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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la caracterul complementar și la coordonarea politicii de coeziune și a 
măsurilor de dezvoltare rurală
(2008/2100(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolele 158 și 159 din Tratatul CE,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de 
stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european și Fondul de coeziune, în special articolul 91,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR)2,

– având în vedere Decizia Consiliului 2006/702/CE din 6 octombrie 2006 privind orientările 
strategice comunitare în materie de coeziune3,

– având în vedere Decizia Consiliului 2006/144/CE din 20 februarie 2006 privind orientările 
strategice ale Comunității pentru dezvoltare rurală (perioada de programare 2007-2013)4,

– având în vedere Agenda teritorială a Uniunii și primul program de acțiune pentru punerea 
în aplicare a Agendei teritoriale a UE,

– având în vedere lucrările Comisiei legate de Cartea verde privind coeziunea teritorială,

– având în vedere studiul efectuat de Observatorul în Rețea al Amenajării Teritoriului 
European (ORATE), intitulat „Viitorul teritoriului, scenarii teritoriale pentru Europa”,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizul Comisiei pentru 
agricultură și dezvoltare rurală (A6-0000/2008),

A. întrucât, până în prezent, noțiunea de zone rurale nu a fost încă definită precis, luându-se 
în considerare aspectele specifice și obiectivele dezvoltării acestor zone;

B. întrucât zonele rurale din Uniunea Europeană prezintă disparități considerabile de la un 
stat membru la altul și întrucât, deși în numeroase țări ale Europei occidentale aceste zone 
au cunoscut o creștere demografică și economică, în noile state membre acestea sunt în 
general afectate de exodul rural, populația lor fiind în căutare de posibilități de 

                                               
1 JO L 210, 31.7.2006, p. 25.
2 JO L 277, 21.10.2005, p. 1.
3 JO L 291, 21.10.2006, p. 11.
4 JO L 55, 25.2.2006, p. 20.
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reconversie;

C. întrucât unul dintre obiectivele de dezvoltare ale Uniunii constă în modernizarea structurii 
sociale, inclusiv a structurii locurilor de muncă;

D. întrucât coeziunea teritorială poate fi consolidată prin convergența veniturilor pe cap de 
locuitor și prin apropierea structurilor locurilor de muncă din zonele rurale și urbane;

E. întrucât tendința inflaționistă a prețurilor la produsele alimentare a redus presiunea al cărui 
obiectiv era limitarea producției agricole;

F. întrucât reforma politicii structurale pentru anii 2007-2013 a implicat modificarea 
structurii fondurilor și a principiilor pe care se bazează distribuirea ajutoarelor prin 
intermediul acestor fonduri, precum și crearea noului Fond european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR), care este legat de politica agricolă comună (PAC) și separat 
de politica de coeziune;

G. întrucât o condiție necesară pentru asigurarea succesului FEADR este completarea 
activităților corespunzătoare ale acestui fond prin fonduri structurale comunitare, adică 
instituirea unei coordonări adecvate a ajutoarelor ce provin din diverse fonduri, în special 
din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), din Fondul de coeziune (FC) și din 
Fondul social european (FSE), precum și asigurarea unei completări reciproce a acestor 
fonduri;

H. întrucât înființarea FEADR și separarea mijloacelor destinate obiectivelor neagricole de 
politica de coeziune și de perspectiva mai largă a dezvoltării regionale pot duce fie la 
dublarea, fie la, pur și simplu, neglijarea anumitor obiective (de exemplu protecția 
mediului sau educația);

I. întrucât, din motive de restricții bugetare, există riscul ca mijloacele financiare disponibile 
în cadrul FEDR să fie utilizate în mare parte pentru consolidarea competitivității 
economice concentrate în cele mai importante centre urbane sau în cele mai dinamice 
regiuni, în timp ce resursele din cadrul FEADR sunt destinate în principal îmbunătățirii 
competitivității agriculturii, și ca investițiile destinate pentru sprijinirea activităților 
neagricole și a dezvoltării IMM-urilor în zonele rurale s-ar putea situa la punctul de 
intersecție a celor două fonduri, fără să fie acoperite de nici unul dintre ele;

J. întrucât obiectivele politicii de dezvoltare rurală nu trebuie să vină în contradicție cu 
obiectivele de la Lisabona, cu condiția ca dezvoltarea rurală să se sprijine pe mecanismul 
competitivității relative (rentabilitate în creștere, combinată cu costuri relativ scăzute), în 
special în industria locală a procesării agroalimentare, în dezvoltarea infrastructurii și în 
servicii precum turismul, educația sau protecția mediului,

