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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. consideră că Europa și regiunile sale au nevoie de o nouă și puternică PAC, care să 
stimuleze dezvoltarea și să îmbunătățească concurența pe piețe internaționale, care să fie 
orientată într-o mai mare măsură spre piață și să țină seama de interesele publice, precum 
securitatea alimentară, conservarea biodiversității, buna gestionare a apelor și a pădurilor 
și dezvoltarea durabilă, bazată pe educație și cunoaștere, și care, în același timp,să 
genereze coeziune;

2. subliniază că ar trebui menținut sistemul plăților directe pentru a se asigura în continuare 
concurența, stabilitatea economică, venituri decente pentru agricultori și dezvoltarea 
durabilă a sectorului agricol al UE, precum și securitatea alimentară și ecologică în UE, 
garantându-se astfel o bună punere în aplicare a altor politici și strategii, inclusiv a 
Strategiei Europa 2020; consideră, în acest sens, că trebuie elaborate criterii obiective și 
transparente pentru a asigura acordarea unui nivel adecvat de sprijin direct în întreaga UE 
și pentru a putea renunța la criteriile folosite în prezent pentru alocarea de fonduri din 
cadrul sistemului de plăți directe;

3. consideră că PAC ar trebui să țină seama într-o măsură mai mare de potențialul, 
problemele și nevoile micilor exploatații familiale; subliniază necesitatea diversificării 
veniturilor de care beneficiază aceste exploatații, precum și necesitatea dezvoltării 
competențelor antreprenoriale și a creării de noi locuri de muncă în zonele rurale;

4. constată că potențialul regiunilor și zonelor rurale nu se reduce la resursele naturale, care 
le permit acestora să joace un rol social și economic, ci aceste zone reprezintă, în primul 
rând, locul în care sunt produse alimentele necesare asigurării securității alimentare și din 
care provin materiile prime esențiale pentru industrie și pentru obținerea de energii 
regenerabile, reprezentând, de asemenea, o sursă de bunuri ecologice, peisagistice, 
turistice și imateriale, printre care tradițiile și aspectele culturale, cum ar fi moștenirile 
culinare sub forma produselor locale; 

5. subliniază că normele actuale privind alocarea fondurilor din cel de-al doilea pilon au fost 
stabilite pe baza criteriului de coeziune, adică pe baza diferențelor în ceea ce privește 
dezvoltarea rurală și agricolă existente la nivelul regiunilor și al statelor membre; 
consideră, având în vedere că aceste diferențe continuă să existe, că ar trebui păstrate 
criteriile și modalitățile actuale de finanțare a dezvoltării rurale, în special în contextul 
extinderii pilonului 2 pentru a ține seama de obiectivele strategiei Europa 2020; subliniază 
că, în acest scop, vor fi necesare o bună coordonare și repartizare a sarcinilor între PAC și 
politica de coeziune;


