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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. consideră că jalonarea Fondurilor structurale pe obiectivele Strategiei de la Lisabona 
pentru perioada de programare 2007-2013 trebuie să țină seama de particularitățile 
regiunilor, deoarece altfel aceasta riscă să fie făcută în detrimentul obiectivelor de 
coeziune teritorială și de atenuare a disparităților regionale;

2. subliniază faptul că politica de dezvoltare rurală trebuie să însoțească și să completeze 
dispozitivul Politicii agricole comune (PAC), având în vedere obiectivele mai generale ale 
acesteia, cum ar fi creșterea producției și a veniturilor agricole, stabilizarea pieței și 
securitatea aprovizionării și suficiența alimentară; 

3. subliniază că zonele rurale riscă să se adapteze dificil la această nouă orientare a politicii 
regionale, având în vedere caracteristicile care le sunt proprii: îmbătrânirea populației, 
probleme de acces datorate rețelelor de comunicare și de transport insuficiente, un exod 
rural continuu, niveluri de calificare mai reduse, lipsa infrastructurii și a serviciilor 
publice, pluriactivitatea actorilor rurali, lipsa ingineriei pentru montajul de proiecte și a 
unor poli de competență care să regrupeze întreprinderi și instituții de învățământ și 
cercetare;

4. reamintește, în această privință, faptul că toate regiunile Uniunii, inclusiv zonele rurale și 
cele periferice, ar trebui, în principiu, să beneficieze de aceleași șanse de dezvoltare, 
pentru a evita agravarea excluderii teritoriale a zonelor celor mai dezavantajate;

5. subliniază că, într-un număr ridicat de zone rurale, accesul dificil la serviciile publice, 
lipsa locurilor de muncă și piramida vârstelor reduc potențialul de dezvoltare, în special 
posibilitățile oferite tinerilor și femeilor;

6. subliniază faptul că, în unele zone, nu există alternative la anumite forme de producție 
agricolă și că acestea vor trebui menținute cu orice preț din motive legate de politica 
regională și de mediu, în special în zonele agricole periferice și montane, afectate de 
deșertificare;

7. reamintește faptul că, la Consiliul European de la Göteborg din 15-16 iunie 2001, au fost 
extinse obiectivele de la Lisabona la noțiunile de durabilitate și de coeziune și că politica 
de dezvoltare rurală vizează tocmai o dezvoltare durabilă, menținerea activităților rurale 
non-agricole, valorificarea potențialelor de dezvoltare locală, protecția mediului, 
amenajarea echilibrată a teritoriilor și dezvoltarea IMM-urilor;

8. subliniază faptul că o dezvoltare regională durabilă și echilibrată poate fi realizată doar 
dacă interacțiunile dintre zonele urbane și cele rurale, de exemplu în domeniile educației, 
integrării, aprovizionării cu alimente, eliminării deșeurilor, consumului de energie și 
protecției mediului, sunt bazate pe o abordare care să reflecte în egală măsură interesele 
acestor două zone; subliniază, de asemenea, faptul că trebuie să se creeze, în acest sens, 
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programe speciale dedicate relațiilor între zonele urbane și cele rurale;

9. consideră că provocările cu care se confruntă mediul rural necesită o politică de dezvoltare 
echilibrată care să cuprindă toți actorii economici și sociali, inclusiv întreprinderile mici și 
microîntreprinderile de producție și servicii, având în vedere rolul acestora în dezvoltarea 
integrată a teritoriilor;

10. apreciază că, în cazul noilor state membre, politica de dezvoltare rurală trebuie să aibă în 
vedere în special eficientizarea activităților agricole și reducerea decalajelor de dezvoltare 
economică dintre zonele rurale și cele urbane, inclusiv prin sprijinirea activităților non-
agricole, obiectiv ce se poate atinge în primul rând prin utilizarea Fondurilor structurale;

11. consideră că rolul Uniunii este să faciliteze, mai ales în noile state membre, restructurarea 
sectorului agricol, dezvoltarea economică și socială durabilă și existența unor relații 
echilibrate între zonele rurale și zonele urbane;

12. salută obiectivele stabilite la a doua Conferință europeană privind dezvoltarea rurală, care 
a avut loc la Salzburg în 2003, dar regretă faptul că finanțarea acordată prin al doilea pilon 
al PAC de către ultimele perspective financiare a fost redusă semnificativ, creându-se 
astfel riscul ineficienței și o separare între agricultori și locuitorii din zonele rurale;

13. consideră că, în noile state membre, pentru a li se permite acestora consolidarea 
structurilor agricole, consolidarea celui de-al doilea pilon nu trebuie să se facă printr-un 
transfer de fonduri alocate primului pilon, deoarece noilor state membre trebuie să , ci prin 
aportul Fondurilor structurale și al Fondului de coeziune la programele de dezvoltare 
rurală; 

14. recomandă Comisiei să evalueze toate instrumentele utilizate pentru punerea în aplicare și 
executarea financiară a programării pe regiuni a fondurilor FEADR, FEDER și FSE, 
pentru a verifica că atribuirea fondurilor permite dezvoltarea în cel mai mare grad a 
zonelor rurale;

15. reiterează solicitarea Parlamentului privind realizarea unei analize detaliate a beneficiilor 
obținute de diferiții actori economici rurali din agricultură și din alte sectoare, precum și a 
rezultatelor obținute, în special în materie de creare și menținere de locuri de muncă; 
solicită din nou Comisiei să realizeze un studiu detaliat pe regiuni care să facă posibilă 
evaluarea nevoilor de sprijin al acestor actori, în vederea definirii noii politici rurale pe 
baze coerente;

16. consideră că este necesară consolidarea guvernanței și a parteneriatelor prin intermediul 
unei mai bune coordonări între autoritățile publice și toți partenerii economici și sociali la 
nivel european, național și local pentru elaborarea, aplicarea și monitorizarea politicilor 
teritoriale rurale;

17. propune ca, în cadrul perioadei de finanțare care începe în 2014, să fie făcute eforturi 
pentru o mai bună adaptare a Fondurilor structurale la interesele zonelor rurale, și ca 
finanțarea în cadrul celui de-al doilea pilon al PAC să fie extinsă dincolo de sectorul 
agricol pentru a asigura o politică rurală integrată; solicită, de asemenea, o mai bună 
sinergie între PAC și politica de coeziune; recunoaște necesitatea unei mai bune 
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coordonări a acestor două politici pentru a favoriza sinergiile și complementaritățile dintre 
politica regională și politica de dezvoltare regională, făcând astfel posibilă realizarea 
completă și integrată a obiectivelor acestora;

18. subliniază faptul că este necesară elaborarea unei strategii de dezvoltare rurală coerente și 
pe termen lung pentru a favoriza utilizarea cea mai eficientă și performantă a fondurilor 
disponibile;

19. solicită Comisiei crearea, până în 2011, a unui grup de lucru la nivel înalt în cadrul 
bilanțului de sănătate al PAC, care să prezinte propuneri pentru asigurarea viitorului 
economiei rurale și al tuturor celor care locuiesc în zone rurale după 2013.
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