru 
pentru ajutoarele de stat. 
 
(33) Măsurile respective au efecte considerabile asupra 
repartiţiei geografice a activităţilor economice şi a 

structurilor comerciale în UE. Astfel liberalizarea pieţei 
poate mări concurenţa între oraşe şi regiuni, de regulă, 
în beneficiul regiunilor mai buni amplasate. 
 
(34) Politica Comisiei recunoaşte că este absolut 
necesar să se intervină pentru a asigura un echilibru 
între concurenţă şi realizarea obiectivelor de interes 
general. De ex., liberalizarea pieţei de telecomunicaţii şi 
de poştă este completată de măsuri destinate să asigure 
o prestaţie minimă de serviciu universal în toate 
regiunile. 
 
(35) Politica comunitară de ajutoare de stat are şi un 
impact teritorial explicit. Principiul fundamental este că 
ajutoarele de stat sunt incompatibile  cu piaţa comună. 
Ea acceptă totuşi ideea că unele categorii de ajutoare pot 
fi justificate în circumstanţe excepţionale. Una dintre 
aceste categorii este constituită de ajutoarele de stat 
destinate să susţină dezvoltarea economică sau 
reconversia regională a unor zone asistate, clar 
delimitate. În scopul măririi coerenţei între politca de 
ajutoare de stat şi obiectivele coeziunii economice şi 
sociale, Comisia a căutat în cursul ultimilor ani să 
concentreze ajutoarele de stat în regiunile cele mai 
defavorizate şi să menţină o diferenţiere a ajutoarelor în 
funcţie de regiune, astfel încât să permită regiunilor 
celor mai sărace să compenseze handicapurile 
structurale. 
 
2.2.2  Reţelele transeruropene (RTE) 
 
(36) Tratatul asupra Uniunii însărcinează Comunitatea 
să contribuie la realizarea şi extinderea unor reţele 
transeuropene (RTE) în domeniul transportului, 
telecomunicaţiilor şi a infrastructurilor de aprovizionare 
cu energie. Această misiune trebuie să servească în 
special obiectivelor comunitare de bună funcţionare a 
pieţei interioare şi de întărire a coeziunii economice şi 
sociale. Pentru a duce la bun sfârşit această sarcină este 
necesară ameliorarea integrării reţelelor naţionale, ca şi 
accesul la reţele, în special pentru a racorda zonele 
insulare, enclavele şi periferiile la zonele centrale. 
 
(37) Măsurile care privesc reţelele transeuropene de 
transport sunt cele mai importante, atât din punct de 
vedere al politicilor de dezvoltare spaţială, cât şi din 
punct de vedere financiar. Ele vizează promovarea unui 
sistem de transport eficace şi durabil. Schemele de 
dezvoltare ale reţelelor sunt definite în orientările 
comunitare, fie că e vorba de diverse reţele de 
infrastructură de transport, de sisteme de reglementare a 
traficului sau de sisteme de navigaţie. Măsurile 
destinate reţelelor transeuropene de transport absorb 
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Azore (P) 
 
 
Madera (P) 
 
 
 
 
Canare (S) 
 
Guadelupa (F) 
 
Martinica (F) 
 
La Réunion (F) 
 
 
 
Guyana (F) 

Cale ferată 
Cale rutieră 
Aeroport 
Port 

Sursă: Comisia europeană DG VII 

 
1. Tren cu viteză mare/transport combinat nord-sud 
2. Tren cu viteză mare PBCAL 
3. Tren cu viteză mare Sud 
4. Tren cu viteză mare Est 
5. Linia Betuwe; Cale ferată convenţională/ transport combinat 
6. Tren cu viteză mare/transport combinat Franţa-Italia 
7. Autostrăzile greceşti Patha şi Via Egnatia 
8. Legătura multimodală Portugalia-Spania-Europa Centrală 
9. Cale ferată convenţională Cork-Dublin-Belfast-Larne-Stranraer 
10. Aeroportul Malpensa, Milano 
11. Legătura feroviară/rutieră fixă Øresund între Danemarca şi Suedia 
12. Coridorul multimodal al triunghiului nordic 
13. Legătura rutieră Irlanda/Regatul Unit/Benelux 
14. Linia principală a coastei occidentale 

Harta 2: Cele 14 proiecte prioritare ale reţelei transeuropene de transport 
 

peste 80% din bugetul comunitar total consacrat RTE. O 
mare parte din investiţiile în RTE (cca.25% în perioada 
96/97) este actualmente concentrată asupra căilor ferate 
de mare viteză care, cel mai adesea, leagă între ele 
regiuni urbanizate (harta 2).Oraşele situate în apropierea 
staţiilor trenurilor de mare viteză şi care înainte nu erau 
prea bine deservite sunt cele care vor beneficia cel mai 
mult de aceste investiţii. În zonele unde traficul rutier de 
lungă distanţă exercită o foarte mare presiune, liniile de 
mare viteză pot incita la transferul spre calea ferată, 
contribuind astfel la descongestionarea reţelei rutiere şi, 
în acelaşi timp, menajând mediul. Mărirea traficului, în 
special rutier şi aerian compromite în acelaşi timp                           

competitivitatea unor regiuni centrale ale UE. În mod 
manifest, devine tot mai puţin posibil să se facă faţă 
creşterii traficului numai prin expansiunea 
infrastructurii rutiere. Vor fi necesare măsuri de politică 
de dezvoltare spaţială şi de urbanism pentru a influenţa 
comportamentele de localizare a întreprinderilor şi a 
populaţiei locale, cu scopul de a ameliora condiţiile unui 
transfer al traficului rutier spre moduri de transport care 
să afecteze mai puţin mediul, ca de ex. transportul 
public pe distanţe mici, bicicleta şi deplasarea pe jos. Se 
impun, de asemenea, diferite iniţiative pentru a asigura 
transportul de o manieră durabilă şi în domeniul 
transportului la distanţă, special punerea în valoare a 
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modurilor de transport mai blânde cu mediul, cum este 
calea ferată iar pentru transportul de marfă – căile 
navigabile ca şi transportul costier şi maritim. 
 
(38) Serviciile şi tehnologiile moderne de 
telecomunicaţii permit favorizarea dezvoltării în 
regiunile rurale sau cu acces dificil. Ele pot ajuta la 
depăşirea handicapurilor geografice şi la ameliorarea 
condiţiilor de viaţă şi a condiţiilor locale de implantare a 
unor activităţi economice prin muncă la distanţă (tele-
muncă, tele-învăţătură, tele-cumpărături). Sprijinirea 
noilor servicii de telecomunicaţii cu caracter inovator şi 
a noilor aplicaţii constituie unul din obiectivele reţelelor 
transeuropene, care vor avea un impact asupra 
dezvoltării spaţiale. Primele efecte ale liberalizării 
demonstrează că totuşi concurenţa şi exploatarea 
comercială dirijează investiţiile către regiuni cu cerere 
mare, pentru că perspectivele de câştig sunt mai 
promiţătoare, în timp ce regiunile cele mai puţin 
accesibile sunt ameninţate de a rămâne şi mai mult în 
urmă, având un potenţial de piaţă mai scăzut. Unele 
iniţiative adoptate de Comunitate caută să contracareze 
această evoluţie asigurând şi în aceste regiuni 
accesibilitatea la servicii universale la preţuri 
abordabile, dar numai punerea la dispoziţie a unor 
tehnologii de informare şi comunicare nu poate garanta 
o dezvoltare regională pozitivă. Alte condiţii sunt, de 
ex. nivelul calificării şi educaţiei, sau  promovarea unei 
mai mari atenţii a publicului faţă de potenţialul societăţii 
de informare. În ciuda progreselor considerabile ale 
ultimilor ani, continuă să existe mari diferenţe în 
repartizarea teritorială a ofertei de materiale de 
telecomunicaţii, atât între regiunile statelor membre 
centrale şi ale celor ale ţărilor nou aderate, cât şi în 
interiorul statelor membre. 
 
(39) RTE din sectorul energiei sunt la originea a două 
tipuri de impact considerabil asupra teritoriului. Pe de o 
parte, producţia şi transportul de energie pot avea afecte 
asupra utilizării solului, pe de altă parte, distribuţia 
energiei şi tehnologiile de utilizare a acestei pot 
influenţa dezvoltarea spaţială prin schimbările pe care le 
induc în comportamentul de consum al utilizatorilor de 
energie. Atât pentru reţelele transeuropene de gaze, cât 
şi pentru cele de electricitate este implicată mai ales 
planificarea locală,indiferent dacă este vorba de traseul 
conductelor sau implantarea de centrale electrice, de ex. 
mai ales datorită complexităţii procedurilor de 
autorizare, numeroaselor constrângeri tehnice şi 
ecologice, cât şi gradului de acceptare de către 
populaţie. Pe de altă parte, reţelele de aprovizionare cu 
gaze cer capacităţi mari de stocare, de regulă sub formă 
de rezervoare subterane. Alegerea locului ţine cont de 

criterii geologice, ceea ce restrânge gama de opţiuni 
pentru politica de dezvoltare spaţială. Din punct de 
vedere al dezvoltării spaţiale, energiile regenerabile (în 
medie, 6% din consumul întregii UE) deosebit de 
promiţătoare. Pe o parte, ea contribuie la reducerea 
impactului de mediu al sectorului energetic; pe de altă 
parte sunt foarte potrivite pentru sistemele de 
aprovizionare pentru o abordare locală mai mult sau mai 
puţin independentă de reţeaua de distribuţie, ceea ce 
face sistemul mai flexibil şi măreşte posibilitatea de 
furnizare economică a energiei în regiuni îndepărtate. 
 
2.2.3  Fonduri structurale 
 
(40) Fondurile structurale – în mod special Fondul 
European de Dezvoltare Regională (FEDER) – 
urmăreşte obiectivul coeziunii economice şi sociale ( 
măsurate prin indicatori macroeconomici tradiţionali). 
Primul raport asupra acestei probleme concluziona că în 
timp ce disparităţile între statele membre tind în general 
să se reducă, concentrarea de activităţi economice în 
unele regiuni tinde în acelaşi timp să crească. Cauza ar 
putea fi frecventa lipsă a unor mecanisme de coordonare 
spaţială, care ar putea contribui semnificativ la o 
repartizare geografică mai echilibrată a activităţilor 
economice. Din acest motiv, în afara cadrului tradiţional 
de desemnare a zonelor eligibile, tipologiile spaţiale (ca 
de ex.cea a zonelor urbane) câştigă în importanţă în chip 
de cadru de intervenţie pentru fonduri. 
 
(41) Circa 30 - 40% din volumul financiar al măsurilor 
finanţate din fondul regional în zonele obiectivului 1 
sunt utilizate în mediul urban. În numeroase state, 
măsurile luate în zonele eligibile la obiectiv 2 au deseori 
şi ele un caracter urban. Măsuri intersectoriale sunt 
indispensabile pentru lupta împotriva concentrării în 
unele din aceste zone urbane a problemelor sociale, 
problemelor de mediu, de criminalitate şi de declin 
economic. Nu este totuşi posibilă o rezolvare a 
problemelor urbane izolat de contextul spaţial. 
Dimpotrivă, trebuie favorizate măsurile care tratează 
centrele urbane ca părţi ale unui teritoriu regional mai 
larg. Această abordare integrată va trebui dezvoltată în 
continuare în cadrul viitoarei generaţii de intervenţii 
structurale. 
 
(42) Sistemul de programare al fondurilor structurale 
oferă posibilitatea de a elabora planuri de dezvoltare 
integrată, care permit o mai bună valorificare a ocaziilor 
oferite de politica de dezvoltare spaţială. La abordarea 
integrată concură şi principiul parteneriatului, care 
integrează în procesul deciziilor toţi factorii interesaţi la 
nivel regional, ţinând cont de regulile naţionale şi de 
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practicile în vigoare. Ea poate servi o mai bună 
coordonare a măsurilor de subvenţii directe cu proiecte 
care beneficiează de alte surse de finanţare decât 
fondurile structurale. 
 
(43) Zonele de coastă merită o atenţie deosebită, 
datorită faptului că o parte dintre ele este expusă unor 
presiuni şi conflicte puternice între ocupări ale solului 
concurente. Integrarea Instrumentului Financiar de 
Orientare a Pescuitului (IFOP) în cadrul fondurilor 
structurale, ca şi accesul “Zonelor depinzând de 
pescuit (ZDP) la eligibilitatea fondului regional 
marchează în această privinţă o evoluţie fundamentală a 
unei politici sectoriale spre o politică integrată a zonelor 
costiere. Astăzi, peste 50% din resursele IFOP sunt 
consacrate unor măsuri structurale din aşa numitele ţări 
ale coeziunii în plus, iniţiativa comunitară PESCA 
contribuie activ la reconvertirea forţei de muncă şi a 
întreprinderilor ZDP, ducând structurii acestor zone 
(reconversia porturilor în zone de pluriactivitate cu 
vocaţie marină, combinarea pescuitului sau acvaculturii 
cu turismul etc.). 
 
(44) Iniţiativele comunitare contribuie în mod egal la 
obiectivele politicii structurale. Din punct de vedere al 
dezvoltării spaţiale, iniţiativa comunitară INTERREG 
este măsura cea mai semnificativă în cadrul fondurilor 
structurale, în măsura în care este adoptată o abordare 
transversală a dezvoltării spaţiale. Prioritatea nu mai 
este dată sectoarelor individuale, cum ar fi construcţiile 
navale, minele, textilele, ci relaţiile între factorii care 
influenţează organizarea teritorială într-o abordare 
integrată a dezvoltării în regiunile frontaliere, ca şi 
zonele mai largi transnaţionale de cooperare. 
 
2.2.4  Politica Agricolă Comună (PAC) 
 
(45) Politica agricolă comună (PAC) a fost de la început 
orientată de manieră sectorială spre o creştere a 
productivităţii. O reformă a PAC, făcută în 1992, viza 
acordarea de ajutoare financiare drept urmare, pentru 
lăsarea  în pârloagă a unor suprafeţe cultivabile; drept 
urmare, între 1993 – 1994, cca.6 mil de ha de suprafaţă 
agricolă nu au mai fost lucrate. Această iniţiativă a fost 
profitabilă pentru zonele UE care cunoşteau deja o 
exploatare agricolă intensivă, deoarece sumele atribuite 
agricultorilor se bazau pe veniturile anterioare. S-a 
manifestat tendinţa de a defavoriza zonele exploatate 
mai puţin intensiv, făcând astfel şi mai mare diferenţa 
de prosperitate între diferitele zonele agricole. 
 
(46) În acest context analizele impactului spaţial al PAC 
asupra veniturilor, locurilor de muncă, infrastructurii şi 

resurselor naturale evidenţiaează legătura strânsă şi 
specifică între agricultură şi spaţiile rurale. În acest sens, 
PAC determină dezvoltarea unui mare număr de zone 
rurale. Impactul său variază mult de la o regiune la alta, 
în funcţie de condiţiile de mediu, culturale, sociale şi 
economice specifice şi, în parte, şi în funcţie de tipurile 
de producţii şi de organizare a pieţei. 
 
(47) Intensificarea, concentrarea şi specializarea 
producţiei agricole au totuşi şi unele repercusiuni 
negative asupra dezvoltării spaţiale. Se poate cita de ex. 
uniformizarea peisajului, abandonarea metodelor 
tradiţionale de exploatare, exploatarea unor mari zone 
umede, a peisajelor de lande şi preerii uscate naturale, 
poluarea pânzelor freatice din cauza creşterii volumului 
de pesticide şi îngrăsăminte utilizat şi reculul 
biodiveristăţii. De aproape 2 decenii se încearcă 
integrarea politicii agricole structurale în contextul 
economic şi social mai larg al zonelor rurale. Experienţa 
demonstează că noi perspective şi noi ocazii pot fi 
oferite agricultorilor printr-o diversificare a activităţilor 
lor. Este vorba, de ex., de activităţi de importanţă 
altădată marginală, ca de ex. dezvoltarea şi 
comercializarea de produse de înaltă calitate, turismul 
agricol şi proiecte de investiţii în relaţie cu mediul. 
 
(48) O parte esenţială a reformei din 1992 privea 
importanţa agriculturii pentru protecţia mediului. Unele 
exemple arată că programele destinate să diminueze în 
intensitate creşterea animalelor şi să favorizeze o 
exploatare a suprafeţelor cultivabile care să afecteze mai 
puţin mediul au adus beneficii financiare. Aceste 
programe de ajutor nu beneficiează totuşi decât de 3% 
din bugetul PAC. În prezent, numai 1% din teritoriu 
face obiectul unei exploatări ecologice, din care 75% cu 
asistenţă financiară UE. 
 
(49) O mai bună coordonare a diferitelor domenii 
politice care privesc dezvoltarea zonelor rurale este cu 
atât mai necesară, cu cât lărgirea UE şi continuarea 
negocierilor referitoare la comerţul mondial în 1999 vor 
confrunta probabil sectorul agricol cu mari probleme. O 
concurenţă crescută pe pieţele mondiale poate duce la 
intensificarea producţiei în unele regiuni, ceea ce poate 
antrena consecinţe negative considerabile asupra 
mediului. Activitatea agricolă a zonelor rurale mai slabe 
din punct de vedere structural va continua foarte 
probabil să fie expusă şi unor presiuni economice vor 
face şi mai necesară elaborării unor mai bune strategii 
de dezvoltare spaţială şi urbană (cuprinzând şi 
gestionarea mediului). 
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2.2.5  Politica de mediu 
 
(50) Odată cu Tratatul de la Amsterdam, politica de 
mediu a dobândit o pondere mai mare în cadrul 
politicilor comunitare. Exigenţele de protecţie a 
mediului trebuie integrate în realizarea politicilor şi 
activităţilor comunitare ţinând cont mai ales de 
promovarea dezvoltării durabile. 
 
(51) Sarcinile politicii comunitare privind mediul 
comportă dispoziţii care indică explicit legătura cu 
dezvoltarea spaţială şi, în special cu utilizarea solului. 
De ex., stabilirea zonelor protejate pe ansamblul 
teritoriul UE vizează constituirea unei reţele compuse 
din diferiţi biotopi desemnaţi sub numele de Natura 
2000. Componentele acestui sistem de legături între 
biotopi sunt zonele protejate pentru păsările sălbatice şi 
cele protejate pentru fauna şi flora lor sau ca habitat, în 
care prezervarea anumitor tipuri de biotopi şi specii, 
ţinând cont de interesele soci-economice şi regionale. 
Reglementarea UE privind nitraţi vizează reducerea lor 
în terenurile agricole şi evitarea poluării suplimentare a 
pânzei freatice. 
 
(52) Un mare număr de alte activităţi comunitare au 
repercusiuni indirecte asupra utilizării solului şi 
dezvoltării spaţiale ca de ex.directiva CCE 85/337, care 
prevede realizarea şi publicarea de studii de impact de 
mediu în cadrul marilor proiecte, ca şi alte directive care 
stabilesc norme de calitate pentru spaţiile seminaturale 
şi reglementările care vizează reducerea emisiilor. 
 
(53) În plus, în 1996, Comisia Europeană a lansat un 
program de demonstraţii pentru amenjarea integrată a 
zonelor costiere, care promite gestionarea durabilă 
graţie unor procese de cooperare şi de amenajare 
integrate, implicând toţi actorii interesaţi la nivel 
geografic cel mai adecvat. El reprezintă o încercare de 
aplicare la nivel comunitar a unei abordări teritoriale 
integrate cu elaborarea de recomandări pentru o 
strategie europeană în materie de dezvoltare integrată a 
zonelor costiere. 
 
(54) În decursul anilor, politica comunitară de mediu şi-
a mărit influenţa asupra dezvoltării zonelor urbane prin 
intermediul reglementărilor privind tratarea apei şi 
deşeurilor, zgomotul şi poluarea atmosfercă. De ex., 
valorile limită în materie de zgomot sunt frecvent 
încorporate în legislaţiile naţionale, ca şi în metodele de 
planificare a utilizării solului, influenţând astfel 
realizarea de noi infrastructuri. În mod analog, fixarea 
unor limite pentru concentraţia de poluanţi atmosferici 

poate avea efecte directe asupra dezvoltării zonelor 
industriale şi urbane. 
 
(55) Exigenţele în materie de politică de mediu devin 
factori importanţi în amplasarea întreprinderilor. Pentru 
unele state membre, dispoziţiile de drept comunitar în 
acest domeniu pot avea implicaţii considerabile, nu 
numai din punct de vedere ecologic, ci şi din punct de 
vedere economic. 
 
2.2.6   Cercetare, tehnologie şi dezvoltare (CTD) 
 
(56) Organizat în jurul unui program-cadru plurianual 
compus din mai multe programe de cercetare şi 
demonstraţie, politica comunitară a CTD promovează 
cooperarea cu şi între întreprinderi, centre de cercetare 
şi universităţi. Punctele-cheie sunt întărirea bazelor 
ştiinţifice şi tehnologice ale industriei şi competitivitatea 
sa pe scena mondială. Printre alte misiuni figurează 
cooperarea cu terţe ţări şi organizaţiile internaţionale, 
difuzarea şi utilizarea rezultatelor politicii de CDT, 
precum şi încurajarea formării şi a mobilităţii 
cercetătorilor în comunitate. 
 
(57) Nu există criterii specifice regionale pentru 
alegerea proiectelor. Din acest motiv, repartiţia 
regională a mijloacelor financiare destinate CTD se face 
în funcţie de repartiţia geografică a instituţiilor de 
cercetare şi de tehnologie de înaltă calificare din oraşele 
şi regiunile UE. Ar fi totuşi prematur să se conchidă că 
politica în materie de CDT, neglijează regiunile mai 
puţin dezvoltate, concentrându-se numai asupra celor 
dezvoltate economic, în care se află, fireşte majoritatea 
institutelor de înaltă calificare. De ex., un număr 
remarcabil de ridicat printre zecile de mii de instituţii 
fondate sau sprijinite în ultimii 15 ani se află în 
regiunile mai puţin favorizate ale Uniunii. În plus, 
incitarea la formare şi la mobilitate, a cercetătorilor din 
regiunile defavorizate oferă posibilităţi crescute de 
cooperare cu regiunile ce dispun de o largă gamă de 
institute de cercetare. În plus, programale specifice din 
al cincilea Program-Cadru vizează în mod special 
cercetările asupra dezvoltării spaţiale, ca de ex. oraşul 
de mâine şi patrimoniul cultural, o gestionare durabilă a 
agriculturii şi silviculturii şi a pescuitului, inclusiv 
dezvoltarea integrată a zonelor sau gestionarea durabilă 
şi calitatea apei. 
 
(58) Noua structură a celui de al 5-lea Program-cadru va 
favoriza mai bine dezvoltarea şi punerea în aplicare a 
diverselor politici comunitare, inclusiv a celor care au o 
clară dimensiune teritorială. Regiuni slabe din punct de 
vedere structural pot deveni obiective pentru politica 
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comunitară în materie de cercetare, tehnologie şi 
dezvoltare. Experienţa (de ex.Scoţia sau noile landuri 
germane) arată că regiuni economice slabe sunt în 
măsură să atragă centre de cercetare şi tehnologie 
performante şi să le “reţină”. Aceasta cere  totuşi o 
cooperare strânsă între actorii naţionali, regionali şi 
locali, ca şi un marketing regional sau urban cu 
orientare precisă. SDSC poate servi de cadru pentru o 
asemenea cooperare. 
 
2.2.7  Activităţi de credit ale Băncii Europene de 
Investiţii 
 
(59) În ultimii ani Comunitatea şi-a intensificat 
activităţile de susţinere structurală şi în afara cadrului 
bugetului său, acordând împrumuturi prin diferite 
instituţii comunitare. Banca Europeană de Investiţii 
(B.E.I.) joacă un rol central în acest proces. Pentru o 
aceeaşi valoare financiară, împrumuturile pot fi acordate 
unui număr mai mare de beneficiari decât subvenţiile. 
“Efectul motivării” mai mari produse de împrumuturi 
permite subvenţionarea unui număr mai mare de 
proiecte de investiţii. În plus, contribuţia proprie a 
creditorului măreşte eficacitatea în termeni de politică 
economică. În fine, împrumuturile constituie un 
instrument bine adaptat la realizarea unor proiecte pe 
termen lung, cum este mai ales cazul proiectelor de 
infrastructură. Finanţarea acestora prin împrumuturi 
prezintă avantajul de ordin fiscal de a putea pune la 
profit, pentru rambursarea dobânzilor şi 
amortismentelor, efectele induse în termeni de creştere 
economică prin creşterea încasărilor fiscale. 
Obiectivul major al creditelor BEI constă în promovarea 
dezvoltării infrastructurilor şi a investiţiilor în regiunile 
mai puţin favorizate ale UE. Împrumuturile vor putea fi 
şi un ajutor preţios pentru modernizarea structurii 
spaţiale şi urbane în cadrul viitoarei lărgiri spre Est. 
Împrumuturile vor putea fi şi un ajutor preţios pentru 
modernizarea structurii spaţiale şi urbane în cadrul 
viitoarei lărgiri spre Est. Împrumuturile cu dobânzi mici 
acordate de B.E.I. în Comunitate se ridicau în perioada 
1991-1995 la 84 mld ECU, adică 90% din totalul 
împrumuturilor acordate de această instituţie. 
 
 
2.3   Pentru o mai bună coerenţă 
spaţială a politicilor comunitare 
 
(60) Cu toate că obiectivele majorităţii politicilor 
comunitare nu au apriori o dimensiune spaţială 
explicită, ele se sprijină pe un ansamblu de concepte 
spaţiale precum: 

• Determinarea zonelor eligibile şi fixarea nivelului 
ajutorului respectiv. 
Aceste zone condiţionează intervenţiile politicii 
structurale regionale, ca şi posibilitatea de a acorda 
ajutoare  financiare naţionale cu scop regional. Se 
poate  cita ca ex. determinarea zonelor eligibile ca 
obiective pentru fondurile regionale 

 
• Ameliorarea infrastructurilor 

O întreagă serie de politici comunitare vizează să 
asigure finanţarea măsurilor în materie de 
infrastructuri cu repercusiuni drecte asupra 
spaţiului. Acest lucru este valabil de ex.pentru 
reţelele transeuropene, mai ales în domeniul 
transportului şi energiei, fie că este vorba de 
infrastructuri liniare ca autorităţile sau liniile de 
înaltă tensiune, sau de infrastructuri pentru care are 
importanţă amplasarea, ca antrepozitele pentru 
transporturi de marfă şi centralele electrice. 
 

• Utilizarea de categorii spaţiale sau legate de 
suprafaţă 
O serie de politici comunitare se referă la categorii 
determinate de spaţii sau suprafeţe, în special 
pentru aplicarea unor prescripţii juridice în materie 
de protecţie a mediului, de ex., zonele stabilite în 
cadrul reţelei Natura 2000, pentru protejarea unor 
biotopi, precum şi a unor specii animale şi vegetale, 
pentru atribuirea de subvenţii specifice (de ex.zone 
de munte cu agricultură subvenţională, în virtutea 
unei directive specifice şi pentru insule, în virtutea 
art.130 al Tratatului de la Amsterdam), sau pentru 
elaborarea unor teme specifice celui de al 5-lea 
Program Cadru pentru CTD. 
 

• Dezvoltarea de sinergii funcţionale 
În cadrul unor politici comunitare sunt luate în 
calcul componente spaţiale pentru a stabili 
interdependenţe funcţionale şi pentru a pune în 
evidenţă efecte de sinergie. Astfel de ex. cercetările 
în materie de transport se interesează de 
interdependenţele între utilizarea spaţiului şi 
nevoile de transport sau de exigenţele care impun 
găsirea unei mobilităţi durabile pentru alegerea 
modalităţilor de transport. Politica regională tinde 
să promoveze strategii regionale de inovare în 
funcţie de nevoile locale. Politica în materie de 
energie se interesează, între altele, de utilizarea unei 
energii solare compatibile cu obiectivele 
urbanistice. 

• Abordări integrate spaţial ale dezvoltării.  
Mai mult decât o simplă recunoaştere a 
interdependenţelor funcţionale şi a dezvoltării de 
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sinergii potenţiale, unele politici comunitare 
încearcă să elaboreze o abordare integrată şi 
multisectorială cu o puternică componentă spaţială. 
Este cazul iniţiativei comunitare pentru cooperare 
transnaţională în materie de dezvoltare spaţială – 
INTERREG II C, al politicii de dezvoltare integrată 
a mediului rural – LEADER, precum şi al 
Programului demonstrativ pentru amenajarea 
integrată a zonelor costiere – AIZC. Deocamdată 
însă, aceste abordări ambiţioase de dezvoltare 
integrată rămân încă relativ puţin numeroase. 

 
(61) Comunele şi regiunile beneficiează în mod variabil 
de cheltuielle efectuate în cadrul unor politici cu impact 
teritorial, fie că este vorba de cele ale UE la nivel global 
sau de cele pe care statele membre respective le duc în 
cadrul reglementărilor în vigoare pe ansamblul UE. În 
acest domeniu, impactul teritorial al politicilor 
comunitare nu se completează neapărat în sensul unei 
dezvoltări mai echilibrate pe plan regional. Ele nu 
corespund neapărat nici concepţiilor pe care le au 
oraşele şi regiunile despre dezvoltare. Fără un proces de 
armonizare reciprocă, politicile comunitare agravează 
deseori în mod involuntar disparităţile regionale ale 
dezvoltării, în măsura în care ele se lasă conduse 
exclusiv de obiective sectoriale fără componentă 
spaţială. 

(62) Statele membre şi comisia concep SDSC ca un 
instrument care poate contribui la o mai bună 
coordonare a politicilor comunitare. Luarea în 
considerare a obiectivelor şi opţiunilor politice cât mai 
devreme posibil, adică la elaborarea şi evaluarea 
politicilor sectoriale comunitare, va avea un efect 
pozitiv asupra dezvoltării comunelor şi regiunilor. Pe de 
altă parte, dacă colectivităţile locale şi regionale sunt 
informate la timpul oportun de efectele spaţiale ale 
deciziilor sectoriale luate la scară comunitară, ele pot 
reacţiona mai bine. 
 
(63) Anticiparea impactului teritorial diferenţiat al 
politicilor sectoriale comunitare este deci necesară. 
Realizarea de obiective de dezvoltare spaţială în UE nu 
depinde numai de resursele financiare care le sunt 
destinate, ci şi, tot mai mult, de o colaborare în timp util 
cu politicile sectoriale cu impact teritorial. În acest 
context, este urgent să se dezvolte mecanisme care să 
permită cooperare internă a serviciilor Comisiei 
Europene cu o mai strânsă cooperare internă a 
serviciilor Comisiei Europene, cu scopul de a se asigura 
coerenţa spaţială a politicilor lor. În plus, Comisia 
trebuie să studieze şi să evalueze sistematic impactul 
teritorial al politicilor comunitare în vigoare. 
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3.   Obiective politice şi opţiuni pentru teritoriul European 
 
3.1   Orientarea  teritorială  al  politicilor 
 
(64) Marea diversitate pe plan regional a impactului 
politicilor comunitare şi disparităţile spaţiale în 
dezvoltare implică faptul că la începutul Uniunii 
Economice şi Monetare (UEM) comunele şi regiunile 
nu se vor integra de la sine formând un spaţiu regional 
echilibrat. Va fi necesar în continuare să se ia măsuri 
spaţiale diferenţiate, cu scopul de a profita de şansele pe 
care le oferă integrarea europeană pentru o dezvoltare 
durabilă a UE, adică echilibrată din punct de vedere 
regional. 
 
(65) Din acest motiv,capitolele următoare propun 
obiective şi opţiuni politice care se adresează tuturor 
autorităţilor şi serviciilor guvernamentale implicate în 
dezvoltarea spaţială. Astfel, politicile sectoriale care au 
un impact spaţial la nivel comunitar, naţional, regional 
sau local pot face în aşa fel, încât, în plus faţă de 
realizarea obiectivelor lor sectoriale, luate în 
considerare în timpul oportun şi obiectivele dezvoltării 
spaţiale a teritoriului UE. Este vorba în mod special de 
următoarele trei principii spaţiale de bază: 
 
• Dezvoltarea unui sistem urban policentric şi 

echilibrat, şi întărirea parteneriatului între spaţiul 
urban şi rural, pentru a depăşi astfel clivajul, încă 
neadaptat, între sat şi oraş. 

• Promovarea de scheme de transport şi comunicaţii 
integrate, care să favorizeze dezvoltarea 
policentrică a teritoriului UE, ceea ce reprezintă un 
preambul important pentru o integrare activă a 
oraşelor şi regiunilor europene în UEM. Vor fi 
dezvoltate treptat posibilităţi de acces la 
infrastructuri şi la cunoaştere ceea ce presupune 
găsirea unor soluţii adecvate în funcţie de regiune. 

• Dezvoltarea şi prezervarea naturii şi patrimoniului 
cultural printr-o gestionare prudentă. Aceasta 
contribuie şi la păstrarea şi dezvoltarea identităţii 
regionale, precum şi la menţinerea diversităţii 
naturale şi culturale a regiunilor şi oraşelor UE în 
era mondializării. 

 
(66) Fiecare dintre aceste trei obiective de dezvoltare 
spaţială sau principii directoare este însoţit de opţiuni 
politice specifice. Acestea nu se aplică uniform tuturor 
părţilor UE: aplicarea lor trebuie diferenţiată în spaţiu în 
funcţie de situaţia economică, socială şi de mediu, în 
scopul realizării unei dezvoltări echilibrate şi durabile. 
 

 
3.2  Dezvoltarea spaţială policentrică 
şi noua relaţie, oraş – mediu rural 
3.2.1 Dezvoltarea spaţială policentrică şi 
echilibrată în UE 

 
(67) Lărgirile trecute şi viitoare conferă UE o 
dimensiune şi o diversitate care necesită o strategie 
politică de dezvoltare spaţială. Pentru a putea asigura o 
dezvoltare regională echilibrată, ceea ce cuprinde şi o 
integrare completă în economia mondială, este necesară 
inspirarea dintr-un model de dezvoltare policentric. O 
asemenea abordare permite evitarea unei concentrări 
excesive a puterii economice şi a populaţiei în centrul 
UE. Numai dezvoltarea armăturii urbane relativ 
descentralizate care caracterizează Europa va permite 
valorificarea potenţialului economic al tuturor regiunilor 
UE. Creşterea competitivităţii mondiale a UE cere o mai 
bună integrare a regiunilor europene în economia 
mondială, caracterul foarte maritim al UE oferind în 
această privinţă un avantaj în privinţa localizării. 
Crearea şi dezvoltarea a numeroase zone dinamice de 
integrare în economia mondială sunt un instrument 
important pentru accelerarea dezvoltării economice şi 
pentru crearea de locuri de muncă în UE special în 
regiunile considerate actualmente ca structural slabe 
(zonele obiectivului 1 şi 6) ale fondurilor structurale, 
conform zonării actuale în vigoare). 
 
(68) Nu există pentru moment decât o singură zonă 
geografică mare de integrare economică de importanţă 
mondială: centrul UE delimitat de metropolele Londra, 
Paris, Milano, Munchen şi Hamburg. Această zonă 
asigură funcţiuni economice şi servicii globale 
performante, care fac posibile un nivel de venituri 
ridicat şi o infrastructură bine dezvoltată. Mai există 
câteva insule de creştere, de ex. Barcelona, regiunea 
Resund), care nu dispun încă de o putere economică 
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suficientă pentru a reechilibra într-un mod semnificativ 
dezvoltarea spaţială în funcţie de obiectivele 
fundamentale ale SDSC. Din acest punct de vedere, 
geografia structurii economice a UE se deosebeşte de 
ex. de ceea a Statelor Unite, care beneficiază de mai 
multe zone de integrare economică de importanţă 
mondială: Coasta de Vest (California), Coasta de Est, 
Sud-Vest (Texas), Middl West. 
 
