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Rezumatul studiului 

Cum ar trebui să răspundă Europa la creșterea cerințelor impuse sistemelor noastre 

alimentare și agricole care rezultă din creșterea populației la nivel mondial, schimbarea 

regimurilor alimentare și cerințele competitive impuse terenurilor agricole? Prezentul raport 

oferă o viziune asupra modului în care UE ar putea să joace un rol în soluționarea acestor 

provocări în deceniile următoare și stabilește unele dintre alegerile care merită o atenție 

specială. Se axează pe alegeri pentru creșterea productivității agricole, în același timp 

adaptându-se la efectele schimbărilor climatice și reducând emisiile generate de agricultură, 

pe mijloace de inversare a declinului continuu al biodiversității terenurilor agricole, pe 

reducerea deșeurilor alimentare, pe modalități de realizarea a unui sector alimentar eficient 

din punctului de vedere al utilizării resurselor și pe alegeri pentru utilizarea deșeurilor și a 

reziduurilor în scopul satisfacerii nevoilor de biomateriale și de bioenergie în mod durabil. 

Reunește în cadrul unei sinteze unele dintre analizele și rezultatele a cinci studii solicitate, 

examinând stadiul actual și unele dintre evoluțiile esențiale ale orizontului 2050. Uniunea 

Europeană a elaborat cu fermitate politici comune în materie de mediu și agricultură și o 

politică agricolă comună recent reformată, acordând o atenție deosebită mediului și inovării 

și oferind astfel statelor membre o șansă de a iniția o schimbare de direcție. În același timp, 

există provocări majore în ceea ce privește creșterea productivității în mod adecvat, simultan 

reducând daunele asupra resurselor agricole și naturale și a biodiversității din Europa. Va fi 

important să se producă mai mult cu mai puține resurse în Europa și să se reducă risipa. 
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1. INTRODUCERE  

Se preconizează că, potrivit previziunilor ONU, cândva între 2050 și 2100, populația mondială va 

ajunge la 10 miliarde. Ce rol va juca Europa în abordarea provocării continue de a hrăni o populație 

mondială mult mai mare în următoarele decenii? Cum vor fi create în același timp o agricultură și un 

lanț de aprovizionare cu alimente mai durabile? Scopul nu este doar de a eradica nivelurile actuale de 

foamete persistentă și de a hrăni o populație mai mare, ci și de a îmbunătăți și a îmbogăți regimurile 

alimentare în multe locuri din lume. Ca parte a acestui efort la nivel mondial este esențial să se creeze 

sisteme agricole durabile, care pot să fie menținute în limite de mediu tot mai evidente. Modelele 

actuale de agricultură sunt o sursă majoră de poluare, de pierdere a biodiversității și de deteriorare a 

calității solului în multe locuri din lume. 

Ideile privind viitorul sistemului alimentar mondial sunt extraordinar de diverse. Unele dintre 

acestea prevăd în special schimbări incrementale ale sistemelor actuale de aprovizionare cu alimente 

și ale piețelor aferente. Altele sunt mai vizionare, explorând alegeri precum o schimbare semnificativă 

a regimurilor alimentare, investiții accelerate în agricultura de înaltă tehnologie, relansarea unor 

sisteme agricole mai tradiționale și adoptarea de noi modele de schimburi comerciale. Ca de obicei, 

întreprinderile, chiar și cu un efort serios de creștere a productivității agricole, nu par să fie suficiente 

pentru a îndeplini obiectivele multiple și uneori conflictuale care ne așteaptă. 

Prezentul raport se concentrează doar pe o parte dintr-un tablou foarte vast. Raportul analizează 

modul în care UE ar putea să joace un rol în soluționarea acestor provocări în deceniile următoare și 

stabilește unele dintre alegerile care merită o atenție specială. Europa are numeroase resurse pe care 

să se bazeze. Acestea includ o agricultură și un sistem alimentar productiv, soluri relativ robuste, un 

mix de sisteme agricole intensive și puțin intensive, o infrastructură puternică, servicii de asistență în 

majoritatea țărilor și o bună varietate de instituții de cercetare. Cu toate acestea, există opinii diferite 

în ceea ce privește prioritățile. În cadrul dezbaterilor recente privind reforma politicii agricole comune 

(PAC), au existat cereri contrastante pentru creșterea imediată a producției europene, pe de o parte, și 

pentru acordarea unei atenții mai deosebite sustenabilității și „ecologizării”, pe de altă parte.  

În acest context, Unitatea STOA a Parlamentului European a solicitat cinci studii privind aspecte 

relevante privind ecuația alimentelor și a bioenergiei aferente, fiecare cu o dimensiune europeană. Ele 

oferă o analiză vastă a viitoarelor noastre alegeri probabile în materie de producție, iar această 

perspectivă permite apoi o explorare concentrată a unor chestiuni contemporane presante. Printre 

acestea se numără: mijloace de inversare a declinului continuu al biodiversității terenurilor agricole, 

diferite mijloace de realizare a unei reduceri semnificative a deșeurilor alimentare și alegeri pentru 

utilizarea deșeurilor și a reziduurilor în scopul satisfacerii nevoilor de biomateriale și de bioenergie în 

mod durabil. Prezentul raport sintetizează unele dintre analizele și rezultatele a celor cinci studii, 

examinând stadiul actual și unele dintre evoluțiile esențiale ale orizontului 2050. 

Raportul are două părți, cu o sinteză globală succintă urmată de un rezumat mai vast însoțit de 

referințe.  
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2. CONTURAREA UNUI VIITOR PENTRU ALIMENTE ȘI AGRICULTURĂ ÎN 

EUROPA 

Nu există nicio certitudine privind cu cât exact va trebui să crească producția de alimente în viitor 

pentru a se asigura un regim alimentar suficient și sănătos pentru o populație mondială mai mare și 

mai bogată. Depinde parțial de dimensiunea populației, dacă atinge aproximativ 10 miliarde și când. 

În plus, nivelul de succes în ceea ce privește eliminarea sărăciei larg răspândite și a malnutriției 

aferente, nivelurile viitoare de bogăție (și, în consecință, nivelurile de consum de carne și de produse 

lactate), preferințele alimentare în schimbare, politicile adoptate privind biocombustibilii, bioenergia 

și alți factori vor influența cu toții cantitatea de alimente necesară. Previziunile recente ale FAO 

recunosc existența a numeroase necunoscute, dar sugerează că până în 2050 ar putea fi necesară o 

creștere cu 60 % a producție de alimente. 

Deși este vitală, creșterea producției este doar un termen al ecuației. În prezent, la nivel mondial 

general există alimente suficiente pentru a se asigura un regim alimentar suficient pentru toată lumea. 

În ciuda acestui fapt, până la 1 miliard de persoane încă sunt cronic subnutrite și posibil un alt miliard 

suferă de „foametea ascunsă” din cauză că nu au suficiente vitamine și minerale. Sărăcia este 

principalul motiv al lipsei de acces la alimente. Rezolvarea sărăciei și a lipsei de acces la alimente și 

servicii de sănătate impune acțiuni în ceea ce privește dezvoltarea, distribuirea veniturilor, 

emanciparea femeilor, politici comerciale și de ajutor adecvate și mulți alți factori. O producție mai 

mare de alimente în Europa, în prezent, nu rezolvă aceste probleme.  

Prin contrast, în numeroase țări în curs de dezvoltare, investițiile pentru îmbunătățirea producției 

agricole locale pot fi mijloace eficace de reducere a foametei și a malnutriției deoarece persoanele 

extrem de sărace depind de agricultură și de activitățile aferente pentru o parte însemnată a 

mijloacelor lor de trai. În consecință, investițiile în agricultura practicată de micii proprietari sunt un 

mijloc esențial de îmbunătățire a securității alimentare în țările mai sărace cu populații preponderent 

rurale. Investițiile în producția de alimente unde sunt necesare și unde joacă un rol în cadrul unui 

efort mai extins de rezolvare a sărăciei și de sprijinire a dezvoltării sunt esențiale pentru orice efort 

serios de contracarare a malnutriției și de hrănire a unei lumi în creștere. În anii următori, Europa 

poate avea nevoie într-adevăr să își extindă propria producție ca parte integrantă a unei efort colectiv 

de a produce suficiente alimente. Cu toate acestea, în prezent este prioritară creșterea producției 

agricole în mod predominant în alte regiuni, în special în Africa și în părți din Asia, decât în UE, unde 

se preconizează că cererea va rămâne relativ stabilă, precum și dimensiunea populației.  