1. consideră că criteriile tradiționale utilizate pentru a deosebi zonele rurale de cele urbane 
(densitatea populației mai mică, structura locurilor de muncă diferită, nivelul veniturilor 
mai mic și acces limitat la bunuri și servicii publice) nu prezintă decât o vedere parțială 
asupra situației; consideră, prin urmare, că, din punctul de vedere al coeziunii teritoriale, 
nu densitatea mai mică a populației, ci venitul pe cap de locuitor ar trebui să constituie o 
trăsătură caracteristică determinantă;
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2. este convins că, în măsura în care zonele rurale ale Uniunii Europene, care reprezintă 
aproximativ 80% din teritoriul său, prezintă disparități considerabile de la un stat membru 
la altul, este necesar să fie adoptată o abordare adecvată și integrată, care să contribuie la 
dezvoltarea acestor zone;

3. este convins că pentru succesul punerii în aplicare a politicii de dezvoltare rurală trebuie 
să se țină seama de resursele naturale și de caracteristicile specifice ale regiunilor;

4. invită statele membre și autoritățile regionale să elaboreze, în cadrul cooperării acestora cu 
Comisia, o strategie de dezvoltare rurală pe termen lung transparentă, concepută la nivel 
național și regional, pentru a putea identifica clar prioritățile și obiectivele în materie de 
dezvoltare rurală și pentru a adapta în consecință ajutoarele ce provin din diverse surse 
disponibile;

5. consideră că politica de dezvoltare rurală exercită o influență considerabilă asupra 
coeziunii teritoriale și că ar trebui analizată pertinența principiului conform căruia 
activitățile ce țin de dezvoltarea rurală trebuie separate de politica de coeziune și de 
măsurile de dezvoltare regională;

6. consideră că politica de dezvoltare rurală nu va putea fi integrată politicii de coeziune și 
măsurilor de dezvoltare regională cu excepția cazului în care sunt alocate fonduri adecvate 
pentru dezvoltarea rurală, acestea fiind utilizate conform priorităților stabilite pentru 
zonele rurale și nu implică reducerea fondurilor destinate ajutoarelor agricole directe;

7. solicită Comisiei să prezinte date precise privind utilizarea FEADR și a fondurilor 
structurale în zonele rurale și să verifice dacă separarea FEADR de fondurile structurale a 
dus la îmbunătățirea eficacității în utilizarea fondurilor disponibile pentru zonele rurale;

8. subliniază faptul că provocările principale în materie de coeziune teritorială sunt în 
continuare nivelul veniturilor pe cap de locuitor și accesul la bunurile și serviciile publice 
și că sprijinirea activităților neagricole în regiunile rurale constituie metoda cea mai 
eficace de realizare a acestor obiective;

9. solicită Comisiei și statelor membre să sprijine în mod adecvat proiectele destinate 
dezvoltării capitalului uman, accentuând în mod special perspectivele recalificării și 
perfecționării profesionale a locuitorilor din zonele rurale;

10. evidențiază rolul întreprinderilor mici și mijlocii în dezvoltarea rurală și contribuția 
acestora la convergență la nivel regional și local; invită Comisia, statele membre și 
autoritățile regionale și locale să încurajeze spiritul întreprinzător în zonele rurale, în 
special prin eliminarea obstacolelor administrative și juridice;

11. recunoaște faptul că dificultățile legate de punerea în aplicare a politicii de dezvoltare 
rurală țin de întrepătrunderea dintre politicile sectoriale și politica de coeziune teritorială, 
precum și dintre aspectele economice și sociale ale acestora, de numeroasele modele 
organizaționale pentru repartizarea competențelor și de coordonarea acțiunilor la nivelul 
statelor membre;

12. consideră că reforma finanțării dezvoltării rurale impune mai întâi efectuarea de către 
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Comisie a unor studii aprofundate pentru a evalua influența PAC asupra dezvoltării 
regionale în cadrul coeziunii teritoriale, precum și formularea unei serii de bune practici 
pentru politica de dezvoltare rurală în ansamblu;

13. invită Consiliul să convoace un consiliu mixt al miniștrilor agriculturii și dezvoltării rurale 
pentru a se realiza un schimb de opinii cu privire la cele mai bune metode de coordonare a 
politicii de coeziune și a măsurilor de dezvoltare rurală;

14. invită Comisia și statele membre să recurgă la metoda deschisă de coordonare la nivel 
comunitar în cadrul politicii de dezvoltare rurală;

15. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Reforma politicii structurale pentru anii 2007-2013 a implicat modificări la nivelul structurii 
fondurilor și al principiilor de distribuire a ajutoarelor prin intermediul acestora.

Înființarea noului Fond european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), legat de acum 
încolo de politica agricolă comună (PAC), reprezintă una dintre aceste modificări 
semnificative.