(69) Tendinţele teritoriale actuale din UE se 
caracterizează prin continuarea concentrării funcţiunilor 
globale foarte performante în centrul UE, precum şi în 
câteva metropole. În optica lărgirii UE, continuarea  
unei dezvoltări spaţiale concentrate pe o singură zonă 
dinamică de integrare mondială nu favoriza reducerea 
disparităţilor între centru şi periferie. Se impune deci o 
nouă startegie. 
 
(70) Până acum, măsurile politice de dezvoltare spaţială 
vizau în principal să îmbunătăţească legătura dintre 
periferie şi centru prin noi infrastructuri. Acest obiectiv 
necesită totuşi o politică care să propună noi perspective 
zonelor periferice graţie unei structurări mai policentrice 
a spaţiului UE. Crearea mai multor zone dinamice de 
integrare economică mondială bine repartizate pe 
teritoriul UE constituie din regiuni metropolitane 
interconectate şi ca mărime cu acces internaţional facil, 
articulate în jurul oraşelor şi unor zone ruralediferite ca 
mărime va juca un rol crucial în ameliorarea echilibrului 
spaţial în Europa. 
Servicii globale şi performante vor trebui dezvoltate de 
acum înainte în regiunile metropolitane şi în marile 
oraşe situate în afara centrului UE. 
 
(71) O schemă de dezvoltare spaţială care se va baza 
numai pe dezvoltarea centralizată a regiunilor 
metropolitane nu ar coresunde tradiţiei de păstrare a 
diverstăţii urbane şi rurale în UE. În consecinţă, trebuie 
să se tindă spre o structură urbană descentralizată, 
bazată pe o ierarhie a oraşelor şi care să acopere întregul 
teritoriu al Uniunii. Aceasta este o condiţie 
indispensabilă pentru dezvoltarea echilibrată şi durabilă 
a comunelor şi regiunilor care va trebui întărită pentru 
ca UE să beneficieze de un veritabil avantaj în raport cu 
alte mari regiuni economice mondiale. 
 
(72) Din acest motiv, deciziile politice şi investiţiile 
care au impact spaţil semnificativ vor trebui să se 
inspire dintr-un model de dezvoltare policentrică. 
Acelaşi lucru este valabil şi pentru punerea în aplicare a 
mijloacelor financiare ale fondurilor structurale, în 
special în zonele actuale ale obiectivului 1. Măsuri 
politice adecvate şi în primul rând garanţia unei 

infrastructurii performante la nivel transnaţional şi 
regional vor trebui să încurajeze şi să intensifice 
dezvoltarea diferitelor zone de integrare.   
 
(73) Pentru a contribui la întărirea şi reechilibrarea 
structurii urbane pe ansamblul teritoriului vor trebui 
găsite metode noi şi noi soluţii care să permită oraşelor 
şi regiunilor să se completeze şi să coopereze. Există în 
această privinţă numeroase posibilităţi, dintre care unele 
au fost deja experimentate. În afară de reţelele urbane la 
scară regională sunt, mai ales, reţelele la scară 
interregionale şi  transnaţionale, de interes comunitar.   
Obiectivele urmărite şi soluţiile lor depind de contextul 
local sau regional.  
 
(74) Promovarea complementarităţii între oraşe şi 
regiuni aduce şi posibilitatea de a profita de avantajele 
pe care le oferă concurenţa economică dintre ele, 
controlând în acelaşi timp inconvenientele . 
Complementaritatea nu va trebui totuşi să se limiteze la 
concurenţă şi la economie, ci se va extinde la ansamblul 
funcţiunilor urbane, (ca de exemplu cultură, învăţământ 
şi formare (pregătire) sau infrastructuri sociale). Este 
vorba de a urma o politică care să încurajeze o 
cooperare eficientă între oraşe, bazată pe interese 
comune şi pe un aport al tuturor participanţilor. 
Caracterul liber consimţit al cooperării şi egalităţii în 
drepturi între parteneri constituie condiţii prealabile. 
 
(75) Oraşele întreţin relaţii funcţionale din ce în ce mai 
diversificate cu teritoriul din jurul lor. Aceste 
interdependenţe care depăşesc limitele administrative 
necesită cooperarea de bună voie a comunelor, cu 
scopul de a întări competivitatea globală a regiunii. Toţi 
partenerii interesanţi beneficiază de acest lucru. 
Transportul la mică distanţă, definirea zonelor 
rezidenţiale sau industriale comune sau tratamentul 
deşeurilor sunt domenii potenţiale pentru cooperare. 
Reţelele urbane transfrontaliere şi cooperarea urbană 
transfrontalieră pot constitui instrumente care să permită 
depăşirea handicapurilor de dezvoltare pe care le cunosc 
zonele apropiate de frontieră.    
 
(76) Crearea de reţele de mici oraşe în regiunile mai 
puţin dens populate şi mai slabe din punct de vedere 
economic are la rândul său importanţă. În aceste zone, 
regruparea potenţialelor urbane este deseori singura 
posibilitate de a dispune de un bazin de consumatori 
suficient pentru a reţine întreprinderile şi serviciile 
comerciale, lucru care în mod izolat nu este posibil.    
 
(77) Oraşele mai îndepărtate unele de altele ar trebui să 
coopereze în reţea, astfel încât să permită găsirea de 
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soluţii la problemele lor comune. Mai mult decât 
simplul schimb de experienţă, este vorba de a urmări 
obiective şi de a realiza proiecte comune, de exemplu în 
materie de gestionare a transporturilor locale, de 
logistică urbană, de cooperare între universităţi şi centre 
de cercetare, de gestionare a patrimoniului cultural şi a 
centrelor istorice şi de integrare de noi imigranţi în 
societatea urbană.    
 
(78) Graţie cooperării între oraşe şi regiuni peste 
frontierele externe ale UE, va fi posibilă întărirea 
relaţiilor politice şi economice ale UE cu regiunile 
vecine ale Europei de Nord, Centrale şi de Est, ca şi cu 
spaţiul mediteranean, şi de a promova cooperarea în 
materie de infrastructuri de importanţă strategică şi de 
proiecte privind mediul.       
 
(79) Opţiuni politice    
 

 

 
 
3.2.2 Oraşe şi regiuni urbane dinamice, 
atrăgătoare şi competitive     
(80) Regiunile UE nu se pot dovedi competitive, 
contribuind astfel la diminuarea şomajului decât dacă 
oraşele lor dispun de un potenţial economic suficient, 
chiar şi acelea care sunt situate în afara zonelor de 
integrare şi a regiunilor metropolitane de importanţă 
mondială. Este vorba în special de oraşele zise "oraşe 
porţi" care sunt un acces pentru teritoriul UE (mari 
porturi maritime, aeroporturi intercontinentale, oraşe de 
târguri şi expoziţii, centre culturale), ca şi de oraşe mai 
mici care fiind centre regionale active, revitalizează 
zonele rurale în declin. Fac parte din oraşele -porţi şi 
regiunile metropolitane periferice, care profită de 
avantajele lor specifice, ca de exemplu costuri de muncă 
mai puţin ridicate sau relaţii privilegiate pe care ele le 
întreţin cu unele centre economice situate în afara 
Europei sau în ţări în curs de dezvoltare vecine cu UE.                             
 
(81) Numeroase oraşe mai puţin atractive ale UE au o 
bază economică relativ puţin dezvoltată dominată de o 
singură ramură de activitate, al cărui declin are 
repercusiuni negative asupra întregii economii 
regionale.   
Competivitatea oraşelor depinde de o politică de 
diversificare a bazei lor economice. Perspectivele de 
viitor ale periferiei rurale depind şi ele de 
competivitatea oraşelor. Prosperitatea materială şi 
socială în oraşe reprezintă în consecinţă un factor 
important pentru o dezvoltare socială care să respecte şi 
mediul. Politicile de dezvoltare nevoite să realizeze 
aceste obiective depind într-o mare măsură de condiţiile 
locale. Următoarele cinci aspecte sunt decisive pentru o 
dezvoltare durabilă a oraşelor:    
                                                                                                    
• ţinerea sub control a expansiunii urbane                        
• mixarea funcţiunilor şi grupurilor sociale (mai ales 

în marile oraşe, unde o parte tot mai mare a 
populaţiei este ameninţată de excluderea din 
societatea urbană),    

• gestionarea inteligentă şi precaută a resurselor 
ecosistemului urban(în   

 Întărirea mai multor mari zone de integrare
economică de importanţă mondială din UE care
vor trebui dotate cu funcţiuni şi servicii globale
performante, integrând spaţiile periferice prin
scheme de dezvoltare spaţială transnaţională.  
 Întărirea unui sistem policentric şi mai echilibrat
de regiuni metropolitane, de ciorchini de oraşe
şi de reţele urbane printr-o cooperare mai
strânsă între politica structurală  şi politica de
Reţele Transeuropene (RTE), ca şi prin
ameliorarea conexiunilor între reţelele de
transport de nivel internaţional şi nivel naţional
pe de o parte şi cele de nivel regional şi local pe
de altă parte, în cadrul unor strategii comune de
dezvoltare spaţială.    
 Promovarea de strategii integrate de dezvoltare
spaţială pentru sistemele urbane în cadrul
statelor membre, ca şi în cadrul cooperării
transnaţionale şi transfrontaliere, ţinând cont şi
de spaţiile rurale şi de oraşele lor.    
 Întărirea cooperării tematice în materie de
dezvoltare spaţială în cadrul reţelelor la scară
transfrontalieră şi transnaţională.    

 
 

 Promovarea cooperării cu oraşele ţărilor
Europei de Nord, Centrale şi de Est, ca şi cu cele
ale bazinului Mediteraneean la scară regională
transfrontalieră şi transnaţională ; întărirea
legăturilor Nord- Sud în Europa în Europa
Centrală şi de Răsărit şi est-vest în Europa de
Nord.   
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      special apă, energie şi deşeuri)     
• mai bună accesibilitate graţie unor mijloace de 

transport eficiente şi nepoluante,   
• protejarea şi dezvoltarea naturii şi a patrimoniului 

cultural. 
 

(82) Dezvoltarea durabilă a oraşelor oferă numeroase 
ocazii “de a gândi  
global şi a acţiona local “. Conferinţa Naţiunilor Unite 
de la Rio şi Istanbul (Habitat 2) au pus bazele unor 
măsuri de interes mondial, care   
urmează să fie relizate la nivel naţional şi local. O 
strategie multisectorială şi integrată de dezvoltare 
urbană este cea mai bună modalitate de a realiza 
opţiunile politice menţionate în acest capitol, care se 
înscriu în cadrul Agendei 21 şi Agendei Habitat.   
 
(83) Strategiile şi instrumentele de promovare a unei 
dezvoltării urbane durabile depind în mare măsură de 
contextul local, regional şi naţional existent în oraşele şi 
în statele membre.  
Iniţiativa schimbului urban lansată de statele membre 
privind aspectele dezvoltării urbane durabile constituie 
un bun punct de plecare pentru punerea în aplicare a 
opţiunilor politice ale SDSC. În cadrul său de acţiune 
comunitară, Comisia Europeană a propus şi pentru 
zonele urbane obiective politice şi măsuri care concordă 
cu obiectivele SDSC .    
 
(84) Pentru a ţine mai bine sub control tendinţa de 
extindere a oraşelor, ar   
fi bine ca statele membre şi coletivităţile lor locale şi 
regionale să se inspire din conceptul de “ oraş compact “ 
(oraş cu distanţe mici). Aceasta   
implică şi minimizarea extinderii suprafeţelor urbane în 
cadrul unei politici de localizare şi urbanizare bine 
gândite, de exemplu în periferiile   
oraşelor sau în multe din zonele litorale. Numai la scară 
regională este posibilă stoparea extinderii oraşelor. 
Pentru aceasta trebuie intensificată    
cooperarea între oraşe şi periferie şi trebuie găsite noi 
forme parteneriale de conciliere a intereselor.     
(85) Viitorul oraşelor UE depinde de lupta unei sărăcii 
care câştigă teren şi contra excluderii sociale, ca şi de 
frânarea declinului unor funcţiuni           
specifice urbane.Trebuie promovată renovarea 
cartierelor abandonate şi a   
şi a zonelor industriale dezafectate, precum şi o ofertă 
echilibrată de     
locuinţe la costuri moderate şi de bună calitate în zonele 
urbane. Graţie   

mixtării funcţiilor, toţi cetăţenii vor trebui să aibă un 
acces facil la servicii   
şi echipamente de bază, la pregătirea generală şi 
profesională, la reţeaua     
sanitară şi la spaţii de destindere (plimbare). Aceasta 
include menţinerea   
şi devoltarea în spaţiile verzi urbane a unor mici grădini 
care îndeplinesc   
în acelaşi timp o importantă funcţiune ecologică şi 
socială.      
 
(86) Este esenţial să se administreze inteligent şi precaut 
resursele ecosistemului urban. Aceasta implică o 
abordare integrată bazată pe circuite închise pentru 
resursele naturale, energie şi deşeuri, cu scopul de a 
diminua poluarea impusă mediului. Graţie acestei 
abordări, producţia de deşeuri şi consumul de resurse 
naturale vor putea fi limitate (mai ales consumul de 
neregenerabile sau care se regenerează lent). Poluarea 
aerului solului şi apei vor putea fi astfel reduse. 
Extinderea spaţiilor naturale în oraşe, protejarea 
diversităţii speciilor şi sisteme energetice de care 
beneficiază locuinţele şi industria sunt exemple de 
măsuri care se înscriu în cadrul unei politici de mediu 
inteligente.  
 
(87) Accesibilitatea are o influenţă notorie asupra 
calităţii vieţii, mediului   
şi performanţelor economice. Ea trebuie să fie 
favorizată de către o politică de amplasare coordonată 

 Intărirea rolului stategic al regiunilor
metropolitane şi al “oraşelor poartă” dându-se o 
atenţie deosebită dezvoltării regiunilor periferice
ale UE. 
 Ameliorarea bezei economice, a mediului şi a
infrastructurii serviciilor în oraşe, în special în 
regiunile economice mai puţin favorizate, în
scopul de a mări activitatea pentru investiţiile
mobile.  
 Promovarea diversificării bazei economice a
oraşelor prea dependente de o singură ramură de
activitate şi susţinerea dezvoltării economice a 
oraşelor mici şi mijlocii din regiunile mai puţin
favorizate. 
 Promovarea unor strategii globale de 
dezvoltare urbană care ţin seama de diversitatea
socială şi funcţională şi acordă o atenţie specială
luptei împotriva excluderii sociale, precum şi 
reabilitării şi reamenajării cartierelor abandonate 
şi zonelor economice dezafectate. 
 Promovarea gestiunii inteligente a 

ecosistemului urban. 
 Promovarea unei mai bune accesibilităţi în 

oraşe şi în zonele dense printr-o politică de 
amplasare şi de planificare a ocupării terenului
adecvată care să favorizeze mixtarea funcţiunilor
urbane, precum şi fololosirea transportului în
comun. 
 Sprijinirea metodelor eficiente de stopare a 

extinderii urbane necontrolate; reducerea 
presiunii excesive a urbanizării, în special în 
regiunile de coastă. 
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cu planuri de ocupare a terenului şi cu planificarea 
transportului. Obiectivul trebuie să fie stoparea 
extinderii oraşelor şi dezvoltarea unei abordări integrate 
a planificării transporturilor. Aceasta va însemna 
diminuarea dependenţei de maşina individuală şi 
promovarea unor modalităţi de transport alternative 
(transport public, biciclete).    
 
 
 
 
 
 
 
(88) Opţiuni politice     
 
3.2.3 Dezvoltarea endogenă, diversitatea şi 
performanţa spaţiilor rurale 

   
 
(89) Spaţiile rurale ale UE se caracterizează prin 
diversitate şi potenţial de dezvoltare endogenă. Sunt 
spaţii economice, naturale şi culturale, cu alte cuvinte " 
spaţii complexe", care nu pot fi caracterizate prin criterii 
unidimensionale, ca densitatea populaţiei, agricultura, 
sau resursele umane. Unele spaţii rurale au ajuns deja 
să-şi stăpânească mutaţia lor structurală. Nu este numai 
consecinţa unor factori de amplasament, ca de exemplu 
un sit atractiv sau salarii mai puţin ridicate, ci mai 
curând consecinţa  unor factori din ce în ce mai 
importanţi, precum calitatea patrimoniului natural şi 
cultural, prezenţa unor reţele şi parteneriate, caracterul 
democratic al luării deciziilor şi un factor mai puţin 
important, iniţiativa şi angajarea unor politicieni 
regionali şi locali, ca şi altor factori sociali. Succesele 
obţinute de o serie de regiuni rurale ale UE arată că  a 
trăi şi a produce la ţară nu sunt în sine obstacole pentru 
o dezvoltare economică şi nici pentru creşterea 
numărului locurilor de muncă. Unele regiuni rurale au 
devenit chiar foarte competitive în sectorul agricol sau 
turistic.    

 
(90) Totuşi numeroase zone rurale nu au reuşit încă să 
realizeze o reconversie structurală; ele se văd 
confruntate cu probleme economice 
considerabile,deseori legate de situaţia lor periferică. 
Slăbiciunea structurală a acestor zone poate avea cauze 
diverse, ponderea ridicată a numărului celor ocupaţi în 
agricultură, ca de exemplu o densitate redusă a 
populaţiei, o proastă accesibilitate, handicapuri 
climatice, lipsa de infrastructuri, lacune structurale de 
dezvoltare, o structură sectorială defavorabilă, condiţii 
de producţie agricolă inadaptate. Spaţiile rurale supuse 
unor noi constrângeri legate de creşterea economică şi 
de presiunea cauzată de urbanizarea oraşelor vecine, ca 
şi zonele ameninţate de declinul agriculturii, trebuie să 
facă faţă unor probleme considerabile.          
 
(91) În trecut , zonele rurale au fost deseori considerate 
de politică ca spaţii omogene confruntate cu aceleaşi 
impedimente şi dispunând de acelaşi potenţial de 
dezvoltare. Această optică nu corespunde realităţii  UE. 
Singurele caracteristici care sunt încă comune tuturor 
zonelor rurale sunt densitatea redusă a populaţiei şi o 
utilizare a terenurilor cu vocaţie esenţial agricolă. Din 
contră, ele sunt foarte diferite în ceea ce priveşte 
modalităţile şi perspectivele lor de 
dezvoltare.Diversitatea dezvoltării rurale în UE arată în 
mod clar că strategiile de dezvoltare spaţială trebuie să 
se bazeze pe condiţiile, specificul şi necesităţile locale şi 
regionale.     
 
(92) Este de aşteptat ca acest interes crescând acordat 
parteneriatului între oraşe şi mediul rural să dea un nou 
impuls. Este vorba în primul rând de o viziune integrată 
care priveşte oraşul şi ruralul ca o unitate spaţială 
funcţională, caracterizată de interrelaţii şi dependenţe 
multiple.Un clivaj net între oraş şi rural în interiorul 
unei regiuni face abstracţie de faptul că numai regiunile 
sunt în măsură să creeze pieţe pentru locuri de muncă, 
informaţii şi comunicare. Regiunea este deci în cele mai 
multe cazuri nivelul indicat, ca de intervenţie şi 
realizare şi nivelul adecvat pentru analiza unui mare 
număr de probleme ale dezvoltării spaţiale.   
 
(93) Într-un sistem urban policentric, oraşele mici şi 
mijlocii şi interconexiunile lor constituie noduri 
importante ale structurii spaţiale, mai ales în mediul 
rural. În zonele rurale în dificultate, numai ele sunt în 
măsură să propună infrastructuri şi servicii activităţilor 
economice ale regiunii, şi să faciliteze accesul la pieţe 
de muncă mai mari. Este bine să se acorde o atenţie 
specială oraşelor " de la ţară " în cadrul concepţiei de 
strategie integrată de dezvoltare rurală.   
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(94) În prezent, creşterea economică supune zonele 
rurale unor neajunsuri privind mediul. Acestea includ 
printre altele: presiunea crescândă a urbanizării asupra 
spaţiilor neconstruite din zonele din apropierea oraşelor; 
creşterea numărului de rezidenţe principale şi 
secundare; incidentele negative ale unor noi activităţi de 
agrement; poluarea solului aerului şi apei provocate de 
tratarea şi stocarea deşeurilor. Turismul de masă 
ameninţă atractivitatea zonelor interesante din punct de 
vedere al peisajului, cum sunt regiunile montane şi 
costiere. Utilizarea intensivă cu scopuri agricole poate şi 
ea să genereze presiuni asupra solului şi să pună peisajul 
cultural în pericol. Numai o planificare regională 
adecvată a utilizării terenului şi măsuri corespunzătoare 
în materie de politică de mediu şi agricolă vor permite 
reducerea acestor daune (de exemplu restabilirea 
biodiversităţii, diminuarea poluării solului, extinderea şi 
diversificarea practicilor agricole ).          
 
(95) În zonele care dispun de structuri de producţie mai 
puţin favorabile, agricultura trebuie să facă faţă şi 
concurenţei internaţionale. Se deschid posibilităţi noi 
graţie dezvoltării unor produse agricole de înaltă 
calitate, unor strategii adaptate pentru comercializarea 
lor şi redecoperirii multifuncţionalităţii agriculturii, 
adică diversificării surselor de venituri în exploatările 
agricole (ca de exemplu vacanţe la fermă, dezvoltarea 
energiei eoliene). Societatea acordă din ce în ce mai 
mult valoare păstrării mediului şi peisajelor culturale, 
ceea ce oferă sectorului agricol posibilităţi de muncă 
mai divesificate. Oferte de pregătire şi de formare 
adecvată pot contribui la dezvoltarea surselor de venit 
alternativ, pe lângă cele furnizate de agricultură.   
(96) Ca atare, zonele rurale structural slabe ale UE 
merită o atenţie specială. În toate aceste zone terbuie 
încercată diversificarea economiei rurale cu scopul de a 
evita dependenţa de o structură monofuncţională şi de a 
crea posibilitatea unor slujbe purtătoare de viitor. 
Oraşele mici şi mijlocii ale acestor regiuni constituie un 
pol pentru dezvoltarea activităţii industriale şi de 
servicii, pentru cercetare şi tehnologie, turism şi 
agrement. Procesul de diversificare internă a economiei 
rurale generează  relaţii şi reţele care depăşesc cadrul 
regional, stabilesc contacte cu pieţe noi şi alte 
întreprinderii şi dau acces la informaţii şi cunoaştere.    
 
(97) Zonele rurale ale UE dispun de un important 
potenţial de energii regenerabile, ca de exemplu energia 
solară, eoliană, hidraulică, mareică, energie plecând de 
la biomasă şi chiar de la deşeuri urbane( producţie de 
metan). Aceasta deschide perspective interesante în 
materie de diversificare economică şi de producţie 

energetică nepoluantă. Va trebui să se recurgă la acest 
potenţial în vederea unei utilizări eficace a resurselor. 
Furnizarea de energie excedentară marilor reţele 
energetice va constitui o etapă ulterioară.                              
 
(98) În punerea la punct a unor perspective originale, în 
descoperirea de potenţiale endogene şi în schimbul de 
experienţă cu alte regiuni, şi nu în transpunerea 
modelelor de dezvoltare provenite din alte părţi ale UE 
se găseşte cheia unei dezvoltări purtătoare de viitor şi 
durabilă a spaţiilor rurale.                         
Strategiile politice trebuie să ţină cont de această 
diversitate, ca şi de ocazii favorabile şi de obstacole în 
calea dezvoltării. Ele trebuie să pună la dispoziţia 
zonelor rurale instrumente care să permită factorilor 
regionali şi locali să facă faţă dificultăţilor într-o 
manieră cât mai flexibilă.   
 
(99) Opţiuni politice     
 
 
3.2.4  Parteneriatele oraş- mediu rural    
 

(100) În prezent numeroase probleme locale nu pot fi 
rezolvate fără o abordare integrată a oraşului şi a 
mediului rural, datorită faptului că ele sunt întotdeauna 
şi probleme regionale. Un parteneriat activ se manifestă 
prin cooperare şi coordonare. Pentru ca cooperarea să 

 Realizarea unei agriculturii durabile, 
aplicarea de măsuri de mediu şi  diversificarea
utilizării agricole a terenului.   
 Promovarea şi susţinerea cooperării şi 

schimbului de experienţă între zonele rurale.   
 Utilizarea potenţialului energiilor 

regenerabile din zonele urbane şi rurale,
respectarea contextelor locale şi regionale, în 
special a patrimoniului natural şi cultural.   
 Exploatarea potenţialelor de dezvoltare ale 

unor forme de turism care să respecte mai mult 
mediul.   
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devină un parteneriat eficace pe termen lung trebui 
îndeplinite neapărat unele condiţii.    
 
• Egalitatea şi independenţa partenerilor    
• Caracterul liber consimţit al parteneriatului    
• Luarea în calcul a diferenţelor de context 

administrativ    
• Responsabilitate şi interes comune   
 
(101) Parteneriatele între oraş şi mediul rural au mai 
multe dimensiuni spaţiale, în funcţie de plasarea într-o 
perspectivă regională, supraregională, interegională sau 
transnaţională. Perspectiva regională se bazează pe un 
parteneriat între oraşe, indiferent de mărimea lor, şi 
mediul rural înconjurător. În acest caz anume oraşul şi 
mediul rural trebuie să urmeze o abordare integrată, 
pentru că ele constituie o regiune şi împart împreună 
responsabilitatea dezvoltării.   
Oraşele din mediul rural îndeplinesc în plus o 
importantă funcţiune de impulsionare a dezvoltării 

economiei 
regionale. 

În regiunile 
cu densitate 
mică a 

populaţiei, 
numai 

oraşele pot 
asigura un 
anumit nivel 

al 
infrastructur
ilor şi 
serviciilor şi 

să atragă activităţi economice. În aceste zone, oraşele 
joacă un rol special în păstrarea structurii habitatului şi a 
peisajului cultural.    
 
(102) Perspectiva regională se sprijină pe o repartizare a 
funcţiunilor la scară mare între regiunile urbane şi 
metropolitane şi zonele rurale. În principiu, este vorba 
aici şi de o abordare bazată pe parteneriat pentru a 
ajunge, la scară mare, la o conciliere a intereselor, care 
să ia în calcul atât aspectele economice şi ecologice, cât 
şi cele sociale.   
 
(103) În ceea ce priveşte dimensiunile interregionale şi 
transnaţionale, principalele elemente sunt schimbul de 
experienţă şi instruirea reciprocă. Aici nu este vorba de 
a concilia interesele în cadrul unui parteneriat, ci de a 
evalua şi de a transmite experienţe privind cooperarea 
oraş-rural sau de proiecte şi iniţiative concrete.   
 

(104) Parteneriatul presupune ca fiecare partener să 
furnizeze prestaţii echivalente, fie că este vorba de 
exemplu de punerea la dispoziţie a unor infrastructuri 
performante şi costisitoare sau de suprafeţe pentru 
alimentarea cu apă a populaţiei urbane. Noi forme de 
parteneriat oferă posibilitatea de a reconsidera schimbul 
de prestaţii între oraşe şi rural în sensul unei dezvoltări 
spaţiale durabile. Obiectivul este de a constitui un 
"pachet" comun regional de prestaţii, care să permită 
comunelor să facă schimb cu ele.   
 
(105) Pe lângă parteneriatul dintre colectivităţile 
teritorial-administrative, reţelele organizate pe baza unui 
parteneriat între întreprinderi urbane şi rurale joacă un 
mare rol în economia regională. Ele permit să se profite 
de efectele sinergiei potenţiale şi să se iniţieze instruire 
care să aducă cunoştinţe şi informaţii întreprinderilor 

apropriate din punct de vedere spaţial unele de altele.    
 
(106) Opţiuni politice    
 
 
 
3.3   Accesul echivalent la infrastructuri 
şi la cunoaştere    
3.3.1 Un demers integrat pentru ameliorarea 
conexiuni la reţelele de transport şi accesul la 
cunoaştere   
(107) Centrele urbane şi metropolele trebuie să fie 
legate în mod eficient nu numai la economia mondială, 
ci şi între ele, precum şi cu hinterlandul lor. În plus, 
buna funcţionare a transporturilor şi un bun acces la 
telecomunicaţii sunt condiţii indispensabile pentru 
mărirea competivităţii zonelor periferice şi a spaţiilor 
mai puţin favorizate, şi în consecinţă a coeziunii sociale 
şi economice a UE. Posibilităţile oferite de transport şi 
telecomunicaţii sunt factori esenţiali pentru promovarea 
unei dezvoltări policentrice. Sistemele şi serviciile 
eficiente de transport şi telecomunicaţii joacă un rol 

 Promovarea de strategii de dezvoltare
diversificate, adaptate potenţialului endogen al
zonelor rurale şi permiţând o dezvoltare
endogenă(inclusiv promovarea
multifuncţionalităţii agriculturii). Susţinerea
regiunilor agricole prin învăţământ, pregătire şi
crearea de locuri de muncă în afara sectorului
agricol.    
 Întărirea oraşelor mici şi mijlocii din mediul

rural face din ele puncte de cristalizare a
dezvoltării regionale şi promovarea punerii lor
în reţea.   

 Menţinerea unei oferte de bază în materie de
servicii şi transport public în oraşele mici şi
mijlocii din mediul rural, în special în zonele
rurale aflate în declin.   
 Promovarea cooperării oraş-rural în vederea

întăririi regiunilor funcţionale.   
 Luarea în calcul a periferiei marilor oraşe în

strategiile de dezvoltare pentru regiunile urbane, 

cu scopul de a face mai lentă planificarea
afectării terenului, având grijă de ameliorarea
calităţii vieţii în periferiile urbane.   
 Promovarea şi susţinerea cooperării 

parteneriale între oraşele mici şi mijlocii la scară
naţională şi transnaţională prin proiecte comune
şi schimb de experienţă.   
 Promovarea unor reţele profesionale, 

asociind întreprinderi mici şi mijlocii urbane şi
rurale.   
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cheie în întărirea influenţei economice a metropolelor şi 
a centrelor regionale.    
 
(108) Mobilitatea persoanelor, a mărfurilor şi a 
informaţiilor în UE se caracterizează prin tendinţa 
concentrării şi polarizării. O concurenţă mai mare pe 
pieţele de transport şi de telecomunicaţii poate accentua 
această evoluţie. Politica trebuie să vegheze ca toate 
regiunile să aibă uşor acces la infrastructuri, inclusiv 
insulele şi periferia, cu scopul de a încuraja coeziunea 
socială şi economică şi, în consecinţă, coeziunea 
teritorială a comunităţii. Va trebui totuşi vegheat de 
asemenea ca infrastructurile de înalt nivel, ca de 
exemplu reţelele feroviare şi rutiere de mare viteză/ 
mare capacitate să nu ajungă să "aspire" resursele 
regiunilor slabe structural sau periferice (efect de 
pompă) sau să le travreseze fără să le deservească (efect 
de tunel). Politica de dezvoltare spaţială va trebui să 
vegheze ca infrastructurile de tranport de înalt nivel să 
fie completate de reţele secundare, ca să beneficieze şi 
regiunile.  
 
(109) Pe de altă parte, concentrarea serviciilor de 
transport în centrul UE şi în coridoarele sale 
supraîncărcate aduce atingerea capacităţii de funcţionare 
a unora din părţile sale, cauzând daune considerabile 
mediului. Reducerea presiunilor legate de trafic trece 
prin soluţii intermodale integrate, care prevăd 
recurgerea în mai mare măsură la mijloace de transport 
nepoluante, o mai bună exploatare a infrastructurilor 
existente. Aceasta presupune pe termen lung o mai bună 
coordonare prin strategii integrate şi globale de 
dezvoltare spaţială. De acum înainte vor trebui realizate 
studii de impact în cadrul tuturor marilor proiecte de 
comunicaţii.  
 
(110) Deşi este indispensabilă pentru toate regiunile, 
construcţia de noi infrastructuri nu va fi suficientă 
pentru a rezolva problemele menţionate mai sus. 
Infrastructurile de transport şi de telecomunicaţii nu 
contribuie la dezvoltarea regională decât dacă  sunt luate 
măsuri conexe de ameliorare pe termen lung a factorilor 
de localizare regională în alte domenii, ca de exemplu 
politica structurală regională sau promovarea educaţiei 
şi a formării. Aceasta are o stringentă particulară pentru 
regiunile slabe structural.   
 
3.3.2 Dezvoltarea policentrică. Un concept 
pentru o mai bună accesibilitate      

(111) Pentru extinderile viitoare ale Reţelei 
transeuropene -RTE, conceptul dezvoltării policentrice 
va trebui să fie cosiderat ca un principiu director 
fundamental al planului spaţial. Aceasta implică 
asigurarea cu prioritate a deservirii zonelor de integrare 
europeană de importanţă mondială a căror dezvoltare 
este dorită şi asigurarea restabilirii legăturilor lor cu 
economia mondială. În plus, o atenţie sporită va trebui 
acordadă regiunilor afectate de handicapuri geografice, 
mai ales insulele şi regiunile îndepărtate. Este imposibil 
de redus disparităţile spaţiiale din UE fără o ameliorare 
radicală a infrastructurilor şi serviciilor de transport în 
regiunile unde lipsa de acces la infrastructuri de 
transport şi comunicaţii frânează dezvoltarea 
economică. O ameliorare semnificativă a 
infrastructurilor şi a accesibilităţii nu se limitează totuşi 
la completarea verigilor lipsă ale RTE.    
 
(112) Stabilirea priorităţilor pentru extinderea reţelelor 
implică măsuri suplimentare destinate dezvoltării 
interconexiunilor interregionale şi deservirea internă a 
regiunilor. Eficacitatea şi densitatea acestor reţele 
secundare vor fi decisive pentru integrarea economiilor 
regionale şi urbane, ca şi pentru competivitatea lor. Ele 
trebuie în mod special la întărirea oraşelor mici şi 
mijlocii şi a rolului lor pentru dezvoltarea regională.      
 
(113) Investiţiile în reţeaua secundară şi racordarea lor 
la RTE riscă să fie efectuate cu întârziere sau chiar de 
loc, dacă un grad mai mare de prioritate este acordat 
terminării marilor reţele. Pentru a evita o degradare 
relativă a calităţii serviciilor din spaţiul UE care nu sunt 
direct racordate la RTE, dezvoltarea reţelor secundare 
nu poate fi considerată ca un accesoriu. Aceasta implică 
şi modernizarea serviciilor de transport regionale, ţinând 
cont de adaptarea modalităţilor de transport la condiţiile 
locale şi regionale specifice (reţea feroviară 
convenţională, autobuz, aeroport regional). Pe de altă 
parte, reţelele secundare pot contribui la convergenţa 
fluxului de trafic spre RTE şi la atingerea masei critice 
necesare prin legăturile la mare distanţă. Din acest 
motiv, momentul când reţelele secundare sunt racordate 
la RTE poate fi determinant pentru dezvoltarea lor. 
 
