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SUGESTII

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

- având în vedere raportul adoptat de Comisia Europeană la 17 iunie 2020 privind 
impactul schimbărilor demografice în Europa,

A. întrucât regiunile din Europa se confruntă în prezent cu schimbări demografice 
profunde, cum ar fi rata scăzută a natalității, îmbătrânirea populației și un exod rural 
continuu;

B. întrucât, în contextul pandemiei, este esențial să se revizuiască politicile și instrumentele 
care abordează provocarea demografică,

1. subliniază că pandemia de COVID-19 trebuie să constituie un punct de cotitură pentru 
politicile legate de provocarea demografică și să creeze noi oportunități de dezvoltare 
economică și socială în zonele rurale;

2. subliniază că procesul continuu de depopulare a zonelor rurale nu are doar consecințe 
economice și sociale grave, ci și afectează negativ realizarea obiectivelor ambițioase ale 
Pactului verde;

3. îndeamnă Comisia ca, la elaborarea Strategiei „de la fermă la consumator” și a 
Strategiei în domeniul biodiversității, să prezinte soluții concrete pentru menținerea 
populației în mediul rural;

4. sprijină inovarea și digitalizarea în vederea promovării unui mediu rural viu și dinamic; 
invită Comisia ca, inspirându-se din inițiativele privind orașele și satele inteligente, să 
elaboreze un nou instrument care să încurajeze dezvoltarea de întreprinderi nou-
înființate în zonele rurale și, astfel, dezvoltarea țesutului economic și de producție al 
acestora;

5. deplânge faptul că acordul privind cadrul financiar multianual nu demonstrează nivelul 
de ambiție necesar pentru a înfrunta provocările legate de schimbările demografice; 
regretă reducerile aferente celor două principale instrumente comunitare menite să 
promoveze dezvoltarea sustenabilă a zonelor rurale, și anume politica de coeziune și 
PAC.


