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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru agricultură și dezvoltare 
rurală, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce
urmează a fi adoptată:

1. invită Comisia să elaboreze o strategie globală pentru zonele defavorizate intermediare, 
reducând astfel discrepanțele existente între statele membre în ceea ce privește sprijinul 
acordat acestor zone;

2. consideră că lupta împotriva depopulării zonelor rurale trebuie să facă parte din strategia 
pentru zonele defavorizate din UE; consideră că este necesar să se aibă în vedere criteriul 
„depopulării” în cadrul „reglajului fin” pe care trebuie să-l realizeze statele membre atunci 
când stabilesc harta zonelor defavorizate intermediare;

3. consideră că noul regim ar putea determina transferul ajutoarelor din anumite regiuni 
către altele, drept pentru care ar fi necesar ca zonele care pierd statutul de zonă 
defavorizată intermediară să beneficieze de o perioadă de tranziție suficientă pentru a se 
adapta la noua situație;

4. invită Comisia ca, atunci când definește zonele defavorizate, să țină seama de toate 
pozițiile exprimate, în cadrul consultărilor publice, de către statele membre, autoritățile 
regionale și locale și colectivele agricole interesate;

5. susține că, atunci când se stabilește harta zonelor defavorizate intermediare, trebuie să se 
țină seama de criterii naționale obiective care să permită adaptarea definiției zonelor la 
realitatea națională și regională a fiecărei țări;

6. solicită ca, atunci când are loc „reglajul fin”, să nu fie excluse în mod sistematic zonele 
care au depășit, prin intermediul tehnicilor agronomice, handicapurile naturale ale 
terenului, în special cele cu un nivel scăzut al venitului agricol și cu puține alternative de 
producție.