(114) Pe lângă dimensiunea comunitară a reţelelor de 
comunicaţii este bine să se ia în considerare şi 
dimensiunea lor intercontinentală. La ora actuală, 
accesibilitatea UE la nivel intercontinental se 
caracterizează, pe de o parte, prin diferenţe la nivelul 
performanţelor reţelelor şi nodurilor de comunicaţii 
(porturi maritime, aeroporturi), în funcţie de regiune şi, 
pe de altă parte, prin politica companiilor aeriene şi 
maritime care, din raţiuni legate în special de economia 
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de piaţă, favorizează nodurile intercontinentale situate 
în inima UE. Din acest motiv, integrarea regiunilor în 
reţelele intercontinentale nu este deocamdată 
echilibrată. Aceasta se datorează nu numai repartizării 
inegale a plăcilor turnante, ale traficului 
intercontinental, ci şi diferenţelor de calitate ale 
serviciilor care sunt propuse. În interesul unei dezvoltări 
echilibrate, va fi important să se reducă dezechilibrele 
nu numai în infrastructurile de comunicaţii, ci şi în 
nivelul serviciilor şi al costului lor. Într-adevăr, sectorul 
privat va juca un rol crescând în dezvoltarea unor noduri 
şi reţele de comunicaţii intercontinentale cu un nivel 
diferenţiat al serviciilor . 
 
(115) Ca şi pentru traficul aerian, realizarea unei reţele 
europene de mari porturi maritime incluzând subsisteme 
portuare regionale va servi interesele tuturor regiunilor. 
Aceasta va favoriza, pe de o parte, plăcile turnante 
situate în centrul UE, din care unele sunt tot mai 
congestionate şi pe de altă parte zonele periferice, al 
căror potenţial economic trebuie să fie încă susţinut. În 
plus, este fundamental să se promoveze şi racordarea 
nodurilor intercontinentale la spaţiul interior aflat la 
distanţă de litoral al ţărilor prin căi de comunicaţie 
feroviare sau fluviale, cu scopul de a putea atinge 
obiectivul unui sistem de comunicaţie durabil. Schemele 
de dezvoltare spaţială transnaţională pot contribui 
substanţial la o dezvoltare a infrastructurilor portuare şi 
aeroportuare combinată cu o politică eficientă de 
racordare la ansamblul regiunilor UE. 
 
(116) Reţelele de telecomunicaţii pot juca un rol 
semnificativ în compensarea inconvenientelor datorate 
distanţelor şi slabei densităţi din regiunile periferice. 
Faptul că pieţele din regiunile cu densitate mică a 
populaţiei sunt relativ restrânse. Şi drept urmare 
costurile ridicate ale investiţiilor în infrastructuri de 
telecomunicaţii pot antrena totuşi niveluri scăzute ale 
performanţelor şi tarife ridicate, este un handicap pentru 
competitivitate. În numeroase domenii (telemuncă, 
cursuri prin corespondenţă, telemedicină), faptul de a 
putea avea acces la prestaţii de servicii de înaltă calitate 
cu preţuri abordabile este totuşi un factor decisiv pentru 
dezvoltare. Realizarea de tehnologii moderne nu 
depinde totuşi numai de prezenţa şi de caracterul 
accesibil al costurilor infrastructurii, echipamentelor şi 
serviciilor de vârf, ci şi de nivelul de dezvoltare al 
fiecărei regiuni. În consecinţă, pentru a atrage investiţii 
trebuie acordată o atenţie specială stimulării cererii, 
dezvoltării cunoştinţelor tehnice aplicate şi sensibilizării 
factorilor potenţiali. Anterior oricărui mare proiect de 
infrastructură trebuie evaluat impactul teritorial 

previzibil şi trebuie coordonate măsurile comunitare, 
naţionale şi regionale sau locale. 
 
 
(117) Opţiuni politice 

 
3.3.3. Utilizarea eficientă şi durabilă a 
infrastructurilor 

 
(118) Creşterea actuală a traficului de persoane şi 
mărfuri (mai ales în domeniul transportului rutier şi 
aerian) ameninţă din ce în ce mai mult mediul şi 
eficienţa sistemelor  de transport. Există posibilitatea de 
a contribui la o descongestionare printr-o politică de 
dezvoltare spaţială adecvată, care să influenţeze 

 24. Întărirea reţelelor de transport secundar
şi a racordurilor cu RTE, inclusiv dezvoltarea
unor reţele publice de transport eficiente. 
 Promovarea unui acces spaţial mai echilibrat

al UE la transportul intercontinental, printr-o
repartiţie adecvată a porturilor maritime şi
aeroporturilor (porţi de acces mondial) şi prin
ridicarea nivelului serviciilor lor şi a racordării
lor la regiunile depărtate de litoral. 
 Ameliorarea legăturilor de transport ale

regiunilor periferice şi ultraperiferice, atât cu
UE, cât şi cu ţările terţe vecine, mai ales în
materie de transport aerian, şi realizarea de
infrastructuri adecvate. 
 Ameliorarea accesului la infrastructurile de

telecomunicaţii şi de utilizare a acestora:
furnizarea de “servicii universale” în regiunile
slab populate prin tarife adecvate. 
 Ameliorarea cooperării între politicile de

transport la scară comunitară, naţională şi
regională. 
 Introducerea unui studiu de impact teritorial

ca instrument de evaluare spaţială a marilor
proiecte de infrastructură (în special în domeniul
transporturilor). 
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localizarea întreprinderilor şi populaţiei şi implicit 
nevoia de mobilitate şi alegerea modului de transport. 
Infrastructurile existente pot fi mai eficient utilizate 
dezvoltând mijloacele de transport mai puţin poluante şi 
favorizând liniile de transport intermodal. Totuşi acest 
obiectiv trebuie îndeplinit fără a afecta competitivitatea 
UE şi a regiunilor sale. Integrarea planificării în materie 
de transport şi de utilizare a terenului poate fi deosebit 
de eficace în marile regiuni urbane, unde dependenţa 
populaţiei de maşina personală ar putea fi puternic 
redusă. Trebuie dusă o politică care să încurajeze 
utilizarea transportului public în oraşe şi la periferia lor, 
ca şi în zonele dens populate. 
 
(119) În partea centrală a UE, dar şi în alte zone dens 
populate de-a lungul marilor coridoare sau a unor 
coaste, traficul, şi în mod special traficul rutier, a atins o 
asemenea amploare, încât este necesar să se ia măsuri 
pentru a se reduce noxele ce rezultă de aici pentru 
mediu, reducându-se totodată şi căile de acces. În 
consecinţă, este necesar să se ia dinainte măsuri pentru a 
promova modalităţi de transport nepoluante, ca de 
exemplu creşterea numărului de drumuri cu taxare şi 
internalizarea costurilor externe ale transportului rutier 
cuplată cu o politică de amplasare adecvată. Aceste 
instrumente vor fi aplicate ţinând cont de caracteristicile 
locale. Transportul rutier de persoane şi mărfuri va 
rămâne totuşi important, mai ales pentru deservirea 
regiunilor periferice sau mai puţin dens populate. 
 
(120) Axarea pe modalităţi de transport mai puţin 
nocive pentru mediu necesită o abordare intermodală, ca 
şi o gestionare coordonată a infrastructurilor de 
transport. Utilizarea lor mai eficientă şi durabilă 
presupune să se recurgă în mai mare măsură la calea 
ferată, după cum pentru transportul de mărfuri, la căile 
navigabile (navigaţia maritimă, costieră şi interioară). În 
plus faţă de mărimea eficienţei reţelei trebuie dezvoltate 
conexiuni intermodale adecvate, ceea ce necesită o 
ofertă de puncte de transbordare şi de încărcare care să 
acopere întregul teritoriu. Potenţialul transportului 
feroviar nu va putea fi  exploatat în mod deplin decât 
printr-o profundă modernizare. Aceasta necesită şi 
dezvoltarea interoperabil ameliorarea logisticii. În 
regiunile europene cele mai dens populate, transportul 
feroviar de mare viteză poate înlocui transportul aerian 
pe distanţe mergând până la 800 km. În regiunile 
periferice cu o mai mică densitate a populaţiei, în 
special în regiunile insulare, va trebui totuşi să se acorde 
mai mare atenţie transportului aerian regional, chiar pe 
distanţe mai scurte; în general, trebuie găsite soluţii 
specifice pentru regiunile mai puţin favorizate. 
 

(121) Responsabilii de porturi, aeroporturi, căi ferate şi 
axe rutiere principale, ca şi operatorii diferitelor reţele 
vor trebui să-şi coordoneze politicile şi activităţile în 
cadrul unor scheme multimodale integrate. Trebuie să se 
profite de sinergiile potenţiale dintre sistemele de 
transport. Partajul infrastructurilor existente poate fi de 
asemenea o soluţie pentru evitarea supracapacităţilor. 
Astfel de exemple, două porturi vecine pot folosi în 
comun aceeaşi cale ferată sau un aeroport poate deservi 
o zonă transfrontalieră. 
 
(122) Cooperarea între politicile de transport naţionale, 
regionale şi locale reprezintă un alt aspect important. 
Sunt indispensabile conexiuni eficiente între reţelele de 
diferite nivele. Iniţiativele regionale pot ajuta instituţiile 
şi operatorii de reţele naţionale să amelioreze 
planificarea şi exploatarea capacităţii prin luarea în 
calcul a nevoilor locale. 
 
(123) Telecomunicaţiile şi tehnologiile de informare şi 
comunicare sunt un important instrument complementar 
pentru integrarea regională. Ele nu pot fi totuşi 
considerate ca un institut al deservirii prin transporturi. 
Referitor la acest subiect, accentul va trebui pus pe 
coordonarea între factorii de decizie din domeniul 
transportului şi telecomunicaţiilor. De asemenea, între 
planificarea spaţială şi cea a transporturilor va trebui să 
existe o legătură mai strânsă. 
 
(124) Opţiuni politice  

 O mai bună articulare a politicii de
dezvoltare spaţială şi a planificării ocupării 
terenului cu planificările în materie de transport 
şi telecomunicaţii. 
 Ameliorarea serviciilor de transport public
şi furnizarea unor servicii de transport public de
bază în oraşele mici şi mijlocii. 
 Reducerea noxelor în zonele de trafic

supraîncărcate, printr-o mai mare utilizare a 
mijloacelor de transport nepoluante, mărirea 
taxelor de drumuri şi internalizarea costurilor 
externe. 
 Promovarea punerii în reţea a nodurilor

intermodale de transport de mărfuri, în special 
pentru transportul în coridoarele europene, 
acordându-se o atenţie specială navigaţiei 
maritime şi interioare. 
 Planificarea şi gestiunea coordonată şi

integrată a infrastructurilor în scopul limitării 
investiţiilor ineficiente (de ex., realizarea inutilă 
de căi de comunicaţie paralele) şi asigurarea 
unei utilizări eficiente a infrastructurilor de 
transport existente. 
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3.3.4   Răspândirea inovaţiilor şi a cunoştinţelor 

 
(125) Accesul la cunoaştere este la fel de important 
pentru competitivitatea în UE ca şi accesul la 
infrastructuri. Interconectare la scară regională, pieţele 
de muncă ca şi siturile de producţie şi de servicii au 
nevoie de sisteme de inovare dinamice, de un transfer 
eficient al tehnologiilor, ca şi de instituţii care să asigure 
calificarea forţei de muncă. În ciuda progreselor 
realizate în cursul ultimelor decenii, care au produs un 
mare număr de tehnologii şi au ameliorat posibilităţile 
de formare şi conuştinţele tehnice, accesul la cunoaştere 
şi potenţialul de inovare rămân prost repartizate din 
punct de vedere spaţial. Trebuie sensibilizată şi mai 
mult populaţia în legătură cu posibilităţile oferite. 
Guvernele (la toate eşaloanele) trebuie să vegheze ca 
învăţământul şi cercetarea să corespundă cât mai bine 
nevoilor structurilor economice regionale, tot lor 
revenindu-le şi sarcina ridicării nivelului general de 
pregătire. 
 
(126) Pentru dezvoltarea economică viitoare, schimbul 
de prestaţii nemateriale dobândeşte o importanţă 
crescândă. Locurile de muncă sunt din ce în ce mai 
calificate. Creşterea productivităţii şi creşterea 
angajărilor depind din ce în ce mai mult de o largă 
răspândire a produselor şi proceselor noi şi de mai bună 
calitate. Întreprinderile care vor şti să combine 
capacităţile de inovare cu noile forme de organizare şi 
cu mai buna calificare a mâinii de lucru vor avea pe 
termen lung o mai bună poziţie pe piaţă. 
 
(127) În acest context, este absolut necesar accesul la 
cel puţin un nivel minim de ofertă de formare de calitate 
şi la centre de cercetare. Pentru ca întreprinderile din 
zonele mai puţin dezvoltate să coopereze direct cu 
centrele de cercetare şi formare, este decisiv ca 
intermediari calificaţi să stabilească contactele adecvate. 
În acest scop vor fi utile centre de servicii tehnice, în 
cadrul cărora inovaţiile vor putea fi prezentate şi testate 
de către întreprinderile locale. În plus, va trebui 
ameliorată comunicarea între întreprinderile locale pe de 
o parte şi centrele tehnologice, universităţi şi consultaţii 

de întreprinderi pe de altă parte pentru a putea profita de 
complementaritatea competenţelor lor. 
 
(128) Atractivitatea economică a unei regiuni depinde şi 
de nivelul de formare şi de aptitudine profesionale ale 
forţei de muncă. În ultimii ani, regiunile mai puţin 
dezvoltate au făcut reale progrese în acest sens, mai ales 
în lupta împotriva analfabetismului. Aceste eforturi 
trebuie continuate. În plus, va trebui să se vegheze ca 
întreprinderile locale să fie în măsură să angajeze şi să 
plătească mâna de lucru în funcţie de calificare, 
reţinând-o  astfel în regiune. 
 
(129) Tehnologiile de informare şi comunicare (TIC) 
pot contribui la reducerea deficitului de acces la inovaţie 
şi cunoaştere, sprijinind astfel implantarea de 
întreprinderi în regiunile rurale. În felul acesta sunt 
stimulate investiţiile în regiuni în care costurile relative 
de amplasare sunt mai scăzute. Aceasta poate favoriza 
dezvoltarea policentrică a spaţiului UE. 
 
(130) Răspândirea noilor tehnologii de informare în 
toate regiunile înseamnă nu numai furnizarea unui 
serviciu de bază echivalent calitativ, ci şi aplicarea unei 
politici tarifare adecvate. Ţările nordice au dovedit că o 
slabă densitate a populaţiei nu este un obstacol de 
netrecut pentru realizarea şi utilizarea pe scară largă a 
unor servicii de telecomunicaţii performante. Pe lângă 
măsurile de reglementare, strategiile de stimulare a 
cererii in domeniul cunoaşterii favorizează gestionarea 
şi utilizarea tehnologiilor de informare şi comunicare. 
Acestea cuprind de exemplu campanii de sensibilizare 
(“awareness raising” – trezirea conştiinţei) şi o mai bună 
ofertă de formare. 
 
(131) Opţiuni politice  

 Integrarea globală în schemele de
dezvoltare spaţială a politicilor în domeniul 
cunoaşterii, ca de exemplu promovarea 
inovaţiilor, pregătirea şcolară sau profesională, 
instruirea continuă, cercetarea şi dezvoltarea 
tehnologică, în special în zonele îndepărtate sau 
slab populate. 
 Asigurarea unui acces paneuropean la

infrastructurile legate de cunoaştere, ţinând cont 
de potenţialul socio-economic al IMM-urilor 
moderne ca motor al dezvoltării economice 
durabile. 
 Favorizarea introducerii în reţea a

întreprinderilor şi difuzarea rapidă a inovaţiilor, 
mai ales prin intermediul instituţiilor regionale 
de promovare a inovaţiilor. 
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3.4   Gestionarea prudentă a naturii şi a 
patrimoniului cultural 
3.4.1 Natura şi patrimoniul cultural – un atu 
pentru dezvoltare 

 
(132) Comunicarea făcută de Comisie Consiliului şi 
Parlamentului European privind Strategia Europeană 
pentru Biodiversitate afirmă că dezvoltarea spaţială 
poate juca un rol important pentru menţinerea şi 
utilizarea durabilă a biodiversităţii pe scară locală şi 
regională. Natura şi patrimoniul cultural al UE sunt 
ameninţate în permanentă de diferite feluri de 
intervenţie. Chiar dacă uneori sunt justificate măsuri 
stricte de protecţie,  este deseori mai judicios să se 
includă protecţia şi gestionarea zonelor ameninţate în 
strategii de dezvoltare spaţială privind zone mai vaste. 
 
(133) Patrimoniul cultural al Europei cuprinzând de la 
peisaje culturale în mediul natural până la centre urbane 
istorice – este expresia identităţii sale şi are o 
importanţă universală. El face parte integrantă şi din 
mediul cotidian de viaţă al multor persoane şi 
îmbogăţeşte calitatea vieţii lor. Măsuri de protecţie 
riguroasă, cum sunt protecţia locurilor şi monumentelor 
repertoriate nu pot acoperi decât o mică parte din acest 
patrimoniu. Pentru cea mai mare parte din patrimoniu, 
se impune o abordare creativă, cu scopul de a se evita 
tendinţa de părasire, degradare şi distrugere existentă în 
numeroase zone şi de a putea transmite astfel 
patrimoniul cultural generaţiilor viitoare, inclusiv 

realizarile contemporane. De asemenea, este necesar 
caviaţa culturală să se desfăşoare pe întregul teritoriu al 
UE, încurajând în principal crearea de centre culturale, 
recalificarea spaţiilor publice şi revitalizarea locurilor 
memoriei colective. În acest scop, dezvoltarea culturală 
poate juca un rol de reechilibrare socială şi spaţială. 
 
(134) Natura şi patrimoniul cultural constituie un 
factor economic de tot mai mare importanţă pentru 
dezvoltarea regională. Calitatea vieţii în oraşe, în 
împrejurimile lor şi în mediul rural intervine din ce în ce 
mai mult în alegerea amplasamentului întreprinderilor. 
Rarităţile naturale şi culturale reprezintă şi ele un atu 
esenţial pentru dezvoltarea turismului. 
 
3.4.2  Ocrotirea şi dezvoltarea naturii 

 
(135) În UE, dezvoltarea resurselor naturale se 
bazează pe gestionarea factorilor de mediu (aer, apă, 
sol) şi pe o protecţie orientată a unor zone (zone 
protejate, zone ecologice sensibile). 
 
(136) În ciuda faptului că întinderea zonelor protejate s-
a mărit în ultimii 10 ani, aceste zone rămân în 
majoritate”insule protejate”, bazată pe directiva privind 
fauna, flora şi habitatul (directiva FFH) şi pe directivele 
de mediu, crearea unei reţele “Natura 2000” de zone 
protejate pe întregul teritoriul comunitar constituie o 
abordare pertinentă, care trebuie armonizată cât se poate 
de repede cu politica de dezvoltare regională. Măsurile 
concertate de protecţie a zonelor din această reţea 
trebuie să fie integrate în scheme de dezvoltare spaţială 
coordonate. Un sistem de legături ecologice şi reţeaua 
“Natura 2000” permit de asemenea păstrarea şi 
dezvoltarea unui ansamblu de biotopi care merită să fie 
protejaţi. Legăturile şi culoarele care leagă spaţiile 
protejate joacă un rol foarte important, ca de exemplu 
gardurile naturale care favorizează migraţia şi schimbul 
genetic de plante şi animale salbatice. În plus, o politică 
de utilizare a terenului concepută într-un sens destul de 
larg poate furniza un cadru pentru protejarea spaţiilor 
fără să le izoleze. Dacă este necesar, se pot stabili zone 
tampon. 

 38. Sprijin pentru crearea de centre de
inovaţii, precum şi cooperarea între
învăţământul superior, cercetarea aplicată şi
dezvoltare, pe de o parte, şi economia privată pe
de altă parte, mai ales  în zonele slabe din punct
de vedere economic. 
 Dezvoltarea unui ansamblu de măsuri de

stimulare a ofertei şi cererii, menite să
amelioreze accesul regional la tehnologiile de
informare şi la utilizarea lor. 
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(137) Pe lângă zonele protejate, diferite tipuri de zone 
sensibile din punct de vedere ecologic denotă o mare 
diversitate biologică, de exemplu zonele montane, 
zonele umede, regiunile costiere şi insulele. Dat fiind 
faptul că există din ce în ce mai puţini biotopi de acest 
tip care să fi rămas în mare parte intacţi, trebuie să se 
asigure şi protecţia celor mai semnificative părţi ale lor 
din punct de vedere al valorii ecologice. Dar numai 
protecţia nu este suficientă pentru a păstra aceste zone. 
Părţile lor cele mai puţin sensibile vor trebui să fie 
valorificate pe plan economic, ţinând cont de funcţiunea 
lor ecologică. În acelaşi timp, noi perspective de 
dezvoltare se deschid regiunilor, ca de exemplu în 
domeniul turismului “puţin agresiv” şi respectuos faţă 
de mediu. 
 
(138) Menţinerea şi dezvoltarea resurselor naturale 
necesită strategii integrate de dezvoltare şi modele de 
planificare adecvată, ca şi forme de gestionare adaptate. 
Acesta garantează că protecţia naturii şi ameliorarea 
condiţiilor de viaţă ale populaţiei vor fi luate în 
considerare într-un mod echilibrat. Studiile de impact 
teritorial şi de mediu pot furniza informaţiile necesare în 
acest scop. Populaţia respectivă trebuie să fie şi ea 
implicată activ în căutarea de soluţii echilibrate. 
Recomandările pentru planificarea spaţială în zonele 
costiere ale Balticii sunt un exemplu grăitor de 
cooperare internaţională în acest domeniu. 
 
(139) Este necesară, de altfel, o angajare mai hotărâtă pe 
noi căi care să ducă la o armonizare între protecţia 
naturii şi dezvoltarea spaţială. Ocrotind natura, zonele 
protejate şi celelalte zone de mare valoare ecologică fac 
un serviciu considerabil societăţii în ansamblul său. 
Măsurile de protecţie şi restricţiile la dezvoltare nu 
trebuie totuşi puse în aplicare în detrimentul condiţiilor 
de viaţă ale populaţiei. Dimpotrivă, este bine să se 
valorifice prestaţiile ecologice pe plan economic, 
eventual prin soluţii fiscale adaptate. Veniturile astfel 
obţinute ar permite deschiderea de noi perspective care 
să corespundă rolului acestor regiuni, ocrotind în acelaşi 
timp natura. 
 
(140) Aşa-numitul efect de seră, adică concentraţia de 
gaze care produce acest efect în atmosfera terestră, 
reprezintă în viitor una din cele mai mari probleme 
pentru protecţia mediului. Arderea unor mari cantităţi de 
combustibili fosili în sectorul energiei şi transporturilor, 
distrugerea pădurilor, intensificarea agriculturii, ca şi 
producerea de cloro-fluoro-carboni (CFC) şi de haloni, 
sunt în principal cauzele schimbărilor climatice ce 
decurg din efectul de seră. Pentru contracararea acestei 
evoluţii, angajamentele luate de UE la Kioto pentru a 

diminua emisiile de CO2 trebuie aplicate strict. Politica 
de dezvoltare spaţială poate contribui semnificativ la 
menţinerea climatului, sprijinindu-se pe structuri de 
urbanizare şi amplasări care au nevoie de mai puţină 
energie şi care generează mai puţin trafic, şi favorizează 
o utilizare mai marea energiilor regenerabile care nu 
produc CO2. În calitatea lor de “plămân verde”, pădurile 
europene sunt de o  importanţă capitală pentru 
dezvoltarea durabilă. Aceasta implică o utilizare optimă 
a resurselor forestiere ale Europei. În acest context, va 
trebui să aibă un înalt grad de prioritate o silvicultură 
durabilă. 
 
(141) Distrugerea solurilor constituie o altă problemă 
majoră în materie de mediu în UE. Prin natura, 
amploarea şi intensitatea sa, activitatea umană ameninţă 
cu dispariţia pentru totdeauna a unor mari părţi din 
soluri, în diversitatea lor şi în funcţia lor de suport 
fundamental al vieţii. Ameninţările cele mai mari sunt: 
eroziunea solului din cauza felului în care este utilizat, 
inundaţiile, deteriorarea pădurilor, poluarea pânzelor 
freatice, concentrarea de materii poluante, dar şi 
intensificarea exploatării agricole şi urbanizarea 
spatiilor deschise. O protecţie eficace se impune cu 
scopul de a păstra resursele naturale şi funcţiunile 
solului, aceasta presupunând atât o frânare a eroziunii şi 
distrugerii solului legat de utilizarea lui cât şi a 
contaminării lui cu substanţe nocive, şi a extinderii 
excesive a spaţiului urban. 
 
(142) Zonele protejate şi zonele ameninţate trebuie 
considerate ca făcând parte integrantă din zonele urbane 
şi rurale. O planificare teritorială la un nivel politico-
administrativ adecvat poate juca un rol decisiv în 
această privinţă, ca şi pentru protecţia oamenilor şi a 
resurselor în faţa catastrofelor naturale. Deciziile 
privind dezvoltarea spaţială trebuie să ia în calcul 
riscurile potenţiale pe care le reprezintă inundaţiile, 
incendiile, cutremurele, alunecările de teren, eroziunea, 
scurgerile de noroi şi avalanşele, ca şi extinderea 
zonelor secetoase. Prevenirea riscurilor va trebui să ţină 
cont în mod special de dimensiunile regionale şi 
transnaţionale. 
 
(143) Opţiuni politice  

 Dezvoltarea de reţele ecologice, aşa cum s-a 
propus prin Natura 2000, inclusiv a legăturilor 
necesare între siturile naturale şi zonele 
protejate de importanţă regională, naţională, 
transnaţională şi comunitară. 
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3.4.3  Gestionarea resurselor de apă :  
o problemă majoră pentru dezvoltarea spaţială 

 
(144) Apa reprezintă o resursă vitală pentru natură, 
agricultură, gospodării, industrie, petrecerea timpului 
liber, producerea de energie şi transporturi. În UE, 
prezenţa apei este deseori considerată ca ceva ce se 
realizează de la sine. Totuşi, dificultăţile legate de 
alimentarea cu apă vor creşte probabil în viitor, atât sub 
aspect cantitativ cât şi calitativ. Din cauza permanentei 
poluări, a supraexploatării şi unei gestionări proaste, 
calitatea resurselor de apă s-a deteriorat, amploarea 
problemei variind totuşi de la o regiune la alta a UE. 

Datorită faptului că apa ignoră frontierele, problemele în 
acest domeniu iau deseori o dimensiune transnaţională. 
Drept urmare, o cooperare transfrontalieră se dovedeşte 
absolut necesară pentru administrarea resurselor de apă, 
atât pentru marile văi fluviale, pentru protecţia contra 
inundaţiilor şi prevenirea secetei, cât şi pentru protecţia 
pânzelor freatice şi a zonelor umede. 
 
(145) O politică de protecţie a apelor şi gestionarea 
resurselor de apă au devenit indispensabile. Politicile 
privind apele de suprafaţă şi apele subterane trebuie să 
fie legate de politica de dezvoltare spaţială. Se va opta 
pentru măsuri preventive care să reducă volumul de ape 
uzate, ca şi supraexploatarea şi poluarea resurselor de 
apă mai degrabă decât un tratament ulterior al pagubelor 
suferite de mediu. O planificare adecvată a teritoriului şi 
o folosire  a solului poate contribui în mod decisiv la 
ameliorarea calităţii apelor. Impactul marilor  proiecte 
legate de gospodărirea apei trebuie evaluate în prealabil 
în cadrul unor studii de impact de mediu şi de impact 
teritorial. În plus, este vorba de a promova strategii 
transfrontaliere şi transnaţionale de dezvoltare spaţială 
ca baze pentru dezvoltarea unei mai bune gestionări a 
resurselor de apă. 
 
(146) Apa poate reprezenta şi o ameninţare. Planificarea 
spaţială poate aduce o contribuţie semnificativă la 
protecţia persoanelor şi la reducerea riscurilor de 
inundaţii, mai ales la scară transnaţională. Măsurile de 
prevenire a inundaţiilor pot fi combinate cu măsuri de 
dezvoltare sau de reabilitare a naturii. În acest scop, 
programul INTERREG II C pentru prevenirea 
inundaţiilor schiţează primele posibilităţi de abordare. 
 
(147) Cererea de apă creşte mai ales datorită creşterii 
consumului menajer, agricol şi turistic. Problema este 
deosebit de acută în regiunile mediteraneene. Din 
această cauză, programele de luptă împotriva secetei, 
cum sunt unele programe speciale din cadrul 
INTERREG II C, trebuie orientate mai mult spre 
limitarea cererii de apă şi spre mărirea eficienţei 
sistemelor de alimentare. Pentru activităţile mari 
consumatoare de apă, planificarea spaţială poate indica 
încă o abordare care să menajeze resursele. Aceste 
probleme merită o largă dezbatere publică, pentru că 
numai conştientizarea populaţiei poate garanta o 
utilizare durabilă a resurselor de apă. 
 
(148) Supraexploatarea apelor subterane şi proiectele de 
drenaj au şi ele efecte negative asupra zonelor ecologice 
sensibile. Mari părţi din biotopii umezi au fost distruse 
şi unele zone umede au dispărut total. Valoarea lor 
biologică şi funcţiile lor naturale de asanare şi reglare 

 Luarea în considerare a menţinerii
biodiversităţii în politicile sectoriale 
(agricultură, politică regională, transport,
pescuit, etc.), aşa cum prevede strategia
comunitară pentru biodiversitate. 
 Elaborarea de strategii integrate de

dezvoltare spaţială pentru zonele protejate,
montane, zonele umede, făcând posibil un
echilibru între protecţie şi dezvoltare, bazat pe
studii de impact teritorial şi de mediu şi cu
participarea partenerilor interesaţi. 
 Recurgerea în tot mai mare măsură la

instrumente economice pentru a lua în
considerare importanţa ecologică a zonelor
protejate şi a zonelor ecologice sensibile. 
 Promovarea de structuri de habitat care să

consume mai puţină energie şi să genereze mai
puţin trafic, planificarea integrată a resurselor şi
utilizarea în mai mare măsură a energiilor
regenerabile pentru reducerea emisiilor de CO2. 
 Protectia solurilor ca suport fundamental al

vieţii pentru oameni, animale şi plante, prin
reducerea eroziunii şi distrugerii solului, precum
şi a extinderii excesive a construcţiilor. 
 Elaborarea de strategii la nivel local,

regional şi transnaţional pentru gestionarea
riscurilor în zonele supuse catastrofelor naturale.
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fac din zonele umede o resursă preţioasă. Prezervarea şi 
reabilitarea lor au un înalt grad de prioritate. 
 
(149)  Aportul de elemente chimice şi organice în mări 
pune în pericol ecosistemele maritime şi antrenează o 
degradare globală a mediului. 
 
(150) Opţiuni politice  

 
 
3.4.4  Gestionarea creativă a peisajelor culturale 

 
(151) Prin specialitatea lor, peisajele culturale 
contribuie la identitatea locală şi regională şi reflectă 
istoria şi interacţiunea dintre om şi natură. Ele 

reprezintă în consecinţă o valoare considerabilă, de 
exemplu ca atracţii turistice. Păstrarea acestor peisaje 
culturale este foarte importantă, dar ea nu trebuie să se 
manifeste excesiv, adică să facă imposibilă exploatarea 
economică. În unele cazuri, protecţia focalizată a unor 
situri excepţionale se impune. În alte cazuri, trebuie 
păstrate sau reabilitate peisaje întregi. Tipul şi modul de 
exploatare agricolă sunt deseori factorul decisiv pentru a 
preveni distrugerea peisajelor culturale. 
 
(152) O caracteristică comună a numeroase peisaje 
europene este continua lor evolutie. Aceasta antrenează 
totuşi un risc de uniformizare şi de pierdere a 
biodiversităţii. Unele peisaje culturale vor trebui 
protejate în chip de exemple unice de peisaje culturale 
istorice, de pildă tufărişul (bocage), un peisaj mărginit 
de garduri naturale, întâlnit de-a lungul coastelor 
atlantice. Măsuri de protecţie se impun şi pentru unele 
elemente tipice de peisaje vechi, ca de exemplu vechile 
sisteme de “open fields” (câmpuri deschise), în care au 
apărut localităţi de interes istoric. De asemenea, drumuri 
istorice care traversează diferite ţări, ca de exemplu 
drumul de pelerinaj care duce la  Sf. Iacob de 
Compostella, sau “Via Francigena” din Italia, au o 
asemenea valoare, încât vor trebui protejate. 
 
(153) Într-un mare număr de cazuri, reabilitarea sau 
amenajarea creativă a peisajelor sunt mai importante 
decât păstrarea situaţiei actuale. În prezent, se asistă 
deseori la realizarea necoordonată a unor măsuri cu 
impact peisagistic, ale cărui rezultate ţin de hazard şi nu 
fac decât să reflecte diversitatea intereselor existente. 
Noile zone de activitate şi noile cartiere rezidenţiale 
sunt deseori amenajate fără să ţină cont de criterii 
estetice sau de mediu. În parte, exploatarea materiilor 
prime este la originea distrugerii unor întregi peisaje. 
Numeroase regiuni europene necesită în consecinţă o 
politică peisagistică individualizată, cu alte cuvinte o 
politică bazată pe integrare, deschisă la noi evoluţii şi 
care să contribuie la crearea sau reabilitarea peisajelor 
atractive. 
 
(154) În unele cazuri, degradarea peisajelor este 
rezultatul unei insuficiente intervenţii umane. Este 
vorba în special de locuri în care s-a renunţat la 
metodele agricole tradiţionale. Foarte multe consecinţe 
nefaste poate avea, în mod special, încetarea exploatării 
agricole în zone ameninţate, de exemplu regiunile 
muntoase sau costiere, agravând de exemplu eroziunea 
solului. În zonele mai puţin exploatate, diminuarea 
activităţii umane poate să ducă totuşi la regenerarea 
naturii. Promovarea unor metode tradiţionale de 
gestionare a peisajului, dezvoltarea turismului şi 

 Ameliorarea echilibrului între oferta şi
cererea de apă, în special în zonele expuse
riscului de secetă. Dezvoltarea şi folosirea unor
instrumente economice pentru gospodărirea
apei, cuprinzând şi promovarea metodelor de
exploatare agricolă şi a unor tehnologii de
irigare care să menajeze resursele de apă în
zonele cu puţine resurse. 
 Promovarea cooperării transnaţionale şi

interregionale la aplicarea unor strategii
integrate pentru gestionarea resurselor de apă,
cuprinzând şi marile pânze freatice, în mod
special în zonele ameninţate de secetă sau de
inundaţii şi în regiunile costiere. 
 Ocrotirea şi reabilitarea marilor zone umede

ameninţate de extrageri excesive de apă  sau de
devierea cursurilor de apă care le alimentează. 
 Gestionarea concertată a mărilor, în special

prezervarea şi reabilitarea ecosistemelor
maritime amenintate. 
 Întărirea responsabilităţii regiunilor în

gestionarea resurselor de apă. 
 Realizarea unor studii de impact de mediu şi 

de impact teritorial pentru toate marile proiecte
din domeniul gospodăririi apei. 
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împădurirea pot reprezenta alternative la lăsarea totală a 
terenului în paragină. 
 
(155) Opţiuni politice 

 
3.4.5 Gestionarea creativă a patrimoniului 
cultural 

 
 
(156) Multe oraşe şi comune europene conţin 
numeroase situri de o valoare culturală excepţională, 
lăsate deseori în voia unei degradări lente dar constante. 
În pofida investiţiilor considerabile consacrate 
conservării şi restaurării, această tendinţă nu a putut fi 
oprită. Pentru a evita producerea unor pagube 
ireparabile, este necesară lansarea unor programe de 
protecţie. Statele semnatare ale Acordului de la Granada 
din 1985 s-au angajat pe calea unei soluţii care constă în 
protejarea patrimoniului arhitectural şi în garantarea 
conservării sale, ţinând însă cont în acelaşi timp de 
necesităţile unei societăţi moderne. 
 