Astfel, în perspectiva financiară pentru anii 2000-2006, mijloacele destinate dezvoltării rurale 
(DR) erau legate de fondurile structurale și de politica de coeziune, fapt ce le separa de 
mijloacele destinate PAC, însă în noul cadru financiar pentru anii 2007-2013 FEADR a 
devenit parte integrantă dintr-o secțiune legată de PAC și, prin urmare, a fost separat de 
politica de coeziune.

În opinia legiuitorilor, separarea FEADR de celelalte fonduri structurale și legarea acestuia de 
PAC trebuia să îmbunătățească utilizarea ajutoarelor ce proveneau din acest fond și să 
faciliteze punerea în practică a unei abordări integrate în zonele rurale.

Condiția necesară pentru garantarea succesului acestor modificări consta, în același timp, în 
coordonarea corespunzătoare a ajutoarelor provenind din diverse fonduri, în special din 
Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), din Fondul de coeziune (FC) și din Fondul 
social european (FSE), și în asigurarea unei completări reciproce a acestor fonduri.

În urma acestor modificări, se impune întrebarea dacă această separare a fondurilor a permis 
realizarea unei adevărate îmbunătățiri în eficacitatea utilizării mijloacelor disponibile.

Faptul atașării fondurilor din cadrul politicii agricole comune la mijloacele alocate dezvoltării 
rurale (DR) nu reprezintă decât o simplificare aparentă a sistemului bugetar. În realitate, 
aceasta contribuie la faptul că mijloace destinate unor obiective neagricole sunt separate 
de politica de coeziune și de perspectiva mai largă a dezvoltării regionale și, prin 
urmare, la faptul că unele obiective se dublează (protecția mediului sau educația, de 
exemplu) sau sunt pur și simplu neglijate în fiecare dintre domenii.

Date fiind restricțiile bugetare actuale, există efectiv riscul ca mijloacele disponibile în cadrul 
FEDR să fie utilizate în mare parte pentru dezvoltarea competitivității economice concentrate 
în cele mai importante centre urbane sau în cele mai dinamice regiuni, în timp ce resursele din 
cadrul FEADR sunt destinate în principal îmbunătățirii competitivității agriculturii.

În aceste circumstanțe, cheltuielile pentru sprijinirea activităților neagricole și a dezvoltării 
IMM-urilor în zonele rurale s-ar putea situa la punctul de intersecție a celor două fonduri, 
nefiind acoperite de nici unul dintre ele.

Lipsa de mijloace s-ar putea de asemenea resimți în serviciile de utilitate publică de bază și în 
investițiile destinate infrastructurilor din zonele rurale, domenii în care Fondul de coeziune ar 
trebui de asemenea să-și aducă contribuția.
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În acest context, elaborarea unei strategii pe termen lung transparente, privind dezvoltarea 
rurală la nivel național și regional, este de o importanță capitală dacă se dorește identificarea 
clară a priorităților și obiectivelor în materie de dezvoltare rurală și adaptarea în consecință a 
ajutoarelor provenind din diferite surse disponibile.

Asocierea celui de-al doilea pilon politicilor de coeziune ar necesita, totuși, o coordonare 
strânsă a acțiunilor la scară națională.

În plus, ar trebui luați în considerare și ceilalți factori care influențează dezvoltarea rurală și 
metodele de finanțare a acesteia.

1. Până în prezent, noțiunea de zone rurale nu a fost încă definită precis. Prin urmare, atunci 
când se vorbește de dezvoltarea zonelor rurale, trebuie să ne gândim la modul în care 
acestea pot fi caracterizate, luând în considerare specificitatea și obiectivele de dezvoltare 
ale acestora.

Zonele rurale tradiționale se deosebeau de zonele urbane prin densitatea mai mică a 
populației acestora, prin structura diferită a locurilor de muncă, prin nivelul mai scăzut al 
veniturilor și prin accesul limitat la bunurile publice. Din punctul de vedere al coeziunii 
teritoriale, o densitate a populației mai joasă nu ar trebui să constituie o trăsătură 
caracteristică determinantă.

Modernizarea structurii sociale, inclusiv a structurii locurilor de muncă, constituie unul 
dintre obiectivele de dezvoltare ale Uniunii Europene. Coeziunea teritorială poate astfel fi 
consolidată prin aproximarea structurilor locurilor de muncă din zonele rurale și urbane. 
Provocările principale în materie de coeziune teritorială sunt în continuare nivelul 
veniturilor și accesul la bunurile publice, iar susținerea activităților neagricole în 
regiunile rurale constituie metoda cea mai eficace de realizare a acestor obiective. Cu 
toate acestea, mijloacele alocate dezvoltării rurale nu ar trebui să implice o reducere 
a mijloacelor destinate ajutoarelor agricole directe.

