Adunarea Parlamentară

RECOMNADAREA 1296 (1996)[1]
cu privire la Carta Europeană pentru Zonele Rurale

1. Adunarea face referire la numeroasele recomandări şi rezoluţii cu
privire la dezvoltarea rurală şi la importanţa menţinerii unei zone rurale
europene, în special la recenta Rezoluţie1069 (1995) cu privire la
activităţile OCED din 1994. Aduce laude Comisiei Miniştrilor şi
Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale din Europa pentru
numeroasele acţiuni pozitive desfăşurate în timp în favoarea societăţii
rurale, pentru protecţia peisajelor naturale şi create de om şi a biodiversităţii acestora.
2. În special, Adunarea a primit favorabil recomandările care rezultă din
aceste activităţi în vederea unei administrări de durată a resurselor
naturale şi pentru protecţia patrimoniului cultural rural.
3. A primit favorabil, de asemenea, şi acţiunea pozitivă a Uniunii
Europene şi a instituţiilor acesteia pentru dezvoltarea rurală, susţinând
în acelaşi timp o reorientare a producţiei, subliniind importanţa
produselor alimentare sigure, de bună calitate, aceleaşi standarde fiind
aplicate şi pentru produsele importate.
4. A apreciat în mod deosebit contribuţia a numeroase organizaţii
neguvernamentale europene în vederea menţinerii şi dezvoltării
societăţii rurale.
5. Cu toate acestea, Adunarea consideră că este nevoie de continuarea
acţiunilor la nivel pan-european în vederea îmbunătăţirii echităţii
sociale şi economice şi a stabilităţii dintre zonele urbane şi cele rurale,
în special prin favorizarea creării de noi locuri de muncă în mediul
rural şi prin modernizarea locurilor de muncă tradiţionale din zonele
rurale.
6. Prin urmare, Adunarea recomandă Comisiei de Miniştri:
i.

să pregătească o comisie de experţi, împreună cu
Adunarea Parlamentară şi Congresul Autorităţilor
Locale şi Regionale din Europa, pentru întocmirea unui

instrument legal referitor la dezvoltarea rurală în baza
modelului anexat;
ii.

să invite Uniunea Europeană şi organizaţiile şi instituţiile
competente să participe la activitatea acestei comisii de
experţi;

iii.

să prezinte proiectul de text Adunării pentru exprimarea
punctelor de vedere înainte de adoptarea finală.

[1] Dezbaterea Adunării din 23 aprilie 1996 (a 11-a întrunire) (vezi Doc. 7507,
raportul Comisiei pe probleme de Agricultură şi Dezvoltare Rurală, raportori:
dna Anttila şi dl Seiler; Doc. 7517, opinia Comisiei pe Probleme Legale şi
Drepturile Omului, raportor: dl Bartodziej; şi Doc. 7516, opinia Comisie pe
Probleme de mediu, Planificare Regională şi Autorităţi Locale, raportor: dl
Szymanski).
Text adoptat de către Adunare la 23 aprilie 1996 (a 11-a întrunire).

Anexă
Proiect de Cartă Europeană pentru zonele rurale
Preambul
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale acestei carte,
1. Având în vedere faptul că obiectivul Consiliului Europei îl reprezintă
realizarea unei mai mari unităţi între membrii săi în scopul apărării şi
îndeplinirii idealurilor care reprezintă moştenirea lor comună şi în
scopul facilitării progresului lor economic şi social;
2. Având în vedere faptul că îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de
muncă din zonele rurale, prin implementarea unor măsuri
corespunzătoare, va contribui la progresul social şi economic în
Europa;
3. Având în vedere faptul că, pentru avansarea procesului de integrare
europeană şi al interdependenţei tot mai mari a statelor şi regiunilor,
astfel de măsuri trebuie să fie pan-europene;
4. Luându-se decizia de a realiza un nou cadru de acţiune pentru
dezvoltarea zonelor rurale în concordanţă cu administrarea zonelor
urbane din Europa, şi în acelaşi timp de a adopta o politică de durată de
administrare a resurselor prin care se acordă sectoarelor agrar, silvicol,
de acvacultură şi piscicol, pe lângă funcţiilor tradiţionale, noi sarcini
(conservarea naturii şi a peisajelor, producerea de materii prime
refolosibile pentru industrie şi sectorul energetic, participarea la
turismul rural şi la activităţile recreative, etc.);

5. Având în vedere faptul că acest cadru de lucru, denumit „Carta
Europeană pentru Zonele Rurale”, trebuie să stabilească principiile
pentru dezvoltarea rurală cu sectoare viabile în agricultură, silvicultură,
acvacultură şi piscicultură, un mediu sănătos şi capacitatea de a atrage
activităţi economice şi de a reţine şi dezvolta capitalul uman; de
asemenea, trebuie să protejeze şi să adăpostească bogatul şi
diversificatul patrimoniu cultural rural european;
6. Având în vedere faptul că, în consecinţă, cooperarea europeană trebuie
consolidată pentru a facilita acest proces şi că principiul dezvoltării de
durată trebuie integrat tot mai mult în toate politicile inclusiv politicile
comerciale;
7. Ţinând cont de prevederile relevante din cadrul instrumentelor legale
existente ale Consiliului Europei, cum ar fi:
- Carta Europeană Socială (Strasbourg, 1961;
Seria Tratatului European, Nr. 35), Protocolul
Adiţional al acesteia (Strasbourg, 1988; Seria
Tratatului European, Nr. 128), şi Protocolul de
modificare al Cartei (Turin, 1991; Seria
Tratatului European, Nr. 142);
- Convenţia Europeană cu privire la Protecţia
Socială a Fermierilor (Strasbourg, 1974; Seria
Tratatului European, Nr. 83);
- Convenţia Europeană cu privire la Protecţia
Animalelor deţinute în scopuri agrare
(Strasbourg, 1976; Seria Tratatului European,
Nr. 87);
- Convenţia cu privire la Conservarea Regiunilor
sălbatice şi a Habitatelor naturale (Bern, 1979;
Seria Tratatului European, Nr. 104);
- Convenţia Europeană de Delimitare a
Cooperării transfrontaliere dintre Comunităţile
Teritoriale sau Autorităţi (Madrid, 1980; Seria
Tratatului European, Nr. 106);
- Convenţia pentru Protejarea Patrimoniului
arhitectural al Europei (Grenada, 1985; Seria
Tratatului European, Nr. 121);
- Carta Europeană referitoare la Auto-guvernarea
Locală (Strasbourg, 1985; Seria Tratatului
European, Nr. 122);
- Convenţia Europeană cu privire la Protecţia
Patrimoniului Arheologic (Valetta, 1992; Seria
Tratatului European, Nr. 143);

