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SUGESTII

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

1. constată că fenomenele de pauperizare și de excludere nu sunt specifice zonelor urbane, ci 
afectează, în egală măsură, zonele rurale, chiar dacă aici acestea pot adopta forme 
specifice, în special din cauza faptului că, în mediul rural, excluderii sociale i se adaugă 
excluderea teritorială și faptului că, în aceste spații excluse din dezvoltarea economică, 
sunt afectate toate categoriile sociale care trăiesc aici;

2. subliniază că, deși femeile joacă un rol central în economia rurală, acestea sunt aproape 
complet invizibile la nivelul instanțelor de decizie și, în consecință, trebuie luate măsuri la 
toate nivelurile, pentru ca femeile să fie mai bine reprezentate în cooperative, sindicate sau 
în instanțele politice locale și trebuie adoptate măsuri specifice de susținere a femeilor din 
mediul rural, pentru a garanta drepturile acestora și a lupta împotriva sărăciei;

3. subliniază că, deși lucrătorii sezonieri s-au numărat întotdeauna printre grupurile cele mai 
vulnerabile în sânul lumii rurale, munca sezonieră este efectuată, în prezent, în mare parte 
de către lucrători migranți; consideră, așadar, că trebuie să se vegheze ca aceștia să poată 
beneficia de contracte și de condiții de muncă similare acelora ale lucrătorilor rezidenți;

4. consideră că, deși în trecut exodul rural a jucat un rol de supapă pentru agricultorii excluși 
din activitatea lor inițială, acest lucru nu mai este valabil în prezent, deoarece șomajul 
afectează direct persoanele necalificate; adaugă că unitățile industriale instalate în mediul 
rural se numără printre primele victime ale restructurărilor și delocalizărilor, reducând 
posibilitățile de pluriactivitate pe care puteau conta altădată micii agricultori aflați în 
dificultate pentru a-și completa venitul agricol și accelerând astfel pauperizarea acestora;

5. solicită menținerea, în zonele rurale, a unor activități ce generează venit, ceea ce implică 
acordarea unei atenții deosebite exploatărilor de tip familial și exploatărilor agricole mici 
și mijlocii, în special printr-o revizuire a PAC pentru a o face mai echitabilă, precum și 
activităților antreprenoriale neagricole care furnizează bunuri și servicii esențiale pentru 
fixarea populației și întâmpinarea noilor veniți;

6. constată că agricultura este deseori ultima activitate ce se mai desfășoară în mediul rural; 
subliniază, prin urmare, importanța păstrării unor servicii publice de calitate în zonele 
rurale, inclusiv în zonele de munte și regiunile ultraperiferice, cu scopul combaterii 
izolării și garantării accesului universal la educație, sănătate, transport și comunicații, 
cultură și o viață decentă pentru agricultori și familiile lor; consideră, prin urmare, că este 
necesară punerea în aplicare a unor măsuri prin care să se încurajeze tinerii agricultori să 
își înființeze exploatații agricole, dar că, pe lângă viabilitatea acestor exploatații, trebuie să 
se acorde o atenție deosebită asigurării calității vieții în mediul rural, prin favorizarea 
accesului egal la serviciile publice (birouri de poștă, școli, transport public, servicii 
medicale etc.), menținerea serviciilor pentru public (creșe și grădinițe pentru copii mici, 
instituții de îngrijire a persoanelor în vârstă, locuințe sociale etc.) și a spațiilor de 
desfășurare a activităților sociale care fac posibilă evitarea izolării (magazine, cafenele, 
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centre culturale etc.);

7. consideră că producerea de energie din surse regenerabile precum biogazul agricol și 
combustibilul provenit din așchii de lemn din industria forestieră în uzine locale de 
generare a energiei are potențialul de a revitaliza economiile zonelor rurale și periferice și 
de a susține o politică energetică durabilă, cu condiția garantării unui bilanț pozitiv din 
punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon și evitării unui impact negativ asupra 
siguranței aprovizionării cu produse alimentare la nivel internațional; solicită să se 
investească mai mult din fondurile structurale și de coeziune în elaborarea de tehnologii 
care să servească producției unei asemenea energii;

8. subliniază importanța activităților economice agricole și neagricole din zonele rurale 
(precum transformarea și comercializarea directă a produselor agricole, turismul, 
serviciile, industriile mici și mijlocii) pentru ocuparea forței de muncă, prevenirea sărăciei 
și a exodului din aceste zone; solicită, prin urmare, o ameliorare a posibilităților de 
formare profesională în zonele rurale în scopul sprijinirii dezvoltării întreprinderilor;

9. consideră că trebuie să se acorde o atenție deosebită noilor state membre, deoarece, deși, 
în timpul perioadei de tranziție către o economie de piață, aceste țări au cunoscut fluxuri 
migratorii clare către zonele rurale, această tendință s-ar putea inversa în viitor, agravând 
astfel problemele de pauperizare nu doar în zonele rurale, ci și în centrele urbane;

10. subliniază că densitatea demografică slabă din zonele rurale și deci puterea electorală 
slabă a acestora au, de asemenea, consecințe în ceea ce privește alegerile politice; observă 
astfel că, în ceea ce privește integrarea profesională, asistăm la o încurajare către 
specializare, ceea ce este puțin compatibil cu pluriactivitatea pe care o impune caracterul 
precar al ocupării forței de muncă în mediul rural; în plus, subliniază că este indispensabil 
să se acorde un sprijin mărit tinerilor agricultori, pentru a lupta împotriva deșertificării 
zonelor rurale;

11. subliniază că trebuie să se acorde atenție corelării și complementarității fondurilor puse la 
dispoziție pentru dezvoltarea zonelor rurale, indiferent dacă acestea provin din politica 
regională sau din PAC;

12. subliniază importanța protejării formelor tradiționale de agricultură precum exploatările 
agricole mici, care stau la baza coeziunii comunităților rurale din regiunile periferice;

13. subliniază necesitatea intensificării sprijinului acordat asociațiilor de agricultori, 
cooperativelor, inclusiv cele viticole, precum și altor organisme locale din sfera 
artizanatului și a altor activități complementare agriculturii, cu scopul de a facilita 
promovarea produselor, crearea de piețe locale și de legături mai bune între producători și 
consumatori.
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