(157) Patrimoniul cultural este ameninţat în mod special 
de poluare, intervenţii umane  şi riscuri naturale. 
Cunoştinţele referitoare la aceşti factori de risc sunt însă 
insuficiente încă, făcând necesară dezvoltarea de 
metodologii pertinente, bazate pe un model complet de 
evaluare a riscurilor. 
 

(158) Patrimoniul cultural al UE nu este alcătuit numai 
din monumente şi situri arheologice izolate, cu valoare 
culturală şi istorică. Diferitele stiluri de viaţă ale 
locuitorilor din oraşele şi comunele europene trebuie să 
fie considerate în anasamblul lor ca o componentă a 
patrimoniului cultural. Numeroase oraşe europene sunt 
expuse pericolului comercializării şi uniformizării 
culturale, care le distruge individualitatea şi identitatea. 
Printre aceste pericole se numără de exemplu, speculaţia 
imobiliară, proiectele de infrastructură 
supradimensionate faţă de mediul lor şi adaptarea prea 
servilă la cerinţele turismului de masă. Aceşti factori 
aduc deseori o gravă atingere structurii şi vieţii sociale a 
oraselor, precum şi potenţialului lor de atractivitate 
pentru investiţiile mobile. Strategiile de dezvoltare 
spaţială pot contribui la contracararea acestor riscuri. 
 
(159) Construcţiile contemporane novatoare nu trebuie 
considerate ca factori neaveniţi, ci mai degrabă ca o 
îmbogăţire a potenţialului patrimoniului. Cele mai bune 
opere arhitecturale apar deseori ca reuşite izolate,  
urmate de alte proiecte care degradează calitatea 
mediului urban. Construcţiile de clădiri sau ansambluri 
care răspund rareori unei viziuni contemporane de 
urbanism şi rareori se integrează în mod armonios în 
ansamblul urban. Ca şi în mediul rural, peisajele urbane 
sunt deseori rezultatul unei dezvoltări datorate 
hazardului. Strategiile urmărind o concepţie creativă a 
imaginii urbane nu dezvoltă decât lent, deşi sunt 
urgente, mai ales în oraşele unde abandonul a cauzat o 
asemenea degradare a clădirilor, încât nimeni nu mai 
vrea să locuiască sau să investească în ele. 
 
(160) Opţiuni politice 

 

 Păstrarea şi dezvoltarea creativă a peisajelor
culturale de mare valoare istorică, culturală,
estetică sau ecologică. 
 Valorificarea peisagelor culturale în cadrul

strategiilor integrate de dezvoltare spaţială. 
 Ameliorarea coordonării măsurilor de

dezvoltare care afectează peisajele. 
 Reabilitarea creativă a peisajelor afectate de

intervenţiile umane, inclusiv măsuri de
recultivare. 

 Dezvoltarea de strategii integrate pentru
protecţia patrimoniului cultural ameninţat sau 
degradat, inclusiv dezvoltarea instrumentelor 
pentru evaluarea factorilor de risc sau pentru 
depăşirea situaţiilor de criză. 
 Păstrarea şi amenajarea creativă a

ansamblurilor urbane care merită să fie 
protejate. 
 Promovarea unei arhitecturi contemporane

de calitate. 
 Sensibilizarea în legătură cu faptul că

politicile de dezvoltare urbană şi spaţială de 
astăzi contribuie la patrimoniul cultural al 
generaţiilor viitoare. 
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4.  Aplicarea SDSC 
4.1  Spre o dezvoltare  
spaţială integrată 
 
(161) La aplicarea opţiunilor politice de către structurile 
guvernamentale şi administrative ale statelor membre şi 
instituţiile UE, interferenţele şi posibilele conflicte pe 
plan material, teritorial şi temporal trebuie să fie luate în 
calcul de la bun început, fiind necesară stabilirea în 
consecinţă a priorităţilor. Aceasta necesită noi 
modalităţi de cooperare, bazate pe liberul consimţământ, 
conform principiilor SDSC. Aplicarea opţiunilor 
politice se bazează pe principiul subsidiarităţii. O 
cooperare mai strânsă este deci necesară, pe de o parte 
între politicile sectoriale, precum şi între politicile 
sectoriale şi responsabilii cu dezvoltarea spaţială 
integrată şi este mai profitabilă decât aplicarea separată 
a politicilor sectoriale. 
 
(162) O politică de dezvoltare spaţială integrată la scara 
UE trebuie să combine opţiunile politice pentru 
dezvoltarea unor zone date, astfel încât frontierele 
naţionale şi alte constrângeri administrative să nu mai 
reprezinte obstacole în calea dezvoltării. SDSC 
stabileşte cadrul pentru aplicarea integrată a opţiunilor 
politice. Aprofundarea conţinutului său nu este sarcina 
unei singure autorităţi, ci este responsabilitatea unui 
mare număr de autorităţi însărcinate cu dezvoltarea 
spaţială (amenajarea teritoriului, sistematizare regională, 
sistematizare urbană), ca şi cu planificări sectoriale. 
 
(163) Opţiunile politice se deosebesc în funcţie de aria 
lor teritorială de aplicare. SDSC preconizează trei 
niveluri pentru cooperarea teritorială: 
 
• nivel comunitar 
• nivel transnaţional / naţional 
• nivel regional/local. 

 
Din punctul de vedere al UE, cooperarea la nivel 
transnaţional are o importanţă de prim ordin în această 
privinţă. Strategiile şi programele transnaţionale 
contribuie la diferenţierea politicilor sectoriale 
comunitare în diferitele regiuni ale UE. Ele pot favoriza 
de asemenea coordonarea între politicile comunitare şi 
politicile corespunzătoare la nivel naţional, regional şi 
local. 
 
(164) Din  posibilităţile de combinare a opţiunilor 
politice ale SDSC derivă o serie de sarcini importante 
pentru o politică de dezvoltare spaţială echilibrată şi  

 
durabilă. Printre aceste sarcini, care trebuie precizate în 
funcţie de fiecare situaţie locală, se numără: 

•  
• Promovarea punerii în reţea a regiunilor urbane: 

toate oraşele şi regiunile trebuie să fie în măsură să 
contribuie la reducerea şomajului, la creşterea 
economică şi la echilibrul social în UE. Pentru a 
realiza acest lucru este necesar să se întărească 
parteneriatele şi cooperarea strategică între 
regiunile urbane. Aceasta cere abordări regionale, 
transfrontaliere şi transnaţionale ale reţelelor 
urbane. 

• O mai mare accesibilitate, ca o condiţie de bază a 
unei dezvoltări policentrice: chiar dacă este 
imposibil de atins un nivel de accesibilitate egal 
pentru toate regiunile UE, ameliorările cu 
respectarea principiului durabilităţii, sunt de o 
importanţă crucială, în special în regiunile 
periferice şi în spaţiile foarte dense, care au foarte 
mult de suferit din cauza traficului foarte intens. 

• Dezvoltarea eurocoridoarelor: aceste coridoare pot 
întări coeziunea spaţială a UE şi reprezintă un 
instrument esenţial al dezvoltării spaţiale în 
sprijinul cooperării între oraşe. Conceptul spaţial de 
eurocoridor permite să se articuleze între ele politici 
sectoriale precum transportul, infrastructura, 
dezvoltarea economică, urbanismul şi mediul. Un 
asemenea concept de dezvoltare va trebui să indice 
clar zonele susceptibile de a deveni mai dense ca 
urmare a creşterii şi cele care trebuie păstrate ca 
spaţii deschise. UE contează pe numeroase 
coridoare potenţiale. Unele coridoare sunt deja bine 
dezvoltate. De altfel, în UE sunt necesare coridoare 
noi, care să fie legate de cele existente. În acest 
scop, trebuie identificate principalele verigi lipsă şi 
reţelele secundare. 

• Întărirea oraşelor şi regiunilor la frontierele 
exterioare ale UE: politici pentru dezvoltarea 
“oraşelor-poartă”, infrastructuri multimodale pentru 
coridoare europene, un acces echivalent la serviciile 
de telecomunicaţii şi o bună accesibilitate 
intercontinentală pot reîntări rolul regiunilor şi 
oraşelor situate de-a lungul acestor frontiere. 
Aceasta este valabil atât pentru procesul de lărgire, 
cât şi pentru aprofundarea relaţiilor cu ţările terţe, 
atât spre sud cât şi spre alte regiuni economice de 
importanţă mondială. 

• Menţinerea şi dezvoltarea biodiversităţii în 
regiunile UE: dezvoltarea fructuoasă a unei reţele 
europene de spaţii naturale depinde de coordonarea 
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spaţială a diverselor politici comunitare, ca şi de 
măsuri corespunzătoare luate la nivel naţional. 
Numeroase specii de animale sălbatice, mai ales 
păsări au ca mediu de viaţă în decursul unui an 
întregul ansamblu teritorial al UE. Este important 
ca relaţiile dintre elementele care constituie aceste 
reţele, de exemplu zonele umede, parcurile 
naţionale, insulele, regiunile costiere, lagunele şi 
unele zone rurale să fie înţelese şi să fie coordonate 
la scară europeană, cu implicarea activă a factorilor 
regionali şi locali. 

• Dezvoltarea patrimoniului cultural european: ţinând 
cont de mondializare, păstrarea diversităţii 
identităţii europene necesită coordonarea 
strategiilor coerente de păstrare a  patrimoniului 

cultural cu nevoile economiei şi dezvoltării 
regionale. În această perspectivă, linii directoare şi 
instrumente de dezvoltare spaţială trebuie să fie 
stabilite. Aceasta priveşte atât patrimoniul cultural 
de origine comună dispersat în toata Europa (de ex., 
moştenirea culturală celtă sau itinerariile istorice de 
pelerinaj), ca şi patrimoniul local (ca de ex.  
ansamblurile urbane din Bruges sau Veneţia) 

• Necesitatea unei amenajări integrate a zonelor 
costiere (AIZC): din cauza conflictelor sectoriale 
crescânde, a evoluţiei demografice şi numărului de 
instituţii şi factori interesaţi în zonele costiere, 
acestea pun probleme majore pentru dezvoltarea 
spaţială la scara UE. 

 

 
Figura 7 : Modalităţi de cooperare în materie de dezvoltare spaţială 
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(165) Devine clar că transpunerea în practică a 
obiectivelor şi opţiunilor politice ale dezvoltării spaţiale 
cere abordări politice diferite de cele aplicate în 
domeniile politice în care Comunitatea are o competenţă 
bine definită. 
 
• Chiar dacă nu este stabilită la nivel comunitar nici o 

competenţă în materie de amenajarea teritoriului, 
trebuie garantat că diversele politici comunitare cu 
impact teritorial nu se contrazic sau nu se 
neutralizează reciproc. 

• Nu trebuie totuşi să se construiască pornind de la 
SDSC un plan-cadru care să se impună altor 
sectoare politice. Aplicarea sa se bazează pe 
principiul liberului consimţământ, aceasta cerând 
înainte de orice cooperare, consens şi consultarea 
responsabililor politici şi organelor executive 
implicate la nivel comunitar, naţional, regional şi 
local. O largă susţinere din partea populaţiei este o 
condiţie pentru o aplicare eficientă a abordării 
politice a dezvoltării spaţiale. 

• Pentru aplicarea documentului european pe care îl 
reprezintă SDSC, accentul dominant este pus pe 
nivelul comunitar şi transnaţional. Trebuie dată 
prioritate chestiunilor care nu pot fi tratate în mod 
adecvat de către unul sau două state membre, ci 
care necesită cooperarea mai multor state. În acest 
domeniu, mai mult decât în alte domenii politice, 
succesul unei politici de dezvoltare spaţială depinde 
de colaborarea la nivel local şi regional. Din acest 
motiv, acţiunile transnaţionale sau transfrontaliere 
la aceste niveluri sunt indispensabile pentru 
aplicarea SDSC. 

• Există o multitudine de moduri de cooperare 
transfrontalieră în materie de dezvoltare spaţială. 
Proiecte pentru o dezvoltare echilibrată şi durabilă 
ale regiunilor frontaliere ca şi proiecte de investiţii 
putând fi întărite şi susţinute printr-un consens 
mutual al celor două părţi ale frontierei, prin 
aacorduri politice, prin studii de impact teritorial 
interstatal şi prin adaptarea legislaţiilor naţionale. 

 
4.2  Aplicarea SDSC la scară 
comunitară 
 
(166) Aplicarea sau luarea în considerare a SDSC de 
către instituţiile europene poate contribui la creşterea 
eficienţei politicilor comunitare. Parlamentul European, 
Comitetul regiunilor, ca şi Comitetul economic şi social 
şi-au exprimat clar sprijinul în favoarea unei decizii 
regionale mai echilibrate a oraşelor şi regiunilor UE în 
luările lor de poziţie privind SDSC. 

(167) Comisia Europeană a creat un grup interservicii în 
vederea analizării interacţiunilor între politicile 
comunitare şi dezvoltarea spaţială. În plus, este 
experimentată o abordare spaţială integrând un mai 
mare număr de domenii politice, de exemplu, în cadrul 
programului demonstrativ pentru amenajarea integrată a 
zonelor costiere. În felul acesta, sunt create noi arii de 
acţiune pentru cooperare orizontală. 
 
Este recomandabil pentru Comisia Europeană să 
evalueze în mod sistematic şi periodic la nivel 
european impactul teritorial al unor politici, ca de ex. 
Politica agricolă comună, politica transporturilor şi 
reţelele transeuropene, politica structurală, politica de 
mediu, politica concurenţei, politica cercetării şi 
tehnologiei. 
 
(168) Reuniunile miniştrilor care răspund de amenajarea 
teritoriului şi cele ale Comitetului de dezvoltare spaţială 
(CDS) joacă un rol central în aplicarea şi aprofundarea 
SDSC. Caracterul lor informal nu permite totuşi să ia 
decizii. Din acest motiv, instituţiile europene, ca 
Parlamentul European şi Comitetul Economic şi Social, 
sunt în favoarea unei oficializări (formalizări) a acestor 
organe, respectând şi principiul subsidiarităţii. Statele 
membre au păreri diferite asupra acestui subiect. 
 
Se propune statelor membre să studieze propunerile 
instituţiilor europene pentru oficializarea reunilor 
miniştrilor amenajării teritoriului, ca şi ale 
Comitetului de Dezvoltare Spaţială, respectându-se şi 
principiul subsidiarităţii. 
 
(169) Odată cu crearea Uniunii Economice şi Monetare 
şi cu lărgirea comerţului internaţional, problemele 
dezvoltării spaţiale privesc nu numai instituţiile UE, ci 
şi organizaţiile politice de cooperare europeană şi 
internaţională (de ex., Consiliul Europei, OCDE), 
organizaţiile neguvernamentale, grupările economice şi 
societăţiile din sectorul terţiar, precum şi sindicatele. 
 
Se propune instituţiilor europene ca, în acord cu 
autorităţile naţionale însărcinate cu dezvoltarea 
spaţială, să angajeze măsuri de cooperare cu 
organizaţiile şi instituţiile internaţionale, cu scopul de 
a promova o aplicare coerentă a SDSC la scară 
internaţională. 
 
(170) Punerea la dispoziţie a unor informaţii complete la 
scară comunitară în cadrul unei observări permanente a 
spaţiului cuprinde: 
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• lărgire a bazei de cunoştinţe prin punerea la 
dispoziţie a unor date şi indicatori comparabili, a 
unor analize şi cercetări asupra tendinţelor 
transfrontaliere, transnaţionale şi europene care 
influenţează dezvoltarea spaţială.  

• un schimb de informaţii comparabile privind 
practica planificării teritoriale. 

• observare şi evaluare a dezvoltărilor spaţiale care 
pot avea implicaţii pentru obiectivele şi opţiunile 
politice, ca şi elaborarea de criterii şi indicatori 
adecvaţi. Acest lucru este deosebit de important 
pentru aprofundarea SDSC. 

 

Se propune statelor membre să prezinte în mod 
regulat, în rapoarte naţionale privind dezvoltarea 
spaţială, informaţii standardizate privind aspecte 
importante ale politicii lor naţionale de dezvoltare 
spaţială şi transpunerea ei în practică şi să se sprijine 
în acest scop pe structura SDSC, aceasta contribuind 
la o prezentare comparabilă a tendinţelor care au 
impact asupra teritoriului în statele membre. 
 
(171) SDSC – furnizează o primă evaluare a tendinţelor 
şi problemelor în materie de dezvoltare spaţială în 
Europa. În completare la efectuarea studiilor şi 
cercetărilor sunt necesare analize aprofundate ale 
dezvoltării spaţiale europene, fundamentate statistic pe 
baze comune şi acoperind o perioadă mai lungă. Există 
deja date şi analize armonizate la nivel european sub 
formă de documentare, ca de exemplu rapoarte 
periodice asupra situaţiei speciale şi ecomice şi asupra 
dezvoltării regiunilor Comunităţii şi “Raportul asupra 
coeziunii”. În timpul redactării SDSC au fost totuşi 
constatate mari lacune în materie de date comparabile 
privind spaţiul. Criteriile propuse pentru prima oară în 
timpul preşedinţiilor spaniolă şi italiană, menţinute şi în 
perioada preşedinţiei olandeze, ar putea să furnizeze un 
punct de plecare pentru strângerea lor. În prezent sunt 
examinate în detaliu, în cadrul programului de studiu al 
Comisiei Europene, următoarele criterii: 
 
• poziţia geografică 
• puterea economică 
• integrarea socială 
• integrarea spaţială 
• presiunea asupra ocupării terenului 
• bogăţii naturale 
• bogăţii culturale 
 
S-a propus Comisiei europene şi statelor membre să 
pună de acord asupra criteriilor şi indicatorilor fiabili, 
pentru a putea susţine în mod eficient dezvoltarea 

durabilă a regiunilor şi oraşelor. Este necesară o 
cercetare pe termen lung asupra temelor cu influenţă 
spaţială în UE, ca o componentă a unui proces 
permanent de actualizare a SDSC. În acest sens, 
principalele activităţi sunt: 
 
• studii şi proiecte pilot stabilite la iniţiativa 

Comisiei, vizând identificarea şi analiza 
problemelor şi soluţiilor în materie de dezvoltare 
spaţială şi regională în legătură cu SDSC, ca şi 
testarea unor noi forme de cooperare. 

• schimbul de experienţă novatoare în vederea unei 
bune utilizări şi a transmiterii cunoştinţelor în 
domeniul dezvoltării spaţiale şi regionale. 

 
(172) Pentru elaborarea unor scenarii de dezvoltare 
spaţială pe termen lung este nevoie şi de criterii şi 
indicatori spaţiali. Temele de amploare europeană 
pentru dezvoltarea spaţială expuse în prezentul SDSC se 
bazează pe unele ipoteze valabile pe termen lung. Deşi 
cooperarea îm materie de dezvoltare spaţială este 
posibilă atât pe termen scurt, cât şi mediu, nu trebuie 
pierdute din vedere problemele şi perspectivele pe 
termen lung. 
 
În consecinţă, se propune Comisiei Europene şi 
statelor membre să evalueze tendinţele care apar şi 
factorii care le influenţează, ca şi incidenţa lor 
spaţială diferenţială şi să urmărească această sarcină 
pe termen lung, considerând-o ca fundamentală. În 
acest scop, vor fi examinate, următoarele teme: 
 
• evoluţia demografică şi reparţiţia ei; 
• mondializarea economiei; 
• schimbarea structurii şi localizării activităţilor 

economice şi a pieţei muncii; 
• schimbările în domeniile tehnologiei 

transporturilor, telecomunicaţiilor, energiei şi 
schimbului de informaţii; 

• politicile sectoriale şi proiectele UE; 
• eficacitatea diferitelor reţele urbane şi de 

parteneriat; 
• lărgirea UE; 
• relaţii cu terţe ţări. 
 
(173) Pe lângă schimbul de informaţii, o reţea de 
instituţii de cercetare ale statelor membre, specializate 
în dezvoltarea spaţială, ar trebui să pregătească şi să 
asiste cooperarea politică a autorităţilor însărcinate cu 
dezvoltarea spaţială, între ele şi cu Comisia. Rezultatele 
cercetărilor ar putea să constituie o bază de discuţii 
pentru Comitetul de dezvoltare spaţială (CDS). 
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Cooperarea între institutele de cercetare şi colaborarea 
lor strânsă cu CDS necesită structuri de lucru 
permanente şi ar trebui finanţate de bugetul comunitar. 
Pe lângă un secretariat central al reţelei, o punere 
eficientă în reţea a institutelor de cercetare naţionale ar 
putea să facă inutilă crearea încă unei agenţii europene 
centralizate. Colaborarea în cadrul unei reţele este 
experimentată în prezent în cadrul unui program de 
studiu bazat pe articolul 10 din regulamentul FEDER. 
 
Instituţionalizarea unui Observator în reţea al 
amenajării teritoriului european trebuie iniţiată cât 
mai repede, ţinând cont de concluziile programului de 
studiu. 
 
4.3 Cooperarea transnaţională  
între statele membre 
 
(174) Prin iniţiativa comunitară INTERREG II C, UE a 
lansat din 1996 o abordare novatoare pentru politică 
integrată de dezvoltare spaţială la scară transnaţională. 
Cooperarea statelor membre se articulează în jurul a trei 
mari domenii: cooperare transnaţională în materie de 
dezvoltare spaţială în şapte spaţii de cooperare (harta 3), 
prevenirea inundaţiilor în două zone din program, 
prevenirea secetei prin patru programe de ajutor 
naţional (harta 4), pe baza unor probleme elaborate în 
comun. În plus, proiecte – pilot transnaţionale sunt 
realizate în baza art. 10 FEDER în patru zone de 
cooperare (harta 5). Delimitarea spaţiilor de cooperare 
este rezultatul unui proces de negociere între statele 
participante. La unele spaţii de cooperare participă şi 
state care nu fac parte din UE. 
 
(175) În aceste mari spaţii de cooperare se 
experimentează pentru prima dată colaborarea 
transnaţională în jurul unor proiecte de dezvoltare 
spaţială în cadru unor structuri comune de organizare, 
gestionare şi finanţare (tabelul 1). 
 
(176) Cuprinderea unor proiecte de dezvoltare 
transnaţională depăşeşte regiuni direct frontaliere. 
În cadrul prevenirii inundaţiilor provocate de se fac 
progrese – cu mijloace din partea UE – în planificarea 
unor zone vaste de retenţie în amonte (Germania), 
pentru a se evita ca viitoarele creşteri în aval (Olanda) 
să aibă aceleaşi consecinţe ca în trecut. Alte proiecte 
experimentează de-a lungul mai multor coridoare de 
transport naţional o gestionare comună a traficului, 
punerea în funcţiune a unor sisteme de transport 
integrate şi o punere coordonată în valoare a 
potenţialului economic regional. 
 

(177) Se acordă prioritae proiectelor care promit tuturor 
statelor partenere un profit pentru dezvoltarea lor 
spaţială, chiar dacă se întâmplă ca unele să nu se 
implice financiar. 
Poate fi vorba de activităţi de planificare, de gestiune de 
proiecte, de reţele, de acţiuni-pilot, de schimburi de 
experienţă, studii de fezabilitate şi, într-o oarecare 
măsură, investiţii complementare în materie de 
infrastructură. Paralel, în cadrul proiectelor, diferite 
practici naţionale fac obiectul unor schimburi de 
experienţă peste fontiere, în domenii ca administraţia 
publică, planificarea, dreptul, gestiunea şi parteneriatul 
public – privat; este impulsionată cooperarea 
întreprinderilor, administraţiilor, asociaţiilor şi 
colectivităţilor teritoriale. 
 
(178) Realizarea de programe operaţionale a scos în 
evidenţă un mare interes pentru cooperarea 
transnaţională a colectivităţilor regionale şi locale care 
au participat şi ele într-o anumită măsură la cofinanţarea 
proiectelor. De la primele negocieri s-a conturat 
posibilitatea depăşirii cheltuielilor în unele programe. În 
spaţiul Balticii, de ex., cooperarea se desfăşoară deja pe 
baza unor obiective politice ale dezvoltării spaţiale 
comune, 200 de colectivităţi teritoriale participând la 
realizarea proiectelor. 
 
S-a propus Comisiei Europene şi statelor membre să 
urmărească în cadrul iniţiativei comunitare 
INTERREG III cooperarea transnaţională axată pe 
proiecte din domeniul dezvoltării spaţiale şi să pună la 
punct împreună condiţii – cadru adecvate. Aceasta va 
reprezenta un instrument primordial pentru aplicarea 
SDSC. Sarcinile principale sunt: 
 
• menţinerea spaţiilor de cooperarea adecvate şi 

urmărirea dezvoltării unor structuri administrative, 
financiare şi de gestionare transnaţională comune 
pentru programe şi proiecte, 

• întărirea participării colectivităţilor teritoriale 
regionale şi locale la procesele decizionale şi de 
punere în practică a programelor, 

• continuarea promovării unor proiecte spaţiale mai 
integrate, ţinând cont de miza politicilor sectoriale, 
în scopul garantării efectelor de sinergie; 

• eliminarea obstacolelor juridice din statele 
membre, care împiedică armonizarea 
transfrontalieră şi transnaţională a planurilor şi 
măsurilor cu incidenţă spaţială; 

• utilizarea proiectelor pentru a pregăti măsuri de 
investiţii, dezvoltarea în continuare a 
instrumentelor de amenajare a teritoriului, în 
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special studiile de impact teritorial 
transfrontaliere; 

• susţinerea cooperării cu terţe ţări, în special cu 
ţările Europei centrale şi de est şi cu Ciprul, în 
vederea pregătirii aderărilor la UE, precum şi cu 
ţările riverane mediteraneene; 

• evaluarea prin referire la SDSC a rezultatelor 
cooperării transnaţionale în cadrul INTERREG şi 
la art. 10 FEDER de către organele competente ale 
UE şi ale statelor membre. 

 
Tabelul 1. Strucura şi punerea în aplicare a programelor operaţionale transnaţionale privind 
dezvoltarea spaţială 

Spaţiul de 
cooperare 

Organe de 
decizie Secretariat Finanţări din fonduri UE 

INTERREG II C – Cooperare transnaţională în materie de dezvoltare spaţială 

Baltica Comun Centrală la Rostok, RFG 
Filiala la Karlskrona, Suedia  

Centrală prin intermediul 
Băncii de investiţii din 
Schleswig – Holstein la Kiel / 
Rostock 

Marea Nordului Comun Centrală la Viborg – Danemarca Centrală prin intermediul Jyske 
– Bank - Viborg 

CADSES Comun Punerea în reţea a unor instituţii 
naţionale Instituţii naţionale 

NWMA Comun Centrală la Londra – Marea Britanie Centrală prin intermediul 
Lloyds – Bank - Londra 

Spaţiul 
Atlanticului Comun 

Punere în reţea a unoe instituţii 
naţionale cu susţinerea unui 
secretariat central la Poitiers – 
Franţa (în pregătire) 

Centrală prin intermediul unei 
bănci desemnate 

Europa de SV Comun Punere în reţea a unor instituţii 
naţionale Instituţii naţionale 

Mediterana 
Occidentală / 
Alpii Latini 

Comun Punere în reţea a unor instituţii 
naţionale Instituţii naţionale 

INTERREG II C – Prevenirea inundaţiilor 
Protecţia 
împotriva 
inundaţiilor Rin 
/ Meusa 

Comun Centrală la Haga - Olanda 
Centrală prin intermediul 
Băncii de Investiţii Renania de 
Nord / Westphalia - Dusseldorf 

Franţa / Italia Comun Pus în reţea de instituţiile naţionale Instituţii naţionale 

Proiecte Pilot după art. 10 FEDER 

Periferie Nord Comun Centrală la Oulu – Finlanda 
Centrală prin intermediul 
Consiliului Regional al 
Ostrobotniei de Nord 

Mediterana 
Occidentală Comun Pus în reţea de instituţiile naţionale Instituţii naţionale 

Spaţiul Alpin Comun Pus în reţea de instituţiile naţionale Instituţii naţionale 

Mediterana S-E Comun Pus în reţea de instituţiile naţionale Instituţii naţionale 



 
 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________
_ 

 

 

Regiunea Mării Nordului 
 
Zona metropolitană a Europei de 
Nord-Vest 
 
Europa de Sud-Est 
 
Spaţiul Europei Centrale,  
al mării Adriatice, al Dunării şi al 
Europei de Sud-Est (CADSES) 
 
Regiunea Màrii Baltice 
 
Mediterana Occidentală  
şi Alpii Latini 
 
Coasta Atlantică 

  Sursă: Comisia europeană DG XVI

Harta 3: Interreg II C Programe generale de cooperare  
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 (179) În prezent, pot participa la INTERREG II C şi la 
acţiuni – pilot ţări terţe, în baza art. 10 FEDER. Ele nu 
beneficiază totuşi de subvenţii FEDER, ci de acelea 
furnizate de alte programe de ajutor (Phare, Tacis). 
Combinarea acestor programe de ajutor în aceeaşi zonă 
de cooperare se dovedeşte foarte dificilă, din cauza 
diferenţelor de reguli administrative. Programul 
INTERREG ar putea fi utilizat mai eficient ca 
“instrument de iniţiativă” pentru ţările candidate la 
aderare, dacă participarea lor ar fi facilitată de structuri 
administrative simplificate. 
 

Se recomandă Comisiei să amelioreze legătura între 
INTERREG şi programele Comunităţii destinate 
ţărilor terţe, astfel încât realizarea programelor şi 
proiectelor de dezvoltare spaţială să poată fi asigurată 
de o “singură mână”. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Azore (P) 
 
 
Madera (P) 
 
 
 
 
Canare (S) 
 
Guadelupa (F) 
 
Martinica (F) 
 
La Réunion (F) 
 
 
 
Guyana (F) 

activităţi Interreg Rin-Meusa 
(IRMA) 
Franţa şi Italia 
 
zonele acoperite de 
programele de combatere a 
secetei 
(programe naţionale) 

Zonele acoperite de programele  
de prevenire a inundaţiilor 

Sursă: Comisia europeană DG XVI 

Harta 4: Interreg II C Programe de prevenire a inundaţiilor
şi de combatere a secetei 
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Azore (P) 
 
 
Madera (P) 
 
 
 
 
Canare (S) 
 
Guadelupa (F) 
 
 
Martinica (F) 
 
La Réunion (F) 
 
 
 
Guyana (F) 

  Sursă: Comisia europeană DG XVI 

Zona Periferiei de Nord 
 
Porturile mediteraneene 
 
Spaţiul Alpilor Orientali 
 
Spaţiul Mediteranei  
centrale şi orientale 
(Archi-med) 

Harta 5: Acţiuni pilot pe baza articolului 10
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4.4. Cooperarea transfrontalieră  
şi interregională 
 
(180) Colectivităţile teritoriale, regionale şi locale se 
numără printre factorii cheie ai politicii europene de 
dezvoltare spaţială. 
Punerea în practică a opţiunilor politice cere o susţinere 
activă din partea nivelurilor regionale şi locale, de la 
micile oraşe din zonele rurale până în regiunile 
metropolitane. Colectivităţile teritoriale regionale şi 
locale realizează obiectivele comunitare prin cooperare 
şi în virtutea aşa – numitului principiu al “contra 
curentului”. 
În acelaşi timp, la acest nivel, ansamblul cetăţenilor 
poate resimţi direct rezultatele politicilor europene de 
dezvoltare spaţială. În plus, o serie de probleme privind 
dezvoltarea spaţială nu pot fi rezolvate satisfăcător decât 
prin cooperarea transfrontatalieră a colectivităţilor 
teritoriale. Cooperarea dincolo de frontiere joacă un rol 
cheie în aplicarea SDSC. 
 
(181) Cooperarea transfrontalieră a regiunilor 
frontaliere învecinate a fost pregătită în Europa de 
comisii guvernamentale şi de comisii de amenajare a 
teritoriului precum şi prin recomandări ale Consiliului 
Europei. Ea este susţinută financiar din 1990 prin 
intermediul iniţiativei comunitare INTERREG. 
Aproape toate regiunile frontaliere au beneficiat de 
ajutorul adus de INTERREG cu scopul de a constitui 
organisme, structuri şi reţele comune. Crearea unor 
asemenea structuri a fost un pas prealabil elaborării 
schemelor transfrontaliere de dezvoltare spaţială în 
regiunea Oresund, în ţările Benelux, în euroregiunile de 
la frontiera germano – olandeză sau în regiunea Sarr – 
Lor – Lux, de exemplu. În felul acesta s-a putut mări 
eficienţa coordonării spaţiale a unor proiecte izolate. 
Schemele transfrontaliere de dezvoltare spaţială 
constituie astăzi o bază importantă pentru programe 
opraţionale transfrontaliere de moment: Câteva 
exemple: 
 
• susţinerea cooperării între regiunile frontaliere 

limitrofe, graţie căreia oraşele şi comunele se 
dezvoltă “într-un singur şi acelaşi” spaţiu 
economic; 

• mai bună articulare între transporturile publice 
regionale şi reţelele principale de transport dincolo 
de frontiere; 

• politică de dezvoltare peisagistică şi de protecţie a 
mediului pentru zonele sensibile din punct de 
vedere ecologic, cu scopul de a crea sisteme 
transfrontaliere de legătură între biotopi.  

Se propune statelor membre şi colectivităţilor 
teritoriale şi locale să urmărească realizarea de noi 
programe şi proiecte transfrontaliere, mai ales: 
 
• elaborarea de planuri şi scheme transfrontaliere 

de amenajarea teritoriului (scheme de dezvoltare 
spaţială) şi luarea lor în calcul în planificările 
naţionale pentru dezvoltarea spaţială şi sectorială; 

• coordonarea transfrontalieră regulată a tuturor 
proiectelor şi măsurilor cu efect spaţial; 

• elaborarea de planuri transfrontaliere regionale 
comune şi, acolo unde acest lucru se justifică, de 
planuri de ocupare a terenului – cea mai 
ambiţioasă formă a unei noi politici 
transfrontaliere de dezvoltare spaţială. 

 
(182) Autorităţile naţionale însărcinate cu planificarea, 
regiunile şi oraşele nu au întodeauna posibilitatea, în 
ciuda UEM, de a influenţa activ deciziile care le 
afectează şi care sunt luate în ţările vecine. 
 
În consecinţă, se propune statelor membre să 
examineze necesitatea creării în cadrul legislaţiei lor a 
unei baze pentru coordonare transfrontalieră a 
planurilor şi măsurilor cu incidenţă spaţială care au 
repercusiuni semnificative asupra statelor vecine. 
Ţările vecine trebuie să convină planuri şi măsuri 
adecvate, în virtutea principiului reciprocităţii şi 
echităţii. O asemenea coordonare ar trebui prevăzută 
pe baza parteneriatului şi principiilor subsidiarităţii, 
atât la scară regională / locală cât şi la scară 
interstatală. 
 
(183) Un mare număr de opţiuni politice se aplică 
competenţelor de nivel regional şi local, necesitând şi o 
cooperare între colectivităţile teritoriale nelimitrofe, 
separate geografic, aparţinând unor state membre 
diferite, care sunt confruntate cu aceleaşi preocupări. 
Una din ideile politice fundamentale ale SDSC este că 
răspunsul la problemele spaţiale nu este de căutat numai 
la nivel european sau transnaţional, colectivităţile 
regionale şi locale fiind încurajate să participe la 
soluţionarea problemelor europene. În acest mod, ele îşi 
pot promova propunerile privind structura teritorială a 
Europei de mâine. 
 
