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Parlamentul României 

Camera Deputaților 

COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 
 

 
București, 9 noiembrie 2021         
Nr. 4c-22/568 

 

 

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  
  

COM(2021) 345 
 

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

Deputaților, republicat, Comisia pentru afaceri europene, Comisia pentru industrii 
şi servicii,  Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia 
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor și Comisia pentru mediu şi echilibru 

ecologic au fost sesizate pentru examinarea pe fond a 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. 

 
Având în vedere: 

 

− Proiectul de opinie transmis de Comisia pentru mediu și echilibru 

ecologic,  
− Proiectul de opinie transmis de Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor, 

− Proiectul de opinie transmis de Comisia pentru industrii și servicii, 
− Proiectul de opinie transmis de Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară și servicii specifice, 
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− Proiectul de opinie transmis de Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului,  

− Nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Externe, 
− Fișa de informare elaborată de către Direcția pentru Uniunea Europeană 

a Camerei Deputaților, 
− Analiza realizată de Comisia pentru afaceri europene, 

 
Comisia pentru afaceri europene: 

 
1) Susține viziunea pe termen lung a Comisiei Europene pentru zonele rurale 

ale Uniunii Europene, către zone rurale mai puternice, conectate, reziliente și 
prospere până în 2040. 

 
2) Consideră că este necesar un efort susținut la nivelul Uniunii pentru 

adaptarea cât mai rapidă a infrastructurii rurale la schimbările demografice, în 
special la îmbătrânirea populației. 

 

3) Subliniază că diversificarea producției și încurajarea reintroducerii în 
cultură a speciilor tradiționale contribuie la reziliența economică a zonelor 

rurale și sprijină menținerea biodiversității și a serviciilor de ecosistem. 
 

4) Recomandă încurajarea prelucrării industriale aproape de locul producției 
agricole, pentru a contribui astfel la diversificarea activității economice în 

mediul rural și la crearea de noi locuri de muncă. 
 

5) Subliniază necesitatea de a acorda mai multă atenție zonelor rurale mai 
puțin expuse la cultura și refacerea peisajelor culturale pentru a se valorifica 

întreaga gamă de talente și diversitatea din societățile noastre și a se promova 
condiții favorabile și atractive de locuit.   

 
6) Recomandă încurajarea educației non-formale pentru a se reduce 

decalajul de performanță școlară dintre zonele urbane și cele rurale și a se 

asigura condiții de pregătire profesională corespunzătoare obiectivelor de 
dezvoltare ale societății digitale. 

 
7) Recomandă încurajarea dezvoltării tehnologiilor și soluțiilor moderne și 

inovatoare, cum ar fi cele satelitare, pentru se asigura accesul la internet de 
bandă largă, la un preț convenabil pentru toți, într-un termen cât mai apropiat. 

 
8) Subliniază necesitatea ca punerea în aplicare a Planului de acțiune rurală 

al Uniunii Europene și actualizarea sa periodică să vizeze în permanență 
reducerea poverii administrative și birocratice, de importanță critică pentru 

zona rurală.  
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9) Recomandă elaborarea unei foi de parcurs pentru aplicarea coordonată a 

programelor care vizează respectarea și promovarea drepturilor copilului în 

mediul rural greu accesibil sau îndepărtat. 
 

 

Comisia pentru afaceri europene, întrunită în ședința din 9 noiembrie 2021, a 

hotărât cu unanimitate de voturi să adopte prezenta opinie, care să fie transmisă 
Biroului permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea procedurii de 

examinare parlamentară. 

Propune informarea instituțiilor Uniunii Europene și Guvernului României asupra 

observațiilor și recomandărilor sale, ca o contribuție la procesul de formulare a 
unor politici eficiente în domeniul de referință. 

Propune, în același timp, transmiterea observațiilor/recomandărilor sale, Comisiei 
Europene, în cadrul dialogului politic informal propus de Comisia Europeană în 

Comunicarea „Furnizând rezultate pentru Europa”, COM (2006) 211. 

 

 

 

ȘTEFAN MUȘOIU     CHRISTINE THELLMANN  

           Președinte                          Raportor 