Aceasta nu înseamnă că UE ocupă un loc marginal în viitorul sistemului alimentar mondial. 

Dimpotrivă, are roluri extrem de însemnate, care sunt temele principale al prezentului raport. Ele 

implică un set mai fundamental de pregătiri pentru a soluționa noile provocări, nu o creștere bruscă 

pe termen scurt a producției de alimente suplimentare în Europa. Ele includ o contribuție 

semnificativă la eforturi din alte părți ale lumii. Noul rol al UE poate fi prezentat în moduri diferite, 

dar în prezentul raport este examinat în șase rubrici extinse.  

În primul rând, este prioritar să se păstreze propriile resurse productive ale UE, astfel încât 

agricultura să poată rămâne robustă și, eventual, să poată contribui în mai mare măsură sau în 

moduri diferite la viitoarea cerere, pe măsură ce aceasta apare. Dacă resursele esențiale ale UE 

constând în terenuri agricole, soluri bine gestionate, surse de apă necontaminate, infrastructuri bine 

întreținute, o forță de muncă înalt calificată, industrii de aprovizionare complexe și capacitate de 

cercetare pot fi menținute sau, în unele cazuri, readuse la un stadiu viabil, acest lucru în sine 

contribuie în mod semnificativ la securitatea alimentară la nivel mondial. Dacă este redusă 

capacitatea agricolă în acest sens general, vor fi suportate costuri considerabile pentru a o readuce la 

un stadiu de pregătire pentru un rol viitor și eventual considerabil în ecuația alimentară de la nivel 
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mondial. Cu toate acestea, menținerea și îmbunătățirea sustenabilității agriculturii europene nu este o 

provocare minoră. Aceasta implică etape decisive pentru soluționarea degradării la scară largă a 

solurilor, a supraexploatării straturilor acvifere pentru irigații și o varietate de alte aspecte, precum și 

măsuri de control al ratei la care terenurile agricole sunt amenajate în scopuri urbane. Solurile sunt de 

o importanță deosebită. A se vedea caseta 1. 

Caseta 1 Degradarea solurilor arabile din UE 

Securitatea alimentară depinde de funcționalitatea solului (de exemplu, structura solului, retenția 

apei, biodiversitatea, producția de alimente). Exploatarea terenurilor și unele practici de gestionare 

agricole au dus la o creșterea degradării solurilor și la declinul funcționalității solurilor din Europa. 

Degradarea, inclusiv pierderea conținutului de materie organică, erodarea solului de apă și vânt, 

compactarea, salinizarea și acidificarea solului, este cea mai pronunțată la solul arabil. Diverse 

practici de gestionare a terenurilor agricole pot avea un impact negativ asupra funcționalității solului, 

de exemplu, tendința de a folosi utilaje mai mari în producția de culturi care poate duce la 

compactare. Schimbările climatice pot avea un impact negativ suplimentar asupra solurilor prin 

temperaturi mai ridicate (creșterea ratei de evaporare), perioade de precipitații neregulate și creșterea 

apariției secetei, care ar putea să dăuneze mecanismelor solului de retenție a apei și să contribuie la 

degradarea solului prin erodarea sa și prin deșertificare. Scăderea carbonului organic din sol (COS) 

reprezintă o îngrijorare specială în regiunea mediteraneeană, unde temperaturile ridicate și 

perioadele de secetă pot accelera descompunerea sa. Echilibrul dintre contribuțiile factorilor 

antropogeni și de altă natură la degradarea solurilor trebuie analizat în cadrul fiecărui sistem agricol 

în parte pentru a identifica potențialul pentru îmbunătățirea gestionării terenurilor.  

Unele dintre aspectele implicate în consolidarea sustenabilității sunt abordate în cele cinci studii 

pentru STOA și în restul acestui rezumat.  

În al doilea rând, trebuie acordată o mai mare atenție utilizării eficiente a resurselor în agricultura din 

UE, astfel încât, în timp, să se producă mai mult cu mai puține resurse, de exemplu, apă, substanțe 

agrochimice și elemente nutritive. Acest lucru va contribui atât la productivitatea, cât și la 

sustenabilitatea Europei, va ajuta creșterea viabilității agriculturii și va reduce amprenta ecologică a 

UE la nivel mondial. Activitățile de cercetare și dezvoltare ar trebui orientate tot mai mult către aceste 

priorități.  

În al treilea rând, este nevoie să se promoveze inovarea și difuzarea bunelor practici, precum și 

activitățile tradiționale de cercetare și dezvoltare. Acest lucru ar trebui să crească productivitatea și 

profiturile agregate, în cazul în care este compatibil cu limitările impuse de sustenabilitatea mediului. 

Ar trebui să ajute agricultura europeană să concureze pe piața mondială și să mențină un nivel înalt al 

producției. Ca urmare a separării sprijinului PAC, ar putea exista schimbări semnificative ale 

modelului de recoltare și potențialul de a strămuta unele dintre cele 30 de milioane de tone de furaje 

pentru șeptel importate anual. Cu toate acestea, există întrebări mai esențiale. Randamentul culturilor 

europene este relativ ridicat, iar producția este mai aproape de limitele teoretice care ar putea fi atinse 

decât majoritatea altor părți ale lumii. Creșterea randamentului principalelor culturi agricole din 

Europa a încetinit și nu este clar până la ce nivel ar putea fi adusă din nou, în special având în vedere 

provocările impuse de schimbările climatice și limitările impuse de resursele de apă și de utilizarea 

elementelor nutritive. Cu toate acestea, se poate reduce cu siguranță decalajul dintre exploatațiile 

agricole cu recolte mai mari și cele cu recolte mai scăzute. Potențialul pentru a crește recoltele este mai 

mare în unele părți din Europa Centrală și de Est decât în partea occidentală a continentului, unde au 

fost aplicate metode mai intensive pentru perioade mai lungi. Inovarea creativă, acordând prioritate 

utilizării eficiente a resurselor, are potențial oriunde. Ar trebui accentuată atenția acordată cercetării și 
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inovării pentru a oferi asistență acestei noi traiectorii în materie de agricultură, recunoscându-se că 

inovarea nu a fost o prioritate în ultimele decenii. Situația se schimbă în prezent (a se vedea caseta 2). 

Caseta 2 Politica de inovare agricolă din Europa 

Uniunea Europeană a adoptat recent politici concepute să promoveze o creștere a ratei de inovare în 

materie de sisteme agricole și alimentare. Parteneriatul european pentru inovare în domeniul 

productivității și durabilității agricole (EIP) are ca scop promovarea unei agriculturi competitive și 

durabile și a unei industrii forestiere care produce mai mult cu mai puține resurse și este în armonie 

cu mediul, inclusiv a productivității agricole, a bioeconomiei, a lanțului de aprovizionare cu alimente 

și a calității alimentelor, a siguranței alimentare și a unor stiluri de viață sănătoase. Are la bază ideea 

că este nevoie să se creeze legături între cercetare și tehnologie și părțile interesate, inclusiv 

agricultori, întreprinderi, ONG-uri și servicii de consiliere. Prin urmare, se impune înființarea de 

„grupuri operaționale” în fiecare stat membru care să folosească abordări ascendente pentru a conecta 

cercetarea și practica, finanțate prin Fondul european pentru dezvoltare agricolă. Acțiunile întreprinse 

în temeiul EIP vor depinde de finanțări din partea Orizont 2020, noul Program-cadru al UE pentru 

cercetare și inovare. Securitatea alimentară, agricultura durabilă și bioeconomia sunt menționate ca 

una dintre provocările societate esențiale pe care se va axa finanțările. Este disponibilă finanțare 

pentru activități care merg de la cercetare până la piață, în special activități legate de inovare cum ar fi 

etapa-pilot, demonstrația, bancurile de testare și sprijinul pentru achizițiile publice și comercializare.  