- Carta Europeană referitoare la Limbile
Regionale sau ale Minorităţilor Strasbourg,
1992; Seria Tratatului European, Nr. 148);
precum şi:
- Convenţia Naţiunilor Unite referitoare la
Diversitatea Biologică (Rio de Janeiro, 5 iunie
1992);
Au convenit după cum urmează:
Partea I
Obiectul cartei – Definiţia şi caracteristicile zonei rurale
Articolul 1 – Obiectul
Fiecare dintre părţi va lua măsuri legislative şi administrative pentru a se
asigura că politicile referitoare la zonele rurale se desfăşoară în conformitate cu
principiile definite în continuare.
Articolul 2 - Definiţia şi caracteristicile zonei rurale
1. Ţinând cont de obiectul prezentei carte, termenul „zonă rurală”
denumeşte o porţiune a regiunii rurale din interior sau de coastă,
inclusiv orăşele şi sate, unde principala parte a zonei este utilizată
pentru:
a. agricultură, silvicultură, acvacultură şi piscicultură;
b. activităţi economice şi culturale ale locuitorilor din
regiune (meşteşuguri, industrie, servicii, etc.);
c. zone ne-urbane de recreare şi de odihnă (sau rezervaţii
naturale);
d. alte scopuri, precum construirea de locuinţe.
2. Părţile agrare (inclusiv silvicultura, acvacultura şi piscicultura) şi părţile
neagrare ale zonei rurale formează un complex diferit de zona urbană,
caracterizată printr-o mare concentraţie de locuitori şi prin structuri pe
verticală şi pe orizontală.
Partea II
Funcţiile zonelor rurale
Articolul 3 – Fundamentul protecţiei legale
1. Fiecare dintre părţi va întocmi şi va implementa un program general de
planificare a spaţiului care are în vedere instrumentele internaţionale

aplicabile în vigoare şi care defineşte funcţiile economice, ecologice şi
socio-culturale ale fiecărei zone rurale pentru care prezenta cartă se
aplică.
2. Fiecare dintre părţi va informa Comisia Permanentă referitoare la
Zonele Rurale din Europa (SCERA/CPZRE) (vezi Partea VI) cu privire
la statutul desemnat pentru zonele sale rurale precum şi cu privire la
zonele care au fost excluse din implementarea prezentei carte pentru a
permite o continuare a aplicării cartea în statele membre.
Articolul 4 – Funcţia economică
Fiecare dintre părţi se va asigura că zonele rurale îşi pot îndeplini funcţia
economică, în special:
a. prin garantarea unui sistem de producţie agrară care să
permită următoarele:
i.

acoperirea necesarului de alimente pentru
întreaga populaţie

ii.

asigurarea pentru agricultori şi familiile
lor a unui nivel de venit corespunzător
comparabil cu cel al altor profesii cu un
grad
asemănător
de
răspundere,
menţinând astfel o sursă primară de venit
pentru populaţia rurală;

iii.

protecţia mediului înconjurător, stipulând
regenerarea resurselor de producţie
precum solurile sau a starturilor freatice
pentru generaţiile viitoare, în ideea unei
dezvoltări de durată;

b. prin producerea de materii prime refolosibile pentru a fi
utilizate în industrie şi în generarea de energie;
c. prin găzduirea de firme micii şi mijlocii cu profil agrar,
industrial, meşteşugăresc şi comercial, precum şi a
furnizorilor de servicii;
d. prin asigurarea unei baze pentru recreare şi turism;
e. prin conservarea resurselor genetice
agriculturii şi a bio- tehnologiei.

ca

bază

a

Articolul 5 – Funcţia ecologică

Fiecare dintre părţi se va asigura că zonele rurale îşi pot îndeplini funcţia
ecologică, în special:

a. protejarea surselor naturale de viaţă – pământul, apa şi
aerul – printr-o utilizare raţională şi de durată ;
b. protejarea biotopurilor şi a „spaţiilor verzi” existente şi
funcţionale;
c. menţinerea şi conservarea peisajelor;
d. menţinerea şi protejarea bio- diversităţii, în special a
diversităţii genetice, a diversităţii speciilor şi a
diversităţii peisajelor;
e. protejarea animalelor sălbatice prin intermediul
instrumentelor legale necesare, şi în condiţii ecologice
corespunzătoare.
Articolul 6 – Funcţia socio-culturală
Fiecare dintre părţi se va asigura că fiecare zonă rurală îşi îndeplineşte şi
adăposteşte păstrarea şi dezvoltarea rolurilor sale socio-culturale, inclusiv prin
intermediul asociaţiilor locale şi a dezvoltării relaţiilor dintre locuitorii din
zona urbană şi cei din regiunile rurale, utilizând la maxim tehnologia modernă
de informare în condiţii egale de utilizare şi de consum pentru zonele rurale şi
cele urbane.
Partea III
Politici de dezvoltare rurală
Articolul 7 – Nevoi specifice ale zonelor rurale
Fiecare dintre părţi, în definirea şi implementarea politicii referitoare la
dezvoltarea economiei şi tehnologiei, la planificarea regională, protecţia biodiversităţii, agriculturii, acvaculturii, pisciculturii şi silviculturii, horticultură,
infrastructura socială, turism, educaţie şi relaţiile internaţionale, va avea în
vedere nevoile specifice ale zonei rurale vizate, respectând principiul
subsidiarităţii şi al solidarităţii.
Articolul 8 – Linii directoare şi măsuri privitoare la o politică pentru
zonele rurale
În revizuirea politicilor sectoriale în conformitate cu Articolul 7, fiecare dintre
părţi va avea în vedere liniile directoare şi măsurile pentru a politică a zonelor
rurale care apar în anexa la prezenta cartă.

Partea IV
Mijloace şi instrumente
Articolul 9 – Instrumente legale şi administrative

