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Proiect de aviz Amendament 

Numeroase zone rurale din Uniunea Europeană 

se confruntă cu probleme similare: accesibilitatea 

fizică, distanța față de centrele de luare a 

deciziilor și de cercetare, precum și insuficiența 

infrastructurii tehnologice, toate acestea făcând 

ca decalajul tehnologic să crească și mai mult. 

Participarea pe piața forței de muncă este mai 

mică în zonele rurale, iar numărul de locuri de 

muncă create este, la rândul său, mai mic. Pe de 

altă parte, zonele rurale oferă, de asemenea, o 

serie de avantaje: natură, un mediu de viață 

plăcut și mai puțină poluare, pentru a menționa 

doar câteva.  

Numeroase zone rurale din Uniunea Europeană 

se confruntă cu probleme similare: accesibilitatea 

fizică, distanța față de centrele de luare a 

deciziilor, de cercetare și de învățământ, precum 

și insuficiența infrastructurii tehnologice, toate 

acestea făcând ca decalajul tehnologic să crească 

și mai mult. Participarea pe piața forței de muncă 

este mai mică în zonele rurale, iar numărul de 

locuri de muncă create este, la rândul său, mai 

mic. Pe de altă parte, zonele rurale oferă, de 

asemenea, o serie de avantaje: natură, un mediu 

de viață plăcut și mai puțină poluare, pentru a 

menționa doar câteva.  

Expunere de motive 

 

În numeroase regiuni, instituțiile de învățământ se află la o distanță considerabilă de domiciliul 

elevilor, iar situația este agravată de infrastructura slab dezvoltată. Faptul că nu este asigurat 

învățământul și/sau accesul la acesta este cauza principală a abandonului școlar timpuriu, a 

marginalizării sociale și a analfabetismului. 
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Proiect de aviz Amendament 

Rețelele de telecomunicații rapide sunt de o 

importanță vitală pentru competitivitate și pentru 

creșterea economică. Servicii digitale pot fi 

oferite doar dacă există rețele de internet rapide și 

fiabile. Deși acoperirea de bandă largă în UE s-a 

îmbunătățit considerabil în ultimii ani, iar 

infrastructura necesară a fost pusă la punct în 

multe regiuni, mai există și zone rămase încă cu 

mult în urmă. Contrastul dintre zonele rurale și 

urbane este foarte vizibil în acest sens. În anumite 

regiuni, în care accesul există în principiu, 

consumatorul final mai trebuie să efectueze 

investiții suplimentare substanțiale pentru 

conectare, investiții care trebuie finanțate din 

resurse proprii. 

Rețelele de telecomunicații rapide sunt de o 

importanță vitală pentru competitivitate și pentru 

creșterea economică. Servicii digitale pot fi 

oferite doar dacă există rețele de internet rapide și 

fiabile. Deși acoperirea de bandă largă în UE s-a 

îmbunătățit considerabil în ultimii ani, iar 

infrastructura necesară a fost pusă la punct în 

multe regiuni, mai există și zone rămase încă cu 

mult în urmă. Contrastul dintre zonele rurale și 

urbane este foarte vizibil în acest sens. În anumite 

regiuni, în care accesul există în principiu, 

consumatorul final mai trebuie să efectueze 

investiții suplimentare substanțiale pentru 

conectare, investiții care trebuie finanțate din 

resurse proprii. 

În acest sens, trebuie sprijinită în continuare 

extinderea pieței virtuale, creșterea nivelului de 

acces la serviciile de comunicație digitală la 

prețuri favorabile și dezvoltarea serviciilor 

online în zonele rurale.  

Expunere de motive 

 

Accesul la internet trebuie să constituie, în special în zonele izolate geografic, o condiție esențială 

pentru a asigura comunităților respective accesul la informare, educație, dezvoltare, contribuind astfel 

la reducerea disparității dintre regiunile rurale și urbane.  
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Proiect de aviz Amendament 

 Politica agricolă comună reglementează 

agricultura și rolul acesteia în dezvoltarea 

rurală. La nivel regional, dezvoltarea rurală este 

strâns legată de dezvoltarea agriculturii. Mediul 

rural nu înseamnă în mod obligatoriu 

agricultură, dar este cert că nu există mediu 

rural fără agricultură. Dezvoltarea agriculturii 

nu poate avea loc de sine stătător, astfel că 

trebuie să se asigure în continuare convergența 

condițiilor și obiectivelor cu dezvoltarea rurală, 

în sensul că dezvoltarea agriculturii trebuie să 

contribuie la creșterea nivelului de trai al 

populației rurale, al lucrătorilor din agricultură 

și, nu în ultimul rând, al populației din orașele 

învecinate.  

Expunere de motive 

 

Politica agricolă comună este una dintre cele mai importante politici comune ale Uniunii Europene, 

ale statelor membre, precum și ale zonelor rurale din statele membre. Dezvoltarea rurală se bazează, 

în principal, pe o agricultură prosperă și stabilă. 
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Proiect de aviz Amendament 

 Trebuie acordată atenție specială programelor 

de reînnoire și dezvoltare a localităților slab 

populate sau care prezintă risc de depopulare, și 

de valorificare a patrimoniului istoric sau 

cultural al acestora în scopuri turistice. 

Expunere de motive 

 

Turismul rural poate fi o alternativă competitivă și poate juca un rol important în dezvoltarea rurală. 

În mod evident, el nu răspunde la toate problemele din mediul rural, dar poate contribui în mod 

substanțial la creșterea veniturilor comunității locale, asigurând astfel dinamizarea economiei locale. 


