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Reforma politicii structurale pentru perioada 2007-2013 a adus cu ea schimbări în domeniul 
aranjamentelor de finanţare şi al bazei de alocare a asistenţei acordate în cadrul acestei 
politici.

O schimbare importantă a fost crearea unui nou Fond European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală (FEADR) în strânsă legătură cu politica agricolă comună (PAC).

În timp ce perspectiva financiară 2000-2006 lega finanţarea pentru dezvoltarea rurală de
Fondurile Structurale şi de politica de coeziune, separând-o de finanţarea PAC, în noul cadru 
financiar 2007-2013, FEADR constituie o parte a alocaţiilor legate de PAC şi, în consecinţă, a 
fost deconectat de politica de coeziune.

Obiectivul legiuitorilor în ceea ce priveşte separarea FEADR de Fondurile Structurale şi 
legarea lui de PAC a fost facilitarea utilizării acestui tip de finanţare şi înlesnirea adoptării
unei abordări integrate în zonele rurale.

Cheia succesului acestor schimbări era, cu toate acestea, o coordonare adecvată a asistenţei 
acordate de diferite fonduri, în special de Fondul European de Dezvoltare Regională 
(FEDER), Fondul de coeziune (FC) şi Fondul Social European (FSE), precum şi a 
complementarităţii lor.

Ca urmare a introducerii acestor schimbări, apare întrebarea dacă această separare a dus, într-
adevăr, la o utilizare mai eficientă a finanţării disponibile.

Legarea politicii agricole comune de finanţarea dezvoltării rurale reprezintă numai în aparenţă 
o simplificare a aranjamentelor bugetare. În realitate, aceasta înseamnă o separare a 
finanţării neagricole de sfera de competenţă a politicii de coeziune şi de o perspectivă de 
dezvoltare regională mai largă şi are ca rezultat fie dublarea unor obiective (de exemplu
protecţia mediului şi educaţia), fie omiterea lor în ambele domenii.

De aceea, există riscul ca, în vederea limitărilor bugetare existente, finanţarea disponibilă sub 
auspiciile FEDER să fie folosită în mare parte pentru stimularea competitivităţii economice în 
centrele urbane mai mari sau în regiunile cele mai dinamice, în timp ce finanţarea FEADR să 
fie concentrată pe îmbunătăţirea competitivităţii agricole.

În această situaţie, cheltuielile pentru sprijinirea activităţilor neagricole şi dezvoltarea de 
întreprinderi mici şi mijlocii în zonele rurale se vor situa undeva între cele două fonduri şi nu 
vor fi acoperite de niciunul dintre ele.

Este posibil să existe şi o lipsă de finanţare pentru asigurarea serviciilor publice de bază şi 
investiţii în infrastructură în zonele rurale în care Fondul de coeziune era, de asemenea, menit 
să contribuie.

În acest context, a devenit deosebit de importantă elaborarea unei strategii de dezvoltare 
rurală transparentă şi pe termen lung pentru a se putea identifica cu claritate priorităţile şi 
obiectivele de dezvoltare rurală şi pentru a le adapta pe acestea la diferitele surse de finanţare 
disponibile.

Legarea pilonului doi de măsurile de politică de coeziune va cere, însă, o coordonare strânsă a 
activităţilor la nivel naţional.
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De asemenea, trebuie să fie examinată o serie de factori suplimentari care afectează 
dezvoltarea şi mijloacele de finanţare a dezvoltării rurale.

1. Nu s-a definit încă cu precizie ce constituie o zonă rurală. Acest lucru înseamnă că atunci 
când vorbim despre dezvoltarea rurală este esenţial să ne gândim cum pot fi definite 
zonele rurale sub aspectul caracteristicilor şi obiectivelor lor de dezvoltare.

În mod tradiţional, zonele rurale pot fi diferenţiate de zonele urbane prin densitatea mai 
mică a populaţiei lor, structura diferită a ocupării forţei de muncă, nivelul mai mic al 
veniturilor şi un acces mai scăzut la bunurile publice. Din punct de vedere al coeziunii 
teritoriale, densitatea mai mică a populaţiei nu trebuie să fie o caracteristică hotărâtoare.

Unul din obiectivele de dezvoltare a Uniunii este modernizarea structurilor sociale, 
inclusiv a structurilor ocupării forţei de muncă. În consecinţă, este posibilă sporirea
coeziunii teritoriale prin alinierea structurilor de ocupare a forţei de muncă în zonele 
rurale şi urbane. Nivelul veniturilor şi accesul la bunurile publice rămân astfel cele mai 
mari provocări pentru coeziunea teritorială şi ele pot fi îmbunătăţite cel mai eficient prin 
sprijinul acordat activităţilor neagricole din comunităţile rurale. Măsurile de dezvoltare 
rurală nu trebuie, însă, să afecteze resursele destinate plăţilor directe către fermieri.