1. În vederea implementării politicii referitoare la zonele rurale stabilite în
prezenta cartă, fiecare parte contractantă va crea instrumente legale şi
administrative adecvate, dintre care unele sunt acoperite de legislaţia
naţională cu privire la planificarea spaţiului, altele prin tratatele de
instituire a cooperării internaţionale şi transfrontaliere, iar altele de
jurisdicţia autorităţilor sau instituţiilor regionale sau locale.
2. Părţile se obligă, în special, să introducă standarde de protecţie ale
legislaţiei publice şi private pentru zonele sensibile, în special pentru
zonele rurale cu porţiuni de coastă sau montane.
3. În plus, părţile vor redacta proiecte de legi ce cuprind stipulaţii
referitoare la protecţia zonelor rurale faţă de o dezvoltare urbană
intensă sau necontrolată; astfel de instrumente pot fi planuri principale
sau scheme, guvernate de legile de planificare orăşeneşti sau rurale,
până la contracte între ţări sau programe care implică municipalităţi,
asociaţii, sau grupuri de cetăţeni, pe de o parte, şi statul, autorităţile
federale sau regionale, pe de altă parte.
4. fiecare dintre părţi va lua măsurile legislative, administrative şi
financiare necesare pentru a reface acele părţi ale teritoriului rural care
au fost deteriorate din cauza activităţilor economice precedente, pentru
a reface elementele naturale, sau pentru a le recultiva, ţinând cont de
aspectele economice.
5. Părţile se obligă să definească şi să implementeze o politică agrară,
apicolă, silvicolă, piscicolă, etc., care vizează menţinerea activităţii
economice din zonele rurale şi garantarea funcţiilor definite în
Articolele 3 – 6 din prezenta cartă.
6. Pentru regiunile de frontieră, Convenţia Europeană de Delimitare a
Cooperării transfrontaliere dintre Comunităţile Teritoriale sau
Autorităţi (Seria Tratatului European No. 106), cunoscută sub numele
de Convenţia de la Madrid, va servi drept punct de referinţă în această
chestiune.
Articolul 10 - Instrumente financiare
1. Părţile vor face eforturi în vederea implementării unei politici de ajutor
financiar de stat şi regional pentru zonele rurale utilizând principiul
subsidiarităţii şi măsurile stabilite în cadrul liniilor directoare din anexa
la prezenta cartă.
2. Părţile vor coopera cu privire la punctele următoare cu diverse instituţii,
organizaţii şi asociaţii care se ocupă de dezvoltarea zonelor rurale.
Partea V
Subsidiaritatea
Articolul 11 – Autorităţile locale şi regionale
Părţile vor stabili rolul şi prerogativele autorităţilor locale şi regionale în
vederea consolidării dezvoltării endogene a regiunilor rurale, în special prin

implementarea principiilor şi liniilor directoare menţionate în prezenta cartă şi
în anexa acesteia, potrivit principiului subsidiarităţii.
Partea VI
Comisia Permanentă
(SCERA/CPZRE)

referitoare

la

Zonele

Rurale

din

Europa

Articolul 12 – Structură şi funcţionare
1. O Comisie Permanentă referitoare la Zonele Rurale din Europa
(SCERA/CPZRE) va fi constituită în termen de un an de la intrarea în
vigoare a prezentei carte.
2. Fiecare dintre părţi va fi reprezentată în cadrul SCERA/CPZRE.
Adunarea Parlamentară şi Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale
al Europei (CLRAE/ CALRE) pot fi reprezentate în cadrul comisiei în
calitate de observator.
3. Oricare stat membru al Consiliului Europei care nu participă la cartă
poate fi reprezentat în cadrul SCERA/CPZRE de către un observator.
4. Comisia de Miniştrii ai Consiliului Europei poate invita oricare stat care
nu este membru al Consiliului Europei să fie reprezentat de către un
observator în cadrul întrunirilor SCERA/CPZRE.
5. Orice organizaţie, organizaţie neguvernamentală sau instituţie ce deţine
calificările relevante poate solicita Comisiei de Miniştri statutul de
observator în cadrul SCERA/CPZRE.
6. SCERA/CPZRE va fi convocată de către Secretarul General al
Consiliului Europei. Prima şedinţă va avea loc în cursul primului an de
la intrarea în vigoare a cartei. Ulterior, se va întruni cel puţin o dată la
doi ani de la intrarea în vigoare a cartei şi, în plus, de fiecare dată când
majoritatea părţilor contractante solicită acest lucru.
7. Majoritatea părţilor contractante constituie cvorumul necesar întrunirii
SCERA/CPZRE.
8. SCERA/CPZRE va întocmi propriile reguli de procedură guvernate de
prevederile prezentei carte.
Articolul 13 – Prerogative
1. Comisia Permanentă referitoare la Zonele Rurale din Europa va fi
responsabilă de facilitarea şi îmbunătăţirea implementării prezentei
carte. În special, poate:
a. menţine prevederile prezentei carte şi liniile directoare
anexate aflate în revizuire;
b. face recomandări părţilor cu privire la măsurile ce vor fi
luate în vederea implementării cartei;

c. recomanda măsuri adecvate de informare a publicului cu
privire la activităţile desfăşurate în limitele cadrului de
lucru al cartei;
d. face recomandări către Comisia de Miniştri;
e. face orice propunere
eficienţei cartei.

care

vizează

îmbunătăţirea

2. SCERA/CPZRE poate, din proprie iniţiativă, convoca grupuri de
experţi pentru îndeplinirea sarcinilor.
Articolul 14 – Raportul referitor la aplicarea cartei
După fiecare şedinţă, Comisia Permanentă referitoare la Zonele Rurale din
Europa va transmite un raport cu privire la lucrările sale şi la implementarea
cartei către Comisia de Miniştri ai Consiliului Europei.
Articolul 15 – Publicarea lucrărilor (comisie)
Periodic, Comisia Permanentă referitoare la Zonele Rurale din Europa va
transmite – cel puţin din cinci în cinci ani – un raport detaliat cu privire la
aplicarea prezentei carte către Adunarea Parlamentară şi Congresul
Autorităţilor Locale şi Regionale al Europei.

Partea VII
Prevederi finale
Articolul 16 – Semnarea şi ratificarea
Prezenta cartă va fi deschisă pentru semnarea de către statele membre ale
Consiliului Europei. Va fi supusă ratificării, acceptării şi aprobării.
Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la Secretarul
General al Consiliului Europei.
Articolul 17 – Intrarea în vigoare
1. Prezenta cartă va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează
expirării perioadei de trei luni de la data la care cinci state membre ale
Consiliului Europei şi-au exprimat acordul de a se angaja în cadrul
cartei în conformitate cu prevederile Articolului 16.
2. Referitor la oricare alt stat membru care îşi exprimă ulterior acordul de
a se angaja în cadrul cartei, aceasta va intra în vigoare în prima zi a
lunii care urmează expirării perioadei de trei luni de la data depunerii
instrumentului de ratificare, acceptare sau aprobare.
Articolul 18 – Aderarea statelor ne-membre