În al patrulea rând, există provocarea de a reduce cererea europeană în următoarele decenii. Aceasta 

este aplicabilă atât materiilor prime necesare pentru agricultură și producție, inclusiv substanțe 

nutritive și furaje pentru șeptel, cât și produselor agricole de bază. Europa are o amprentă ecologică 

însemnată la nivel mondial și, în timp, este nevoie ca ea să fie redusă pentru a respecta limitele 

resurselor mondiale, inclusiv a resurselor de apă, și pentru a proteja pădurile și habitatele naturale 

față de pătrunderea excesivă a agriculturii. Este nevoie să fie disponibile resurse pentru a permite 

standarde de viață mai ridicate și creșterea standardelor în ceea ce privește regimul alimentar în alte 

părți ale lumii. Există mai multe modalități pentru a realiza așa ceva. Una este dezvoltarea unei 

agriculturi mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, stabilind aceasta ca model 

standard în Europa și în alte părți. O alta este reducerea deșeurilor, atât din agricultură, cât și din 

restul lanțului de alimentare (a se vedea secțiunea 7 de mai jos). În plus, există potențial pentru a 

realiza o schimbare semnificativă a regimurilor alimentare europene astfel încât să se utilizeze mai 

puține resurse, în special în ceea ce privește carnea și produsele animaliere. În literatura de 

specialitate există tot mai multe studii care estimează câte diferențe ar putea fi înregistrate prin 

schimbarea regimului alimentar, arătând că ar putea fi aduse contribuții semnificative, de exemplu, la 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din Europa.  

În al cincilea rând, este nevoie ca politicile europene în materie de bioenergie să fie aliniate la 

strategii pe termen lung privind alimentele, agricultura și biodiversitatea. Aproape toate formele de 

bioenergie comercială solicită într-un anumit fel resurse limitate de teren și, în special, acest lucru este 

valabil pentru cele derivate din culturi agricole și pentru noi culturi energetice, cum ar fi speciile 

forestiere cu ciclu scurt de producție, precum și pădurile tradiționale. La nivel mondial, sunt utilizate 

în prezent doar ca biocombustibil aproximativ 80-85 de milioane de tone de cereale și aproximativ 10 

milioane de tone de uleiuri vegetale. UE este unul dintre cei mai mari consumatori de biocombustibili 

ca urmare a unui obiectiv de politică introdus pentru a promova utilizarea de energie din surse 

regenerabile în sectorul transportului. Consecința neprevăzută a fost promovarea creșterii producției 

de biocombustibil proveniți din rapiță, cereale și alte culturi alimentare la scară tot mai mare. În 

prezent, această politică este în curs de revizuire. Cu toate acestea, ilustrează că politicile energetice 

ale UE au un impact semnificativ asupra aceleiași baze de resurse care este necesară pentru hrănirea 

planetei; politici mult mai ambițioase în materie de bioenergie, pe care unii le anticipează, ar putea să 
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accentueze acest impact foarte mult. Această situație este cu atât mai importantă cu cât alte țări din 

afara Europei stimulează, de asemenea, producția de biocombustibili și bioenergie; o mare parte din 

culturile de porumb din SUA sunt în prezent destinate producției de biocombustibili. Creșterea 

proporției de energie din resurse regenerabile în cadrul mixului energetic european este desigur 

esențială, dar trebuie făcute niște alegeri dificile cu privire la măsura în care bioenergia poate fi 

considerată o sursă de energie la scară largă, fără a cauza un impact major asupra producției de 

alimente și asupra terenurilor disponibile pentru mai multe habitate naturale și pentru biodiversitate. 

În consecință, există o cauză bună, cel puțin în principiu, pentru utilizarea deșeurilor și a reziduurilor 

la scară largă ca materii prime pentru bioenergie. Acestea impun un necesar de teren efectiv mult mai 

mic, iar rolul lor este examinat mai jos în secțiunea 7.  

În al șaselea rând, este nevoie ca UE să se implice printr-o serie de modalități diferite în sprijinirea 

producției agricole durabile din țările în curs de dezvoltare, precum și în abordarea altor amenințări la 

adresa producției de alimente, precum schimbările climatice și utilizarea excesivă a resurselor de apă 

dulce limitate. UE exercită influență prin politici comerciale, prin rolul colectiv al statelor membre ale 

UE în calitate de cei mai mari donatori de asistență oficială pentru dezvoltare (împreună furnizând 

55,2 miliarde de euro în 2012), prin rolul său din cadrul acordurilor la nivel mondial privind clima, 

comerțul și biodiversitatea și al altor foruri. În multe dintre țările cele mai mici, cele mai sărace și țările 

mai defavorizate din punct de vedere tehnologic din lume, în special din Africa Subsahariană, 

investițiile în agricultură au scăzut în ultimul deceniu. Este adecvat ca agricultura durabilă să fie unul 

dintre domeniile prioritare identificate în cea mai recentă strategie a UE privind asistența pentru 

dezvoltare, Agenda schimbării. Cu toate acestea, acest angajament necesită mai multă importanță pe 

viitor. 

Împreună, toate aceste șase priorități reprezintă o schimbare semnificativă de direcție, afectând toate 

componentele din cadrul agriculturii și al lanțului de aprovizionare cu alimente, precum și din cadrul 

de politică al UE. Acestea ar contribui în mod semnificativ la alinierea UE la cerințele mondiale pe 

termen lung. Totuși, ele se bazează pe scenarii obișnuite pentru viitor și s-ar putea dovedi a fi 

insuficiente. Rămân incertitudini foarte însemnate care ar putea avea un impact asupra evoluției 

sistemului alimentar și asupra intervenției necesare. De exemplu, schimbările climatice ar putea 

reduce recoltele mai mult decât s-a anticipat. Potrivit scenariilor FAO pentru perioada până în 2050, 

recoltele din culturile de porumb neirigate din țările dezvoltare ar putea să scadă cu 30 %. Diverse 

limitări impuse alimentării cu apă și cu substanțe nutritive, inclusiv fosfați, ar putea avea ca rezultat 

creșterea prețurilor și constrângeri neprevăzute. Epidemii majore de boli ar putea avea un impact mai 

mare decât este permis în afaceri, potrivit scenariilor obișnuite. Va fi important să se mențină o stare 

de alertă și de pregătire în scopul ajustării dacă circumstanțele se schimbă în acest sens. În toate aceste 

cazuri, cea mai prudentă cale este de a asigura reziliența sistemelor de aprovizionare cu alimente și de 

a acorda prioritate utilizării eficiente a resurselor în mod susținut.  
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3. DEZVOLTAREA UNOR SISTEME AGRICOLE MAI DURABILE 

Pentru a crește sustenabilitatea și ritmul inovării din agricultura europeană (și capacitatea sa de a 

produce mai mult în timp), se impun îmbunătățirea aplicării bunelor practici existente și o atenție mai 

mare acordată inovării și abordărilor mai creative. 

Aceasta presupune:  

 Identificarea și diseminarea activă a bunelor practici și a cunoștințelor acumulate. 

 Rafinarea și aplicarea tehnologiilor adecvate. 

 Un efort extins de cercetare și dezvoltare, căruia să i se acorde mai multă atenție decât în 

prezent. 

 O gândire mai extinsă în materie de sisteme pentru a îndruma o agendă în schimbare pentru 

agricultură. 

 O atenție mai mare acordată serviciilor de extindere și resurselor necesare pentru a permite 

însușirea unei abordări noi. 

Uneori termenul „intensificare durabilă” este utilizat pentru a reprezenta obiective în schimbare, în 

agricultură se referă la producerea a mai multe alimente și produse secundare utile pe un teren fix sau 

ușor în scădere, în același timp reducând impactul asupra mediului și respectând prioritățile sociale și 

economice. Orice termen ar fi folosit, principiul de bază este aplicarea în mai mare măsură a 

cunoștințelor pe hectar pentru a crește productivitatea resurselor decât utilizarea intensivă a 

materiilor prime achiziționate, care a fost modelul stabilit în a două jumătate a secolului trecut. Acest 

lucru duce la acordarea unei atenții deosebite gestionării exploatațiilor agricole în sens general, 

acoperind concepte, practici și tehnologii, precum și a unor competențe tehnice speciale, precum 

ameliorarea plantelor (a se vedea secțiunea 4) și reducerea deșeurilor (a se vedea secțiunea 7).  

