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Viitorul politicii de coeziune în Uniunea Europeană,
între convergenţă şi competitivitate
(Bucureşti, Hotel Intercontinental, 6 decembrie 2011)

– SINTEZĂ –
Marţi, 6 decembrie a.c., a avut loc cea de-a 31-a conferinţă în cadrul ciclului de manifestări intitulat
„România-Franţa: împreună în Europa”, care are rolul de a contura o perspectivă franco-română asupra
provocărilor integrării României în Uniunea Europeană. Conferinţa a fost susţinută de domnul
Emmanuel Berthier, Delegat interministerial pentru amenajarea şi competitivitatea teritoriilor (DATAR)
şi s-a bucurat de prezenţa Excelenţei sale domnul Henri PAUL, Ambasadorul Republicii Franceze în
România. Întâlnirea a fost moderată de dra Agnes Nicolescu, şef a.i. al Biroului de Studii şi Analize din
cadrul Institutului European din România.
În deschiderea conferinţei, Excelenţa Sa domnul Henri Paul, Ambasadorul Franţei în România, a evocat
contextul în care are loc evenimentul, făcând referire la provocările pe care le întâmpină România în
accesarea fondurilor europene şi la diferenţele vizibile între regiunile ţării în ceea ce priveşte dezvoltarea
teritorială. Cu acest prilej el a salutat numirea unui ministru pentru fondurile europene, precizând că
aceasta este o măsură cu efecte pentru viitor. Domnul Henri Paul a subliniat că există o dorinţă vizibilă
de dezvoltare a regiunilor din România şi că acest lucru se poate concretiza într-o reducere a diferenţelor
dintre zonele mai dezvoltate şi cele mai puţin dezvoltate. Acesta a adăugat că, în contextul actual al crizei
economice, politica de coeziune şi de dezvoltare regională devine şi mai importantă.
Domnul Emmanuel Berthier, Delegat interministerial pentru amenajarea şi competitivitatea teritoriilor
(DATAR), a subliniat, în deschiderea discursului său, importanţa acestei teme centrale pentru viitorul
Europei. Domnul Berthier este coordonatorul unei echipe formate din 180 de persoane, aflată în
subordinea Primului ministru, care pregăteşte şi coordonează politicile de amenajare a teritoriului la nivel
statal. Această structură coordonează de asemenea punerea în aplicare în cadrul politicii de coeziune a
programelor europene finanţate din fondurile structurale (FEDR, FSE) şi asigură monitorizarea
interministerială a acţiunilor de cooperare transfrontalieră şi transnaţionale. Aria de expertiză a acestei
structuri cuprinde şi competenţe în domeniul competitivităţii şi inovaţiei teritoriale.
În prima parte a discursului său, dedicată evoluţiei istorice a politicii de coeziune, domnul Berthier a
evocat procesul de dezvoltare regională la nivel european, început cu adoptarea Tratatului de la Roma,
din 1957, şi continuând până în 2000. După anul 2000, priorităţile au fost modificate, punându-se accent
pe inovaţie şi pe reprofesionalizarea în domeniul forţei de muncă.
Reprezentantul DATAR şi-a continuat prezentarea făcând referire la aspectele metodologice din aria sa de
expertiză. Acesta a subliniat importanţa corelaţiei între politicile europene şi a menţionat că obiectivul
principal al acestei politici de coeziune este coordonarea regională optimală, fapt ce necesită existenţa
unor organisme intraministeriale puternice. A mai fost subliniat contribuţia politicii de coeziune la
creşterea economică a Europei, la ameliorarea capacităţii de inserţie profesională precum şi la
cofinanţarea realizării a peste 2.000 km de autostrăzi şi 4000 km de căi ferate.
Invitatul a declarat că dezechilibrele dintre regiuni s-au accentuat în ultimii ani, atrăgând atenţia asupra
faptului că această tendinţă de polarizare trebuie evitată. Cu toate acestea, domnul Berthier s-a declarat
un susţinător al proiectului Grand Paris, ce va lega Parisul de localităţile adiacente printr-un sistem
automatizat de transport în comun. Acesta şi-a motivat poziţia prin prisma faptului că Parisul reprezintă
un motor de dezvoltare şi pentru celelalte regiuni ale Franţei, urmând să se ajungă astfel la o dezvoltare
ce va căpăta aspecte uniforme în timp. Este vorba deci de o polarizare asumată, construită în jurul unor
aglomerări economice importante (clustere). Prin intermediul acestor structuri dar şi printr-o

infrastructură modernă, guvernul francez a asigurat legături strânse între capitala ţării şi regiunile din
jurul ei, impulsionând dezvoltarea acestora din urmă.
În ultima parte a alocuţiunii sale, domnul Berthier s-a referit la viitorul politicii de coeziune. Aceasta
trebuie să fie orientată spre ţinte clare, iar cooperarea cu colectivităţile teritoriale trebuie îmbunătăţită.
Potrivit invitatului, politica de coeziune şi dezvoltarea regională rămân obiective centrale ale politicii UE,
dar scopul principal trebuie să fie asigurarea competitivităţii Europei pe plan mondial.
În încheierea conferinţei, moderatoarea evenimentului, dra Agnes Nicolescu, a punctat elementele
cheie ale prezentării susţinute de către invitatul francez şi a deschis sesiunea de întrebări şi comentarii. O
problemă ridicată de participanţii la conferinţă a fost aceea a evoluţiei tendinţelor în domeniul
guvernanţei politice şi economice europene. În contextul dezbaterii interne privind proiectul de
regionalizare, domnul Berthier consideră că Europa de mâine va fi ceea ce statele membre doresc să
facă din ea. Invitatul a adăugat că politica europeană de coeziune nu neglijează regiunile mai puţin
dezvoltate, scopul fiind micşorarea diferenţelor dintre acestea şi a încheiat prin a menţiona că viitorul
european va depinde de dorinţa colectivă a statelor membre.
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