1. După intrarea în vigoare a prezentei carte, Comisia de Miniştri a
consiliului Europei poate invita oricare stat ne-membru al Consiliului
Europei şi al Uniunii Europene să adere la cartă.
2. Referitor la oricare stat care aderă, carta va intra în vigoare în prima zi a
lunii care urmează expirării perioadei de trei luni de la data depunerii
instrumentului de aderare la Secretarul General al Consiliului Europei.
Articolul 19 – Clauza teritorială
1. Orice stat, la momentul semnării sau depunerii instrumentului de
ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, poate specifica teritoriul sau
teritoriile asupra cărora prezenta cartă se va aplica.
2. Oricare dintre părţi, la momentul depunerii instrumentului de ratificare,
acceptare sau aderare sau ulterior, poate extinde aria de aplicare a
prezentei carte, printr-o declaraţie adresată Secretarului General al
Consiliului Europei, la oricare lat teritoriu specificat în declaraţie de ale
cărui relaţii internaţionale este răspunzător şi în numele căruia este
autorizat să îşi asume obligaţii.
Articolul 20 – Denunţarea
1. Oricare dintre părţi poate în orice moment denunţa prezenta cartă prin
intermediul unei notificări adresate Secretarului General al Consiliului
Europei.
2. O astfel de denunţare va intra în vigoare în prima zi a lunii care
urmează expirării perioadei de şase luni de la data primirii notificării de
către Secretarul General.
Articolul 21 – Notificările
Secretarul General al Consiliului Europei va notifica statele membre ale
Consiliului Europei şi oricare alt stat care a aderat la prezenta cartă cu privire
la:
a. oricare altă semnare (a cartei);
b. depunerea unui instrument de ratificare, acceptare,
aprobare sau aderare;
c. oricare dată de intrare în vigoare a prezentei carte
potrivit Articolelor 16 şi 17;
d. orice raport întocmit potrivit Articolelor 14 şi 15;
e. oricare alt act, notificare, declaraţie sau comunicat
referitor la prezenta cartă. ;
Drept mărturie, subsemnaţii, fiind autorizaţi legal, au semnat prezenta Cartă.
Întocmită la Strasbourg, astăzi …………, în limba engleză şi franceză, ambele
texte fiind autentice, într-un singur exemplar care va fi depus la arhivele

Consiliului Europei. Secretarul General al Consiliului Europei va transmite
copii legalizate fiecărui stat membru al Consiliului Europei şi fiecărui stat
invitat să adere la prezenta cartă.

Anexă
Linii directoare şi măsuri referitoare la o politică pentru zonele rurale
destinate a fi un ghid pentru părţile la prezenta cartă potrivit Articolului 8
al cartei
Linia directoare 1 – Principii
1. Regiunea rurală a Europei 8inclusiv zona de coastă) reprezintă un peisaj
istoric, valoros, cultivat unde oamenii trăiesc şi muncesc şi a cărui
menţinere reprezintă o chestiune socială importantă, dar care deţine şi o
valoare economică.
2. Regiunea rurală îşi poate îndeplini rolul de furnizor şi sursă de recreare
şi echilibru, tot mai mult solicitat de societate, dacă rămâne un loc
atractiv, de sine stătător, unde se poate trăi, având:
- o infrastructură bună;
- sectoare viabile în agricultură, silvicultură, acvacultură şi
piscicultură;
- acces adecvat al activităţilor economice, ne-agrare;
- un mediu sănătos şi peisaje îngrijite.
3. Ameninţările existente pentru zonele rurale, în special pentru
agricultură, au generat necesitatea creării unei politici sociale şi
economice integrate care urmează politica regională (dezvoltarea
rurală) şi agrară. Aceste politici trebuie armonizate între ele pentru a
forma un tot unitar. Trebuie avute în vedere şi egalitatea şi
complementaritatea zonelor urbane cu cele rurale.
4. Principiul dezvoltării de durată trebuie să se reflecte în toate politicile
aplicabile zonelor rurale şi aceste politici (liniile directoare 2 – 14)
trebuie integrate.
5. Un astfel de plan de dezvoltare al regiunii rurale trebuie să se bazeze pe
factori regionali, să susţină iniţiativele locale şi să se sprijine pe
dezvoltarea endogenă pe cât mai mult posibil;
a. de aici înainte, oamenii şi problemelor lor trebuie să
ocupe locul central în ceea ce priveşte planurile şi
deciziile;
b. aspectele pozitive ale societăţii rurale şi în special ale
vieţii tradiţionale de familie trebuie conservate pentru a

favoriza dezvoltarea tinerilor şi a integrării lor în cadrul
comunităţii;
c. identitatea comunitară trebuie reconsolidată, precum şi
sentimentul auto-susţinerii, cooperării şi creativităţii;
d. caracteristicile culturale şi istorice ale regiunii rurale
trebuie conservate şi susţinute să înflorească;
e. diversificarea, precum şi relaţiile dintre populaţia rurală
şi restul populaţiei trebuie încurajate.
Linia directoare 2 – Planificarea spaţiului în zonele rurale
1. Implementarea politicilor de planificare a spaţiului în zonele urale
trebuie să permită dezvoltarea de durată a agriculturii, silviculturii,
acvaculturii, pisciculturii, a meşteşugurilor, industriei, turismului şi
serviciilor; trebuie să încurajeze întreprinderea unor activităţi
complementare şi conservarea mediului înconjurător de acolo.
2. Toate politicile de planificare a spaţiului din zonele rurale trebuie
fondate pe principiul umanist cum că oamenii reprezintă punctul
central al oricărei planificări şi al oricărei luări de decizie. Potrivit
acestui principiu, părţile la prezenta cartă trebuie să implementeze o
planificare a spaţiului din zonele rurale care are în vedere în principal
nevoile şi interesul populaţiilor vizate şi în acelaşi timp respectă şi
principiul durabilităţii. Principiul transparenţei trebuie aplicat referitor
la orice proiect de construcţie sau infrastructură de interes general
(aeroport, autostrăzi, trenuri de mare viteză, etc.) furnizând populaţiei
vizate toate informaţiile relevante cu privire la implementarea unor
astfel de proiecte şi consultându-i prin intermediul unui referendum.
3. Părţile trebuie să întocmească politici de planificare a spaţiului
favorizând o cooperare inter-municipală, inter-regională şi chiar
transfrontalieră mai strânsă.
4. Politicile de planificare a spaţiului din zonele rurale trebuie acoperite de
un plan general care are în vedere toate caracteristicile unor astfel de
zone în legătură cu funcţiile atribuite în Partea II a cartei.
Linia directoare 3 – Infrastructuri, transport şi facilităţi
Părţile trebuie să pună la dispoziţia zonelor rurale reţele actualizate de
aprovizionare şi de infrastructură care să răspundă nevoilor lor. Întrucât există
condiţii pentru a permite zonelor rurale să continue îndeplinirea funcţiilor
socio-economice, părţile trebuie să aibă în vedere faptul că efectele de
proporţii nu trebuie să constituie singurul criteriu pentru furnizarea sau
menţinerea unor astfel de facilităţi. Acest principiu se aplică în mod egal şi
pentru sectorul de telecomunicaţii, pentru sistemul de drumuri, transportul
public, serviciile financiare în conformitate cu nevoile specifice ale economiei
agrare (în sens larg), şi pentru toate tipurile de facilităţi din cadrul sectorului
educaţiei sau de servicii. Părţile trebuie să integreze regiunile rurale în cadrul
reţelei moderne de transport şi comunicaţii compatibile cu tipul şi calitatea