Axându-se exclusiv pe sectorul culturilor din Europa, există o mare varietate de sisteme 

implementate, modelul predominant al culturilor de câmp extinzându-se la scară largă, în mod 

obișnuit fiind intensiv gestionat și devenind frecvent tot mai specializat. Cu toate acestea, se păstrează 

unele exploatații agricole mai puțin intensive și mai mixte. Pot fi aplicate diferite abordări pentru 

productivitate, dezvoltare și sustenabilitate în funcție de sistemul utilizat și de condițiile locale, mai 

degrabă având o gândire extinsă decât urmărind un model preponderent unic. Astfel cum s-a observa 

deja, există încă potențial pentru a reduce decalajul considerabil dintre exploatațiile agricole cu recolte 

mai mari și cele cu recolte mai scăzute care lucrează aparent în condiții similare, prin bune practici 

mai larg răspândite.  

Recoltele durabile pot fi crescute prin intermediul unei combinații de sisteme de producție a culturilor 

adecvate, de tehnologii și practici specifice. Potențialul recoltelor specifice locale poate fi crescut, prin 

intermediul utilizării materiilor prime în mai mică măsură sau mai optim și al eficienței și al 

producției generale mai ridicate. În acest domeniu sunt valoroase în mod special abordări globale în 

materie de gestionare a exploatațiilor agricole de câmp. Gestionarea culturilor este strâns legată de 

gestionarea pe termen mai lung a solurilor și a ecosistemelor mergând dincolo de preocupările 

agronomice și economice tradiționale. Menținerea și îmbunătățirea fertilității solurilor și exploatarea 

minuțioasă a mecanismelor agroecologice ar avea ca scop stabilizarea recoltelor mari în majoritatea 

zonelor productive și creșterea productivității în cadrul sistemelor mai extensive, fără a compromite 

furnizarea de bunuri publice de mediu. În același timp, producătorii mai marginalizați și la scară mică 

nu ar trebui excluși de la participarea la o nouă agendă și la efortul aferent în materie de cercetare și 

diseminare. Acești producători sunt numeroși în unele părți ale Europei și ar putea contribui în mai 

mare măsură la producția locală, precum și la structura socioculturală a zonelor rurale.  

În acest context, printre sisteme de producție de interes special se numără: 
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 Agricultura de precizie pune accent pe gestionarea bazată pe informații a producției agricole, 

având ca scop aplicarea tratamentului corect la locul potrivit în momentul potrivit, luând în 

considerare variațiile de pe teren ale culturilor și ale solurilor. În aceste sisteme sunt utilizate 

tehnologii noi pentru a stabili variabilele care îndrumă utilizarea materiilor prime care sunt 

aplicate în moduri mai valoroase și mai precise decât permiteau tehnologiile anterioare. Există 

sisteme pe bază de senzori, sisteme pe bază de hărți și o combinație a celor două tipuri. 

Tehnologiile specifice includ cartografierea recoltelor, teledetecție, sisteme de geoinformare, GPS 

și tehnologii bazate pe senzori. Agricultura de precizie poate fi aplicată unei varietăți de practici, 

incluzând aplicarea de îngrășăminte și de gunoi de grajd, controlul buruienilor, gestionarea 

bolilor și gestionarea apei. (Evoluțiile paralele din unitățile zootehnice utilizează crotalii 

electronice și software pentru a îndruma deciziile privind furajele, reproducția, datele de 

sacrificare etc.). Unele tehnici de precizie se comercializează de mai mulți ani, altele sunt încă în 

curs de dezvoltare. Ele sunt utilizate în special la exploatații agricole mai mari și mai intensiv 

gestionate din Europa de Nord-Vest, în special Danemarca, Franța, Germania, Regatul Unit și 

Republica Cehă, deși există puține date privind adoptarea unor astfel de sisteme. Până în 

prezent, comercializarea a fost limitată de costurile ridicate ale echipamentelor și de nevoia de a 

le implementa pe un teren vast pentru a recupera costurile. Cu toate acestea, în timp este posibil 

ca practicile agriculturii de precizie să se răspândească la un grup mai mare de agricultori și să 

contribuie în mod semnificativ la îmbunătățirea gestionării a numeroase operațiuni.  

 Agricultura de conservare este un sistem de producție bazat pe cele trei principii ale perturbării 

solului minime sau nonmecanice prin aratul redus sau deloc, acoperirea solului cu materii 

organice și rotații ale culturilor diversificate. Tehnicile folosite sunt fără arat, arat pe zone, fâșii 

sau rânduri, aratul fără răsturnarea brazdei, încorporarea la suprafață a reziduurilor provenite 

de la culturi, plantarea de culturi de acoperire și utilizarea de îngrășăminte ecologice, acoperirea 

solului cu reziduuri provenite de la culturi, însămânțarea directă și gestionarea buruienilor cu 

erbicide de contact, precum glifosatul. Scopul este de a împiedica degradarea solului și de a 

conserva și a îmbunătăți fertilitatea solului. Prin cultivarea redusă sau necultivare se utilizează 

puțină energie, iar carbonul din sol este mai puțin oxidat. Această agricultură nu este adecvată 

pentru toate tipurile de sol, impune echipamente specializate și noi competențe de gestionare, 

precum și voința de a se baza pe o abordare destul de diferită, care utilizează în mod persistente 

erbicide. Deși este destul de populară în unele părți ale Europei, de exemplu, în unele părți din 

Germania, datele Eurostat sugerează că aceasta reprezenta numai 3,4 % din terenul arabil din UE 

în 2011. Potențialul poate fi mult mai mare.  

 Sistemele agricole mixte, implicând urmărirea producției de șepteluri și a producției arabile în 

mod integrat la aceeași exploatație agricolă, sunt o abordare mult mai tradițională. Cu toate 

acestea, unele dintre principiile de bază rămân extrem de relevante, inclusiv potențialul de a 

elimina lacune, de exemplu, prin producerea de furaje la exploatația agricolă și utilizarea 

gunoiului de grajd pentru producția de culturi. De mulți ani, aceste sisteme se află în declin în 

Europa. În prezent, se poate ca acestea să reprezinte numai aproximativ 12 % din zona agricolă 

din UE și aproximativ 13 % din exploatațiile agricole, potrivit Eurostat, dar în multe privințe au 

potențialul de a îmbunătăți nivelurile de sustenabilitate, dacă pot fi dezvoltate și diseminate 

sisteme mai viabile din punct de vedere economic. 

 Agricultură ecologică duce aceste principii mult mai departe, acordând o poziție mai centrală 

sănătății solurilor și a ecosistemelor în cadrul unei filozofii mai complet dezvoltate. Este permisă 

o gamă foarte limitată de materii prime fabricate și nu se utilizează pesticide sintetice, 

îngrășăminte sintetice sau OMG. Exploatațiile agricole ecologice trebuie să îndeplinească 

anumite standarde de certificare, dacă doresc să își comercializeze produsele sub această 

etichetă, și există un sistem bine dezvoltat de inspecții și controale ale exploatațiilor agricole. 
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Produsele se bucură de o mai mare recunoaștere în rândul consumatorilor decât alte sisteme mai 

globale sau cu consum scăzut și reprezintă o modalitate valoroasă de sensibilizare și de 

schimbare a modelelor de consum. Aproximativ 5,4 % din terenurile agricole din UE sunt 

înregistrate ca fiind ecologice și se acordă sprijin pentru aceste sisteme aproape în toate 

programele pentru dezvoltare rurală. Extinderea ar putea fi facilitată prin intermediul unei 

agende C-D mai ambițioase și al dezvoltării simultane a pieței.  