Propunerile următoare se referă atât la cooperarea 
transfrontalieră, cât şi interregională. Ele se aplică totuşi 
cooperării colectivităţilor teritoriale în interiorul unei 
regiuni (intraregională). 
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Se propune colectivităţilor teritoriale regionale şi 
locale să coopereze mai strâns la dezvoltarea spaţială 
durabilă. Este vorba despre: 
Măsuri de informare şi de cooperarea la nivel 
regional: 
 
• ameliorarea accesibilităţii prin articularea 

sistemelor de transport regional la nodurile 
naţionale / internaţionale; 

• contribuţia la o dezvoltare integrată a 
infrastructurii de transport, 

• programe de acţiune pentru păstrarea nucleelor 
de habitat în zonele rurale atinse de o diminuare a 
populaţiei şi de păragină; 

• strategii de dezvoltare durabilă a peisajelor rurale 
şi evaluarea potenţialului lor din punct de vedere 
al exploatării energiilor regenerabile; 

• dezvoltarea peisajelor şi ecosistemelor de 
importanţă regională şi europeană; 

• planuri de ocupare a terenului coordonate, ţinând 
cont de gestionarea inteligentă a resurselor de 
apă; 

• programe pentru conservarea şi dezvoltarea 
patrimoniului cultural comun. 

 
Măsuri de informare şi cooperare la nivel local: 
• strategii comune de diversificare a orientărilor 

economice spre o dezvoltare de cooperări între 
oraşe şi resurse urbane ; 

• definirea de modele de planificare pentru o 
dezvoltare urbană durabilă incluzând in special 
promovarea de modele de transport multimodale 
şi diminuarea necesităţilor de deplasare ; 

• parteneriat urban şi rural pentru o exploatare 
durabilă a unor strategii posibile de dezvoltare 
spaţială novatoare pentru oraşe şi periferiile lor 
rurale; 

• programe de acţiune pentru protecţia şi pastrarea 
patrimoniului cultural urban şi promovarea unei 
arhitecturi de mare calitate. 

 
 
4.5  Aplicarea SDSC în statele  
membre 
 
(184) Autorităţile responsabile cu amenajarea 
teritoriului la nivel naţional, regional sau local au 
misiuni importante la două niveluri: 
 
• la nivel extern, datorită faptului că în cadrul 

responsabilităţilor care le incumbă în calitate de 
state membre, ele utilizează SDSC pentru 

planificarea şi punerea în aplicare a măsurilor de 
cooperare transfontalieră, transnaţională şi 
interregională, 

• la nivel intern, datorită faptului că ele ţin cont de 
SDSC la stabilirea politicii de dezvoltare spaţială 
care priveşte exclusiv propriul lor teritoriu. 

 
Se propune statelor membre ca pe viitor să se ţină cont 
în mod adecvat de obiectivele şi opţiunile politice ale 
SDSC la amenajarea teritoriului naţional şi să 
informeze opinia publică despre desfăşurarea 
cooperării europene în domeniul politicii de dezvoltare 
spaţială. 
 
(185) Aplicarea SDSC în planificările naţionale şi 
regionale va deveni deosebit de importantă pentru 
întărirea coeziunii economice şi sociale a UE. Ea va 
face şi ca autorităţile locale să poată ţine mai bine cont 
de obiectivele şi opţiunile politice ale SDSC în propria 
lor politică. 
 
Se propune statelor membre să ţină cont de 
dimensiunea europeană a dezvoltării spaţiale în 
coordonarea politicilor, planurilor şi rapoartelor lor 
naţionale de dezvoltare spaţială. Aici se impune din ce 
în ce mai mult necesitatea “de a europeniza 
planificarea naţională regională şi urbană”. Aceasta 
înseamnă că în planurile lor cu impact teritorial, 
organele politice şi administrative vor trebui să evite să 
considere teritoriul ca o insulă şi să ţină cont de la bun 
început de relaţiile şi interacţiunile europene. 
 
(186) Un număr de state membre au instituţionalizat 
procedurile de consultare în privinţa problemelor de 
dezvoltare spaţială. Ele realizează un studiu de impact 
spaţial pentru proiectele de dezvoltare cu puternică 
incidenţă spaţială. Graţie participării factorilor 
interesaţi, investiţiile vor avea efecte mai pozitive 
asupra dezvoltării spaţiale încă de la începutul fazei de 
planificare. Statele din jurul Balticii au recomandat 
aplicarea de asemenea proceduri la proiectele-pilot 
pentru regiunile costiere. 
 
Statele membre trebuie să intensifice schimburile de 
experienţă privind studiile de impact teritorial şi să 
continue să dezvolte reglementările şi instrumentele 
naţionale. 
 
 
 
 
 



 
 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________
_ 

4.6   Importanţa SDSC pentru  
cooperarea paneuropeană şi 
internaţională. 
 
(187) SDSC furnizează şi un cadru pentru o cooperare 
mai strânsă între cele 15 state şi celelalte 25 state ale 
Consiliului Europei în materie de dezvoltare spaţială 
paneuropeană. Se are în vedere o cooperare deosebit de 
intensă în privinţa celor 11 ţări candidate la aderare. 
Interrelaţiile crescânde cu Elveţia şi Norvegia şi 
interesul pentru cooperare exprimată de aceste ţări 
confirmă necesitatea lărgirii planificării dezvoltării 
spaţiale a UE dincolo de teritoriul uniunii. Cooperarea 
în cadrul Consiliului Europei capătă o importanţă 
politică deosebită pentru dezvoltarea unei politici 
continentale de dezvoltare spaţială. 
 
(188) Este în curs de elaborare o strategie de dezvoltare 
spaţială paneuropeană (“Linii directoare pentru o 
dezvoltare spaţială viabilă pe continentul european”), pe 
baza Conferinţei Europene a miniştrilor însărcinaţi cu 
amenajarea teritoriului (CE MAT), care a avut loc în 
octombrie 1997 în Cipru. Spre deosebire de munca 
realizată în comun de către statele membre UE la 
elaborarea SDSC, la nivelul Consiliului Europei 
accentul este pus pe aspectele următoare: 
 
• luarea şi mai mult în calcul a importanţei 

dimensiunii continentale a dezvoltării spaţiale în 
Europa, 

• analiza situaţiei şi a aşteptărilor specifice ale ţărilor 
Europei Centrale şi de est prin comparaţie cu cele 
ale Europei occidentale şi discutarea unor principii 
directoare de dezvoltare spaţială adecvată, 

• găsirea unor modele de finanţare pentru proiectele 
de dezvoltare spaţială. 

 
Documentul va fi discutat de miniştrii amenajării 
teritoriului la viitorul CEMAT în anul 2000, în 
contextul EXPO de la Hanovra. 
 
Se propune integrarea obiectivelor şi opţiunilor 
politice ale SDSC ca o contribuţie fundamentală a 
celor 15 state membre UE la strategia de dezvoltare 
spaţială paneuropeană. 
 
(189) Elaborarea de agende regionale şi locale pentru o 
dezvoltare spaţială durabilă, ca urmare a procesului 
început la Rio (Agenda 21) constituie un câmp de 
acţiune internaţional pentru aplicarea SDSC. Soluţiile 
care au fost găsite în acest cadru trebuie să servească la 
adâncirea unei politici europene de dezvoltare spaţială 
durabilă. În paralel, o dezvoltare spaţială echilibrată şi 
durabilă reprezintă un element esenţial al unei politici 
europene responsabile pe plan ecologic. Aceste 
interrelaţii au stat, de exemplu, la baza elaborării 
Agendei 21 regionale pentru spaţiul Balticii (Baltic 21). 
 
Se propune statelor membre şi colectivităţilor 
teritoriale regionale şi locale să se asocieze prin 
intermediul schemelor şi a proiectelor la elaborarea şi 
aplicarea agendelor 21 regionale şi locale. SDSC poate 
constitui un important impuls în acest sens. 
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5.  Lărgirea UE – o provocare suplimentară pentru politica 
europeană de dezvoltare spaţială. 
 
5.1. Un nou spaţiu de referinţă  
pentru SDSC 
 
(190) Ca urmare a prezentării “Primului proiect oficial 
al SDSC la Noordwijk în iunie 1997, statele membre ale 
Comisiei Europene au convenit să adauge un capitol 
specific, consacrat problemelor pe care procesul de 
lărgire recent început le ridică în faţa politicii europene 
de dezvoltare spaţială. 
 

(191) SDSC dă orientarea politică de dezvoltare spaţială 
pentru următorii ani. Trebuie prevăzută o extindere a 
spaţiului UE în această perioadă. 11 state şi-au depus 
candidatura la UE. Această lărgire a UE înseamnă o 
populaţie cu 28% mai mare şi un teritoriu cu 34% mai 
mare (harta 6). 
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Martinica (F) 
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Guyana (F) 

 Ţările candidate la aderare 
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(192) Ca urmare a deciziei Consiliului Europei de la 
Luxemburg, la sfârşitul lui decembrie 1997, au fost 
începute negocieri cu şase ţări candidate (Estonia, 
Polonia, Slovenia, Republica Cehă, Ungaria şi Cipru). 
În consecinţă este de aşteptat ca cel puţin unele din 
aceste ţări să adere încă din faza de aplicare a SDSC. 
Indiferent de momentul aderării, UE oferă importante 
ajutoare pentru preaderare care pot avea repercursiuni 
mari şi semnificative asupra dezvoltării spaţiale. 
Lărgirea viitoare a UE, care se va  înfăptui probabil în 
mai multe etape, odată cu integrarea economică şi 
politică a ţărilor candidate la aderare, trebuie să fie 
considerată ca o provocare suplimentară pentru politica 
europeană de dezvoltare spaţială. 
 
(193) Rezultă un nou spaţiu de referinţă pentru procesul 
de aprofundare a SDSC. De acum înainte nu mai este 
vorba numai despre pregătirea sub aspectul politicii de 
dezvoltare spaţială a lărgirii Uniunii cu cele 11 ţări 
candidate, dar  şi de a coopera cu ţări terţe, necandidate 
la aderare şi, în special cu ţări care, odată lărgirea 
realizată, vor deveni vecini ai UE. 
 
(194) Este necesară, înaintea oricărei lărgiri, o mai mare 
conştientizare a provocărilor specifice pe care le 
reprezintă lărgirea spaţiului. Faptul  că deocamdată nu 
au fost întreprinse lucrări prealabile nu permite însă ca 
problemele spaţiale legate de aceste regiuni să fie tratate 
în profunzime, ca în cazul teritoriilor actualelor state 
membre. În cadrul procesului SDSC va fi vorba de o 
examinare a opţiunilor politice şi a propunerilor de 
aplicare în lumina lărgirii. Din acest motiv este 
prezentată aici o imagine generală a viitoarelor etape 
necesare la nivel european şi transnaţional pentru a 
ajunge, împreună cu cele 11 ţări candidate, la o 
perspectivă a dezvoltării spaţiale europene înglobând 
spaţiul de lărgire. 
 
 
5.2   Principalele caracteristici ale 
dezvoltării spaţiale în ţările candidate  
la aderare 
 
5.2.1  Populaţia 
 
(195) Cele 11 ţări aparţin unor categorii de mărime 
foarte diferită. Odată cu statele Baltice, Slovenia şi 
Ciprul, grupa statelor mici, cu mai puţin de 4 milioane 
locuitori, grupă slab reprezentată până acum în cadrul 
Uniunii, va ajunge la şapte. Numai Polonia şi România 
sunt ţări mari în termeni de populaţie şi suprafaţă. 
 

(196) Densitatea populaţiei celor 11 ţări candidate la 
aderare (în medie 98 loc./km2) este puţin mai mică decât 
cea comunitară actuală (115 la km2). Ecartul între 
valorile de densitate ale diferitelor ţări candidate este 
totuşi mai mic decât în cadrul UE. Densitatea populaţiei 
în ţările baltice cele mai puţin populate, o depăşeşte pe 
cea a ţărilor scandinave membre în UE. 
 
(197) În ceea ce priveşte repartiţia spaţială a populaţiei 
se poate observa în ţările candidate o structură de 
urbanizare mai concentrată decât pe ansamblu decât în 
UE. 62% din locuitorii ţărilor candidate trăiesc totuşi în 
regiuni frontaliere, în timp ce în UE cifra este de 15%. 
Din acest motiv, cooperarea transfrontalieră între 
candidatele la aderare constituie o mare problemă 
pentru politica europeană de dezvoltare spaţială. 
 
5.2.2  Economia 
 
(198) Prosperitatea economică (măsurată în PIB/locuitor 
în parităţi de putere de cumpărare) atinsă în ţările 
candidate (1995) se situează peste tot sub nivelul din 
ţările membre şi, în plus, variază mult de la o ţară la 
alta. Ţara candidată cu nivelul de viaţă cel mai ridicat, 
Slovenia, se situează aproape la acelaşi nivel cu ţarile 
membre ale UE cu nivelul cel mai scăzut (Grecia, 67% 
din media pe UE). Ţările baltice, ca şi România şi 
Bulgaria, se află la baza scalei în ceea ce priveşte 
PIB/locuitor. 
 
(199) Din punct de vedere al evoluţiei dezvoltării 
economice, după un serios regres la începutul anilor 90 
(ca o consecinţă a unor reforme politice fundamentale), 
în a doua jumătate a anilor 90 s-a observat în 
majoritatea statelor candidate creşteri stabile, în general 
superioare celor din statele membre. Unele din ţările 
candidate cunosc un proces de apropiere promiţător. 
 
(200) Evoluţia pieţei de muncă se caracterizează printr-
o puternică diminuare în sectorul producţiei, raportat la 
o pondere iniţială ridicată a locurilor de muncă, ca şi 
printr-o evoluţie diferenţiată a sectorului agricol 
(diminuare rapidă în Cehia, Slovacia şi în Ungaria, 
stagnare în Polonia şi Slovacia, creştere în România, 
Bulgaria şi ţările Baltice). Pe ansamblu, nivelul 
şomajului este ridicat. Situaţiile cele mai problematice 
sunt  observate în regiunile în care cea mai mare parte a 
forţei de muncă este angajată în industrie şi agricultură. 
 
(201) Disparităţi regionale considerabile pot fi 
constatate în ţările candidate la aderare în materie de 
ocuparea forţei de muncă, ca şi în materie de forţă 
economică. În special, regiunile capitalelor şi zonelor 
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situate la frontierele exterioare ale UE se caracterizează 
printr-un PIB/locuitor (în parităţi de putere de 
cumpărare) câteodată mult superior valorilor medii 
naţionale. Dat fiind faptul că zonele capitalelor şi cele 
situate la frontierele occidentale ale UE cunosc o 
dezvoltare foarte rapidă, care măreşte diferenţa între ele 
şi celelalte regiuni ne putem aştepta ca disparităţile 
regionale să se mărească. Sunt perdante regiunile 
industriale în declin, cu probleme diverse, economice şi 
sociale, ecologice, ca şi regiunile rurale defavorizate 
angajate în procesul de transformare, a căror populaţie 
per total este mai mare decât în UE – 15, şi care sunt 
rămase în afara influenţelor frontierelor exterioare UE 
sau la periferia inferioară. 
 
(202) O comparaţie în materie de succes economic între 
regiunile ţărilor candidate şi statele membre UE arată că 
regiunile cele mai performante ale ţărilor candidate 
(regiunile slovene şi unele regiuni cehe) depăşesc deja 
unele din regiunile cele mai puţin performante din ţările 
UE. PIB/locuitor al regiunilor capitalelor Budapesta, 
Praga şi Sofia îl depăşeşte pe cel al regiunilor mai slabe 
din Grecia, Portugalia, Spania şi Germania, de exemplu, 
aşa încât situaţia disparităţilor dintre statele candidate 
este din acest punct de vedere asemănătoare cu cea din 
UE. 
 
5.2.3  Transporturi 
 
(203) În ţările candidate la aderare din Europa centrală 
şi de est s-au produs schimbări spectaculoase în 
domeniul transporturilor în mai multe privinţe: sub 
aspect geografic – schimbarea orientării (se circulă mai 
mult dinspre est spre vest); sub aspectul mijloacelor de 
transport – de la transportul feroviar la cel rutier; sub 
aspectul economiei publice – de la transportul public la 
cel privat. 
 
(204) Dezvoltarea şi reînnoirea infrastructurii reprezintă 
o mare provocare în toate ţările candidate la aderare. 
Privitor la acest aspect, este vorba în primul rând de a 
crea o ofertă de infrastructură care să răspundă cererii 
economiei de piaţă în plină creştere, de a permite o 
dezvoltare echilibrată între diferitele eşaloane spaţiale 
(internaţional, naţional şi local), de a introduce noi 
metode de finanţare şi gestiune şi, în fine, de a apropia 
normele tehnice de cele ale Comunităţii. 
 
(205) Chiar dacă în ţările candidate la aderare, 
eliminarea deficientului de infrastructură beneficiază de 
o prioritate politică, o întreagă serie de obstacole se 
opun schimbării. Printre acestea, lipsa de resurse 
financiare, conjugată cu investiţii încă foarte slabe, mai 

ales în domeniul cu o creştere foarte puternică a 
traficului rutier. Cele mai bune perspective sunt 
apanajul domeniilor de activitate cele mai atractive 
pentru investitorii privaţi naţionali şi străini, adică 
telecomunicaţiile şi transportul aerian. În celelalte 
domenii (mai ales în transportul feroviar) va fi încă 
necesar un ajutor international sporit. 
 
5.2.4  Mediu 
 
(206) Situaţia mediului oferă o imagine de ansamblu 
ambivalentă. Cele mai multe din ţările candidate la 
aderare dispun de peisaje culturale şi de ecosisteme 
întinse relativ intacte, cum nu se mai găsesc într-o serie 
de state membre. Numărul şi întinderea parcurilor 
naturale şi a altor zone protejate sunt impresionante, 
chiar dacă în practică eficacitatea reală a protecţiei nu 
trebuie supraestimată. 
 
(207) Dacă există o relativă integritate ecologică a unei 
părţi din spaţiul ţărilor candidate, există totuşi multe 
focare de poluare a aerului, generat de încălzirea 
menajeră şi de traficul auto (cu o proporţie mare de 
vehicule vechi) şi de poluarea apei din cauza unei 
exploatări agricole intensive şi a deversărilor de ape 
uzate industriale. Există o multitudine de probleme de 
mediu în toate regiunile cu caracter industrial. În câteva 
puncte nevralgice, poluările sunt de o asemenea 
amploare (ele depăşesc cu mult normele ecologice), 
încât provoacă probleme de sănătate, putându-se vorbi 
de catastrofe ecologice (de mediu). 
 
(208) Pe ansamblu, se observă deja o puternică scădere 
a noxelor de mediu în ţările candidate la aderare, şi este 
adevărat că numai ca urmare a scăderii producţiei. 
Aceasta lasă să se întrevadă o politică activă de 
protecţie a mediului. Pe de o parte, continuarea 
reformelor economice lasă să se întrevadă o nouă 
diminuare a presiunilor asupra mediului, adică o 
decuplare între poluarea mediului şi procesul de 
creştere. Pe de altă parte, sunt esenţiale însă, 
posibilităţile de finanţare, care vor determina în ce 
măsură vor putea fi rezolvate conflictele între 
îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi menţinerea 
producţiei industriale, respectându-se costisitoarele 
obligaţii de mediu. 
 
5.2.5  Concluzii 
 
(209) Condiţiile iniţiale din ţările candidate, descrise 
mai sus, nu trebuie considerate numai ca fiind probleme. 
Cele mai multe dintre ele reprezintă de asemenea atuuri 
considerabile, dacă se foloseşte o strategie adecvată 
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pentru a le dirija. Un atu sunt în special posibilităţile de 
a evita unele dezvoltări negative în materie de structură 
spaţială, aşa cum s-a întâplat în statele membre, de a 
valoriza în termeni de economie publică investiţiile 
necesare şi de a proteja şi exploata de manieră durabilă 
resursele care au fost menajate până în prezent. 
 
(210) În general, în ţările Europei Centrale şi de est 
candiate la aderare, depăşirea problemelor procesului de 
transformare economică este încă considerată ca o 
misiune de importanţă naţională. Aceasta nu lasă pentru 
moment nici o marjă de manevră pentru strategii 
regionale diferenţiate. Orientările de politică regională 
sunt deocamdată rare sau foarte timide în cadrul ţărilor 
candidate la aderare. Politica de dezvoltare spaţială şi 
politica regională, în sensul pe care îl dau numeroase 
ţări membre ale UE, precum şi fondurile structurale ale 
UE, suferă într-o mare măsură de lipsă de tradiţie. 
Aceasta se traduce printr-o carenţă în materie de 
instrumente şi instituţii de politică de dezvoltare spaţială 
şi de politici regionale, ca şi prin absenţa frecventă a 
unui nivel regional autonom în sistemul de împărţire 
politico-administrativă teritorială. 
 
(211) Politica regională a ţărilor candidate la aderare, 
evaluată în cadrul Agendei 2000 a Comisiei Europene, 
nu indică încă decât un număr redus de puncte de sprijin 
pentru o politică regională conformă modelului actual al 
UE (instituţii de parteneriat, scheme de dezvoltare 
regională, cofinanţare). În Polonia, Slovenia şi Ungaria, 
această politică regională se apropie cel mai mult de 
aceste exigenţe. 
 
(212) Situaţia de pornire descrisă mai sus nu priveşte 
Ciprul, al cărui context diferă fundamental de cel al 
celorlalte 10 ţări candidate la aderare. Acest lucru este 
valabil pentru situaţia sa geografică, contextul său şi 
politic şi mărimea sa, populaţia sa fiind jumătate din cea 
a Estoniei, cea mai mică ţară din Europa centrală şi de 
est candidată la aderare. 
 
(213) Economia Ciprului a atins rate de creştere relativ 
înalte, mai ales în sectorul serviciilor. Din acest punct 
de vedere, în ciuda unui regres în ultimii ani, trebuie 
ţinut cont de importanţa sectorului turistic. PIB/locuitor 
în Cipru este inferior mediei UE, dar mai ridicat ca al 
Greciei şi Portugaliei. Datorită poziţiei sale geografice, 
Ciprul şi-ar putea atribui un rol cheie în cadrul Uniunii 
Europene lărgite, ca poartă pentru Orientul apropiat. 
 
 
 

5.3  Sarcinile specifice ale unei  
politici de dezvoltare spaţială 
europeană în viitoarele state membre 
 
(214) Urmărirea obiectivelor fundamentale ale SDSC în 
contextul lărgirii Uniunii, fără a compromite realizarea 
lor în cadrul  statelor membre, nu este o problemă 
simplă. Din punct de vedere al politicii generale, 
contribuţia specifică a politicii europene de dezvoltare 
spaţială la integrarea spaţiului de aderare în UE constă 
în: 
 
• Evidenţierea modului în care ţările candidate la 

aderare, investiţiile publice ale diverşilor factori de 
decizie care nu depind unul de altul (în contextul 
procesului de recuperare a handicapului economic 
şi de tratare sau de prevenire a gravelor probleme 
de mediu) interacţionează şi au influenţă pe acelaşi 
teritoriu. 

• Indicarea unor strategii care sa permită reducerea 
sau evitarea conflictelor previzibile între diferitele 
domenii politice şi între verigile administrative şi 
exploatarea sinergiilor potenţiale. 

 
(215) Cu toate că amenajarea teritoriului nu prevede 
explicit acţiuni ale Comunităţii, aceasta din urmă trebuie 
să vegheze în cadrul angajamentului său financiar 
pentru ţările candidate la aderare exact ca în ţările 
membre UE în aşa fel încât diversele măsuri politice să 
nu se contrazică sau neutralizeze reciproc. Necesitatea 
unei cooperări europene în domeniul coordonării 
spaţiale a diverselor politici sectoriale are o mare 
importanţă pentru spaţiul de aderare. 
 
(216) Slăbiciunea financiară a spaţiului de aderare şi 
interdependenţa tot mai mare  între acest spaţiu şi 
spaţiul actual al Comunităţii va face ca procesul de 
dezvoltare spaţială să nu se poată desfăşura, încă câţiva 
ani, ca o simplă calchiere a proceselor de dezvoltare din 
cadrul UE – 15, făcând necesare misiuni noi şi specifice 
pentru politica de dezvoltare spaţială. De aceea, va 
trebui acordată factorului timp o atenţie şi mai mare 
decât până acum, în ceea ce priveşte politica de 
dezvoltare spaţială la scară europeană. 
 
(217) Având în vedere aceste circumstanţe, coordonarea 
spaţială merită o atenţie mai mare în ţările candidate la 
aderare decât în ţările membre. 
Este vorba în special despre: 
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• planurile pentru realizarea infrastructurii de 
transport transnaţional şi al politicii comune de 
transporturi. 

• măsurile de asanare ecologică, mai ales a vechilor 
regiuni industriale. 

• măsurile de ajustare structurată în spaţiul rural. 
  
(218) Intensificarea colaborării transfontaliere şi 
cooperării transnaţionale în materie de dezvoltare 
spaţială va permite susţinerea procesului de integrare în 
spaţiul de aderare. Aceasta priveşte atât regiunile situate 
la actualele frontiere exterioare ale UE, cât şi 
numeroasele regiuni frontaliere între ţările candidate în 
cadrul spaţiului de aderare. 
 
(219)  Slaba exprimare a nivelului regional, dacă nu 
chiar absenţa sa în sistemul politico-administrativ al 
ţărilor candidate la aderare din Europa centrală şi de est 
constituie una din temele majore şi cere un sprijin 
specific din partea UE pentru crearea unor instituţii 
regionale. Aceasta ar trebui să garanteze: 
 
• o ameliorare a regionalizării informaţiei cu caracter 

spaţial. 
• o dinamizare a institutiilor regionale. 
• condiţii prealabile pentru punerea în aplicare a 

politicii regionale de cooperare în UE (prin 
intermediul instituţiilor de parteneriat, schemelor de 
dezvoltare regională, cofinanţării). 

 
 
5.4   Impactul spaţial al extinderii 
asupra regiunilor UE 
 
(220) Extinderea viitoare a UE cere o reformă a 
actualelor politici regionale şi agricole ale UE. Comisia 
Europeană a prezentat propunerile sale asupra acestui 
subiect în Agenda 2000. Ţinând cont de reforma ce 
trebuie realizată în prealabil, este dificil să se prevadă de 
pe acum consecinţele spaţiale ale lărgirii asupra 
regiunilor din statele membre actuale. 
 
(221) Din experienţa precedentelor extinderi ale UE, se 
poate totuşi deduce că, în cadrul politicii regionale 
europene, creşterea numărului de state membre mai 
slabe economic reduce marja de manevră în materie de 
politică regională a statelor membre mai prospere. Acest 
lucru va cere mare angajare a politicilor regionale 
naţionale pentru combaterea unei creşteri a disparităţilor 
regionale. În acest context, prima misiune a politicii 
europene de dezvoltare spaţială este să ajute la 

reducerea carenţelor în materie de infrastructură din 
ţările candidate la aderare. 
 
(222) La ora actuală, foarte puţine studii au fost 
consacrate consecinţelor pe care le are pentru regiunile 
din UE deschiderea economică a ţărilor candidate la 
aderare. Sunt necesare studii mai aprofundate în cursul 
procesului de integrare şi având ca obiect problema 
consecinţelor teritoriale ale extinderii pentru regiunile 
UE. În această privinţă, trebuie ţinut cont de dinamica 
generată de procesul propriu-zis de reformă economică, 
ca şi de schimbările în materie de accesibilitate. 
 
(223) Este de aşteptat ca consecinţele regionale ale 
aderării asupra teritoriului UE – 15 să nu fie determinate 
numai de accesibilitate, ci şi de capacitatea regiunilor 
UE de a reacţiona la noile condiţii de concurenţă. 
Mutaţiile structurale  din regiunile UE situate la 
frontierele exterioare actuale ale Uniunii, care afectează 
în primul rând segmentele cu salarii mici, pot fi 
interpretate ca un proces de adaptare accelerată şi au o 
arie limitată. 
 
 
5.5   Obiectivele şi opţiunile politice ale 
SDSC în lumina extinderii. 
 
(224)  În general, cele trei obiective politice ale 
dezvoltării spaţiale sau principiile directoare ale SDSC 
trebuie să fie valabile şi pentru spaţiul de aderare. La 
aplicarea SDSC, nu trebuie totuşi pierdut din vedere 
faptul că, în cea mai mare parte a spaţiului de aderare, 
trebuie ţinut cont de circumstanţele următoare: 
 
• persistenţa situaţiei de tranziţie în sistemul politico-

administrativ, inclusiv sub aspect teritorial, 
• procesul accelerat de recuperare a rămânerii în 

urmă cu importante polarizări spaţiale, 
• infrastructură tehnică care nu se dezvoltă decât lent 

şi foarte inegal (în primul rând telecomunicaţiile şi 
transportul aerian, în timp ce transportul rutier îl 
devansează mult pe cel feroviar), 

• degradări ale mediului, uneori de o amploare 
nemaiîntâlnită, 

• resurse financiare net mai limitate pentru sectorul 
public. 

 
(225) Zonele rurale ale spaţiului de aderare vor fi 
deosebit de afectate de problemele schimbării. Ele se 
caracterizează printr-un declin economic accentuat şi 
dispun de relativ puţine centre urbane. În unele cazuri, 
combinarea scăderii brutale a producţiei şi a locurilor de 
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muncă cu starea proastă a infrastructurii şi cu o 
dezvoltare insuficientă a transporutilor poate duce la un 
exod rural masiv şi la prăbuşirea ansamblului structurii 
spaţiale. Dată fiind situaţia zonelor rurale din ţările 
aderente care ocupă mai mult din suprafaţa totală decât 
în UE – 15, politica europeană a dezvoltării spaţiale 
trebuie să reacţioneze cu alte obiective şi opţiuni. În 
această privinţă, trebuie ţinut cont de marja de manevră 
uneori redusă de care dispun nivelurile regionale şi 
locale în cadrul sistemului politico-administrativ. 
 
 
5.6   Principiile de integrare ale misiunii 
de lărgire în dezvoltarea spaţială 
europeană. 
 
(226) Realizarea lărgirii constituie o nouă misiune de 
primă importanţă pentru politica europeană de 
dezvoltare spaţială, mai ales integrarea Europei centrale 
şi de est în Uniune. Ea nu trebuie totuşi să dea naştere 
unei extinderi sau transpuneri necritice a conceptelor 
dezvoltate în cadrul Uniunii actuale.Punerea în aplicare 
a politicii europene de dezvoltare spaţială implică mai 
întâi pregătirea procesului de lărgire, asistarea şi, 
implicit, încurajarea lui caracterizat pe de o parte de 
dinamică şi pe de altă parte de incertitudine în privinţa  
orizontului temporal al aderării, procesul de lărgire cere 
ca analiza sub aspectul conţinutului şi dezvoltarea 
conceptuală să fie asigurată la nivelul dezvoltării 
spaţiale europene cu cooperarea ţărilor interesate şi să 
fie organizat, pe cât posibil independent de procedurile 
formale de aderare. 
 
(227) Programele de cooperare pentru amenajarea 
teritoriului la nivel transnaţional în curs în cadrul 
iniţiativei comunitare INTERREG IIC constituind un 
instrument important în acest sens. Deja, programele 
pentru Baltica şi pentru spaţiul Central, pentru 
Adriatica, Dunăre şi Sud-estul Europei (spaţiul 
CADSES) depăşind frontierele Uniunii şi înglobând 
toate ţările Europei centrale şi orientale candidate la 
aderare. 
 
(228) Aceste programe transfrontaliere pot fi 
considerate de acum înainte, împreună cu cooperarea 
politică din cadrul  Consiliului European, ca puncte de 
plecare pentru progresul unei politici europene de 
dezvoltare spaţială inspirate de SDSC  în spaţiul de 
aderare. Noua iniţiativă comunitară – INTERREG III 
(perioadă de programare a fondurilor structurale 2000 – 
2006) furnizează baza programatică şi financiară pentru 

participarea statelor membre şi a Comisiei Europene pe 
de o parte, şi a ţărilor candidate la aderare pe de alta. 
 
(229) În afară de aceasta, pentru dezvoltarea spaţială a 
UE trebuie să se privească dincolo de teritoriul statelor 
membre şi să se ţină cont de perspectivele ţărilor vecine, 
şi să se asocieze aceste ţări la cooperare. Acest lucru 
este valabil şi pentru ţările de la viitoarele frontiere 
exterioare ale UE din Europa şi pentru ţările 
mediteraneene vecine, din Africa de Nord şi Orientul 
apropiat. Şi aici, INTERREG III şi Consiliul Europei 
oferă un cadru adecvat. 
 
(230) Cele două documente de cooperare 
transfrontalieră în curs de elaborare, care sunt  VASAB 
2010+ (pentru spaţiul Balticii) şi VISION PLANET 
(pentru spaţiul CADSES) vor furniza orientări pentru o 
repartiţie a mijloacelor UE destinate asistenţei pentru 
preaderare, adaptată la nevoile teritoriale ale ţărilor 
candidate la aderare în cadrul programului PHARE 
(noul PHARE începând cu 2000) şi noile fonduri ISPA 
(Instrument Structural de Preaderare) şi SAPARD 
(Program special de aderare pentru agricultură şi 
dezvoltare rurală). Acest lucru este important în măsura 
în care ţările candidate la aderare vor dispune de baze 
elaborate prin cooperare pentru planificarea lor, cu 
scopul de a diferenţia spaţial afectarea mijloacelor 
pentru perioada de programare 2000-2006 (şi eventual 
de dinaintea aderării). 
 
Se propune statelor membre să considere implicarea în 
politica europeană de dezvoltare spaţială a ţărilor 
candidate la aderare şi a ţărilor care se învecinează 
direct  cu primele ca obiectiv central pentru anii care 
vin şi să contribuie prin această cooperare la 
pregătirea, asistarea, încurajarea şi succesul 
procesului de lărgie al UE. 
 
Cele două programe INTERREG II C pentru spaţiul 
baltic şi pentru spaţiul CADSES, ca şi structurile 
lor,constituie o bază pentru dezvoltarea cooperării atât 
între miniştrii amenajării teritoriului ai UE, cât şi 
între cei ai ţărilor candidate la aderare. Cooperarea 
permanentă între ţările candidate în materie de 
politică de dezvoltare spaţială este la fel de importantă. 
 
În cadrul aplicării SDSC la cooperarea transnaţională 
cu şi între ţările candidate la aderare se propune, de 
asemenea crearea de reţele pentru politica 
transnaţională de dezvoltare spaţială şi în spaţiul 
viitoarelor ţări aderente (ca o completare a celor puse 
deja în practică la frontierele exterioare ale UE). 
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La nivel local şi regional este vorba de a răspunde 
nevoilor specifice de structuri instituţionale noi. 
 
Elaborarea de noi obiective şi opţiuni politice 
răspunde misiunilor şi problemelor proprii ţărilor 
candidate la aderare şi va trebui să se bazeze pe 
analize adecvate. În această privinţă va trebui să se 
renunţe la a trata exhaustiv numeroasele probleme şi 
să se stabilească în mod selectiv priorităţile axate pe 
probleme. 
 
Pentru aceasta, este absolut necesară de la început 
participarea ţărilor interesate. Din acest motiv se 

impune o strânsă corelare între lucrările Consiliului 
Europei şi procesul de adâncire a SDSC. 
 