mediului zonelor rurale vizate şi nu guvernate doar de considerente economice
pe termen scurt.
Linia directoare 4 – Educarea, pregătirea, cercetarea şi conştientizarea
1. Capitalul uman (oameni cu diversele lor abilităţi) reprezintă bunul cel
mai de preţ din cadrul comunităţilor rurale, şi prin urmare dezvoltarea
şi menţinerea acestuia trebuie să aibă prioritate.
2. Pentru a garanta accesul egal şi dreptul la educaţie, părţile trebuie să
menţină şcoli în zonele rurale şi să le organizeze potrivit condiţiilor
locale. Trebuie de asemenea să adopte şi să dezvolte noi tehnologii de
educare.
3. Un sistem de educaţie descentralizat şi noi oportunităţi de educare
trebuie promovate şi direcţionate spre viitoare oportunităţi de muncă;
trebuie să se ofere aceleaşi oportunităţi educaţionale pentru copiii de
vârstă şcolară şi ucenicii din regiunea rurală (fete şi băieţi) ca şi pentru
cei din zonele urbane.
4. Părţile trebuie să dezvolte şi să extindă cursuri tehnice şi de specializare
în zonele rurale la nivelul învăţământului primar, secundar şi superior.
În special, trebuie să stabilească condiţii pentru formarea unor echipe
de cadre specializate de pregătire şi să pună la dispoziţie programe de
pregătire corespunzătoare, în deosebi în agricultură, silvicultură,
acvacultură, piscicultură, meşteşuguri rurale şi tehnologii avansate, şi
în general în toate ramurile de activitate necesare pentru o planificare
rurală de succes şi pentru dezvoltare.
5. părţile trebuie să stabilească programe de încurajare a respectului
pentru mediul natural şi a aprecierii patrimoniului cultural şi istoric din
zonele rurale precum şi importanţa pentru societate a zonelor rurale.
Linia directoare 5 – Locurile de muncă şi veniturile
Pentru ca aceste comunităţi rurale să rămână în viaţă, oamenii din zona rurală
au nevoie de nivele satisfăcătoare de venituri. Pentru aceasta este nevoie de o
serie de oportunităţi atractive de angajare, şi nu numai în agricultură,
silvicultură, acvacultură sau piscicultură. Cu toate acestea, aceste oportunităţi
trebuie adaptate condiţiilor specifice regiunilor şi localităţilor. Ele includ:
a. acordarea de prioritate acelor activităţi şi iniţiative care
sunt orientate în direcţia uni dezvoltări endogene şi mai
presus de orice sunt administrate şi finanţate de însăşi
comunitatea rurală;
b. găzduirea diversităţii şi adaptării structurilor de
producţie, în special în regiuni dominate de o anumită
ramură economică sau de un anumit sector economic
unde riscul unei crize este ridicat;
c. găzduirea de activităţi multiple şi integrarea armonioasă
a diverselor activităţi din regiunea rurală;

d. găzduirea producerea de bunuri şi servicii atunci când
aceasta sporeşte abilităţile speciale ne-manuale şi
manuale ale comunităţii rurale şi când utilizează pe
deplin resurse reutilizate (lemn, apă, pietre, teren sau
producerea de surse refolosibile de energie);
e. creşterea valorii pentru firmele mici şi mijlocii prin
intermediul transferurilor tehnologice, scutirilor fiscale,
consilierii, ajutorului financiar, etc.
Linia directoare 6 – Agricultura şi politica agrară
1. Agricultura şi activităţile de păstrare ale naturii sunt funcţii vitale
pentru regiunile rurale oriunde în Europa. Un sector agrar viabil
structurat în funcţie de condiţii rurale (ferme viabile de familie),
aproape de natură, de durată şi multifuncţionale vor contribui la
menţinerea acestor funcţii vitale. Prin urmare, politica agrară va ocupa
un loc central.
2. Rolul agriculturii în cadrul societăţii s-a schimbat în mod radical în
ţările din Europa după al doilea război mondial. Modificarea valorilor
şi a circumstanţelor (venituri mai mari, surplus, revoluţia agrară,
comerţul internaţional, necesităţile de mediu ş.a.m.d.) au influenţat
atitudinea populaţie faţă de agricultură. Funcţia originală şi tradiţională
a agriculturii de producător şi furnizor de hrană a pierdut din
importanţă, în special din cauza unei continue supraproducţii, a scăderii
preţurilor din agricultură şi a deschiderii internaţionale şi a liberalizării
pieţelor agrare. În acelaşi timp, alte funcţii „ne-importabile” ale
agriculturii au căpătat importanţă.
3. În prezent, deţinem o agricultură multifuncţională, ale cărei obiective şi
funcţii principale pot fi rezumate după cum urmează:
a. garantarea siguranţei alimentelor (o prioritatea care va
căpăta o importanţă şi mai mare pe termen mai lung
având în vedere explozia demografică şi distrugerea
mediului înconjurător la nivel mondial);
b. producerea de materii prime reutilizabile;
c. conservarea şi îngrijirea peisajelor naturale, şi în calitate
de zone de recreare şi de capital principal de turism,
având în vedere în acelaşi timp faptul că peisajul rural a
fost şi un peisaj agrar timp de secole;
d. păstrarea valorilor rurale, stilului de viaţă, valorilor
culturale şi a funcţiilor sociale similare pentru
comunitate;
e. păstrarea elementelor vitale unei vieţi sănătoase (sol,
apă, aer, etc.) şi utilizarea lor pentru o agricultură de
durată cu forme corespunzătoare de producţie şi
creşterea animalelor (preocuparea pentru echilibrul pe
termen lung al ecosistemului nostru);

