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Pergunta com pedido de resposta oral O-000067/2018 

à Comissão 
Artigo 128.º do Regimento 

Iskra Mihaylova 
em nome da Comissão do Desenvolvimento Regional 

Assunto: Agenda da UE para as zonas rurais, montanhosas e isoladas 

1. O PIB per capita em zonas não urbanas corresponde a 70% da média da UE, ao passo que 
alguns habitantes das zonas urbanas têm um PIB per capita que ascende a 123% da média da 
UE. Que medidas tenciona a Comissão pôr em prática durante o próximo período de 
programação, no sentido de garantir que os cidadãos das zonas não urbanas beneficiam das 
mesmas oportunidades que os habitantes das cidades? 

2. A Comissão apoia o pedido do Parlamento de estabelecer uma agenda da UE para as zonas 
rurais, montanhosas e isoladas, bem como um pacto para as aldeias inteligentes, com vista a 
garantir uma abordagem mais eficaz, integrada e coordenada das políticas da UE que têm 
impacto nestas zonas? 

3. Tendo em conta o artigo 174.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia que 
estabelece a obrigação de consagrar especial atenção a estas zonas, em termos de coesão 
económica, social e territorial, a Comissão concorda com a integração das necessidades e dos 
desafios das zonas rurais, montanhosas e isoladas em todas as políticas concebidas para 
cumprir as prioridades da UE, nomeadamente o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, 
a segurança alimentar, a inclusão social, a igualdade de género, as alterações climáticas e a 
qualidade do ar, a criação de emprego, a digitalização e um mercado interno eficaz? 

4. De que forma planeia a Comissão apoiar a criação de uma agenda da UE para as zonas rurais, 
montanhosas e isoladas e desenvolver um quadro estratégico para o seu desenvolvimento 
sustentável, em articulação com as estratégias específicas para as regiões mais atrasadas e 
periféricas, a fim de cumprir os objetivos da «verificação rural», das aldeias inteligentes, do 
acesso aos serviços públicos, das soluções energéticas descentralizadas, da digitalização, da 
formação e da inovação? 
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