 Agrosilvicultura este un sistem integrat de utilizare a terenurilor mai puțin cunoscut care 

combină cultivarea copacilor și a arbuștilor cu culturi anuale și, în unele cazuri, cu creșterea 

animalelor pe același teren. Obiectivul este de a utiliza elementele complementare. Unele sunt 

sisteme silvoarabile foarte tradiționale, cum ar fi Dehesas în Spania și Montados în Portugalia, 

altele sunt derivate moderne, cum ar fi sistemele de cultivare pe alei. Sistemele cele mai 

tradiționale, incluzând pășuni și livezi din zone de pădure cu creștere de animale, se află în 

declin în Europa și, în prezent, sunt rare în majoritatea regiunilor. Unele sunt protejate datorită 

valorii lor ridicate în ceea ce privește biodiversitatea. Nu sunt disponibile date privind mărimea 

lor exactă. Cu toate acestea, unele dintre principiile utilizate, cum ar fi menținerea unui ciclu 

strict al elementelor nutritive, ar putea fi foarte relevante pentru sisteme durabile pe viitor și, de 

asemenea, ele reprezintă un eventual domeniu profitabil pentru cercetare și dezvoltare.  

Filozofia și practicile acestor sisteme diferite au foarte multe de oferit în ceea ce privește o agendă 

nouă și crearea de noi căi pentru cercetare și dezvoltare. Pentru a dezvolta sisteme agricole durabile și 

a spori adoptarea lor pe teren, este necesar un set de măsuri diferite. Acestea sunt rezumate în 

figura 1. 
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4. PROVOCĂRI PENTRU AMELIORAREA PLANTELOR ȘI RESURSELE 

GENETICE 

Există numeroase aspecte ale agriculturii din UE pentru care este foarte importantă o atenție dublă 

acordată sustenabilității și inovării. Unul dintre acestea este ameliorarea plantelor, care a fost 

subiectul unuia dintre cele cinci studii realizate pentru STOA. În mii de ani, amelioratorii de plante, 

inclusiv generații de agricultori, au dezvoltat culturi cu recolte mai mari și relativ stabile și au crescut 

rezistența la dăunători și boli. Se estimează că îmbunătățirile realizate prin ameliorare sunt 

responsabile pentru aproximativ un sfert până la jumătate din marile creșteri ale recoltelor date de 

exploatațiile agricole din UE încă din anii 1940. Ameliorarea plantelor a devenit o industrie europeană 

majoră, piața semințelor și a materialului de reproducere valorând aproximativ 6,3 miliarde de euro 

anual, iar UE fiind cotată ca al doilea cel mai mare exportator de semințe din lume, cu o influență care 

depășește cu mult frontierele sale. 

Deși ameliorarea plantelor a realizat foarte multe, în special cu ajutorul progreselor științifice din 

ultimele decenii, există îngrijorării cu privire la capacitatea sa de a asigura alte creșteri semnificative 

în ceea ce privește recoltele, în contextul schimbărilor climatice și al stresului hidric crescut. De 

exemplu, se poate ca recoltele de grâu din Europa Occidentală să stagneze din cauza impactului 

stresului termic asupra soiurilor actuale. Recoltele date de culturi în principalele zone productive din 

Europa sunt deja foarte mari, iar impactul producției asupra mediului este însemnat și, în unele 

cazuri, nesustenabil. Vor fi necesare soiuri de culturi care să mențină recolta în condiții meteorologice 

mai variabile, fără a crește utilizarea apei și îngrășămintelor.  

Ameliorarea plantelor pentru creșterea productivității și a sustenabilității 

Pentru multe decenii, ameliorarea plantelor a vizat în primul rând soiuri de culturi care dau recolte 

mari în condiții de creștere optime, adesea cu consum ridicat de materii prime. Cu toate acestea, pe 

lângă acești factori, apare un nou set de cerințe, care încearcă să acorde o atenție mai mare 

sustenabilității, precum și recoltelor, impunând amelioratorilor de plante să urmărească: 

 Forme în evoluare de rezistență la dăunători și boli – întrucât schimbările pe piață și schimbările 

climatice generează noi provocări pentru culturile consacrate. 

 O mai mare toleranță la secetă și salinitate – ca răspuns la schimbările climatice continue și la 

nevoia de a reduce dependența față de sistemele convenționale de irigație. 

 Creșterea eficienței în ceea ce privește utilizarea azotului – un subiect care nu s-a bucurat 

întotdeauna de cea mai însemnată prioritate, parțial deoarece a fost dificil de atins fără a 

compromite alte linii dorite. 

 Îmbunătățirea calităților nutritive a numeroase culturi alimentare, contribuind la regimuri 

alimentare mai sănătoase. 
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Inovarea în ceea ce privește tehnicile de ameliorare a plantelor și manipularea genetică  

Ameliorarea plantelor a fost transformată în ultimele decenii de progresele științifice, ceea ce a permis 

crearea și examinarea a mult mai multor soiuri, accelerând procesul de introducere pe piață a unor 

culturi ameliorate și făcând mult mai mult loc pentru inovare. Tehnicile moderne de ameliorare a 

plantelor au deschis drumul posibilității de a reuni gene ale unor specii înrudite pe departe sau chiar 

fără nicio înrudire, inclusiv utilizării în mai mare măsură a soiurilor locale și a rudelor sălbatice ale 

culturilor. 

În prezent, tehnicile moderne asigură o varietate de posibilități pentru a crea noi soiuri genetice, a 

identifica și a depista indivizi cu trăsături dezirabile și a-i combina în cadrul unei singure linii sau al 

unui singur soi. Descoperirile recente din domeniul ameliorării plantelor au fost determinate de 

capacitatea de a utiliza informații genetice (selecția asistată de markeri), împreună cu tehnici avansate 

de caracterizare fenotipică (platforme de fenotipare), de a identifica și de a depista trăsături 

(cantitative) multigenice pe tot parcursul procesului de ameliorare. Tehnicile îmbunătățite de culturi 

de țesuturi pot fi utilizate pentru a crește și a înmulți celule vegetale care cuprind o diversitate 

genetică mai extinsă decât cea care poate fi folosită în ameliorarea convențională.  

Stabilitatea recoltelor, capacitatea unui soi de cultură de a produce o recoltă mare fiabilă în ani diferiți 

(cu eventuale condiții climatice foarte variabile) și în locuri diferite, va rămâne un obiectiv esențial 

pentru ameliorarea plantelor. Trebuie să se investească în continuare în ameliorarea plantelor, în 

același timp adaptându-se la noile condiții și obiective. De exemplu, pe viitor poate exista un rol mai 

important pentru programele participative de ameliorare, similare celor larg utilizate în agricultura 

ecologică, pentru a se asigura stabilitatea recoltelor. În acest domeniu, agricultorii și cercetătorii 

colaborează îndeaproape pe tot parcursul procesului de ameliorare, având loc numeroase încercări de 

soiuri de culturi la exploatațiile agricole, iar agricultorii fiind implicați în selectarea indivizilor cu cele 

mai bune performanțe, folosindu-și cunoștințele și experiența lor specifice. 

În Europa, există o dezbatere aprinsă între cei care consideră manipularea genetică fie lipsită de etică, 

fie indezirabilă din punct de vedere social și ecologic și alții care argumentează că aceasta are un 

potențial real pentru creșterea recoltelor și scăderea consumului de materii prime. Cei din urmă 

consideră că UE pierde în ceea ce privește inovarea în materie de ameliorare a plantelor din cauza 

reticenței generale față de culturile modificate genetic. Numai două culturi modificate genetic au fost 

autorizate pentru cultivare, soiul Bt de porumb rezistent la insecte și un soi de cartof cu amidon 

modificat. Numai primul dintre aceste soiuri este cultivat la scară comercială, în special în Spania. 

Acest lucru este în contrast cu adoptarea la scară largă a unei mici game de soiuri modificate genetic 

de soia, porumb și bumbac pe continentul american, în China, India și Australia, în mod predominant 

culturi rezistente la insecte sau erbicide. Soiurile modificate genetic sunt reglementate separat față de 

semințele produse prin tehnicile convenționale de ameliorare a plantelor în cadrul definiției date de 

UE organismelor modificate genetic. Dar alte tehnologii noi puternice de ameliorare a plantelor care 

utilizează aspecte ale procesului de ameliorare a plantelor modificate genetic, precum cisgeneza sau 

mutageneza direcționată, permit, de asemenea, introducerea unor trăsături noi în soiuri de culturi; 

unele dintre acestea nu ar putea fi realizate, imediat sau niciodată, prin tehnicile convenționale de 

ameliorare a plantelor, deși altele produc culturii cu funcții foarte similare culturilor ameliorate prin 

tehnici convenționale. Aceste tehnologii pot prezenta unele riscuri identice pentru mediu și 

biodiversitate ca cele prezentate de culturile modificate genetic. Cu toate acestea, statutul lor de soiuri 

modificate genetic sau nemodificate genetic încă nu are o definiție legală în UE. 