Se propune statelor membre interesate să înceapă 
instituţionalizarea cooperării viitoare la scară 
transnaţională cât mai curând posibil înaintea 
primelor aderări, pornind de la calendarul 
programului INTERREG II C. Cât despre măsura în 
care ea va trebui să depăşească cadrul teritorial definit 
prin programul INTERREG II C în curs, rămâne ca 
ţările interesate să clarifice acest lucru cu Comisia 
Europeană. 
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Partea B 
Teritoriul UE: 
tendinţe, perspective, probleme 
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  Fig. 8: Suprapunerea  
  UE – Statele Unite 
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sursa: CIA – The World Fact Book, 1997 

 1. Caracteristici şi tendinţe ale dezvoltării  
 spaţiale din UE 

 
1.1.Caracteristici geografice ale UE 
 
(231) UE este a treia regiune economică a lumii (în 
termeni PIB/locuitor), după Japonia şi SUA. Printre 
regrupările economice economice care sunt în curs de 
apariţie în lume, asociaţia latino-americană – 
MERCOSUR – este în frunte. Caracteristicile    

geografice ale UE,  
semnificative pentru     
politicile de 
dezvoltare spaţială 
nu pot totuşi să fie 
comparate cu cele ale 
SUA, Japonia sau 
MERCOSUR. Prin 
comparaţie cu 
celelalte, UE este 
caracterizat de forma 
sa de peninsulă. De 
asemenea, 
numeroase state au 

ele însele o formă peninsulară. De exemplu, SUA au pe 
total un litoral de 20 000 km. Cel al UE are 60 000 km. 
 

(232) Pe lângă importanţa vecinătăţii cu marea, UE este 
la fel caracterizat printr-o bună accesibilitate terestră, 
graţie caracterului conex al alcătuirii sale. De altfel mari 
proiecte tehnice recente ca tunelul de sub Canalul 
Mânecii şi podul de la Oresund au ameliorat radical 
comnicaţiile şi au întărit coeziunea teritorială. Dar 
marea constituie totuşi o barieră considerabilă pentru 
unele zone periferice ale UE ca de exemplu Grecia care 
este separată de mare de vecinul său comunitar cel mai 
apropiat Italia şi în consecinţă de restul teritoriului UE 
(cf.Hărţii nr.7). 
 

 
Tabelul 2 : Statistici comparative UE -  Statele Unite -  Japonia – MERCOSUR 
 

 UE 15 Statele Unite JAPONIA MERCOSUR

Populaţia în mii (a) 372 082 263 250 125 095 204 523

Suprafaţa în mii de km2 (a) 3 236 9 364 378 11 877
PIB total în miliarde de ECU 
(1996) (a) 6 776 6 014 3 620 1 370

PIB pe locuitor în ECU (1996) (a) 18 150 22 650 28 760 6 700

Importuri pe locuitor în ECU (a) 4 210 2 404 2 194 335

Exporturi pe locuitor în ECU (a) 4 445 1 828 2 582 289

Frontiere terestre cu Statele din 
afara spaţiului economic în km 
(ex: Europa centrală şi orientală) 

 
(b)

9 305

(5006)

12 248 0 17 924

(a) Statistisches Bundesamt : Statistisches Jahrbuch 1998 fűr das Ausland, Wiesbaden 1998 
      Rata de schimb (1 ECU = 1,27 USD) : EUROSTAT, media pentru 1996 
(b) CIA – The World Fact Book, Washington 1997 

Fig. 9: Lungimea litoralului 
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(233) În acelaşi mod, o atenţie specială trebuie acordată 
celor 7 regiuni ultraperiferice citate în art. 299 al. 2 al 
Tratatului de la Amsterdam. Prin situarea lor geografică, 
ele sunt în relaţie cu alte continente ceea ce le permite 
să ofere UE-ului o bază privilegiată pentru cooperarea 
cu statele vecine, ca de exemplu Martinica sau Guyana 
franceză şi alte state ale Americii Latine. Are loc o 
încurajare a creării şi a întăririi polilor de dezvoltare 
economică, socială şi cultural atât în interiorul acestor 
regiuni ultraperiferice şi a statelor vecine cât şi în 
ansamblul zonei pe care o constituie. 
 
(234) În zilele noastre, mările, marile cursuri de apă ca 
şi cele mai multe lanţuri muntoase nu mai sunt de regulă 

bariere fizice, economice sau culturale. Uneori ele au 
devenit si spaţii de dezvoltare socială, economică şi 
turistică privilegiată, până la punctul unde diferitele 
exigenţe în materie de utilizare a spaţiului provoacă în 
mod special conflicte între obiectivele de dezvoltare 
spaţială. Marile văi suferă mai puţin de efectul de 
barieră cauzat de cursurile de apă cât şi puternica 
densitate a urbanizării şi a transportului. Circa 1/3 din 
populaţia urbană a UE (trăind în oraşe mai mari de 20 
000 de locuitori) este stabilită în jurul coastelor pe o 
bandă de 20 km; cu văile celor 15 fluvii importante, 
partea acestei populaţii depăşeşte 50%. Raportaţi la 
suprafaţa lor locuibilă, Alpii fac parte din regiunile cele 
mai dens urbanizate din Europa. Cursurile de apă, 

  Harta 7: Harta fizică şi distanţele 
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Fig. 10: Evoluţia demografică 

 

 
 
 
 
 
 
Nivel mondial

UE 

lacurile şi munţii reprezintă în mod special entităţi 
fondatoare ale identităţii. Alpii, Dunărea, Baltica, 
Mediterana sunt exemple de zone care necesită un 
proces coordonat pentru rezolvarea problemelor 
comune, întărirea concepţiei obiectivelor comune şi 
promovarea unei mai mari coeziuni regionale. 
 
(235) În timpul războiului rece, “peninsula” pe care o 
constituie Europa Occidentală era o “insulă” şi în fapt 
dar şi în percepţia populaţiei. Diviziunea politică între 
Vest şi Est reprezenta o barieră mai importantă decât 
Atlanticul la Vest. Acest lucru s-a schimbat brusc după 
1989. Privirea către Est, această altă jumătate a Europei, 
s-a eliberat. 
 
(236) Diversitatea condiţiilor climatice în diferite părţi 
ale UE reprezintă o altă caracteristică naturală 
importantă pentru dezvoltarea spaţială europeană. Cu 
titlu de exemplu, frigul extrem poate determina 
probleme şi costuri ale transportului considerabile şi să 
agraveze astfel serios dificultăţile legate de îndepărtarea 
regiunilor periferice faţă de pieţe. În unele state membre 
meridionale, dificultăţile de aprovizionare cu apă 
constituie un factor care frânează dezvoltarea regională. 
 
(237) Diversitatea patrimoniului cultural al Europei 
poate fi considerată în prezent ca o valoare inestimabilă 
şi ca o bază pentru integrarea europeană. Pe lângă 
contextul geografic iniţial, diversitatea evoluţiilor 
culturale, politice şi economice a marcat profund 
structura spaţială şi urbană a UE. Diverse spaţii 
lingvistice şi culturale, la fel ca şi diverse moduri de 
viată au putut să se formeze în diferite părţi ale Europei. 
Se observă importante diferenţe în diversitatea 
populaţiei, gradul de urbanizare şi chiar în amploarea 
dezvoltării şi a prosperităţii. Aceste constatări pot fi 
făcute la fel de bine si la scară mare raportându-se la 
problematica centru/periferie de exemplu cât şi la scară 
mică în interiorul stateor membre sau între regiunile 
UE. 
 
(238) Tendinţele de dezvoltare spaţială din UE, care 
sunt descrise mai jos, nu se vor manifesta evident în 
aceeaşi manieră peste tot şi unele zone vor cunoaşte 
chiar experienţe diferite, sau chiar opuse evoluţiei 
generale. Tendinţele sunt sumar schiţate aici plecând de 
la un punct de vedere european; unele constatări 
necesită încă un studiu mai detaliat şi trebuie să fie 
examinate în continuare. 
 
(239) Capitolele următoare nu conţin analize geografice 
noi. Ele se referă mai curând la numeroasele studii şi 
cercetări realizate după 1990 de instituţii europene, 

naţionale şi altele, mai ales la cele realizate de Comisia 
Europeană (Europa 2000, Europa 2007) ca şi unele 
preşedinţii ale UE. 
 
 
1.2   Evoluţia demografică 
 
(240) Trei tendinţe vor domina evoluţia demografică a 
UE în cursul viitorilor 20-30 de ani: 
 
• scăderea demografică; 
• mişcări migratorii; 
• transformări ale piramidei vârstelor. 
 
 (241) De câtva timp, creşterea demografică naturală 
este foarte slabă în cadrul UE şi arată o tendinţă de 
scădere. Fără o schimbare sensibilă a comportamentului 
în privinţa natalităţii din UE-15, o inversare a creşterii 
demografice riscă să se producă spre 2020 (cf.fig.10). În 
acest context, mişcările migratorii internaţionale şi 
interregionale câştigă în importanţă pentru evoluţia 
demografică a UE şi a subsdpaţiilor sale. Creşterea 
naturală este acum 0,1 % (1995). La aceasta se adaugă 
totuşi imigraţia spre UE, care se ridică la cca. 0,2% pe 
an din populaţia totală în cursul ultimilor ani. Migraţia 
netă contribuie astfel la 2/3 din creşterea demografică 
totală şi ar putea foarte bine să reprezinte în viitor 
singura ei sursă. Repartiţia regională a imigraţiei către 
UE este foarte variabil. 
 
(242) Barierele lingvistice şi obstacolele administrative 
contribuie ca nivelul migraţiei între statele membre ale 
UE să fie relativ scăzut. Mişcările migratorii între 
regiuni în interiorul statelor membre sunt sensibil mai 
importante, cu toate că încă modeste la scară 
internaţională, ca de ex. în raport cu SUA. 
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  sursa: Eurostat 

 
(243) Majoritatea imigranţilor se stabilesc în mediul 
urban şi întăresc astfel structurile urbane existente. În 
interiorul statelor membre, populaţia are de asemenea 
tendinţa de a migra din regiuni cu nivel ridicat al 
şomajului spre cele care au mai puţini şomeri. Totuşi 
amploarea acestui fenomen variază de la un stat la altul. 
Numeroase regiuni puternic urbanizate, mai ales în NV 
Europei, vor continua probabil să-şi sporească populaţia 
în timp ce regiuni cu densitate foarte redusă a populaţiei 
ca de exemplu în peninsula Iberică, în Franţa sau NE 
Germaniei ca şi în vaste părţi din ţările nordice vor 
suferi în continuare pierderi de populaţie (referitor la ac. 
Subiect vezi harta 8). 

 
(244) În ciuda unei imigrări compuse în principal din 
tineri, vârsta medie a populaţiei din UE va continua să 
crească (cf. fig. II). Compoziţia populaţiei va evolua, ca 
şi preferinţele sale privind localizarea şi tipul de 
locuinţă, ceea ce va avea consecinţe în plan spaţial. În 
viitor, societatea UE se va caracteriza printr-o proporţie 
mai ridicată de persoane în vârstă care contrar 
generaţiilor precedente, vor fi mai mobile, mai înstărite 
şi mai active. Din ce în ce mai mulţi copii şi tineri vor 
proveni din familii imigrante şi ei se vor găsi între 
culturi. După familiile plurigeneraţii din societatea 
predominant agrară, este rândul "familiei medii" (cuplu 
cu copii) să fie în regres. Societatea UE este din ce în ce 

Harta 8: Evoluţia demografică 
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mai mult compusă din celibatari, din familii 
monoparentale cu situaţie financiară deseori precară  şi 
din cupluri fără copii comparativ mai înstărite financiar 
cu venitul lor dublu. Aşteptările diverselor grupuri faţă 
de teritoriu se diferenţiază unele de altele ca şi nevoile 
sociale. Din cauza şomajului şi a crizei Statului  Social 
posibilităţile de satisfacere a tuturor nevoilor devin din 
ce în ce mai greu de realizat. 
 
(245) Pe ansamblu, această situaţie conduce la o 
suprapunere de diverse tendinţe teritoriale. Schimbările 
lor sociale tind să reducă dimensiunea gospodăriilor 
ceea ce conduce la o creştere a cererii de case în ciuda 
reducerii populaţiei. Acestei tendinţe i se opune 

necesitatea de a se regrupa din raţiuni financiare, mai 
ales la tineri în regiunile suferind de un nivel al 
şomajului ridicat şi în cele unde oferta de locuinţe la 
preţuri accesibile este limitată. Schimbările în structura 
populaţiei  întăresc şi ele ten tendinţa de urbanizare. În 
oraşe, familiile monoparentale beneficiază de cele mai 
bune servicii, familiile cu venit dublu profită de o mai 
bună posibilitate de alegere a slujbei iar celibatarii 
dispun de o mai bună ofertă în materie de distracţii şi 
cultură. Dar pe scară mare, de asemenea noi nevoi 
întâlnesc oferte noi, cu consecinţe spaţiale de anvergură. 
Astfel după exemplul a ceea ce se întâmplă de mult timp 
în SUA, oraşe de pensionari se dezvoltă în regiuni din 
Europa cu peisaj şi climat privilegiate. 

 

1.3   Tendinţe economice 
 
(246) Tendinţele demografice reprezintă şi o provocare 
importantă pentru dezvoltarea economică a regiunilor şi 
în consecinţă pentru competivitatea Europei. Ele pun 
probleme privitoare la dezvoltarea durabilă a zonwlor 
metropolitane ca şi pentru identificarea unei căi de viitor 
pentru zonele rurale. Mobilitatea redusă face necesară 
cât mai urgent o politică de creare de slujbe în regiune. 
Sunt aici elemente importante pentru progresul 
integrării rconomice şi sociale în cadrul UE. 
 
(247) În  vederea unei dezvoltări durabile este necesar 
să se ducă o politică care să încurajeze competitivitatea 
şi care să susţină integrarea economică şi socială. 
Regiunile Europei au nevoie de întreprinderi 
competitive dacă doresc să creeze slujbe indispensabile 
pentru reuşita fiecăruia şi să genereze încasări fiscale 
care vor finanţa serviciile publice. Tabelul 2 arată cum 
UE ocupă primul loc mondial în termenii Produsului 
Intern Brut (PIB). În materie de balanţă comercială 
(exporturi/importuri), UE se plasează pe locul 2, după 
Japonia. 
 
(248) Disparităţile regionale ale PIB-ului pe locuitor 
constituie punctul de plecare al politicii regionale 
europene. (cf. hărţii 9). Rapoartele periodice şi raportul 
asupra coeziunii al Comisiei Europene indică faptul că 
situaţia economică a diferitelor state membre tinde să 
elimine disparităţile în ultimii ani (mai ales datorită 
procesului de recuperare din Irlanda).Totuşi, în ciuda 
eforturilor finaniare consimţite în numele politicii 
regionale a Uniunii, disparităţile între regiunile UE (în 
termeni de PIB/locuitor) nu s-au redus decât foarte lent. 
Activitatea economică în interiorul UE se concentreză 
teritorial vorbind pe o zonă  centrală delimitată de 
pentagonul Londra, Paris, Milano, Munchen, Hamburg. 

Fig. 11: Piramida vârstelor a populaţiei UE 
1995-2040 
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 Harta 9: Regiunile eligibile pentru acordarea de Fonduri structurale 

Pe aceste circa 20% din suprafaţa comunitară, trăiesc 
cca. 40% din locuitorii UE care contribuie cu 
aproximativ 50% la PIB-ul total al UE. 
 
 (249) O evaluare aprofundată a competitivităţii necesită 
totuşi să fie luaţi în calcul şi alţi factori ca slujbele, 
productivitatea, investiţiile şi balanţa comercială. 
Aptitudinea Produsului Intern Brut de a reflecta 
repartiţia regională a veniturilor şi a încadrărilor fiscale 
este limitată. Raportul asupra coeziunii aminteşte faptul 
că numeroase politici regionale influenţează asupra 

repartiţiei veniturilor, mai ales prin intermediul 
impozitelor şi prestaţiilor sociale. Repartiţia regională a 
veniturilor individuale disponibile (RID) se 
îndepărtează sensibil de repartiţia veniturilor înainte de 
efectuarea impozitării şi a alocării prestaţiilor sociale. 
Raportul asupra coeziunii conchide că luând în calcul 
impactul impozitelor şi chestuielilor publice, 
disparităţile regionale în statele membre în termenii de 
RID sunt cu 20 până la 40 % inferioare celor măsurate 
în termeni de PIB/loc. 
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Madera (P) 
 
 
 
 
Canare (S) 
 
Guadelupa (F) 
 
 
Martinica (F) 
 
La Réunion (F) 
 
 
 
Guyana (F) 

Neeligibile 
Obiectiv 1: eligibile în întregime 
Obiectiv 2: eligibile în întregime 
Obiectiv 2: parţial eligibile 
Obiectiv 5B: eligibile în întregime 
Obiectiv 5B: parţial eligibile 
Obiectiv 6: eligibile în întregime 
Obiectiv 6: parţial eligibile 
Obiectiv 5B şi 6: parţial eligibile 
Obiectiv 2 şi 6: parţial eligibile 
Obiectiv 2 şi 5B: parţial eligibile 
Obiectiv 2, 5B şi 6: parţial eligibile 
Alte ţări 

  Obiectiv 1 1994-99(π), Obiectiv 2 1997-99, 
  Obiectiv 5b 1994-99, Obiectiv 6 1995-99 
  (π) Regiunea Abruzzi este eligibilă pentru   
   acordare de ajutor financiar pentru proiectele obiectivului 1  
   pentru perioada 1 ianuarie 1994 – 31 decembrie 1996 
  Sursa: Comisia Europeană, DGXVI 
  Editare hartă: 12 / 1998 
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(250) Şomajul în cadrul UE reprezintă cea mai mare 
problemă pentru politica de integrare europeană. După 
ce a atins un vârf în 1994 (11,2%), nivelul şomajului, a 
scăzut sub 10% la sfârşitul lui 1998; ceea ce semnifică 
că totuşi sunt 16,5 milioane de persoane fără slujbe în 
UE. În 1997 cca.jumătate din şomeri adică cca.5% din 
populaţia activă, erau fără slujbă de mai mult de un an 
(să se compare cu proporţia de şomeri de lungă durată 
din SUA sub care se situează 1%). Diferenţele regionale 
sunt foarte marcate. În 1995 nivelul şomajului era de 
2,5% în Luxemburg şi de 32% în Andaluzia (sudul 
Spaniei) şi 36,8% în departamentul francez de peste 
mări Reunion. Cu excepţia Portugaliei, cea mai mare 
ocupare a forţei de muncă se realizează în centrul UE – 

Luxemburg, sudul Germaniei, nordul Italiei, în timp ce 
regiunile celei mai atinse de şomaj (nivel peste 20%) 
sunt mai curând situate la periferie, mai ales în Spania, 
în sudul Italiei, în estul Germaniei, ca şi în 
departamentele franceze de peste mări – (cf.Hărţii 10). 
Nivelul şomajului feminim se ridică la 12,5%, adcă 3 
puncte de procentaj în plus faţă de cel masculin. Global, 
peste 20% din tinerii de mai puţin de 25 ani sunt în 
şomaj în UE. 
 
(251) Marile întreprinderi industriale au fost deseori 
baza prosperităţii a numeroase oraşe şi aglomerări 
urbane din UE. În ciuda faptului că sediul social al unui 
mare număr de întreprinderi este implantat în oraşe 
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La Réunion (F) 
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   sursa: Eurostat 

  Rate ale şomajului în 1997 
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Fig. 13: Comerţ 1996 Fig. 12: Importanţa IMM  
în UE 
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mari, producţia se 
realizează din ce în 
ce mai des în alte 
locuri, lucru de 
care profită 
regiunile situate în 
zone rurale. Marile 
întreprinderi vor 
rămâne importante 
dar nu trebuie să 
ne aşteptăm ca ele 
să creeze noi locuri 
de muncă în viitor 

şi oricum nu la sediile lor sociale. Mutaţia producţiei 
spre servicii ca şi schimbările structurale în cadrul 
întreprinderilor ca de ex. transferul de funcţiuni spre 
antreprenori independenţi – vor conduce totuşi la 
crearea de noi societăţi. 
 
(252) Economia şi slujbele din UE se bazează într-o 
măsură crescândă pe întreprinderile mici şi mijlocii 
(IMM) a căror natură este de altminteri foarte 
diversificată (cf.Figurii 12). La un total de 160 milioane 
persoane active, 101 milioane sunt ocupate într-un total 
de 16 milioane de întreprinderi (agricultura fiind 
exclusă). În UE, 23% din persoanele active lucrează în  
întreprinderi foarte mici (1-10 angajaţi) în timp ce acest 
raport este de 7% în Japonia iar în SUA – 12%. În sudul 
Europei, micile întreprinderi predomină în medie în 
Grecia – 1,8 angajaţi, Spania, 4,7 angajaţi. Cercetările 
indică că rata creării de noi societăţi este mai ridicată în 
SUA decât în UE dar că probabilitatea de supravieţuire 
a acestora este mai mare în UE. Totuşi, IMM-urile sunt 
în general mai puţin flexibile în privinţa locului lor de 
amplasare. 
 
(253) Flexibilitatea şi capacitatea de inovare sunt 
condiţii importante pentru dezvoltarea economică. 
IMM-urile oferă din acest punct de vedere numeroase 
avantaje. Deseori ele sunt mai aproape de clientela lor şi 
sunt în măsură să răspundă mai rapid şi de o manieră 
mai flexibilă dorinţelor acesteia datorită procesului lor 
de decizie mai scurt. Din momentul în care au fost 
instalate într-o anumită zonă ele sunt foarte dependente 
de această localizare. Importante legături personale 
reţin, o mică întreprindere acolo unde locuiesc 
antreprenorul şi angajaţii. Unele societăţi sunt legate 
atât în funcţionareacât şi în localizarea lor de un 
important client sau de un sector industrial unic. De 
altminteri, numeroase IMM-uri nu dispun de resurse 
umane şi financiare suficiente pentru a evalua dacă o 
schimbare de localizare le-ar fi profitabilă şi ce 
localizări alternative ar putea fi prevăzute. 

(254) Circa 60% 
din valoarea 
exporturilor 
statelor membre se 
efectuează în 
interiorul UE, mai 
ales între ţări 
vecine (cf.Fig.13). 
Graţie Pieţei 

comune relaţiile comerciale se dezvoltă mai rapid în 
cadrul UE decât cu alte regiuni ale lumii. În plus 
potenţialul de creştere a schimburilor comerciale cu 
Europa Centrală şi răsăriteană este considerabil; este la 
fel de important, mai ales pentru statele membre 
meridionale, de a fi atente evenimentele şi evoluţiile din 
Orientul Apropiat şi din Africa de Nord, care sunt 
susceptibile de a exercita o influenţă considerabilă 
asupra alegerii locurilor de producţie şi itinerariilor de 
transport. 
 
(255) O parte considerabilă a relaţiilor comerciale este 
dată de schimburile în cadrul grupurilor industriale. Ele 
sunt conduse de tendinţele de specializare, 
interdependenţele economice ale societăţilor, diviziunea 
geografică a muncii şi extinderea teritorială a pieţelor. 
Investiţiile directe ale întreprinderilor (uneori 
complementare, uneori de substituţie), sunt strâns legate 
de interdependenţele comerciale. Între 1985 şi 1995, 
investiţiile străine directe în UE au trecut de la mai puţin 
de 50 mld. Ecu la peste 350 mld. Ecu. Perspectivele de 
dezvoltare a regiunilor europene depind strâns de 
capacitatea lor de a propune produse concurenţiale pe 
piaţa mondială şi de a atrage investiţii străine directe. În 
ultima vreme Irlanda şi Scoţia au beneficiat în mod 
special de investiţii străine directe (provenind mai ales 
din America de Nord şi Asia de SE). 
 
(256) Uniunea monetară europeană va determina o 
intensificare a comerţului interior şi o specializare mai 
pronunţată în cadrul UE ceea ce va creşte 
competitivitatea UE pe piaţa mondială în beneficiul 
tuturor statelor membre. Totuşi această evoluţie 
comportă la fel riscul unei marginalizări sporite a unor 
regiuni mai puţin pregătite pentru această concurenţă 
accentuată. 
 
(257) Noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării vor 
fi de asemenea de o importanţă considerabilă pentru 
dezvoltarea spaţială. Impactul lor asupra teritoriului este 
totuşi ambivalent. Starea actuală a cercetării nu permite 
încă evaluări fiabile. Pe o parte noile tenologii pot întări 
concentrarea urbană, pe de altă parte ele oferă 
posibilităţi pentru încurajarea dezvoltării zonelor celor 
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mai înapoiate ale Uniunii. Acest lucru nu se face de la 
sine ci necesită mai curând dezvoltarea de strategii 
politice regionale pentru a putea valorifica potenţialul 
noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării din 
zonele periferice. 
 
(258) În mod general tendinţele economice au condus 
cel mai adesea, datorită traiectoriei lor, la întărirea 
diferenţelor regionale în privinţa dezvoltării. Este 
important de a se ţine seama mai bine de aceste tendinţe 
şi de a le corija printr-o politică activă de dezvoltare 
spaţială. Competitivitatea regiunilor europene trebuie să 
fie întărită, punându-le în postura de a realiza tot 
potenţialul lor de dezvoltare durabilă pe termen lung. O 
politică vizând diversificarea structurii economice a 
regiunilor constituie un bun pnct de plecare pentru 
repartizarea slujbelor de o manieră mai echilbrată şi 
exercită în consecinţă o mare influenţă asupra structurii 
urbane şi a mişcărilor migratorii. 
 
 
1.4   Evoluţii importante din punct  
de vedere al mediului 
 
(259) A treia categorie de tendinţe valabile pentru 
dezvoltarea spaţială viitoare a UE se referă la mediu. O 
abordare mai atentă resurselor naturale şi protecţia 
contra poluării elementelor naturale (aer, apă, sol) sunt 
obiective importante care nu pot fi atinse decât prin 
cooperare internaţională la scară mondială. O dezvoltare 
spaţială modernă, eficace şi menajând resursele poate 
să-şi aducă contribuţia la aceasta. 
 
(260) Relativ puţine specii ale faunei şi florei europene 
au dispărut în cursul acestui secol şi totuşi diversitatea 
biologică a UE este afectată prin diminuarea numărului 
de specii şi prin pierderea de biotopuri. Urbanizarea, 
tendinţa de intensificare a agriculturii, despăduririle, 
turismul necontrolat (de ex. în zonele de coastă şi în 
insule, mai ales în lunile de vară) în proiectele de 
infrastructură care au adus daune mediului au concurat 
la dispariţia biotopurilor prin distrugere, modificare sau 
fragmentare. De exemplu 75% din sistemele de dune 
din Europa meridională (de la Gibraltar până în Sicilia) 
au dispărut astfel. De altminteri estuarul Loirei care 
adăpostea o bogată diversitate de medii naturale şi-a 
văzut malurile naturale reducându-se de la 300 km la 
începutul secolului la 30 km în prezent. 
 
(261) Bogăţia şi diversitatea peisajelor sun trăsături 
distinctive ale UE. Valoarea unui peisaj poate fi 
analizată din unghiul utilizării durabile a resurselor 

naturale, ca habitat pentru fauna sălbatică, sau ca spaţiu 
deschis sau în plus pentru valoarea sa estetică şi pentru 
elementele culturale pe care le conţine. Peisajele 
procură de asemenea avantaje economice – ele pot de 
exemplu constitui presiuni din partea expansiunii 
urbane, turismului, activităţilor de petrecere a timpului 
liber, a exploatărilor miniere şi a evoluţiei practicilor 
agricole şi silvice, ceea ce a condus la sărăcirea 
diversităţii naturale. 
 
(262) În unele regiuni mediteraneene, ca de exemplu 
Sardinia, creşterea intensivă a oilor a afectat solul şi în 
consecinţă calitatea peisajului ceea ce a contribuit într-o 
oarecare măsură la deşertificare. Dar importanţa 
protecţiei peisajului în vederea opririi reducerii 
biodiversităţii şi a identităţii culturale este din ce în ce 
mai recunoscută. Aceasta merge dincolo de simpla 
protecţie a speciilor sau locurilor (siturilor). De 
exemplu, Sardinia, Toscana, Languedoc, Andaluzia şi 
Catalonia fac parte din regiunile care urmează o politică 
comună de conservare şi de întreţinere a peisajelor 
mediteraneene. Consiliul Europei a decis o serie de 
iniţiative pentru protecţia peisajelor. 
 
(263) Arderea materiilor fosile (petrol, cărbune şi gaz 
metan) eliberează cca.22 md.tone de CO2 în lume. CO2 
trece drept principalul responsabil pentru efectul de seră 
care ar putea determina pe termen lung o ridicare a 
nivelului mărilor şi alte catastrofe naturale (inundaţii, 
secetă). UE este la originea a cca.15% din emisiile 
mondiale de CO2; celelalte mari regiuni economice 
produc peste 30%  (SUA-24%, Japonia 5%,Mercosur 
2%). Ţările puternice economic, atât la nivel mondial 
cât şi comunitar, constituie sursele principale de emisie, 
atât în cifre absolute cât şi pe cap de locuitor. Reducerea 
emisiilor de CO2 trebuie întreprinsă la scară mondială. 
Regiunile industriale sunt în mod special invitate să 
contribuie la reducerea mondală a gazelor cu efect de 
seră. Prin protocolul de la Kyoto (decembrie 1997) s-a 
luat pentru prima dată un angajament cuantificat şi care 
impoune reducerea pentru principalele gaze cu efect de 
seră. Până în 2008 – 2012 UE trebuie să reducă emisiile 
sale cu 8% raportat la 1990. 
 
(264) Regiunile Europei produc 25% din emisiile 
mondiale de SO2 şi oxizi de N. Emisiile de amoniac 
datorate agriculturii depăşesc încă valorile critice în 
60% din teritoriul european. Emisiile de SO2 provin în 
principal din arderea petrolului şi cărbunelui în centrale, 
industrie şi gospodării. Oxizii de azot provin în special 
din traficul rutier, producţia de electricitate şi încălzirea 
locuinţelor iar amoniacul din împrăştierea 
îngrăşămintelor animale lichide(urină). 
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Fig. 14: Cererea de 
apă în Europa 
 

 

 
sursa: Rapport Dobris 1995 
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(265) Consecinţele acidificării solurilor depind de 
volumul apei din ploi şi de sensibilitatea locală a solului 
şi a apei. În unele circumstanţe, se pot manifesta departe 
de sursă. Legislaţiile europene şi cele naţionale, 
ameliorarea tehnicilor de ardere şi practici agricole mai 
bune au condus la reducerea aportului de acizi. Dar este 
probabil că pragul critic va fi depăşit în viitor pe mai 
mult de jumătate din continentul european,cu tot ceea ce 
comportă ca riscuri pe termen lung pentru ecosisteme. 
 
(266) Consumul de apă din gospodăriile private, 
creştere considerabilă, agricultură şi industrie a 
cunoscut o creştere considerabilă în cursul ultimelor 

decenii nu numai în UE ci 
în toată Europa 
(cf.Fig.14). Importanţa şi 
structura consumului de 
apă variază considerabil 
în funcţie de gradul de 
industrializare, de condiţii 
climatice şi de practicile 
de irigare în agricultură. 
Se înregistrează în mod 
special o creştere a 
consumului în 
agricultură, în timp ce 
consumul menajer 
rămâne constant avâd 
unele creşteri uşoare sau 
chiar reducându-se în 
anumite state membre. 
 

(267) Disponibilitatea şi calitatea apei potabile sunt de 
cea mai mare importanţă. Aprovizionarea cu apă 
potabilă preocupă în mod special sudul Europei, unde 
resursele în apă sunt deja exploatate foarte intensiv şi 
unde penuria de apă este o problemă frecventă. Pânza de 
apă freatică a scăzut în numeroase regiuni. Deoarece 
cam 2/3 din populaţia UE îşi ia apa din rezerve 
subterane, repercusiunile acestei scăderi trebuie tratate 
cu prioritate. În plus riscurile salinizării apelor subterane 
cresc mai ales în unele zone de coastă ale Mediteranei şi 
ale vestului peninsulei Iberice,ceea ce determină 
consecinţe dramatice pentru agricultură. În numeroase 
regiuni ale UE lipsa de etanşeitate a reţelelor publice de 
alimentare, este o problemă gravă, pierderile putând 
atinge 50% în unele locuri. Un proiect de directivă 
europeană, prevăzând între altele o gestiune integrată a 
bazinelor hidrografice este acum în discuţie. 
 
(268) Gradul de poluare al apelor (pânze freatice, ape de 
suprafaţă, ape marine) este de asemenea îngrijorător. 
Legislaţia şi programele de acţiune privind epurarea 

apelor uzate menajere şi industriale au contribuit în mod 
cert la ameliorarea calităţii apelor de suprafaţă, dar 
poluarea de origine agricolă şi industrială continuă să 
ameninţe calitatea apei. În timp ce deşeurile organice 
sunt în prezent în mare parte sub control în Europa 
centrală şi occidentală, substanţele nutritive deversate 
prin apele uzate şi agricultură determină o eutrofizare 
crescută a apelor de suprafaţă şi subterane. Pesticidele 
continuă să polueze apele de suprafaţă şi pe cele 
subterane, reduc biodiversitatea şi intervin în lanţul 
alimentar. Poluarea apelor subterane constituie o 
problemă pe termen lung, pentru că reînnoirea naturală 
a rezervelor nu se efectuează decât foarte lent. 
 
(269) Utilizarea solului pentru urbanizare şi transport se 
realizează în interiorul UE cu consecinţele sale negative, 
pentru mediu, ca pierderea de terenuri arabile valoroase, 
distrugerea biotopurilor, fragmentarea ecosistemelor. În 
unele regiuni conflictele se multiplică în ceea ce 
priveşte utilizarea solului între o nevoie crescândă de 
teren pentru construcţii, dezvoltarea de zone de 
activitate economică, utilizare agricolă şi protecţia 
spaţiilor libere. Pe de altă parte Europa posedă 2000 
kmp.  de zone industriale dezafectate care nu sunt totuşi 
repartizate în mod regulat. Costul reafectării lor este 
estimat la 100 mld Euro (Ecu). Este aici un potenţial 
considerabil pentru dezvoltarea urbanizării care evită o 
răspândire urbană sporită în jurul marilor oraşe. 
 
(270) Spaţiile de descărcare publice reprezintă o formă 
specială de utilizare a solului cu care se confruntă 
strategiile de dezvoltare spaţială a oraşelor, a regiunilor 
metropolitane şi chiar a zonelor rurale cu probleme 
speciale. În ciuda punerii la punct a unor strategii 
destinate a evita producerea de deşeuri cantitatea lor a 
crescut în UE. În termeni de volume, principalii 
producători de deşeuri sunt agricultura, industria, 
gospodăriile individuale şi exploatările miniere. 
Ponderea deşeurilor periculoase a crescut considerabil. 
 
(271) Un număr de state membre au luat măsuri de 
punere în aplicare a unor modele integrate în materie de 
deşeuri, fie pentru colectarea lor selectivă fie pentru 
reciclarea lor. Totuşi reciclarea deşeurilor este practicată 
deocamdată oe o scară restrânsă în UE. 
 
(272) În ciuda tehnicilor moderne şi a reglementărilor 
mai severe eliminarea deşeurilor este încă o cauză de 
poluare a solurilor şi a apelor subterane; ea produce 
CO2, metan, gaze toxice şi este responsabilă pentru 
emisia de dioxine, acid clorhidric şi mercur (incinerarea 
gunoaielor). 
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(273) O politică de dezvoltare spaţială durabilă include 
şi metode moderne de gestiune, de reducere şi eliminare 
a deşeurilor. Aceasta implică obiectivul de a trata 
chestiunea deşeurilor în contextul său regional şi de a 
evita transportul deşeurilor pe distanţe lungi mai ales 
când este vorba de substanţe toxice sau nucleare. 
 