f. contribuţia la asigurarea faptului că zonele rurale rămân
viabile şi că există o viaţă sănătoasă, economică, socială
şi cultural în regiunea rurală.
4. Aceste funcţii, care servesc interesului public – cunoscute şi sub
denumirea de „avut public” – sunt legate de producţia agricolă. Până în
prezent, erau compensate prin preţurile produselor. Cu toate acestea, nu
mai este cazul având în vedere liberalizarea pieţelor agrare şi a scăderii
preţurilor din agricultură. În general, veniturile relative ale
agricultorilor sunt în scădere, mulţi părăsesc regiunea rurală, în special
cei din zonele mai puţin viabile, şi funcţiile generale (socială, culturală,
economică şi ecologică) cerute de societate nu mai sunt îndeplinite
corespunzător. Acest proces inevitabil trebuie oprit prin crearea unor
locuri de muncă alternative în afara domeniului agrar şi a unei politici
agrare orientate către tipul multifuncţional al agriculturii, cu sarcini
extinse în slujba societăţii.
5. În acest context, politica de venituri din agricultură capătă o nouă
dimensiune şi trebuie extinsă. Livrarea aşa numitului „avut public”
trebuie poate încurajat prin susţinere publică, inclusiv plăţi directe,
potrivit principiului: funcţii corelate dar plăţi separate. Acest lucru
necesită un sistem ad hoc de plăţi directe şi complementare (vezi
modelul elveţian introdus în 1992 – Articolul 31a şi 31b al legii
agrare); şi reforma politii agrare a Uniunii Europene conţine astfel de
elemente.
6. Cu toate acestea, politica de cuplare cu plăţi directe la venit îşi are
limitele ei financiare; unele ţări nu o pot aplica deloc. Prin urmare,
chiar pe viitor, venitul agricultorilor trebuie să provină dintr-o activitate
antreprenorială complexă cu următoarele zone prioritare:
a. producţie şi comercializare eficiente, inclusiv exportarea
şi impozite pe venit ridicate, reţinând astfel beneficii
economice în zonele rurale;
b. activităţi ne-agrare (turism, etc.);
c. plăţi directe la venit pentru serviciile generale către
societate, care trebuie să fie mai mari în zonele mai
puţin favorizate (de munte) şi care trebuie completate cu
o primă pentru eforturile ecologice deosebite (bioagricultura, etc.).
7. Condiţiile de producţie şi condiţiile generale ale agriculturii, precum şi
cerinţele societăţii şi ale agriculturii, variază foarte mult la nivel
mondial şi chiar şi numai la nivel european. Astfel, fiecare regiune are
dreptul (obligaţia) de a găsi soluţii adecvate şi independente şi să ia
măsuri corespunzătoare, în special în trei domenii principale:
- siguranţa alimentelor;
- nivelul veniturilor şi asigurările sociale pentru familiile
agricultorilor;

- standarde privitoare la mediul înconjurător.
8. Apoi, din acest punct de vedere, conceptul de comerţ liber în forma lui
cea mai pură nu se potriveşte cu agricultura. Măsurile de protecţie a
importurilor, din cadrul reglementărilor pentru un comerţ internaţional
echitabil, sunt indispensabile pentru numeroase ţări, chiar şi pentru
agricultura în regiunile favorizate atunci când agricultura europeană are
costuri de producţie mai ridicate ca urmare a unor condiţii ecologice
mai stricte şi a legislaţiei privitoare la animale sau a altor dezavantaje
concurenţiale. Deschiderea internaţională, cooperarea şi solidaritatea,
precum şi reglementările obligatorii referitoare la un comerţ agrar
echitabil (GATT, Organizaţia Mondială a Comerţului (WTO/OMC)),
sunt, cu toate acestea, la fel de importante. Politica agrară trebuie, în
principal, să rămână o responsabilitatea naţională sau a Uniunii
Europene, potrivit principiului subsidiarităţii, în special în sferele
politicii structurale şi sociale precum şi cu privire la plăţile directe la
venituri. Deşi corolarul îl reprezintă faptul că fiecare ţară respectă
reglementări acceptate şi exercită o disciplină a producţie şi a
exportului, sunt necesare şi alte negocieri internaţionale pentru a găsi o
soluţie mai bună la aceste probleme.
9. În cadrul politicii agrare specificate în prezenta cartă, atribuţia luării de
decizii trebuie lăsată, pe cât posibil, în seama fiecărui stat membru (sau
atunci când este posibil, Uniunii Europene) prin aplicarea principiului
subsidiarităţii.
10. Politicile referitoare la produsele alimentare trebuie, pe de o parte, să
răspundă nevoilor pieţei, dar, pe de altă parte, trebuie de asemenea să
se ghideze după o strategie de garantarea a accesului la alimente pentru
toţi în mod permanent. Astfel, comerţul internaţional cu bunuri agricole
trebuie să sporească siguranţa alimentelor şi trebuie de asemenea să
favorizeze dezvoltarea rurală. O monitorizare atentă a politicilor
comerciale este necesară pentru a asigura efecte pozitive. Rolul pieţelor
locale, cu toate acestea, nu trebuie neglijat sau subestimat. Acestea au o
importanţă fundamentală pentru dezvoltarea economică rurală.
11. Odată cu lansarea procesului de industrializare, zonele rurale şi-au
pierdut numeroase dintre funcţiile de care se serveau şi oraşele, inclusiv
furnizarea de materii prime reutilizabile şi sursele de energie. Zonele
rurale trebuie să îşi asume din nou aceste sarcini, utilizând o tehnologie
modernă, adecvată, având în vedere criza ecologică globală şi faptul că
materiile prime fosile sunt finite; astfel de evoluţii trebuie încurajate
iniţial prin utilizarea unor măsuri fiscale.
12. Consecinţele ecologice ale metodelor supra-solicitante de producţie din
agricultură pot reprezenta un proces ascuns de distrugere naturală:
eroziunea solului, sărăcirea biologică, poluarea, etc. Metode de
producţie adecvate şi echilibrate ecologic trebuie promovate la nivel
naţional precum şi la nivel internaţional. O contabilizare ecologică
adecvată şi obligatorie, standarde minime de mediu reprezintă, prin
urmare, probleme actuale. Acest lucru ridică o nouă provocare majoră
pentru Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC).

13. Referitor la structura fermei agricole, părţile vor promova cât mai mult
posibil activităţile agricole de dimensiuni umane şi cu o întindere
rezonabilă (ţinând cont de realităţile agricole din fiecare ţară), ceea ce
permite familiei de agricultori să se menţină la un nivel economic
viabil în zonele rurale.
14. În eventualitatea întocmirii unor legi referitoare la activităţile agricole,
părţile îşi vor exprima preferinţa pentru companiile de drept privat faţă
de companiile de drept public controlate şi finanţate de către stat. Alte
structuri de cooperare pot co-exista împreună cu „fermele agricole de
familie”.
15. Agricultorul în calitatea sa de întreprinzător îşi va putea exercita
activitatea cât mai liber posibil. Proprietatea privată va fi protejată;
aranjamente fiscale favorabile transferului de bunuri mobile şi imobile
ale activităţii agricole vor fi adoptate.
16. Părţile vor acorda statutul de persoană particulară care îndeplineşte un
serviciu public (de interes general) agricultorilor ale căror activităţi
agrare respectă condiţiile legii de conservare a mediului şi a naturii şi
care îndeplinesc sarcini ce servesc menţinerii regiunii rurale. În acest
scop, părţile pot stabili un set legal de termeni contractuali care să
definească rolul unor astfel de agricultori şi să stabilească remunerarea
acestora, păstrându-şi în toate situaţiile statutul de liber întreprinzători.
17. În cele din urmă, următoarele măsuri trebuie avute în vedere în
stabilirea politicilor agrare, care, în toate cazurile, trebuie să ţină cont
de condiţiile locale specifice precum şi de acordurile internaţionale:
a. ajutorul în investiţii pentru îmbunătăţirea infrastructurii
agrare;
b. ajutor pentru începerea activităţii şi strategii de stimulare
centrate;
c. o politică de producţie adecvată cererii şi condiţiilor
locale;
d. eforturi publice crescute în cadrul domeniului de
promovare şi de educare a agricultorilor individuali;
e. promovarea unor forme adecvate de creştere a
animalelor care nu sunt supra-solicitante şi nu agresează
mediul înconjurător;
f. o mai mare raţionalizare a producţiei, a comercializării şi
a vânzărilor; încurajarea dezvoltării sectoarelor de
produse prin intermediul unor stimulente pentru crearea
de grupuri de producători şi de grupuri interprofesionale;
g. introducerea de instrumente legale pentru a asigura
calitatea
produselor
şi
pentru
promovarea
comercializării acestora, precum introducerea unor
standarde şi mărci de calitate pentru produsele regionale,
precum şi o legislaţie care să protejeze marca