Indiferent de decizia privind aceste tehnologii, există un argument potrivit căruia ar trebui să fie 

reglementată mai degrabă trăsătura nouă a soiului de cultură – rezultatul procesului de ameliorare –, 

decât tehnologia folosită. Deși trebuie rezolvat impasul în care se află UE în ceea ce privește 

reglementarea culturilor modificate genetic, este nevoie să se asigure aplicarea de garanții de mediu 

înainte de intrarea în uz a unor soiuri noi de culturi care implică eventuale noi pericole. Acest lucru 
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impune o cercetare și o evaluare atente ale eventualului impact dăunător. Atingerea unui echilibru 

acceptabil din punct de vedere social între asigurarea garanțiilor de mediu și continuarea inovării 

impune o evaluare a riscurilor participative și generale și un proces de analiză a riscurilor și 

beneficiilor. 

Consolidarea conservării resurselor genetice ale plantelor și reglementarea pieței semințelor 

Alături de dezvoltarea de noi semințe există o prioritate diferită, dar conexă. Este vorba despre 

pierderea diversității genetice a plantelor care se poate ca pe viitor să fie foarte necesară programelor 

de ameliorare, nu în ultimul rând pentru a soluționa provocările în materie de sustenabilitate. Aceste 

resurse genetice ale plantelor includ cultivarele, soiurile locale și rudele sălbatice ale culturilor, 

precum și soiul de cultivare și semințe moderne. Soiurile locale, culturi tradiționale adaptate la nivel 

local, au o mare diversitate genetică generală și sunt foarte potrivite pentru exploatațiile agricole cu 

consum redus de materii prime, dar în prezent în Europa numai câțiva agricultori le cultivă și o mare 

parte din această varietate genetică s-a pierdut. De asemenea, s-a estimat că cel puțin 11,5 % dintre 

speciile rudelor sălbatice ale culturilor europene de înaltă prioritate sunt pe cale de dispariție din 

cauza pierderii habitatelor, în timp ce multe dintre acestea sunt afectate de fluxul de gene și de 

hibridizarea cu culturi. Ar fi de ajutor o rețea mai puternică de bănci de gene (a se vedea caseta 3). 

Consolidarea conservării și a utilizării resurselor genetice ale plantelor din Europa 

Există numeroase inițiative europene de conservare a diversității genetice a culturilor și a rudelor 

sălbatice ale culturilor in situ și ex situ, dar împreună acestea sunt insuficiente pentru sarcina de a 

conserva gama de diversitate necesară pentru conservare și pentru îndeplinirea cerințelor în materie 

de ameliorare a plantelor. Numai 6 % dintre rudele sălbatice europene ale culturilor au material 

genetic conservat ex situ și nu există nicio estimare privind procentul de soiuri locale conservate. Prin 

conservarea acestui patrimoniu este vorba atât despre viitor, cât și despre trecut.  

Caseta 3 Resursele genetice ale plantelor 

Este necesară o rețea europeană sistematică de rezerve genetice in situ pentru rudele sălbatice ale 

culturilor și situri de conservare la nivelul exploatațiilor agricole pentru soiurile locale, împreună cu 

măsuri de sprijinire a agricultorilor pentru a utiliza și a conserva această diversitatea genetică. Cele 

aproximativ 500 de bănci de gene din UE ar trebui, de asemenea, să se coordoneze în mai mare 

măsură. O mai bună comercializare a soiurilor de culturi locale și tradiționale ar putea contribui la 

acest efort de conservare. Parteneriatul european pentru inovare în domeniul productivității și 

durabilității agricole ar putea să ocupe primul loc în această situație.  

O prioritate este adoptarea în UE a sistemului actual oficial de înregistrare a soiurilor de plante. În 

prezent acesta se împotrivește utilizării de materialele de sămânță diverse din punct de vedere 

genetic, cum ar fi cele care provin de la soiuri locale, care pot face obiectul unor schimburi informale 

între agricultorii care își păstrează o parte din propriile semințe. UE ar putea să reducă sarcina 

administrativă pentru respectivii amelioratori de plante și agricultori care folosesc culturi și soiuri 

neimportante și să încurajeze o mai mare diversitate în ciclul de ameliorare a plantelor. 

Decalajul în ceea ce privește recoltele  

Există potențial la majoritatea exploatațiilor agricole pentru a reduce decalajul în ceea ce privește 

recoltele – diferența dintre potențialul de productivitate al semințelor și recolta medie la nivelul 

exploatației agricole –, dar opiniile diferă în ceea ce privește măsura în care ar contribui ameliorarea 

culturilor când există multe alte variabile implicate. Performanța exploatațiilor agricole în condiții 
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agricole strâns legate dă dovadă de un caracter eterogen remarcabil, cu o recoltă dublă la unele 

exploatații agricole față de vecinii lor. 
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5. CONSIDERAREA MEDIULUI 

Impactul asupra mediului al nivelurilor existente de producție agricolă la nivelul întregii Europe este 

deja însemnat și, în unele situații, nesustenabil. Există probleme grave care se suprapun legate de 

pierderea biodiversității și a habitatelor faunei, de degradarea resurselor de sol, de extragerea 

excesivă a apei și de deteriorarea calității apei. 

O mare parte din aceste daune, dar nu în totalitate, se datorează intensificării agriculturii și a 

specializării sale excesive din ultimele decenii. În ultimii 60 de ani, în mare parte a Europei a crescut 

foarte mult utilizarea substanțelor agrochimice, a îngrășămintelor naturale și artificiale, a utilajelor 

agricole grele și a aratului. Cu toate acestea, în unele zone, cel mai recent în regiuni sudice, estice și 

mai îndepărtate, abandonul metodelor agricole extensive, adesea tradiționale, a adus schimbări 

majore. Deși o parte din terenurile agricole lucrate astfel au fost convertite pentru agricultura sau 

silvicultura intensivă, multe au fost lăsate negestionate și au fost invadate de tufăriș, pierzând în acest 

proces unele specii de plante și animale caracteristice. 

Impactul schimbărilor climatice 

În acest context, schimbările climatice antropogene (cauzate de om) pot reduce nivelurile actuale ale 

producției agricole europene și, în unele regiuni, intră în conflict cu încercările de a crește producția 

totală de alimente. Încălzirea generală observată la nivelul întregului continent în ultimele decenii 

deja a afectat agricultorii și crescătorii. Nu este posibil să se prevadă în niciun fel precis care vor fi 

schimbările climatice în diferite regiuni din Europa și efectele asupra numeroaselor sisteme agricole 

diferite. Schimbările din sezoanele de creștere care afectează culturile și dăunătorii nevertebrați, 

buruienile și bolile lor, precipitațiile extreme care cauzează inundații și precipitațiile reduse care 

afectează culturile neirigate și rezervele de apă pentru irigații vor juca cu toate un rol. 

Poate exista o oportunitate de creștere a producției prin arat în zonele mai nordice ale Europei 

datorită sezoanelor de creștere tot mai îndelungate și concentrațiilor tot mai mari de CO2 din 

atmosferă. Acest lucru ar putea fi realizat prin creșterea productivității culturilor existente și, parțial, 

prin stabilirea a unor culturi și soiuri noi în zone care anterior se aflau în afara arealului lor din nordul 

Europei. Cu toate acestea, nu există nicio garanție a unei creșteri generale a recoltelor în această 

regiune extinsă, ele putând fi întrecute de pierderile cauzate de alte efecte ale schimbărilor climatice. 

Și se pare că încălzirea globală va tinde posibil să scadă producția agricolă generală în statele membre 

din sud, aici jucând un rol principal stresul hidric și temperaturile estivale mai ridicate. 

Contribuția agriculturii europene la schimbările climatice 

Agricultura este un factor care contribuie major la emisiile de gaze cu efect de seră (GES) antropogene 

din Europa și se preconizează că va fi responsabilă pentru o proporție mare în următoarele decenii, 

întrucât emisiile produse de multe alte sectoare scad rapid. Având în vedere efectele cu multiple 

laturi ale încălzirii globale, este dificil să se determine contribuția generală a agriculturii la emisiile de 

GES din Europa. Se estimează că agricultura este responsabilă pentru aproximativ 10 % din emisiile 

totale de GES din UE, dar sunt excluse emisiile generate de utilizarea terenurilor, de schimbarea 

destinației terenului și de silvicultură. 