(274) Catastrofele naturale constituie o altă contrângere, 
în măsura în care ele pot în mod brusc, prin incendii de 
păduri, cutremure de pământ sau furtuni, nu numai să 
schimbe peisajul şi să crească sensibil poluarea solului, 
dar de asemenea să determine uneori consecinţe 
ecologice catastrofale. 
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Fig. 15: Urbanizare

2.  Aspecte ale dezvoltării spaţiale semnificative  
la nivel european 
 
2.1. Tendinţe de schimbare în cadrul 
sistemului urban european 
 
(275) UE prezintă un înalt grad de urbanizare. Totuşi 
numai cca.1/3 din populaţie trăieşte în marile zone 
metropolitane. Structura spaţială şi urbană a UE se 
distinge de cea a altor continente prin faptul că zonele 
rurale sunt populate de o manieră relativ densă. Circa 
1/3 din populaţie trăieşte în oraşe mici şi mijlocii în 
afara aglomeraţiilor. Istoria descentralizată a Europei – 
caracteriuzată de state naţionale independente care chiar 
ele nu s-au constituit uneori decât relativ târziu plecând 
de la state regionale mai mici a favorizat formarea unui 
sistem urban policentric puternic. S-a creat un sistem 
complex de oraşe mari, mijlocii şi mici care formează 
baza structurilor teritoriale de tip urban în mari părţi din 
Europa, chiar în zonele rurale. Transformările 
tehnologice, politice, sociale şi economice acţionează 
asupra acestui sistem urban, adică asupra funcţiilor sale 
şi asupra contextului spaţial. 
 
2.1.1  Formarea reţelelor urbane 
 
(276) Aceste transformări reprezintă o importantă 
sfidare pentru dezvoltarea spaţială şi urbană. Totuşi pe 
termen mediu, sistemul de oraşe şi structura de 
urbanizare a UE nu sunt chemate să se schimbe 
fundamental. Metropolele de rang mondial ca Londra şi 
Paris, regiunile metropolitane ca Rhur sau Randstad vor 
conserva poziţia lor de prim plan. Noi funcţii şi noi 
reţele pot totuşi să aibă efecte importante în viitor 
asupra evoluţiei unor oraşe şi regiuni. Din ce în ce, 
oraşele cooperează şi în unesc forţele, dezvoltând de 
exemplu funcţiunile lor în complementaritate sau 
utilizând împreună echipamente şi servicii. Asemenea 
cooperări pot fi benefice pentru dezvoltarea regională 
căci ele ameliorează oferta de servicii şi caracteristicile 
economice ale regiunii respective, crescând din acest 
punct de vedere capacitatea sa concurenţială. 
 
(277) Există din ce în ce mai multă cooperare între oraşe 
şi regiuni la nivel transfrontalier. Cooperarea presupune 
totuşi parteneri egali în drepturi şi dispunând de 
competenţe comparabile. Din acest motiv diversitatea 
sistemelor politice şi administrative poate fi un obstacol 
în calea cooperării transfrontaliere. Iniţiative precum 
(Saarbrucken, Metz, Saar-Lor-Lux, Luxemburg) şi 
Tornio – Haparanda la frontiera dintre Suedia şi 

Finlanda) arată totuşi că cooperarea transfrontalieră este 
posibilă şi poate deveni fructuoasă. 
 
(278) Importanţa distanţelor în regiunile cu populaţie 
rară constituie un alt factor care face cooperarea între 
oraşe şi realizarea sinergiei atât necesară cât şi dificilă. 
Dar Suedia, de exemplu a realizat experienţe pozitive 
legând oraşe medii cu trenuri de mare viteză. Aceasta 
permite îmbinarea potenţialelor şi competenţelor 
economice mai ales în domeniul formativ, şi întărirea 
lor. 
 
2.1.2 Schimbări în perspectivele  
economice ale oraşelor 
 
(279) Concurenţa pentru investiţii se intensifică între 
oraşe şi regiuni. Menţinerea sau restabilirea 
competitivităţii reprezintă o provocare de proporţie. 
Multe oraşe vor trebui să dezvolte noi potenţiale 
economice. Oraşele şi regiunile cu industrie veche 
trebuie să-şi continue procesul de modernizare 
economică. Oraşele şi regiunile care sunt prea 
dependente de un singur sector economic, ca de 
exemplu administraţia publică, turismul sau funcţiunile 
portuare, trebuie să încerce să-şi lărgească baza lor 
economică. Unele oraşe situate în regiuni rurale sau 
periferice vor avea dificultăţi în a-şi întări sau dezvolta 
baza lor economică. Pe de altă parte, totuşi, sunt de 
asemenea în regiunile periferice oraşe a căror forţă şi 
atracţie sunt suficiente pentru a atrage investiţii la ele şi 
în împrejurimile lor. În mod special oraşele care 
îndeplinesc funcţiuni specifice de “porţi” pot exploata o 
poziţie periferică într-un mod cât se poate de pozitiv. 
(280) Oraşele şi regiunile care ştiu să profite de 
propriile atuuri şi potenţiale economice nu o fac pe 
cheltuiala altora, dar pot din contră să întărească 
considerabil poziţia concurenţială a UE pe plan 
mondial. În acest sens, concurenţa se dovedeşte în 
întregime pozitivă. Este compatibil cu aspectele sociale 
şi de protecţia mediului. O concurenţă excesivă,dusă cu 
orice mijloace va dăuna pe termen mediu oraşelor şi 
regiunilor înseşi şi nu contribuie la dezvoltarea durabilă 
a Europei. 
 
2.1.3   Progresul expansiunii oraşelor 
 
(281) Creşterea numărului de gospodării şi a suprafeţei 
locuibile medii /cap locuitor duce la creşterea cererii de 
locuinţe şi terenuri de construit. În multe oraşe, noi 
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suprafeţe locuibile au fost create în cartiere rezidenţiale 
existente sau noi. Aceasta s-a realizat deseori într-un 
mod planificat şi ordonat dar uneori şi de o manieră 
relativ controlată. O creştere necontrolată determină o 
mărire a fluxului traficului individual, sporeşte 
consumul de energie, scumpeşte infrastructura şi oferta 
de servicii şi are efecte negative asupra calităţii 

peisajului şi a mediului. De altminteri, în numeroase 
zone,creşterea bunăstării a dus la mărirea cererii de 
reşedinţe secundare astfel încât numeroase localităţi pot 
fi calificate ca “oraşe de  week-end.” 
 
(282) În numeroase zone urbane ale UE, presiunea 
urbanizării asupra spaţiului care înconjoară oraşele 
constituie o problemă (cf.Figurii 15). Din acest motiv 
trebuie găsite soluţii comune durabile pentru 
planificarea şi gestiunea creşterii oraşelor care să aibă o 
valoare de exemplu. În unele regiuni ale Uniunii, în 
special acolo unde terenul este puţin, s-a recurs la 
măsuri de planificare urbană inovatoare. Din acestea fac 
parte abordarea oraşului compact” în Olanda, ca şi 
abordarea reciclării funciare în Germania şi Anglia sau 
încă alte abordări orientate spre satisfacerea necesităţilor 
de locuire ale unor grupuri sociale specifice. 
 
2.1.4   Creşterea discriminării sociale în oraşe 

 
(283) Creşterea discrepanţei dintre venituri şi 
diferenţierea stilului de viaţă se reflectă în nevoile 
diferenţiate în privinţa locuinţelor şi a locului de 
reşedinţă şi în posibilităţile diferite de satisfacere a 
acestor nevoi. 
 
(284) Astfel în oraşe, condiţiile de viaţă sunt deseori 
considerate inadaptate nevoilor copiilor. Pentru familiile 
care au copii, zonele de la periferie oferă deseori o 
calitate a vieţii decât localizările urbane şi visul une 
locuinţe individuale nu se poate deseori realiza decât 
acolo, datorită diferenţei de preţ. Din acest motiv, 
numeroase familii cu venit mediu sau ridicat părăsesc 
oraşele. În centrele oraşelor şi în marile ansambluri de 
locuinţe sociale se concentrează familii nevoiaşe şi 
imigranţi. Alte cartiere rezidenţiale centrale atrag tinerii 
şi studenţii, altele pe cei care au venituri mai ridicate 
sau un venit dublu. 
 
(285) Disocierea şi separarea locală nu reprezintă o 
problemă prin ea însăşi. Dar acolo unde dificultăţile 
economice, şomajul şi stigmatizarea socială se conjugă, 
în cartierele care în plus sunt deseori marcate de 
diferenţe culturale şi etnice şi care necesită din partea 
locuitorilor lor eforturi de integrare mai mari, riscul 
excluderii sociale creşte. 
Este indispensabil a se face faţă acestor probleme nu 
numai pentru că sunt larg răspândite în Europa dar şi 
pentru că subliniază importanţa dimensiunii sociale a 
dezvoltării durabile pentru spaţiile urbane din Europa. 
Pentru a putea înfrunta cu succes problema sărăciei, a 
excluderii sociale şi a formării ghetourilor, trebuie în 
mod special redus şomajul de lungă durată; unele state 
membre au încercat-o cu succes în cadrul unor 
programe integrate şi multisectoriale de refacere 
economică şi de dezvoltare a cartierelor urbane 
defavorizate. 
 
2.1.5   Ameliorarea calităţii vieţii în oraşe 
 
(286) Cele mai multe dintre oraşe au luat măsuri 
împotriva problemelor de mediu precum zgomotul, 
poluarea aerului şi apei, daunele cauzate de circulaţie, 
producţia de deşeuri şi consumul excesiv de apă. Totuşi, 
în numeroase zone urbane calitatea vieţii trebuie încă să 
fie ameliorată. De altminteri, măsuri de dezvoltare 
urbană au adus adesea atingere structurilor istorice şi 
atractivităţii oraşelor precum şi identităţii lor. Aceasta 
are nu numai efecte negative asupra calităţii vieţii şi a 
sănătăţii locuitorilor, dar poate avea repercusiuni 
economice datorită pierderii atractivităţii şi a reducerii 
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investiţiilor, a slujbelor şi a capacităţii financiare a 
oraşelor. 
 
2.2   Mutaţii în rolul şi fncţionarea 
zonelor rurale 
 
2.2.1  Interdependenţa crescândă între zonele urbane 
şi cele rurale 
 
(287) Viitorul a numeroase zone rurale este din ce în ce 
mai legat de dezvoltarea oraşelor. Oraşele din zonele 
rurale sunt o componentă în întregime a dezvoltării 
rurale. Trebuie acţionat în aşa fel încât oraşul şi satul să 
poată, în cooperare partenerială, să elaboreze scheme 
regionale de dezvoltare şi să le pună în aplicare cu 
succes. Relaţia oraş-sat este totuşi diferită în regiunile 
dens populate şi în cele mai slab populate. În regiunile 
dens populate, zonele cu caracter rural suferă o presiune 
de urbanizare considerabilă cu toate efectele secundare 
ale densificării – intrând aici şi efecte negative: pouarea 
apei şi a solului, fragmentarea peisajelor deschise, 
pierderea caracterului rural. Câteva funcţiuni tradiţional 
rurale, ca de ex.exploatările agricole extensive, 
exploatările forestiere sau conservarea şi dezvoltarea 
naturii depind într-o mare măsură de existenţa unor 
vaste spaţii rurale ale unui singur deţinător. Din acest 
motiv realizarea unui echilibru mai bun între 
dezvoltarea urbană şi protecţia peisajelor deschise se 
prezintă ca o sarcină centrală a dezvoltării spaţiale. Mai 
ales în regiunile dens populate zonele urbane şi rurale 
întreţin relaţii strânse. De exemplu, zonele rurale profită 
de oferta culturală a oraşului în timp ce în schimb 
oraşele se bucură de potenţialul de distracţii şi recreere 
pe care îl oferă spaţiul rural. Din acest motiv, oraşul şi 

satul pot fi considerate mai degrabă partenere decât 
concurente. 
(288) Zonele rurale mai puţin dens populate au mai 
multe şanse de a-şi păstra caracterul lor rural mai ales 
dacă sunt mai îndepărtate de zonele metropolitane. În 
multe regiuni totuşi, multe măsuri de dezvoltare pe 
scară mică, care au fost luate pentru ameliorarea 
structurilor agricole şi a modului de urbanizare au avut 
o influenţă negativă asupra mediului şi în mod special 
asupra calităţii peisajelor. În numeroase zone rurale din 
spaţiile periferice ale UE, exodul de populaţie pune în 
pericol viabilitatea serviciilor publice şi private. 
Patrimoniile naturale şi culturale al acestor zone rurale 
ameninţate sunt valori esenţiale care pot constitui baza 
unei reînnoiri economice şi sociale, fondate în special 

pe turism şi posibilitatea unor activităţi recreative 
durabile. 
 
2.2.2   Diferenţe de evoluţie în zonele rurale 
 
(289) Zonele rurale contribuie semnificativ la 
diversitatea culturală, naturală şi peisagistică a UE. 
Rolul lor nu se limitează la acela de zonă de influenţă 
suburbană a oraşelor şi nici la dependenţa de agricultură 
sau turism. Funcţiunile lor depăşesc faptul de a asigura 
baza alimentaţiei şi protecţia resurselor. Dezvoltarea 
rurală în Europa este mai ales sinonimă cu diversitatea 
de tendinţe spaţiale, de conjuncturi şi de factori de 
influenţă. În această privinţă, multe zone rurale au 
efectuat mutaţia structurală cu succes şi au reuşit să 
pună pe picioare o dezvoltare autonomă. În cursul 
concretizării obiectivelor de dezvoltare spaţială 
europeană o mare importanţă trebuie de asemenea 
acordată zonelor rurale pe lângă marile oraşe şi regiuni 
urbane. Realizarea unei structuri urbane descentralizate 
şi policentrice depinde de asemenea de capacitatea de a 
stabliza, a asigura pe termen lung sau a restabili 
viabilitatea socio-economică a zonelor rurale. Pentru 
aceasta, posibilităţile de acces la infrastructuri şi la 
cunoştinţe sunt elemente cheie, căci un bun echipament 
în infarstructuri şi un bun acces la informaţie oferă 
zonelor rurale potenţiale de atractivitate şi de 
diversificare economică. Zonele rurale sunt în mod egal 
implicate în dezvoltarea patrimoniului natural şi 
cultural. 
 
(290) Evoluţia mediului rural confruntă totuşi multe 
regiuni cu importante slăbiciuni structurale. Acestea pot 
fi accentuate de factori naturali, ca de ex. o situaţie 

geografică perferică sau cu acces dificil (insule, masive 
muntoase) sau un climat defavorabil (regiuni 
mediteraneene, regiuni cu populaţie extrem de rară din 
Nordul Scandinavei (cf.Harta 11). În aceste regiuni, 
agricultura are deseori o mare importanţă ca sursă de  
venit chiar dacă competitivitatea sa este relativ 
mediocră. Diversificarea, pluriactivitatea, asigurarea de 
surse de venit alternative sunt obiective greu de atins 
fără ajutor sau schimb de experienţă. Va trebui văzut în 
ce măsură noile tehnici de informare şi de comunicare 
pot încuraja dinamicile de dezvoltare descentralizată din 
zonele rurale. Sunt câteva tentative promiţătoare de 
exemplu în nordul Scoţiei unde, cu ajutorul statului, 
întreprinderile mici şi mijlocii au putut ajunge la tehnici 
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de informare şi de comunicare şi prin acest fapt, la 
pieţele mondiale. 
 
2.2.3   Mutaţii în exploatările agricole şi forestiere 
Consecinţe pentru economie şi utilizarea solului 
 
(291) Reforma graduală a agriculturii europene va 
continua, ţinând cont de liberalizarea economică, de 
reducerea cheltuielilor publice şi de reconsiderarea 
politicilor de mediu. După unele estimări 30-80% din 
suprafeţe vor putea fi sustrase producţiei agricole în UE. 
Agricultura va continua totuşi să predomine ca bază 
pentru dezvoltarea regională, economie şi ocuparea 
forţei de muncă într-un anumit număr de regiuni. 
 
(292) Un număr mare de regiuni pot rămâne competitive 
graţie unei intensificări sporite a agriculturii lor. Această 
intensificare este favorizată prin metode ale producţiei 
care se bazează mai mult pe logistică şi recurgerea la 
tehnică decât pe aptitudine naturale ale regiunilor. În 
timp ce această abordare face să crească producţia şi 
ameliorează competitivitatea industriei agricole din UE 
(cel puţin pe termen scurt) ea poate de asemenea să aibă 
efecte negative ca de exemplu o micşorare a numărului 
de slujbe, daune crescânde pentru mediu, o reducere a 
diversităţii speciilor şi o uniformizare a peisajelor. 
 

(293) Alte regiuni s-au străduit să lărgească baza 
economiei lor dezvoltând activităţi alternative în 
silvicultură şi în turismul rural. Din acest motiv, 
succesul diversificării se manifestă în special în zonele 
rurale care dispun de un context de mediu adecvat, 
peisaje atrăgătoare şi o situaţie geografică favorabilă în  
raport cu concentrările de populaţie – cum este cazul în 
sudul Germaniei, centrul Franţei şi într-un mare număr 
de regiuni din Europa meridională. Economia Nordului 
Scoţiei şi a insulelor scoţiene, bazată pe mici exploatări 
agricole, reprezintă un alt exemplu de diversificare, 
reuşită obţinută de mai mulţi ani zone rurale îndepărtate 
de concentrările de populaţie. În acest context, 
agricultura câştigă în importanţă, ca activitate de sprijin 
sau complementară. 
 
(294) În cazul zonelor rurale un al treilea mod de a 
reacţiona la mutaţiile economiei agricole este de a face 
producţia mai extensivă. Aceasta se poate realiza mai 
ales graţie unui evantai de măsuri, ca de exemplu 
producţia biologică controlată . În Austria de exemplu, 
suprafeţele exploatate în mod biologic controlat au 
trecut de la 22500 ha şi 1500 ferme în 1990 la 250.000 
ha (7,5% din suprafaţa exploatată) şi 18000 ferme în 
1996. Suprafeţele exploatate în mod biologic au crescut 
şi în Germania, în Suedia, în Finlanda şi în Olanda. 
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(295) Marginalizarea intervine atunci când agricultura 
nu mai este rentabilă economic. Marginalizarea poate 
avea efecte pozitive asupra mediului şi peisajului în 
măsura în care alte utilizări ale solului devin posibile, ca 
de exemplu silvicultura. În schimb, efectele negative 
sunt: exodul eventual al mâinii de lucru din sectorul 
agricol, creşterea riscului de eroziune a solului şi a 
incendiilor de pădure, şi afectarea calităţii peisajului. 
Din acest motiv, marginalizarea poate slăbi baza 
economiei regionale ca de exemplu în Alpi şi Apenini. 
 
(296) Mutaţiile în agricultură ilustrează diversitatea 
evoluţiilor rurale. În mare aceste procese prezintă mai 
multe potenţialităţi decât riscuri pentru regiunile UE. 
Intensificarea oferă oportunităţi de investiţii şi induce 
alte activităţi. Diversificarea poate reduce dependenţa 
de subvenţii şi deschide noi perspective pentru 
conservarea naturii şi protecţia peisajului ca şi pentru 
surse de venit alternativ. Marginalizarea şi extinderea 
pot, în unele regiuni, să amelioreze perspectivele pentru 
protecţia naturii şi pentru măsurile de reîmpădurire. 
 
 
2.3   Transport şi punerea în reţea  
 
(297) Infrastructura europeană de transport şi de 
comunicaţii s-a dezvoltat în principal în contextul 
naţional. Această moştenire este perceptibilă şi azi în 
mari părţi ale UE. Dar pe viitor, politica în materie de 
infrastructură şi de transport va trebui să ţină cont în 
primul rând de obiectivele şi domeniile de acţiune 
politică ale Comunităţii Europene ca şi de cooperarea 
între statele membre. Liberalizarea, creşterea 
eficacităţii, protecţia mediului şi integrarea subreţelelor 
sunt faţade importante. 
 
2.3.1. Probleme de frontieră şi integrare  
a reţelelor 
 
(298) Deşi atât piaţa comună cât şi politica de 
transporturi a Comunităţii au atenuat deja în mod net 
importanţa frontierelor naţionale sunt încă conexiuni în 

reţelele de infrastructuri şi de servicii prost adaptate 
unele la altele, insuficient dezvoltate, chiar uneori 
lipsind. În plus subzistă la fel şi dificultăţi datorate unor 
obstacole fizice, ca de exemplu lanţurile de munţi. În 
domeniul legăturilor feroviare sunt în plus diferenţele 
tehnice între sistemele naţionale – de exemplu în 
materie de semnalizare, de securitate şi de alimentare cu 
energie. Problemele de organizare şi compartimentările 
naţionale ale societăţilor de căi ferate constituie  în calea 
integrării dorite. O dereglare mai avansată, 
standardizarea tehnică şi preţuri competitive sunt 
condiţii de bază pentru o reţea feroviară transnaţională 
integrată. Navigaţia interioară cunoaşte şi ea strangulări 
în traficul transfrontalier. Ameliorarea integrării căilor 
navigabile ca o componentă a unui sistem de transport 
multimodal va necesita investiţii considerabile. În 
rezumat, trebuie să se rezolve mari probleme tehnice, 
financiare şi politico-organizatorice înainte ca UE să 
dispună de o reţea de infrastructură integrată. 
 
2.3.2 Creşterea  fluxului de transport şi  
semnele supraîncărcării 
 
(299) Una din caracteristicile cele mai importante ale 
contextului politicii europene în domeniul 
transporturilor este creşterea constantă a fluxului de 
transport de mărfuri şi persoane. În 1992 volumul 
schimburilor comerciale între cei 12 membri ai epocii se 
cifra la cca.10 miliarde tone de mărfuri. O dată cu 
lărgirea din 1994, începuturile UEM şi deschiderea 
pieţelor Europei Centrale şi Răsăritene această cifră a 
devenit mult mai mare. În timp ce fluxurile de transport 
în interiorul statelor membre sunt în mod net mai mari 
decât fluxurile transfrontaliere, volumul transporturilor 
internaţionale creşte rapid. Cea mai mare parte a 
transporturilor se efectuează încă pe distanţe scurte, iar 
transportul rutier este de departe modul de transport cel 
mai important. Cu cât distanţele de parcurs sunt mai 
lungi, cu atât alte moduri de transport devin mai 
interesante. 
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(300) Cele mai puternice creşteri ale traficului se 
observă în părţi ale UE care au suferit deja cele mai 
puternice presiuni în acest domeniu. Astfel apar 
numeroase strangulări suplimentare în reţeaua de 
transport în special în regiunile urbane şi în spaţiile dens 
urbanizate, ceea ce împiedică atât transportul de 
persoane cât şi cel de mărfuri precum şi transportul pe 
distanţă scurtă şi cel pe distanţă lungă. Aglomerarea 
costă bani şi timp şi dăunează mediului şi condiţiilor de 
viaţă. Chiar coridoarele de transport la scară mare 
manifestă şi ele semne de aglomerare ca de exemplu 
coridoarele Rinului şi Ronului ca şi trecerile de frontieră 
spre Polonia. 
 
(301) Potenţialul în sisteme combinate de transport de 
mărfuri este încă destul de limitat. În condiţiile actuale 
ale pieţei ele nu sunt concurenţiale în raport cu 
transportul rutier, ci doar atunci când trebuie învinse 
obstacole fizice ca în cazul Irlandei, Mării Ioniene, 
Balticii şi Alpilor. Oferta de legături maritime pe 
distanţe scurte nu este nici ea suficient dezvoltată la 
această oră. 
 
(302) În ceea ce priveşte transportul de persoane, 
evoluţiile şi condiţiile actuale sunt puţin mai bune, în 
mod special în ceea ce priveşte combinaţia între 
transportul aerian şi transportul feroviar de mare viteză. 
Zborurile pe distanţe scurte, care consumă proporţional 
mai multă energie pe km/pasager sunt foarte numeroase 
în UE. De exemplu 60% din zborurile în direcţia 
Amsterdam se efectuează pe o rază care nu depăşeşte 
800 km. Trenurile de mare viteză înlocuiesc deja mai 
multe legături pe distanţe scurte pe direcţiile Londra – 
Paris şi Londra-Bruxelles de ex.. Această tendinţă va 
continua cu punerea în funcţiune de noi linii de mare 
viteză. Pentru aceasta nu este necesar întotdeauna să se 
construiască linii noi, căci tehnoloia roată-linie permite 
să se atingă viteze mari şi pe liniile existente. Dacă ar fi 
posibilă creşterea cu 30% a vitezei actuale a trenurilor şi 
dacă pasagerii ar accepta o durată a transportului cu 
50% mai mare decât a zborului (ţinând cont şi de 
pierderile de timp la sosirea şi plecarea de pe aeroport) 
mai mult de 50 de legături între oraşele europene ar 
putea fi asigurate în principal prin linii cu trenuri de 
mare viteză. Asemenea strategii combinate vor contribui 
la descongestionarea aeroporturilor. Pentru distanţele 
lungi, înlocuirea transportului aerian cu trenuri de mare 
viteză cunoaşte totuşi limite, chiar la viteze mai mari de 
300 km/h. 
 
2.3.3   Deficitul de accesibilitate în interiorul UE 
 

(303) O bună accesibilitate a regiunilor europene nu 
ameliorează numai competitivitatea lor ci şi a Europei în 
ansamblul ei. Deservirea unor părţi din Europa este 
insuficientă, ceea ce poate face aceste regiuni mai puţin 
atractive pentru investiţii. Insulele, zonele de frontieră şi 
regiunile periferice sunt în general mai puţin uşor de 
atins decât regiunile centrale şi trebuie găsite soluţii 
speciale şi bine adaptate (cf.Harta 12). De exemplu ţări 
ca Suedia şi Finlanda au pus în aplicare un sistem bine 
dezvoltat de aeroporturi regionale, care asigură o 
accesibilitate la scară europeană datorită bunelor 
legături cu Helsinki şi Stockholm. Datorită deschiderii 
Europei Centrale şi Estice, regiunile situate actualmente 
la graniţele estice ale UE vor deveni mai centrale în 
cadrul Comunităţii. În aceste regiuni, reţelele de 
infrastructuri, cu excepţia ameliorărilor realizate în 
Germania, reflectă vechile demarcări politice. Sunt 
necesare completarea verigilor lipsă în reţea şi 
restabilirea legăturilor între oraşe şi regiuni. 
 
(304) Chiar în zonele mai puţin bine deservite în raport 
cu nivelurile europene oferta efectivă este foarte 
variabilă. Oraşele cele mai importante, legate la mai 
mult de o reţea de transport internaţional-aeroporturi, 
porturi, legături ferate de mare viteză, sunt într-o situaţie 
mai favorabilă decât oraşele mici şi mijlocii din aceeaşi 
regiune. De aceea legăturile între marile oraşe şi oraşele 
mai mici sunt foarte importante pentru compensarea 
diferenţelor în materie de servicii din domeniul 
transportului. Acest lucru este valabil şi pentru regiunile 
din centrul UE. Şi aici trebuie garantată existenţa unei 
reţele secundare eficace care să completeze reţelele 
transeuropene în curs de construcţie. 
 
(305) Ameliorarea deservirii prin transporturi nu 
garantează ea singură o mai bună dezvoltare economică 
a regiunilor respective. Aceasta trebuie susţinută printr-
o politică activă de dezvoltare spaţială. Ameliorarea 
serviciilor de transport va mări la început sfera de 
influenţă a regiunilor cu economie mai puternică. 
Întreprinderile până în acel moment “protejate” prin 
insuficienta lor accesibilitate vor trebui să facă faţă din 
ce în ce mai mult societăţilor mari şi întreprinderilor de 
servicii concurente venind din regiuni mai puternice din 
punct de vedere economic. Această competiţie se va 
întoarce deseori în avantajul regiunilor celor mai 
puternice şi în detrimentul zonelor recent deservite. 
Acesta este motivul pentru care ameliorarea legăturilor 
de transport trebuie să fie completată de alte politici 
sectoriale şi de strategii integrate. 
 
2.3.4   Concentrarea şi coridoarele de dezvoltare 
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Fig. 16: Prezenţa pe Internet 
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(306) Reţelele de infrastructuri conduc deseori la  
întărire în funcţiile lor de poli economici existenţi. 
Regiunile cu o puternică concentrare de activităţi 
economice dispun deseori de importante avantaje 
competitive; investitorii vor prefera probabil să se 
instaleze în aceste regiuni mai curând decât în cele care 
sunt legate insuficient la marile reţele. Este motivul 
pentru care, apar în Europa din ce în ce mai multe 
“coridoare de dezvoltare” care se localizează mai ales în 
regiuni cu urbanizare relativ puternică. Ele sunt deseori 
transnaţionale şi transfrontaliere şi din acest motiv este 
necesară o politică globală de dezvoltare spaţială care să 
depăşească politicile pur naţionale. Tendinţa de 
concentrare priveşte nu numai transportul rutier şi 
feroviar, dar caracterizează şi transportul aerian. 
Legăturile intercontinentale sunt puternic concentrare în 
regiunile centrale ale UE. Liberalizarea transportului 
aerian pare să conducă la o creştere accentuată a 
legăturilor aeriene internaţionale în marile aeroporturi 
din NV Europei, cu toate că densitatea traficului în 
spaţiul aerian este deja mare. 
 
(307) Dacă se ia în considerare o publicaţie foarte 
recentă a Comisiei Europene, 90% din comerţul exterior 
al UE se desfăşoară pe cale maritimă. În NV Europei se 
găseşte o concentrare de mari porturi maritime care 
asigură cea mai mare parte din legăturile internaţionale 
maritime ale Europei. Hinterlandurile funcţionale ale 
acestor porturi acoperă întreaga Europă şi se suprapun 
în mare măsură. Aceste porturi se află într-o puternică 
concurenţă şi încearcă fără încetare să şi amelioreze 
propria poziţie. O mai largă cooperare ar putea fi totuşi 
benefică pentru aceste spaţii şi pentru mediu. Multe 
porturi de la Atlantic şi de Mediterana nu dispun de 
bune legături cu teritoriul din spatele lor aşa cum dispun 
porturile de la Marea Nordului, în aşa fel încât şansele 
lor de a deveni noduri pentru transportul 
intercontinental sunt destul de restrânse. Aceste  oraşe 
portuare joacă totuşi un rol important în cadrul 
economiei lor regionale şi multe dintre ele ar putea să-şi 
dezvolte mai mult potenţialul de port european pentru 
transportul pe distanţe scurte. Punerea în funcţiune a 
unei reţele portuare europene ar putea favoriza 
semnificativ un asemenea proces. În cursul ultimilor 
ani, atât porturile la Atlantic, cât şi cele mediteraneene 
au cunoscut o creştere substanţială a volumului lor de 
trafic. Dezvoltarea economică în Africa de N şi în Asia 
ar putea întări şi mai mult funcţiunea lor de acces la UE 
şi să favorizeze dezvoltarea hinterlandului lor. Aceasta 
ar putea avea repercusiuni importante asupra organizării 
spaţiului european şi a utilizării teritoriului. Întărirea 
transportului maritim ar putea de asemenea să 
descongestioneze transportul terestru în Europa. Situaţia 

fizică şi geografică a “peninsulei” UE ar putea fi astfel 
mai bine valorificată. 
 
2.3.5   Dezechilibre în difuzarea inovaţiei  
şi cunoştinţelor 
 
(308) Telematica este un fenomen care poate avea 
consecinţe importante pentru dezvoltarea spaţială. 
Combinaţia de tehnici noi de radio şi de teledistribuţie a 
tehnicii cablajului şi a unei politici de liberalizare, 
produce servicii noi ca învăţarea la distanţă, tele-
medicina, munca la distanţă şi teleconferinţele. 
Asemenea modalităţi de piaţă electronică permit teoretic 
persoanelor şi întreprinderilor să se  dispenseze de sit în 
alegerea localizării. Posibilităţile care rezultă pentru 
regiunile cele mai îndepărtate pot fi considerabile, cu 
condiţia ca ele să dispună de capacităţi adecvate pentru 
a obţine un profit de această evoluţie. Dezvoltarea 
acestor structuri informatice şi a telecomunicaţiilor 
reprezintă o forţă potenţială importantă pentru o 
integrare mai avansată şi pentru încurajarea întăririi 
competitivităţii oraşelor şi regiunilor UE. Efectele 
“info-structurilor” asupra dezvoltării spaţiale nu pot fi 
încă observate în detaliu. Se pare că ele completează 
infrastructurile convenţionale mai curând decât să le 
înlocuiască ca şi cum cele două se întăresc şi se susţin 
reciproc. De aceea regiunile care dispun de un acces bun 
atât la structurile informatice cât şi la reţelele de 
infrastructuri tradiţionale sunt avantajate. 
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(309) În ciuda marilor progrese, evoluţiile în domeniul 
telematicii sunt mai lente în ţările coeziunii (Grecia, 
Irlanda, Portugalia, Spania) decât în alte părţi din UE 
(cf.Fig.16). În toate regiunile din aceste patru ţări, 
investiţii importante în sistemul de telecomunicaţii. 
Centralele numerice şi legăturile prin fibre optice 
atenuează disparităţile în ofertă. Din 1999 multe regiuni 
din aceste ţări vor dispune de sisteme eficace. Va trebui 
totuşi să se amelioreze şi organizarea, cu scopul ca 
efectele acestor investiţii să se traducă şi prin costuri de 
comunicaţie concurenţiale. Cunoştinţele, educaţia şi 
formarea devin o bază din ce în ce mai importantă 
pentru integrarea şi reuşita economică. Regiunile care 
au un acces limitat sau insuficient la informaţie şi la 
cunoştinţe datorită lipsei de şcoli superioare, de institute 
de cercetare, de programe de formare etc. vor avea 
dificultăţi în a-şi menţine cifra populaţiei şi mai ales de 
a reţine în regiune persoane care dispun de o formaţie 
superioară şi de competenţe mai mari. Aceasta poate 
încă să intensifice mişcările de populaţie în zone care 
dispun deja de o bună infrastructură, crescând presiunea 
asupra acestor zone şi în paralel restrângând perspectiva 
unui mai bun nivel de viaţă pentru regiunile mai slabe 
economic. 
 
2.4   Natura şi patrimoniul cultural 
 
(310) Diversitatea naturii şi a patrimoniului cultural şi 
conservarea lor sunt în pericol în UE. Ameninţarea 
crescândă care apasă aupra acestui patrmoniu pare să 
anuleze progresele realizate în cursul ultimelor decenii 
în materie de protecţia naturii şi a monumentelor. Este 
important să se recunoască că marea diversitate a 
patrimoniului natural şi cultural al Europei, conţine şi 
atuuri şi pericole. Principalele tipuri de zone ameninţate, 
ca de exemplu zonele de coastă, munţii, grindurile 
marine, zonele umede, pădurile şi peisajele culturale 
sunt în primejdie în toată Europa. 
 