înregistrată şi, în general, toate acele însemne ce
servesc la identificarea provenienţei unui produs;
h. monitorizarea stării de sănătate publică a alimentelor
pentru protecţia consumatorilor, dar fără a proteja în
mod părtinitor şi incorect anumite categorii de
producători;
i. promovarea metodelor ecologice de producţie şi a biodiversităţii utilizând, de exemplu, prime directe
(contribuţii ecologice);
j. încurajarea agriculturii care nu suprasolicită şi a utilizării
alternative a terenurilor (pentru recreare, producerea de
materii prime reutilizabile, etc.);
k. susţinerea eforturilor individuale şi a cooperării între
agricultori;
l. programe şi măsuri pentru regiunile dezavantajate;
m. promovarea vânatului de durată (foarte important pentru
multe regiuni rurale);
n. încurajarea unor activităţi auxiliare sau suplimentare;
o. un sistem de asigurări sociale eficient, asemănător celui
din alte sectoare ale economiei.
Linia directoare 7 - Silvicultura
1. Părţile vor lua toate măsurile adecvate pentru păstrarea şi protejarea
pădurilor existente şi pentru a reîmpădurirea zonelor abandonate de
activităţile agricole sau la care s-a renunţat ca parte a politicii de
reducere a producţiei. Reîmpădurirea reprezintă o investiţie pe termen
lung.
2. În plus, părţile vor încuraja iniţierea de activităţi economice cu caracter
silvic prin acordarea unui ajutor asemănător ajutorului acordat
agricultorilor la începerea activităţii lor.
3. În cele din urmă, părţile vor lua măsuri legale şi fiscale corespunzătoare
pentru implementarea unei politici de dezvoltare a sectorului privitor la
cherestea în zonele forestiere unde acest sector este inadecvat sau
deficient, având în vedere funcţia ecologică a zonei vizate.
4. Importanţa agriculturii şi silviculturii ca şi sector al economiei nu poate
fi evaluată în mod corespunzător pe baza procentului actual din
producţia economică netă sau pe baza numărului de oameni implicaţi în
sectorul respectiv. În schimb, agricultura şi silvicultura trebuie revizuite
în ceea ce priveşte funcţiilor lor referitoare la siguranţa alimentelor,
materiile prime şi la echilibrul ecologic, şi astfel poate fi stabilită, în
special, importanţa lor socio-politică.
Linia directoare 8 – Turism

1. Părţile vor lua toate măsurile legale, fiscale şi administrative necesare
pentru dezvoltarea turismului în zonele rurale în general şi a turismului
agrar în special, ţinând cont de capacitatea zonelor vizate. În special,
acest lucru poate fi făcut prin încurajarea punerii la dispoziţie de
hoteluri rurale şi asigurându-se că agricultorii care oferă cazare turistică
î cadrul locuinţei lor pe lângă activităţile lor agricole sunt încurajaţi să
continue în acest sens.
2. În implementarea acestei politici, părţile vor viza atingerea unui
echilibru între necesitatea dezvoltării turismului, protejarea naturii şi
potenţialul oferit de infrastructurile şi serviciile existente menţinând
calitatea peisajelor şi am mediului şi conservând arhitectura şi
materialele tradiţionale.
Linia directoare 9 – Firmele mici şi mijlocii, comerţul, industria şi
meşteşugurile
Părţile vor lua măsuri pentru:
a. a promova firmele mici şi mijlocii cu profil industrial,
comercial sau meşteşugăresc: pe de o parte, prin
îmbunătăţirea condiţiilor cadrului de lucru simplificând
procedurile administrative şi fiscale şi prin scutiri fiscale
pentru investiţii; şi, pe de lată parte, îmbunătăţind
infrastructurile şi acordând credite cu dobânzi mai mici
pentru firme şi antreprenori. În cele din urmă, poate fi
eficientă şi utilă reducerea taxelor pentru a-i încuraja pe
micii comercianţi să continue activitatea în cadrul
comunităţilor rurale;
b. a pune la dispoziţie facilităţi adecvate pentru integrarea
şi consilierea în afaceri;
c. a promova înfiinţarea de companii avansate, de înaltă
tehnologie cu taxe pe valoarea adăugată ridicate, precum
şi de companii de servicii care utilizează sisteme
automate de transmitere a informaţiilor şi de procesare;
d. a găzdui procesul de îmbunătăţire a producţiei, a
procesării şi comercializării de produse regionale
precum şi scheme de susţinere în favoarea activităţilor
meşteşugăreşti de înaltă calitate.
Linia directoare 10 – Construcţia de locuinţe şi sănătatea
În conformitate cu Articolul 11 al cartei, părţile vor lua măsuri pentru:
a. a pune la dispoziţie locuinţe pentru locuitorii permanenţi
şi pentru a reglementa construirea de case secundare;
b. a promova reabilitarea şi renovarea locuinţelor şi
restaurarea clădirilor abandonate având în vedere
designul tradiţional şi materialele locale, în special prin