Deși se estimează că emisiile de gaze cu efect de seră provenite din agricultura europeană au scăzut 

începând cu 1990, creșterea recentă a producției agricole se poate să fi oprit această reducere, datorată 

parțial numărului în scădere de vite și oi. Agricultura este o sursă majoră de emisii de oxid de azot 

(N2O) și metan (CH4) în atmosferă. Aceste două gaze cu efect de seră sunt responsabile pentru un 

procent de greutate mult mai mare din încălzirea globală decât CO2 (298 și, respectiv, 25 de ori mai 

multă încălzire în decursul a 100 de ani) și, împreună, reprezintă cea mai însemnată contribuție a 

agriculturii europene la schimbările climatice. Metanul provine de la unitățile de creștere a 
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animalelor, în special a vitelor, și de la utilizarea de gunoi de grajd, în timp ce emisiile de oxid de azot 

provin mai ales de la gunoiul de grajd, folosirea de îngrășăminte anorganice pe bază de azot și de la 

schimbări ale solului cauzate de cultivare și desecare. 

Agricultura este responsabilă, de asemenea, pentru emisii însemnate de dioxid de carbon (CO2), cel 

mai important gaz cu efect de seră antropogen. Emisiile de CO2 sunt atât directe – provenind de la 

arderea de combustibili fosili la nivelul exploatațiilor agricole în utilaje, instalații și clădiri –, cât și 

indirecte, rezultate din producția de materii prime utilizate în agricultură precum îngrășăminte și 

energie electrică. Emisiile indirecte provenite de la activitățile „din amonte” care aprovizionează 

agricultorii nu sunt raportate în statisticile oficiale privind agricultura. În plus, agricultura de câmp 

cauzează oxidarea carbonului organic din sol în CO2 prin arat și eroziune, în special când sunt arate 

pășuni permanente. Cantitatea de culturi, precum cele de soia, importată ca furaj pentru șeptelul 

european este responsabilă de emisii însemnate în afara UE, atât de CO2, cât și de alte gaze cu efect de 

seră. 

Deși agricultura de câmp contribuie la emisiile de CO2 (și N2O), pășunile au acționat în general ca un 

absorbant de carbon în UE în ultimele decenii. Silvicultura, un al tip major de utilizate antropogenă a 

terenurilor rurale la nivelul întregii Europe, a fost, de asemenea, un absorbant net de CO2 din 

atmosferă, parțial deoarece totalul zonelor de pădure se extinde. Arborii pe picior și solurile stochează 

cantități mari de carbon, turbăriile și mlaștinile amenințate de pe continent acționând ca rezervoare 

deosebit de bogate de carbon care odată a existat în atmosferă. 

Schimbarea echilibrului general al tipurilor de utilizare a terenurilor la nivelul întregului continent 

cauzată de producția agricolă în expansiune ar putea crește emisiile. Pentru a evita așa ceva, tipurile 

agricole și de altă natură de utilizare a terenurilor care acționează ca absorbante de carbon trebuie să 

fie conservate, în timp ce zonele umede și solurile în general trebuie să fie mai bine protejate 

împotriva eroziunii și a degradării pentru a-și păstra stocul de carbon.  

Creșterea producției de alimente, în același timp adaptând agricultura din UE la schimbările 

climatice și reducând emisiile agricole de gaze cu efect de seră 

Eventual, este posibil să se reducă emisiile agricole de gaze cu efect de seră și să se realizeze 

adaptările necesare la schimbările climatice, în același timp producându-se mai multe alimente în 

următoarele decenii. Cu toate acestea, acest lucru nu va fi ușor și va impune schimbări în materie de 

politică, practică și tehnologie la toate nivelurile. 

Unul dintre cele cinci studii solicitate de STOA a examinat 64 de măsuri separate de gestionare a 

agriculturii care contribuie la reducerea emisiilor agricole de gaze cu efect de seră și/sau la adaptarea 

agriculturii la schimbările climatice. Acesta cuprindea un mix de tehnici consacrate, practici noi și 

tradiționale și măsuri incluse frecvent în programe de agromediu. Împreună, aceste măsuri au 

acoperit o varietate de sisteme de producție și de tipuri de utilizare a terenurilor, precum și rolul 

agriculturii în consumul aferent de energie și de apă în conservarea solurilor. 

Studiul a examinat costurile probabile ale acestor măsuri, eventualele lor contribuții la atenuare, la 

adaptare și la productivitatea agricolă și cine ar fi principalii actori în ceea ce privește realizarea 

fiecărei măsuri (agricultori, organizații de cercetare și dezvoltare, consilieri agricoli, industrie și 

guvern). Multe măsuri nu pot fi puse în aplicare numai de către agricultori, ci impun un anumit tip de 

acțiune colectivă la nivel local. 

23 dintre cele 64 de măsuri diferite au fost evaluate ca fiind probabile să crească productivitatea 

agricolă, în timp ce se preconizează că 34 dintre acestea au un impact variabil, nesigur sau neutru. 

Numai șapte dintre cele 64 de măsuri este posibil să reducă productivitatea, iar majoritatea acestor 

măsuri implică schimbarea destinației terenului, cum ar fi scoaterea din producție a anumitor tipuri 
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de terenuri sau adaptarea metodelor mai extensive, de exemplu, cu consum redus de elemente 

nutritive. Cu toate acestea, dacă toate cele 64 de măsuri analizate ar fi aplicate la nivelul întregii 

Europe la o scară însemnată, efectul net ar fi probabil reducerea producției agricole totale. 

Asimilarea acestor măsuri trebuie să fie încurajată prin intervenții politice, precum și prin măsuri 

voluntare. Prioritățile vor varia în funcție de regiune și de tipul de exploatație agricolă. În multe 

cazuri, va fi logic să se acorde atenție în primul rând măsurilor care servesc celor trei scopuri de a 

crește producția de alimente, de a atenua contribuția agriculturii la schimbările climatice și de a 

adapta agricultura. Printre aceste măsuri se află: 

 O rotație mai adecvată a culturilor de câmp, inclusiv o gestionare mai bună a reziduurilor 

provenite de la culturi și reducerea/optimizarea utilizării de îngrășăminte. 

 Extinderea în mai mare măsură a agriculturii de precizie. 

 Îmbunătățirea gestionării pășunilor, inclusiv optimizarea utilizării materiilor prime, protejarea 

pășunilor permanente față de arat și regimuri de pășunare adecvate. 

 Îmbunătățirea gestionării gunoiului de grajd și a îngrășămintelor anorganice, reducerea emisiilor 

provenite de la depozitarea, manipularea și aplicarea gunoiului de grajd și utilizarea adecvată a 

digestiei anaerobe. 

 Utilizarea selectivă a aratului de conservare care reduce la minimum distrugerea structurii, a 

compoziției și a biodiversității solului, de exemplu, prin arătura superficială. 

 Promovarea culturilor secundare – culturi anuale cu creștere rapidă, de obicei cereale, adaptate 

să extragă azotul din sol. Ele preiau surplusul de azot rămas de la îngrășămintele utilizate pentru 

cultura anterioară și sunt tăiate înainte de maturitate și lăsate să putrezească, eliberând azotul 

capturat pentru următoarea cultură.  

 Schimbarea destinației terenurilor, dacă este necesar, inclusiv transformarea terenurilor arabile în 

pășuni, refacerea zonelor umede și a turbăriilor, împădurirea selectivă. 

 Acordarea unei mai mari atenții eficienței energetice, utilizării adecvate a reziduurilor și 

producției la scară mică de energie din surse regenerabile la nivel de exploatații agricole. 

Multe dintre aceste măsuri contribuie, de asemenea, la adaptarea la schimbările climatice, dar există și 

alte priorități, inclusiv utilizarea mai eficientă a apei, mai multe culturi de-a lungul curbelor de nivel 

și reducerea aratului în pantă, contorizarea apei, colectarea sporită a apei de ploaie, îmbunătățirea 

gestionării riscurilor și a sistemelor de informare în caz de dezastru etc. Zonele de suprapunere dintre 

măsuri sunt evidențiate în mod simplificat în figura 2. 



