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PROIECT DE OPINIE 
 

privind COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN,  CONSILIU, 
COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR 

 
O viziune pe termen lung pentru zonele rurale ale UE – către zone rurale mai 

puternice, conectate, reziliente și prospere până în 2040 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 173 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
și servicii specifice a fost sesizată, în data de 13.09.2021, pentru examinare pe fond, 
cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O viziune pe termen lung 
pentru zonele rurale ale UE – către zone rurale mai puternice, conectate, 
reziliente și prospere până în 2040 - COM(2021)345.  

Comisia Europeană a prezentat Comunicarea privind o viziune pe termen lung 
pentru zonele rurale ale UE în iulie 2021. 

Comunicarea Comisiei urmărește să abordeze aceste provocări și preocupări, 
valorificând oportunitățile emergente ale tranziției verzi și ale celei digitale ale UE și 
ale lecțiilor desprinse din pandemia  de COVID-19, identificând mijloacele de 
îmbunătățire a calității vieții rurale, de realizare a unei dezvoltări teritoriale 
echilibrate și de stimulare a creșterii economice în zonele rurale. 

Obiectivele urmărite au drept scop ca zonele rurale să devină mai puternice,  
mai bine conectate, mai reziliente și mai prospere până în anul 2040, înțelegând 
prin aceste concepte: 

 accesul efectiv la servicii esențiale de o calitate suficientă, precum apă, 
salubritate, asistență medicală, energie, transport, servicii financiare și 
comunicații digitale, trebuie să fie garantat pentru toți; 

 orice persoană trebuie să aibă acces la recalificare și perfecționare, care să îi 
ofere posibilitatea unor locuri de muncă și oportunități de bună calitate; 
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 diversificarea activităților economice trebuie să se bazeze pe stategii      
economice locale durabile, inclusive pe măsuri care să facă mediul lor atractiv 
pentru întreprinderi. 
 Comisia își asumă elaborarea unui pact rural și a unui plan de acțiune rurală  

al UE cu proiecte emblematice concrete și instrumente noi care vor contribui la 
atingerea obiectivelor prezentate.  
 Sursele de finanțare vor fi asigurate pe de o parte prin intermediul PAC, din 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), dar o sursă de sprijin pentru 
zonele rurale o reprezintă și Politica de coeziune care mobilizează investiții 
semnificative în oameni și infrastructura din zonele rurale prin Fondul european de 
dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune și Fondul social european Plus. 
 Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice au dezbătut documentul sus menționat și fișa de informare a Direcției 
pentru Uniunea Europeană în ședința online din 13 octombrie 2021. 
 La şedinţa Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

    În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
agricultură au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect de opinie 
favorabil asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O viziune pe termen 
lung pentru zonele rurale ale UE – către zone rurale mai puternice, conectate, reziliente 
și prospere până în 2040 - COM(2021)345.  
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