2. Sunt de aşteptat schimbări substanţiale în politica agricolă comună a Uniunii Europene în 
următorii câţiva ani. Primul prilej pentru efectuarea de schimbări poate fi verificarea 
solidităţii PAC. În disputele anterioare privind structura PAC, a dominat opinia că această 
finanţare întăreşte diversificarea economiei UE, dar nu impulsionează competitivitatea ei.
În condiţiile actualei politici financiare a Uniunii, această opinie este parţial justificată, 
însă, în realitate, ea depinde de modul în care se cheltuieşte finanţarea Uniunii. 
Obiectivele politicii de dezvoltare rurală, în special, trebuie să nu contravină obiectivelor 
de la Lisabona, plecând de la premisa că această dezvoltare se bazează pe aplicarea 
mecanismului competitivităţii relative (o eficienţă mai bună a costurilor), în special prin 
procesarea alimentelor pe plan local şi dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor, cum ar fi 
turismul, educaţia şi protecţia mediului.

3. În ceea ce priveşte FEADR, pentru perioada 2007-2013, au fost identificate următoarele 
priorităţi: 1. Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier. 2. Îmbunătăţirea 
situaţiei mediului înconjurător şi a zonei rurale. 3. Îmbunătăţirea calităţii vieţii din zonele 
rurale şi încurajarea diversificării. 4. Crearea de capacităţi locale pentru ocuparea forţei de 
muncă şi diversificare (LEADER). Se pune însă problema dacă cel de-al doilea pilon al 
PAC trebuie să rămână un mecanism „corect din punct de vedere politic” pentru 
sprijinirea indirectă a agriculturii. Trebuie oare ca finanţare să fie îndreptată şi spre 
beneficiarii rurali din afara sectorului agriculturii şi spre beneficiarii care, deşi rămân în 
zone rurale, se vor deplasa dinspre agricultură înspre alte sectoare ocupaţionale?
Menţinerea dezvoltării rurale în limitele razei de acţiune a PAC nu va însemna, oare, 
privarea fermierilor de metodele anterioare de finanţare din partea Uniunii?

4. Una dintre sursele principale de dispută în dezbaterea PAC va fi nivelul plăţilor directe 
pentru agricultură (pilonul unu) şi nivelul co-finanţării naţionale în vederea eforturilor de 
menţinere a naturii comunitare a PAC. Trebuie examinată propunerea Comisiei de a 
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reduce plăţile directe pentru fermele mari şi de a întări cel de-al doilea pilon al PAC, şi 
anume dezvoltarea rurală, prin creşterea ratei de modulare.

5. Dificultăţile în aplicarea politicii de dezvoltare rurală sunt rezultatul separării politicilor 
sectoriale de politica de coeziune teritorială şi separarea aspectelor economice şi sociale 
ale celor două politici. Acest lucru explică accentul vizibil pus până acum mai mult pe 
diviziunea responsabilităţilor şi nu pe coordonarea activităţilor. Obiectivul 
coordonării trebuie să fie, însă, tocmai asigurarea unei abordări combinate în 
folosirea finanţării. În diferite statele membre, există mai multe modele pentru 
coordonarea activităţilor privind alocarea finanţării pentru măsuri de dezvoltare rurală. 
Este greu de spus dacă o soluţie particulară dintr-o ţară poate servi ca model pentru 
celelalte ţări. Se pare că voinţa politică poate fi mai importantă în ceea ce priveşte 
asigurarea succesului decât vreun aranjament organizaţional. 

O soluţie convenabilă poate fi, în consecinţă, aplicarea unei metode deschise de 
coordonare în acest domeniu de cooperare la nivelul Uniunii. 

Cu toate acestea, trebuie să fie clar că politica de dezvoltare rurală are o mare influenţă asupra 
coeziunii teritoriale. Din acest motiv, nu pare justificată separarea măsurilor de dezvoltare 
rurală de politica de coeziune şi dezvoltare regională. Această politică are o capacitate mai 
mare decât PAC de a oferi asistenţă pentru aspectele neagricole ale dezvoltării rurale, cum ar 
fi a-i reţine pe oameni să lucreze în zone mai productive ale economiei.

Totuşi, includerea politicii de dezvoltare rurală în politica de dezvoltare regională şi de 
coeziune este posibilă numai cu condiţia ca dezvoltarea rurală să primească o finanţare 
adecvată şi ca această finanţare să fie folosită în conformitate cu priorităţile stabilite pentru 
zonele rurale. 