acordarea de ajutor financiar; şi, în acelaşi timp, să se
asigure că furnizorii de comodităţi publice menţin şi
îmbunătăţesc astfel de comodităţi (furnizarea de apă,
sistemul public de canalizare, iluminatul public, lucrări
de canalizare, etc.);
c. a asigura o calitate a construcţiilor de locuinţe şi un stil
arhitectural adecvat peisajului natural, continuând astfel
dezvoltarea peisajului cultural european;
d. a asigura furnizarea de servicii de sănătate necesare în
zonele rurale, la un standard asemănător celor existente
în zonele urbane. Serviciile de sănătate pot fi furnizate
prin intermediul unei legături permanente cu un doctor
şi un spital şi printr-un tratament medical regulat
furnizat prin intermediul unor facilităţi mobile (doctori
care se deplasează).
Linia directoare 11 – Cultura
Părţile vor menţine şi vor proteja bogăţia şi diversitatea patrimoniului cultural
şi arheologic al zonelor rurale şi al regiunilor şi vor promova evoluţia culturală
luând următoarele măsuri:
a. prin inventarierea, sporirea şi publicarea patrimoniului
rural istoric şi cultural, inclusiv calităţile vieţii rurale;
b. prin protejarea şi dezvoltarea tradiţiilor şi formelor
culturale de expresie precum şi a limbajelor regionale
conform Cartei Europene pentru Limbile Regionale sau
ale minorităţilor;
c. prin consolidarea identităţii regionale culturale a
locuitorilor rurali şi prin stimularea activităţilor
comunitare;
d. prin promovarea patrimoniului gastronomic rural şi
local.
Linia directoare 12 – Mediul înconjurător, natura şi peisajele
1. Natura şi peisajele naturale au nevoie de grijă şi atenţie. De aceea, este
important:
a. să se ajungă la o administrare raţională şi de durată a
resurselor naturale şi la menţinerea mediilor de viaţă şi a
bio- diversităţii;
b. să se conserve toate peisajele de interes deosebit şi, acolo
unde este posibil, să se refacă peisajele semi-naturale şi
realizate de om;
c. să se conserve frumuseţea şi trăsăturile speciale ale
regiunii rurale prin restaurarea satelor şi a clădirilor

rustice şi dacă este posibil prin repararea daunelor
cauzate naturii şi peisajului natural;
d. să se înregistreze zonele unde există specii sau rase de
animale foarte vechi, peisaje rurale tradiţionale, sau
tehnici agrare tradiţionale;
e. să se păstreze şi să se administreze pădurile . începând
cu pădurile protejate;
f. să se asigure că zonele urbane nu permit problemelor lor
de mediu (deşeurile) să se reverse asupra regiunilor
rurale şi că comunităţile rurale şi cele urbane îşi asumă
în mod egal responsabilitatea pentru propriile reziduuri
şi substanţe toxice;
g. să se asigure respectarea cu stricteţe a prevederilor
aplicabile ale instrumentelor legale internaţionale
referitoare la protecţia mediului înconjurător, a naturii şi
a peisajelor;
h. să se ia în considerare Strategia Diversităţii Paneuropene Biologice şi a Peisajelor.
2. Prin politica de mediu se vor lua măsuri:
a. pentru protejarea şi administrarea terenurilor, apei şi a
aerului şi pentru conservarea florei şi a faunei şi a
habitatelor;
b. pentru demarcarea zonelor în care construcţiile,
infrastructurile, traficul rutier şi ale activităţi dăunătoare
mediului sunt limitate, evitate sau chiar interzise prin
aplicarea Articolului 11 al cartei;
c. pentru stabilirea funcţiei ecologice a fiecărei zone rurale
în interiorul cadrului de lucru al unui program de
planificare a spaţiului, asigurându-se că orice funcţie
atribuită unei zone rurale este compatibilă cu funcţia sa
ecologică;
d. pentru stabilirea unei cooperări internaţionale cu caracter
ştiinţific, tehnic şi politic pentru protejarea şi
administrarea mediului rural în Europa.
3. Părţile vor lua de asemenea măsuri speciale:
a. pentru a dezvolta reţelele de rezerve bioenergetice şi
pentru a proteja biotopurile ameninţate din regiunile
rurale precum şi pentru a intensifica cooperarea cu
reţelele existente;
b. pentru a introduce sau pentru a consolida procedurile de
desfăşurarea a studiilor de impact asupra mediului
referitoare la proiectele de infrastructură, industriale sau

turistice care pot produce daune grave resurselor de
mediu din zonele rurale;
c. pentru a stabili cooperarea internaţională în scopul unei
administrări integrate a resurselor de apă, acordând o
atenţie deosebită posibilei secări a cursurilor de ape, a
lacurilor şi a bălţilor precum şi problemelor legate de
consumul de apă în agricultură, industrie şi în alte
sectoare.
Linia directoare 13 – Cooperarea ştiinţifică şi tehnică
Părţile îşi vor împărtăşi experienţa ştiinţifică şi rezultatele cercetărilor, în
special prin stabilirea sau reconsolidarea unui sistem de informare şi statistică
compatibil şi comparabil la nivel internaţional şi prin încurajarea cooperării
dintre universităţi şi centrele de cercetare interesate de problemele specifice
ale societăţii rurale.
Linia directoare 14 – Procesele de luare de decizii, subsidiaritatea
Din punct de vedere politic şi administrativ, comunităţilor din zonele rurale
trebuie să li se acorde cel mai mare grad de autonomie. Adică, de exemplu,
unităţi funcţionale de autoguvernare dar la scară mică pot fi menţinute sau
atunci când este cazul create, respectând în acelaşi timp şi principiul
subsidiarităţii. Aceasta este singura modalitatea de a creşte aria de acţiune a
populaţiei rurale şi de a-i spori dorinţa de a acţiona independent.
1. Baza financiară a municipalităţilor şi a altor comunităţi teritoriale la
nivel regional (cantoane, landuri, departamente şi comune) trebuie
consolidată şi continuată.
2. De asemenea, este importantă implicarea organizaţiile independente de
ajutorare şi a organizaţiilor neguvernamentale în procesele de
dezvoltare şi de luare de decizii.
3. Având în vedere importanţa sarcinilor, parteneriatele dintre zonele
urbane şi cele rurale trebuie dezvoltate în continuare pe viitor pentru a
găzdui în mod constant şi pentru a extinde relaţiile reciproce
complementare dintre oraş şi regiunea rurală care asigură dăinuirea.
Linia directoare 15 – Europa Centrală şi de est
Ţările din Europa centrală şi de răsărit (în tranziţie) necesită o atenţie specială
şi un sprijin susţinut. Strategiile şi măsurile care vizează o politică specială
sunt necesare pentru a soluţiona probleme specifice şi acestea trebuie, pe cât
posibil, să fie stabilite chiar de aceste ţări. Eforturile lor în vedere unei
integrări europene pe termen mai lung trebuie susţinute de măsuri şi tratate
corespunzătoare. Solidaritatea europeană, parteneriatul şi cooperarea sunt
necesare. Cu toate acestea,un ajutor practic tot mai mare este de asemenea
necesar, în special în extinderea şi construirea infrastructurii. De asemenea, în
ceea ce priveşte politica agrară, sunt necesare strategii şi măsuri speciale
pentru a soluţiona probleme specifice din ţările din Europa centrală şi de

răsărit, cărora li se va asigura accesul corespunzător la pieţele Europei
occidentale (preferinţa europeană).