2. În următorii ani, PAC va suferi fără îndoială modificări profunde. Se poate considera că 
prima încercare în această privință este bilanțul de sănătate al PAC. Până în prezent, 
dezbaterile pe marginea structurii PAC erau permanent ghidate de ideea că mijloacele 
alocate acestei politici nu făceau decât să mențină disparitățile din cadrul economiei UE și 
nu îi permiteau să-și mărească competitivitatea. În cadrul politicii financiare actuale a 
Uniunii Europene, această idee este, poate, justificată parțial, însă în realitate totul depinde 
de modul în care sunt utilizate ajutoarele comunitare. Obiectivele politicii de dezvoltare 
rurală, în special, nu trebuie să vină în contradicție cu obiectivele de la Lisabona, cu 
condiția ca dezvoltarea rurală să se sprijine pe mecanismul competitivității relative 
(rentabilitate în creștere, combinată cu costuri relativ scăzute), în special în industria 
locală a procesării agroalimentare, în dezvoltarea infrastructurii și în servicii precum 
turismul, educația sau protecția mediului.

3. În cadrul FEADR, pentru anii 2007-2013 au fost stabilite următoarele priorități:

– sporirea competitivității agriculturii și silviculturii,
– protecția sporită a mediului și a zonelor rurale,
– îmbunătățirea calității vieții și diversificarea economiei din zonele rurale,
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– crearea de competențe locale în materie de angajare în câmpul muncii și de 
diversificare (LEADER).

Cu toate acestea, este necesar să știm dacă cel de-al doilea pilon al PAC trebuie să 
rămână un mecanism „politic corect” de sprijinire indirectă a agricultorilor sau dacă 
trebuie să constituie un flux de mijloace destinate beneficiarilor rurali care nu 
lucrează în sectorul agricol și beneficiarilor care ar trece de la sectorul agricol la alte 
forme de activitate profesională, rămânând totodată în zonele rurale. Nu ar duce 
oare menținerea dezvoltării rurale în cadrul PAC la privarea agricultorilor de 
metodele de finanțare aplicate până în prezent pe baza fondurilor comunitare?

4. Fixarea sumelor de ajutoare directe destinate agriculturii (primul pilon) și a mărimii 
cofinanțării din surse naționale, cu respectarea caracterului comunitar al PAC, va constitui 
unul dintre principalele motive de discordie în cadrul dezbaterilor pe marginea PAC. Este 
necesar să se acorde o atenție deosebită propunerii Comisiei privind reducerea plăților 
directe destinate marilor exploatații agricole și consolidarea celui de-al doilea pilon al 
PAC, adică dezvoltarea zonelor rurale prin creșterea ratei de modulare.

5. Dificultățile legate de punerea în aplicare a politicii de dezvoltare rurală țin de 
întrepătrunderea dintre politicile sectoriale și politica de coeziune teritorială, precum și 
dintre aspectele economice și sociale ale acestora. Ca urmare, acțiunile întreprinse până 
în prezent pun accentul pe diferențele în ceea ce privește competențele și nu pe 
sinergia acțiunilor. Or, obiectivul coordonării ar trebui să fie anume atingerea unei 
sinergii în utilizarea mijloacelor. În diversele țări, există numeroase moduri de 
coordonare a acțiunilor în materie de repartiție a mijloacelor destinate dezvoltării rurale. 
În prezent este dificil de a susține că o anumită soluție națională constituie un model 
pentru celelalte țări. Se pare că voința politică este singura cheie a succesului în acest 
domeniu, în locul uneia sau altei soluții organizaționale.

Acesta este de asemenea motivul pentru care s-ar putea dovedi utilă aplicarea la 
scară comunitară a metodei deschise de coordonare pentru acest aspect al 
cooperării.

Cu toate acestea, este necesar de a sublinia că politica de dezvoltare rurală exercită o influență 
considerabilă asupra coeziunii teritoriale. Din acest motiv, pare să fie nerezonabilă separarea 
activităților ce țin de dezvoltarea rurală de politica de coeziune și de măsurile de dezvoltare 
regională. Această politică poate contribui, într-un mod mai eficace decât PAC, la 
soluționarea unor probleme de dezvoltare rurală care nu țin de sectorul agricol, fie chiar și 
numai în materie de ajutoare acordate pentru reorientarea profesională a resurselor umane 
către sectoare economice mai productive.

Cu toate acestea, politica de dezvoltare rurală va putea fi integrată politicii de coeziune și de 
dezvoltare regională numai cu condiția ca și mijloacele corespunzătoare să fie alocate 
dezvoltării rurale și ca acestea să fie utilizate în conformitate cu prioritățile stabilite pentru 
zonele rurale.
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