(311) Cu marea lor diversitate de biotopuri sensibile, 
coastele sunt foarte importante pentru mediul de viaţă 
uman, pentru turism şi transporturi, pentru industrie, 
producţia de energie, ca şi pentru agricultură şi pescuit. 
Ele sunt în general ameninţate de urbanizare şi de 
turismul de masă ca şi de excesul de îngrăşăminte şi 
poluare. Munţii constituie mediul de viaţă pentru 
animale şi plante sălbatice şi sunt la originea surselor de 
apă pură. Ei nu sunt importanţi numai ca spaţii naturale, 
ci şi ca spaţii economice şi loc de viaţă. Zonele montane 
ale UE sunt frecvent ameninţate de dezvoltarea 
turismului de masă, de construcţia de baraje şi de căi de 
comunicaţie ca şi păşunatul excesiv, eroziune şi 
abandonarea exploatărilor. Grindurile marine, cursurile 

de apă şi lacurile au un rol ecologic foarte important şi 
sunt situri unice pentru descoperiri arheologice. Punerea 
în cultură, scăderea nivelului pânzelor de apă subterane 
şi reducerea aducţiilor ca şi crearea de noi axe de 
comunicaţii reduc puternic numărul, suprafaţa şi 
continuitatea teritorială a grindurilor marine. Fluviile şi 
râurile îşi văd cursul rectificat,revărsările lor sunt oprite, 
sunt construite diguri. Pădurile, “plămânii verzi” ai 
Europei contribuie la protecţia resurselor de apă şi a 
solurilor şi în multe locuri la frumuseţea peisajului. Ele 
reprezintă de asemenea medii de viaţă importante pentru 
floră şi faună şi locuri de destindere pentru oameni. 
Poluarea atmosferică, atacurile insectelor şi ciupercilor 
ca şi incendiile sunt principalele pericole care ameninţă 
pădurile. Nu trebuie uitat că aproape toate zonele care 
sunt considerate ca ameninţate cuprind oraşe, cartiere 
rezidenţiale şi infrastructuri unde oamenii trăiesc şi 
lucrează. 
 
(312) Soluţiile constituie mediul de viaţă al oamenilor, 
animalelor şi plantelor şi  suportul acestei vieţi şi sunt 
din acest motiv o componentă esenţială a echilibrului 
natural. Bogata varietate de soluri din Europa se explică 
în primul rând prin diversitatea factorilor naturali dar ea 
clarifică şi istoria naturală şi culturală diferenţiată a 
Europei. Solurile sunt un loc de descompunere şi de 
echilibrare în ciclurile materiilor naturale, şi aproape 
toată alimentaţia omului, a animalelor şi plantelor 
depinde de fertilitatea lor. Diversitatea acestor soluri şi 
funcţiile lor naturale sunt totuşi puternic ameninţate de 
activităţile umane din multe domenii. 
 
(313) Climatul este şi o componentă a mediului şi una 
din bazele naturale ale vieţii care suferă din ce în ce 
efectele negative ale activităţilor umane. Creşterea 
cantităţii de gaze cu efect de seră produse de om 
modifică temperatura şi distribuţia precipitaţiilor, 
determină deplasarea zonelor cultivabile, pune în 
pericol creşterea plantelor, sporeşte frecvenţa şi 
intensitatea fenomenelor meteorologice extreme. 
 
2.4.1  Pierderea biodiversităţii şi a  
spaţiilor naturale 
 
(314) În ciuda ameninţărilor la care sunt expuse zonele 
vulnerabile, UE se caracterizează încă şi mereu prin 
bogăţia şi varietatea florei şi faunei sale sălbatice. În 
cursul deceniilor trecute, iniţiative internaţionale ca şi o 
înţelegere crescândă din partea publicului a valorii 
acestui patrimoniu cultural au condus la aceea că în 
numeroase state membre, au fost dezvoltate strategii de 
protecţie sub diverse forme, ca de exemplu: 
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• dispoziţii juridice de protecţie pentru zonele 
respective, 

• achiziţia de terenuri de către autorităţi şi de către 
organizaţii neguvernamentale, de exemplu cu 
scopul de a amenaja biotopuri rare, 

• un sprijin pentru proprietarii privaţi în vederea unei 
utilizări a solului care să afecteze mai puţin mediul. 

 
(315) Criteriile clasice de determinare a zonelor 
protejate sunt: importanţa ameninţării care planează 
asupra lor, caracterul lor unic sau rar şi interesul lor din 
punct de vedere al informaţiilor ştiinţifice. În numeroase 
state membre aceste criterii au pus la desemnarea unor 
zone de protecţie a naturii şi unor peisaje protejate. La 
nivel european, directivele UE pentru păsări şi habitate 
au contribuit la salvarea şi protejarea unor zone de 
importanţă europeană. 
 
(316) Fărămiţarea teritorială a zonelor protejate 
reprezintă totuşi o ameninţare gravă pentru patrimoniu 
natural. Eficacitatea măsurilor de protecţie a naturii 
depinde de asemenea de relaţii adecvate cu zonele 
situate situate împrejurul regiunilor protejate. O politică 
de dezvoltare spaţială bine coordonată la nivelul 
diferitelor ierarhii administrative poate contribui, 
împreună cu participarea publicului, la o protecţie a 
habitatelor şi ecosistemelor care să ducă la micşorarea 
pierderii biodiversităţii. Iniţiativa Natura 2000, care 
prevede crearea unei reţele europene este un exemplu la 
nivelul CE. Dar ca aceasta să reuşească, toţi partenerii 
trebuie să ajungă să înţeleagă că protecţia patrimoniului 
natural al Europei contribuie la dezvoltarea durabilă. 
Într-o comunicare adresată Consiliului şi Parlamentului 
european privind o strategie comunitară pentru 
conservarea biodiversităţii, Comisia Europeană 
subliniază rolul important al amenajării teritoriului în 
acest context şi arată cum amenajarea teritoriului poate 
contribui la păstrarea şi valorificarea durabilă a 
ecosistemelor. 
 
2.4.2  Ameninţări asupra resurselor de apă 
 
(317) Poluarea şi supraexploatarea apelor de suprafată şi 
apelor subterane constituie în UE o problemă care 
depăşeşte frontierele. Eploatarea agricolă intensivă 
datorată mai ales politicii agricole comune, determină o 
agravare a problemelor poluării apelor. În unele regiuni, 
poluarea de origine industrială şi casnică a putut fi 
redusă graţie unei politici consecvente de protecţie a 
apelor. Astfel de exemplu calitatea apelor Rinului s-a 
ameliorat sensibil în cursul ultimilor ani. Totuşi, sunt 
încă zone în care poluarea pânzelor de apă subterane şi a 
apelor de suprafaţă compromite serios posibilitatea 

utilizării mai exigente a apei de exemplu, ca apă 
potabilă sau de baie. 
 
(318) Resursele de apă sunt repartizate în mod inegal în 
UE. Dar toate statele membre dispun de resurse 
suficiente pentru acoperirea nevoilor ţării lor. Este totuşi 
o problemă de repartiţie atât geografică cât şi sezonieră. 
Astfel în statele membre meridionale, perioadele de 
secetă corespund în general cu cele de nevoi maxime. 
Aici, dar şi în unele state membre nordice, pot surveni 
lipsuri sezoniere în alimentarea cu apă. 
 
(319) O politică de dezvoltare spaţială integrată poate 
contribui semnificativ la prevenirea inundaţiilor cât şi la 
lupta împotriva lipsei de apă. Cu toate că aceste două 
fenomene îmbracă semnificaţii politice şi teritoriale 
diferite ele sunt la fel de importante pentru o gestiune 
durabilă a utilizării teritoriului. Penuria de apă cât şi 
inundaţiile sunt,în UE, fenomene care nu se datorează 
decât în parte hazardului. Fundamental, sunt amândouă 
probleme structurate datorate unei dezvoltări spaţiale 
inadaptate. Frecvenţa cu care o serie de cursuri de apă 
europene ca Rinul, Moselle sau Padul a crescut în cursul 
ultimilor ani. Inundaţiile au determinat pagube 
considerabile pentru bunurile private dar şi grave daune 
pentru economia publică. Revărsările sunt determinate 
de diferiţi factori din care o mare parte sunt de origine 
mai curând artificială decât naturală ca de exemplu: 
rectificarea cursurilor de apă, urbanizarea zonelor 
naturale inundabile şi utilizări ale solului care 
accelerează scurgerea ploilor în bazinele de recepţie ale 
cursurilor de apă. Cele mai recente revărsări catastrofice 
din Europa au arătat mai ales că: 
 
• digurile şi alte măsuri tehnice de prevenire a 

inundaţiilor nu garantează o securitate de 100%. 
• zonele construite şi alte construcţii sensibile la 

inundaţii din zonele inndabile conţin un potenţial de 
daune considerabil, care continuă să crească. 

 
(320) Chiar şi în regiunile cele mai aride ale UE, unde 
plouă episodic, dar în general foarte tare, se 
înregistrează de câţiva ani o frecvenţă mai ridicată a 
inundaţiilor, ceea a dus la pagube considerabile în 
Spania de exemplu. O utilizare a teritoriului şi o 
gestiune a apelor integrată şi durabilă asupra totalităţii 
bazinului de recepţie al cursurilor de apă reprezintă un 
răspuns rezonabil la această problemă. Se produc tipuri 
de inundaţii foarte diferite. Se pot menţiona aici 
inundaţiile în marile bazine de recepţie cauzate de 
precipitaţii puternice şi prelungite (ca de ex.cele ale 
Rinului şi Meusei, Dunării şi Oderului), inundaţii 
torenţiale cauzate de violente furtuni locale, sau cele 
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datorate în principal unor fenomene meteorologice 
imprevizibile ( ca de ex.în sudul Franţei în ultimii ani). 
Prevenirea pagubelor cauzate de asemenea evenimente 
necesită din punct de vedere al politicii de dezvoltare 
spaţială, o utilizare a solului care să limiteze scurgerile 
în ansamblul bazinului de recepţie şi o afectare a 
teritoriului şi a solului bine adaptată în regiunile cu 
potenţial de scurgere şi de inundaţie. Independent de 
aceasta, măsuri tehnice de protecţie împotriva 
inundaţiilor din partea  organismelor care  gestionează 
apa şi măsuri de protecţie contra catastrofelor sunt 
necesare pentru a limita cât mai mult pagubele. 
 
(321) Problema penuriei de apă din unele părţi ale UE 
se prezintă diferit. Chestiunea cantităţii de apă depinde 
mai ales de neregularitatea spaţială cât şi temporală a 
ploilor care nu corespund de vârfurilor nevoilor de apă. 
Un alt caz particular, tipic mediteraneean, este cel al 
nevoilor locale de apă pentru irigaţii sau pentru 
distracţie. În ţările mediteraneene, agricultura este 
principalul consumator de apă, cu 63% din ansamblul 
nevilor în Grecia, 59%, în Italia, 62% în Spania şi 48% 
în Portugalia. Spaţiul mediteranean este una din 
principalele destinaţii pentru turismul mondial şi în plus 
turismul şi sectorul serviciilor afectează semnificativ 
ciclul ecologic al apei.  
 
(322) Experienţa ultimilor ani a arătat că nu e posibil să 
se ajungă la o utilizare eficace şi durabilă a apei nici la 
prevenirea inundaţiilor fără să se integreze măsuri de 
gestiune economică a apei în gestiunea dezvoltării 
urbane şi a afectării solului (controlul utilizării solului). 
În realitate prevenirea inundaţiilor în marile bazine de 
recepţie europene nu poate fi eficace decât dacaă se 
traduce prin asumarea de responsabilităţi şi de 
intervenţii în materie de utilizare a teritoriului. Acest 
lucru se poate spune şi despre reducerea penuriei de apă. 
O gestiune durabilă a resurselor de apă implică punerea 
în aplicare a unui control eficace al diferitelor utilizări 
ale apei cu ajutorul unor instrumente economice şi de 
planificare. Acest lucru este valabil în special pentru 
irigaţiile agricole şi pentru utilizarea economică a apei 
în industrie, consum casnic şi activităţi artizanale şi de 
servicii. 
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(323) Maniera în care comunităţile locale şi regionale au 
tratat mediul şi au cultivat pământul în decursul 
secolelor a condus la o mare varietate a peisajelor şi la o 
utilizare diversificată a solurilor (cf.hărţii 1.3). Aceste 

peisaje contribuie la identitatea diferitelor regiuni şi 
varietatea lor reprezintă o componentă semnificativă a 
patrimoniului cultural al UE. Cu alte cuvinte, nu sunt 
importante numai din motive de ordin istoric sau estetic 
sau pentru salvarea biodiversităţii, ci sunt de asemenea 
interesante din punct de vedere economic. Graţie 
caracterului unui peisaj, este posibil să se pună în 
evidenţă calităţile unei regiuni şi să se atragă astfel noi 
industrii, turismul sau alţi investitori. Ameninţările care 
apasă asupra peisajelor culturale din UE sunt strâns 
legate de raţionalizarea şi de intensificarea producţiei 
agricole ca şi de abandonarea exploatărilor extensive, în 
unele regiuni. În alte părţi ale UE se manifestă tendinţe 
de marginalizare. Expansiunea oraşelor, parcelările 
izolate, în principal reşedinţe secundare, contribuie de 
asemenea la alcătuirea peisajului cultural. 
 
(324) Degradarea peisajului nu se produce întotdeauna 
de o manieră spectaculoasă. În unele regiuni ea se 
derulează într-un mod progresiv şi aproape fără a fi 
remarcată. Din acest motiv este dificil de conceput o 
strategie specifică pentru protecţia acestor peisaje, căci 
valoarea lor rezidă în compoziţia de ansamblu şi nu în 
elemente izolate. De altminteri peisajele sunt 
indisociabil legate de modul lor de utilizare. Graţie unor 
strategii de dezvoltare spaţială este totuşi posibil să se 
evite modurile de utilizare care deteriorează peisajele de 
interes cultural şi să se limiteze sau să controleze 
efectele negative. Strategii explicite permit de asemenea 
influenţarea dezvoltării spaţiale a peisajelor culturale; 
sunt definite modurile de utilizare dorită a solurilor şi 
celelalte excluse. 
 
2.4.4 Ameninţări crescânde pentru  
patrimoniul cultural 
 
(325) Pentru comunităţile locale, regionale şi naţionale, 
patrimoniul cultural al UE are o mare importanţă atât 
din punct de vedere istoric şi estetic cât şi economic. 
Acest fapt este valabil pentru elemente izolate ca de 
exemplu monumente, edificii şi situri arheologice ca şi 
pentru centre de oraşe şi oraşe istorice. Calitatea şi 
varietatea acestui patrimoniu îmbracă o mare 
semnificaţie pentru UE, pentru Europa şi chiar pentru 
lumea întreagă. Valoarea economică a patrimoniului 
cultural nu trebuie să fie atribuită numai interesului său 
turistic ci şi atractivităţii sale ca sector de investiţii. 
Turismul urban reprezintă circa 30% din turismul 
european.Se prevede că această pondere va creşte în 
medie cu 5% în viitorii ani, ceea ce este net mai mare 
decât ratele de creştere ale vacanţelor tradiţionale la 
munte sau la mare pentru care cifrele aşteptate sunt de 
doar 2 sau 3%. 
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Azore (P) 
 
 
Madera (P) 
 
 
 
 
Canare (S) 
 
Guadelupa (F) 
 
 
Martinica (F) 
 
La Réunion (F) 
 
 
 
Guyana (F) 

zone construite 
 
spaţii cu caracter agricol puternic 
 
spaţii cu caracter agricol redus 
 
păduri 
 
spaţii neîmpădurite seminaturale 
 
zone umede 
 
suprafeţe acvatice 

  Sursa: EEA ETCA/LC şi EEA ETC/NC EEA 
             date de acoperire a terenului 
 
  lipsesc datele pentru insulele Greciei din Marea Egee,  
  insulele spaniole şi portugheze şi pentru departamentele  
  franceze de peste mări 

 
(326) Siturile culturale importante, ca oraşele istorice de 
exemplu, sunt expuse în mod continuu la degradare. Ca 
regulă generală, străzile vechi şi clădirile şi siturile 
istorice sunt protejate în calitate de patrimoniu. Dar, şi 
alte cartiere ale oraşelor istorice suferă exploatarea 

patrimoniului cultural. Unele oraşe – Veneţia, Florenţa 
şi Bruges de exemplu – sunt atât de dominate de turism 
încât ating limitele posibilului în împlinirea vocaţiei lor. 
Numeroase centre de oraşe istorice, în special în mari 
oraşe precum Atena sau Roma suferă în plus de 
poluarea legată de activităţile metropolitane. 

Ansambluri urbane atrăgătoare, mai puţin încărcate de 
istorie şi ca urmare sunt mai puţin strict protejate sunt 
ameninţate de speculaţii imobiliare, uniformizarea 
clădirilor şi faţadelor şi ameliorarea infrastructurii de 
transport. În cursul ultimilor ani, autorităţile naţionale şi 
locale au adoptat deja numeroase măsuri pentru salvarea 

patrimoniului. Strategiile de dezvoltare spaţială care 
integrează abordările respective ale diferitelor sectoare 
contribuie la micşorarea presiunii crescânde la care este 
supus patrimoniul cultural. 
 

 Harta 13: Categorii principale de ocupare a solului
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3. Selecţia de programe şi linii directoare pentru  
o amenajare a teritoriului integrată 
 
3.1   Programe de susţinere a UE având un impact teritorial 
 
 

Unele fonduri ale UE au menirea de a susţine 
proiecte integrate de dezvoltare spaţială. 
 
Coeziunea economică şi socială 
Sub acoperirea reglementărilor fondurilor 
structurale, cele patru fonduri principale care 
încurajează coeziunea economică şi socială sunt: 
Fondul european de dezvoltare regională FEDER, 

Fondul social european FSE, Fondurile Europene 
de orientare şi garanţie agricolă FEOGA – 
secţiunea “Orientare” şi Instrumentul financiar de 
orientare a pescuitului – IFOP. În ceea ce priveşte 
proiectele de dezvoltare spaţială iniţiativa 
comunitară INTERREG II C şi acţiunile pilot 
inovatoare realizate în baza art. 10 al FEDER au o 
semnificaţie specifică. 

 
Programul TERRA, ansamblu de proiecte în 
cadrul art. 10 al FEDER, se adresează unor reţele 
de autorităţi publice locale şi regionale competente 
în materie de dezvoltare spaţială. Aceste proiecte 
sunt interregionale. Ele încurajează cooperarea şi 
schimbul de experienţă între puterile publice locale 
comparabile din punct de vedere geografic, cu 
scopul de a dezvolta soluţii comune. O iniţiativă 
urmăreşte de exemplu să expună problemele şi să 
prezinte abordarea unor soluţii în ceea ce priveşte 
dezvoltarea durabilă a bazinelor fluviale. 
Programul RECITE susţine, de asemenea, în baza 
art. 10 din FEDER, proiecte interregionale şi reţele 
de puteri publice regionale şi locale în cadrul UE. 
 
Promovarea cooperării cu PECO ca şi cu ţările 
mediteraneene 
Unele instrumente financiare au ca obiectiv să 
încurajeze dezvoltarea în interiorul UE şi pe 
ansamblul Europei printre care programele 
PHARE (state din Europa Centrală şi ţările 
baltice), TACIS (noile state independente din fosta 
URSS şi Mongolia) şi MEDA (state riverane din 
Sudul regiunii mediteraneene) joacă un rol 
important. 
 
Programul PHARE – pentru ţările din Europa 
Centrală şi ţările baltice susţine pregătirea ţărilor 
candidate pentru aderare la UE. Aceasta se traduce 
esenţial prin acordarea de subvenţii permiţându-le 
să-şi satisfacă exigenţele legate de procesul de 
transformare dar şi printr-o serie întreagă de 
diverse alte activităţi, din care în mod special 
partea din program care priveşte  cooperarea 
transfrontalieră. 
Regiuni din ţările în chestiune, situate la frontierele 
externe ale UE, participă la acest program. Acesta 

dezvoltă abordări complementare pe lângă 
iniţiativele comunitare INTERREG II A şi 
INTERREG II C, şi are astfel ca obiectiv 
promovarea cooperării transfrontaliere şi 
transnaţionale între statele membre şi nemembre 
ale UE. El încurajează de asemenea proiectele 
multisectoriale. 
 
Programul TACIS – susţine transferul de 
informaţii, schimbul de experienţă, crearea de 
parteneriate, de proiecte comune, de reţele şi 
proiecte pilot. Programele regionale sunt dotate, 
din 1996, cu o linie bugetară pentru cooperarea 
transfrontalieră, care permite încurajarea atât a 
proiectelor la frontierele UE cât şi a proiectelor cu 
alte ţări din Europa de Est şi Europa Centrală. 
Punctele forte sunt reţelele, soluţiile la problemele 
ecologice ca şi cooperarea la scară locală 
(totdeauna la nivel transfrontalier). 
 
Programul MEDA – finanţează dezvoltarea de 
proiecte de cooperare şi schimbul de experienţă şi 
de know-how între ţările UE şi statele nemembre 
din sudul Mediteranei. Cooperarea ţine cont de 
politicile speciale având repercusiuni importante 
asupra dezvoltării spaţiale, precum politica 
transporturilor şi are ca obiectiv încurajarea creării 
progresive a unei zone a liberului schimb. 
 
Protecţia mediului 
LIFE este un instrument de finanţare pentru 
proiecte ecologice inovatoare şi încurajează în 
acest context cooperarea între ţările membre UE. 
Gestiunea durabilă a solurilor, constituie unul din 
punctele forte ale programului: 
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3.2  Programele INTERREG II C 
 

Programele transnaţionale se repartizează pe trei 
domenii: cooperarea în materie de dezvoltare 
spaţială în general, stăpânirea consecinţelor 
inundaţiilor, prevenirea secetei. Programele 
generale de dezvoltare spaţială aprobate de 
Comisia Europeană pentru a primi o finanţare 
comunitară (în număr de 7 la ora actuală) sunt 
prezentate mai jos. Contrar lui INTERREG II A 
(Cooperare transfrontalieră), cooperarea 
transnaţională conform INTERREG II C se 
întinde pe regiuni mult mai vaste (cf. Hărţii 4, cap. 
A.4.3.). Gama de obiective se inspiră din 
orientările INTERREG II C, care sunt în acord cu 
concepţiile SDEC. 
 
Obiectivele sunt următoarele: 
• să contribuie la dezvoltarea unei amenajări 

echilibrate a teritoriului UE, luând de o 
manieră ordonată şi disciplinată măsuri care 
exercită o influenţă asupra amenajării 
teritoriului, dezvoltând reţele de comunicaţii 
adecvate, reducând diferenţele de dezvoltare 
şi elaborând strategii vizând o coeziune 
economică şi socială durabilă, 

• să amelioreze impactul politicilor UE în 
materie de dezvoltare spaţială şi 

• să ajungă, în privinţa regiunilor 
transnaţionale, la o ameliorare a cooperării 
între instanţele naţionale competente în 
materie de dezvoltare spaţială cu scopul de a 
defini priorităţile de dezvoltare pentru 
regiunile transnaţionale şi transfrontaliere. 

 
Programele de cooperare în materie de  
dezvoltare spaţială: 
- Regiunea M. Nordului 
- Regiunea Balticii 
- Faţada Atlanticului 
- Europa de S-V 
- Mediterana Occidentală şi Alpii Latini  

(MO-AL) 
- Spaţiul Europei Centrale, Adriaticii, Dunării 

şi Europei de SE (CADSES) 
- Ariile metropolitane ale Europei de N-V 

(AMNO) 
 

 
 

Domenii de acţiune  
programate 

Regiunea 
mării 
Nordului 

Regiunea 
Baltică Faţada 

Atlantică
Europa de 
Sud-Vest Mediterana 

Occidentală şi 
Alpii Latini 

CADSES Zone 
metropolitane 
ale Europei de 
Nord/Vest 

Dezvoltarea de procese de planificare 
comune şi de strategii de programe 
integrate 

 x    x x 

Dezvoltarea de sisteme urbane policentrice x x  x x x  
Dezvoltarea zonelor rurale    x x   
Ameliorarea raporturilor între oraşe şi sate x x x x x  x 
Dezvoltarea de sisteme de circulaţie 
multimodale şi acces imbunătăţit la 
infrastructuri x x x x x x x 

Acces mai bun la cunoştiinţe şi informaţii x  x    x 
Conservarea moştenirii naturale şi culturale x x x  x x x 
Dezvoltarea economică a sectorului de 
turism x x x  x   

Asistenţă tehnică x x x x x x x 
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Programele urmăresc obiectivele citate mai sus 
după un dozaj şi o orientare variabile. În acest scop 
un anumit număr de priorităţi (subprograme şi 
subdiviziuni în măsuri şi câmpuri de acţiune  

respective) au fost definite pentru fiecare program. 
Acestea se raportează după combinaţii variabile, la 
opţiunile politice menţionate în capitolul A3. 

 
 

 
 

 
 
3.3  Acţiuni Pilot – sub egida art. 10 FEDER pentru amenajarea teritoriului 
transnaţional

 
 

 
 

ARCHIMED – Mediterana de SE – Participanţi – 
Grecia, Italia (Cipru, Malta)  

Obiective: 
• dezvoltarea de sisteme de transport ecologic 

multimodale şi integrarea insulelor în sistemul 
internaţional de transport; 

• ameliorarea cooperării în domeniul navigaţiei, 
ameliorarea calităţii şi eficacităţii în domeniul 
protecţiei apelor şi securităţii circulaţiei pe 
mare; 

• turism de calitate, ameliorarea eficacităţii 
serviciilor şi infrastructurii turistice; 

• ameliorarea protecţiei naturii şi a siturilor 
naturale şi creşterea biodiversităţii; 

• cunoştinţe factuale mai exacte şi sistematice 
ale stării patrimoniului cultural şi 
ameninţărilor care apasă asupra lui ca şi 
păstrarea şi ameliorarea calităţii peisajelor; 

• promovarea mediului în chip de factor de 
dezvotare în regiunea mediteraneeană. 

 
 
Periferie Nord.  Participanţi: Finlanda, Suedia, 
Marea Britanie, (Norvegia) 
Obiective: 
• Primul obiectiv constă în obţinerea, graţie unui 

schimb de experienţă internaţional, a unei 
ameliorări a prestărilor de servicii şi a creării 
de valori, ţinând cont de o dezvoltare durabilă. 
Aceasta cuprinde cooperarea în domeniul 
amenajării teritoriului dat fiind ca dezvoltarea 
activităţilor economice şi a serviciilor sociale 
în regiunile eligibile este inclusă. Nu este 
vorba de a obţine un proces de planificare 
comun ci numai de a îmbunătăţii schimburile 
de experienţe, 

 
 

• Strategia comună are drept scop dobândirea de 
cunoştinţe noi privind soluţiile inovatoare şi 
adaptate la o economie durabilă. Acestea 
include producţia, serviciile şi utilizarea 
solului, ţinând cont în mod special de 
condiţiile specifice regiunilor periferice din 
Nord ca de exemplu slaba densitate a 
populaţiei,climatul şi importanţa distanţelor. 

 
Spaţiul Alpin /Alpii Orientali 
Participanţi: Germania, Italia, Austria,  
(Elveţia, Slovenia) 
Obiective: 
• continuarea elaborării de viziuni şi de strategii 

comune în materie de dezvoltare spaţială pe 
baza documentului “Principii pentru o politică 
europeană de amenajare a teritoriului” 
(Leipzig) ca şi a altor documente importante 
(Veneţia 1996), 

• susţinerea reţelelor transnaţionale, 
transfrontaliere şi transeuropene între 
comunele şi regiunile Alpilor, în special în 
domeniul amenajării teritoriului, 

•  ameliorarea şi dezvoltarea de activităţi socio-
economice durabile ca şi de reţele de transport 
locale care să protejeze mediul, mai ales în 
regiunile unde echilibrul ecologic este 
ameninţat. Dezvoltarea de noi forme de 
sensibilizare a populaţiei locale şi de stimulare 
a angajării ei în sustinerea şi controlul 
regiunilor fragile şi ameninţate, 

•  testarea de linii de acţiune inovatoare într-o 
regiune prezentând un puternic potenţial de 
conflict între proprietatea economică şi 
protecţia naturii. 
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“Poartă” la Mediterana. 
Participanţi: Spania, Portugalia, (Maroc) 
Obiective: 
• lupta împotriva degradării şi pierderii 

patrimoniului natural şi cultural, 
• contribuţia la crearea unei perspective 

europene de dezvoltare spaţială prin 
ameliorarea diversităţii culturale a teritoriului, 

• identificarea şi evaluarea diferenţelor între 
formele de viaţă urbană şi rurală, 

• creşterea competitivităţii celor trei ţări 
participante graţie unei mai bune folosiri a 
patrimoniului cultural comun. 

 

Cele trei puncte forte prevăzute pentru 
dezvoltare sunt următoarele: 
• ameliorarea cunoştinţelor asupra patrimoniului 

cultural comun şi evaluarea acestuia, 
• protecţia integrată şi durabilă a patrimoniului 

comun graţie unor studii privind durabilitatea 
şi practicabilitatea, 

• evaluarea patrimoniului în domeniul 
arhitecturii în chip de factor de dezvoltare 
economică prin intermediul unor proiecte 
concrete. 

 

  
 
 
3.4    Linii directoare în materie de dezvoltare spaţială 
 
 

Exemplu:’’Viziuni şi strategii în privinţa Balticii 
2010’’ elaborate de Danemarca, Suedia, Finlanda, 
Norvegia, Germania, Rusia, Estonia, Letonia, 
Lituania, Belarus şi Polonia. 
 
Condiţii iniţiale 
Regiunea Balticii cuprinde zone naturale de mare 
valoare care sunt ameninţate datorită dezvoltării 
rapide actuale. În numeroase oraşe, calitatea 
mediului se degradează datorită creşterii circulaţiei 
rutiere, a poluării aerului şi apei, îmbătrânirii 
patrimoniului construit, a unei ocupări inadecvate a 
solului, a unui tratament necorespunzător al 
deşeurilor şi altor probleme.În alte domenii, 
pagubele aduse mediului necesită o asistenţă 
imediată. Caracterul urgent al acestor probleme nu 
trebuie totuşi să împiedice aceste ţări să conceapă 
soluţii realizabile pe termen lung. Acesta este 
obiectivul schemei de dezvoltare spaţială pentru 
regiunea Balticii. 
 
Scop şi statut 
Schema de dezvoltare spaţială pentru regiunea 
Balticii reprezintă o primă etapă permiţând să 
creeze un cadru pe termen lung pentru cooperarea 
în numeroase domenii. El trebuie să permită 
evitarea realizării unor acţiuni izolate şi o risipă a 
resurselor.  Nu este vorba de un “plan general”, dar 
el furnizează serviciilor competente un context care 
le permite să-şi traseze propria lor politică în 
materie de dezvoltare spaţială. 

Obiective: 
Schema se concentrează asupra a trei domenii: 
• un sistem urban de importanţă internaţională, 
• legături efective şi durabile între oraşe, 
• dezvoltarea susţinută a regiunilor specifice (de 

coastă, insule, regiuni frontaliere, mediu rural, 
rezervaţii naturale). 

 
Domeniile de activitate corespunzătoare au ca 
obiectiv: 
• încurajarea acţiunilor concrete care sunt în 

acord cu schema, 
• să încurajeze o dezvoltare echilibrată a 

regiunii Baltice ca şi 
• să urmărească dezvoltarea schemei în materie 

de dezvoltare spaţială 
 
Până în prezent lucrările cuprind: 
• convocarea de reuniuni regulate ale miniştrilor 

însărcinaţi cu amenajarea teritoriului cu 
scopul de a întocmi strategii astfel încât să 
actualizeze programul de acţiune, 

• elaborarea de propuneri pentru proiecte pilot 
selecţionate, 

• crearea unui program de cercetări ca şi 
• promovarea activităţii instituţiilor de cercetare 

în materie de dezvoltare spaţială în cadrul unei 
reţele
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4  Date de bază pentru ţările candidate la aderare şi  
Statele membre 

 

Populaţia 1997 PIB 1997 Sectorul agricol Şomeri1997 Ţări Suprafaţa 

în mii km2 în 
milioane** 

locuitori 
per km2 

ECU per 
locuitor 

(PPA)*** 

per locuitor 
(PPA) 

UE-15=100 

în % din  
VA brută 

totală1997* 

în % de 
angajaţi 
1997* 

rate ale 
şomajului 

în %** 

Ungaria 93,030 10,1530 109 8.900  47  6,7  7,9 8,1  
Polonia 312,690 38,6600 124 7.500  39  5,9  20,5 11,2  
România 238,390 22,5260 94 5.800  31  20,1  39,0 6,0  
Slovacia 49,030 5,3870 110 8.900  47  6,0  8,6 11,6  
Letonia 64,589 2,4584 38  5.100  27  7,4  18,3 14,4  
Estonia 45,227 1,4538 32  7.000  37  6,3  9,9 10,5  
Lituania 65,301 3,7040 57  5.800  31  12,7  21,9 14,1  
Bulgaria 110,990 8,2830 75  4.400  23  15,4  24,4 15,0  
Cehia 78,870 10,2991 131  12.000  63  5,0  5,8 4,7  
Slovenia 20,270 1,9849 98  13.000  68  4,4  10,1 7,3  
PECO 10 1.078,387 104,891 97         n.d.  
Cypru 9,251 0,746 81  n.d.  n.d.  4,5  10,0 3,4  
      în % din  

VA brută totală 
1995** 

 
 

în % de 
angajaţi 

1995* 

 

Belgia 30,518 10,154 333 21.470 113 1,7 2,7 9,2  
Danemarca 43,094 5,236 122 21.850 115 3,7 4,4 5,5  
Germania 356,974 80,567 226 21.090 111 1,0 3,2 10,0  
Grecia 131,957 10,266 78 12.920 68 14,7 20,4 9,6  
Spania 504,782 38,910 77 14.820 78 3,7 9,3 20,8  
Franţa 543,956 56,818 104 19.760 104 2,5 4,9 12,4  
Irlanda 70,285 3,605 51 18.620 98 7,5 12,0 10,1  
Italia 301,302 56,648 188 18.810 99 2,9 7,5 12,1  
Luxemburg 2,856 0,416 146 30.140 162 1,5 3,9 2,6  
Olanda 41,685 15,335 368 20.140 106 3,6 3,8 5,2  
Austria 83,845 7,906 94 21.280 112 2,4 7,3 4,4  
Portugalia 92,27 9,848 107 13.300 70 5,1 11,5 6,8  
Finlanda 338,144 5,112 15 18.620 98 5,2 7,8 13,1  
Suedia 449,956 8,837 20 19.000 100 2,1 3,3 9,9  
Marea Britanie 241,752 57,854 239 18.810 99 1,6 2,1 7,0  

UE-15 3.233,376 367,512 114 19.000 100 2,4 5,3 10,7  
 

*     Sursa: Comisia Comunităţilor europene: Raport periodic al Comisiei asupra progreselor efectuate în vederea aderării. Bruxelles 1998 (Versiune Internet) 
**    Sursa: State ale UE- Eurostat 1999: Eurostatistik, Daten zur Konjunkturanalyse – Themenkreis 1, Reihe B.Bruxelles 1999; PECO – Eurostat 1999: annuaire       
      statistique pour les PECOs 1998. Bruxel 1999. 
***    PIB pe locuitor în PPA pentru membrii PECO – se referă la date amalizate la începutul proiectului de comparare internaţională 1996 referitor la parităţile  
      puterilor de cumpărare, (OCDE, Eurostat, Oficii de statistică naţionale). Ratele de schimb la parităţile puterii de cumpărare sunt utilizate în locul ratelor de     
      schimb oficiale pentru a evalua nivelul de viaţă relativ. Diferenţele de costuri dintre ţări sunt luate în consideraţie.  
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