Alegeri tehnologice pentru hrănirea a 10 miliarde de persoane 

 – Alegeri pentru alimente şi agricultură durabile în UE 

17 

 

Figura 2 Eventuale sinergii și compensații între obiectivele privind adaptarea la schimbările 

climatice, atenuarea lor și producția de alimente 

 

Sursă: analiză proprie utilizând un grafic adapta din (Campbell et al, 2011) 

 

Biodiversitatea și agricultura 

În mod diferit față de schimbările climatice, biodiversitatea, varietatea speciilor și ecosistemele care le 

leagă, este, de asemenea, esențială pentru perspectivele agriculturii europene. În mari zone de pe 

continent s-a practicat agricultura de sute sau chiar mii de ani, iar localizarea și densitatea populației a 

numeroase specii de plante și animale reflectă acest lucru. În timp ce biodiversitatea din Europa 

depinde de mult de agricultură, agricultura depinde de această biodiversitate în vederea conservării 

solurilor, a controlării dăunătorilor și a polenizării culturilor înflorite. 

De zeci de ani, biodiversitatea este în declin rapid și general la nivelul întregii UE. De exemplu, 

începând cu 1980 populațiile de păsări de câmp din Europa au scăzut estimativ cu 51 %, în timp ce 

numărul fluturilor din pășuni a scăzut cu aproximativ 50 % începând cu 1990.  

Există numeroase cauze de pierdere a biodiversității pe terenurile agricole, unele cauze importante 

fiind evidențiate în caseta 4. O însemnătate specială a avut-o pierderea începând cu anii 1950 a unor 

zone mari tradiționale de sisteme agricole cu consum redus, care implicau adesea pășunarea vitelor, a 

oilor sau a caprelor, care joacă un rol esențial în păstrarea habitatelor seminaturale și a speciilor pe 

care le susțin. Începând în cadrul celor mai industrializate națiuni, aceasta s-a răspândit la nivelul 

întregului continent. Sisteme consacrate au fost reduse sau abandonate, împădurite sau transformate 

în scopul unei agriculturi mai intensive, generându-se o valoare specială pentru sistemele care au 

supraviețuit.  
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Caseta 4 Schimbări larg răspândite în agricultură care duc la pierderea biodiversității terenurilor 

agricole 

 Reducerea sistemelor agricole mixte și înalta specializare.  

 Eliminarea caracteristicilor habitatelor naturale precum garduri vii și arbori. 

 Aplicarea în mai mare măsură de îngrășăminte artificiale și organice. 

 Creșterea utilizării pesticidelor. 

 Drenarea pășunilor. 

 Aratul și reînsămânțatul pășunilor. 

 Sisteme mai intensive de pășunare a șeptelului și de gestionare a nutrețului. 

 Tunsul timpuriu al ierbii pentru însilozare. 

 Desțelenirea extinsă și alte operațiuni de execuție a aratului. 

 Extinderea sistemelor de irigație și impactul asupra apelor freatice și de suprafață. 

Deși unele forme de intensificare a agriculturii sunt în prezent modificate sau fac obiectul unui 

control legislativ mai strict, de exemplu, o densitate mai mică a șeptelului în mai multe regiuni, apar 

alte forme, precum răspândirea culturilor de porumb pe zone de pășune în anumite localități. 

Presiunile viitoare ar putea duce la o mai mare intensificare, nu în cele din urmă dacă producția 

trebuie să crească pentru a satisface cererea mondială mai mare. De exemplu, ar exista riscuri dacă ar 

fi crescute la scară largă culturile modificate genetic. O preocupare esențială în această situație ar fi că 

gene de la culturi modificate genetic ar putea să se infiltreze la populațiile sălbatice de specii de 

culturi și la rudele lor sălbatice, transformându-le în elemente invazive și, astfel, dăunând 

biodiversității. 

Agricultura europeană are un impact major, de asemenea, asupra biodiversității din afara 

continentului, în special deoarece se bazează pe importuri pentru o proporție semnificativă din furaje. 

Extinderea cultivării de soia în Brazilia și Argentina, determinată în mare parte de cererea europeană, 

a cauzat pierderea unor habitate seminaturale cu o bogată biodiversitate din cauza intensificării și, de 

asemenea, a cauzat indirect defrișări – și pierderea în continuare de biodiversitate –, prin strămutarea 

unităților de creștere a animalelor în păduri. 

Pentru a inversa declinul biodiversității de pe terenurile agricole, se impun acțiuni analizate la o scară 

considerabilă. Printre priorități se numără măsuri de menținere și asigurare a unor habitate durabile 

la o scară suficientă pentru o gamă diversă de faună și floră, de asigurare a unor resurse de hrană 

suficient de abundente pentru animale și de limitare a factorilor de mortalitate, de exemplu, cauzați 

de utilizarea de pesticide și utilaje. Schemele de plată voluntare în materie de agromediu pentru 

agricultori sunt primele măsuri utilizate pentru a proteja biodiversitatea în cadrul PAC și al bugetului 

UE în ansamblu. Aceste măsuri sunt utile, dar trebui să fie axate mai precis pe tipul de grupuri de 

specii pentru care sunt concepute să aducă beneficii și pe natura peisajelor regiunilor unde acestea 

există. Noua rundă de politici de agromediu care vor fi puse în aplicare până în 2020 ar trebui să se 

axeze în mai mare măsură în acest sens, precum și să sprijine sisteme mai durabile, inclusiv 

agricultura ecologică și sistemele de mare valoare naturală. 

Intensificarea efortului de a servi biodiversitatea din mediul rural extins implică măsuri la scară largă 

privind terenurile agricole, precum și măsuri mult mai specifice. De exemplu, un studiu din 

Germania estima că ar fi necesară o gestionare activă a biodiversității în cel puțin 15 % din zonele 

agricole. Acest lucru ar include restabilirea și menținerea peisajelor seminaturale, extinzând 10 % din 

pășunile intensive și alocând 7 % din terenurile arabile și pășuni pentru caracteristici mai naturale. În 

Țările de Jos, un alt studiu recent sugera că se impun practici de gestionare activă a biodiversității în 

cel puțin 20 % din zonele agricole.  
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Solurile, controlul dăunătorilor și polenizarea – De ce contează pierderea biodiversității de pe 

terenurile agricole? 

Abordarea preocupărilor privind biodiversitatea nu este un efort pur altruist pentru agricultori. 

Există, de asemenea, legături cu păstrarea productivității pe termen mai mult pe terenurile agricole. 

Solurile sănătoase au atât un rol esențial agronomic, cât și un nivel foarte ridicat de biodiversitate, în 

care, printre altele, se numără cel mai mult organismele unicelulare precum bacteriile. Viața din sol 

asigură un sprijin esențial pentru agricultură; printre altele, aceste organisme descompun reziduurile 

vegetale, ajută la aprovizionarea cu elemente nutritive a culturilor și controlează dăunătorii și bolile 

din sol. Cu toate acestea, biodiversitatea din sol pare să fie supusă presiunilor la nivelul întregii UE, în 

special din cauza pierderii de materie organică din sol la nivelul majorității terenurilor arabile din 

Europa. 

La suprafață, un număr mare de specii de vertebrate și nevertebrate, care sunt inamici naturali ai 

dăunătorilor, bolilor și buruienilor agricole și care ajută la control lor, a fost afectat negativ de 

utilizarea insecticidelor și de pierderea habitatelor și a surselor de hrană, inclusiv nectarul și polenul 

de la flori. Cazul albinelor este o dimensiune importantă a acestui fenomen, dar nu este unica.  

Caseta 5 Amenințările la adresa albinelor și polenizatorilor  

Polenizatorii – albinele melifere domestice, albinele sălbatice și multe alte specii de insecte –, 

contribuie la varietatea de fructe și la înmulțirea a numeroase culturi și plante sălbatice. Se estimează 

că aceștia joacă un rol important în creșterea cantității cu 35 % a producției totale de alimente din 

Europa. Valoarea acestor alimente este estimată la 15 miliarde de euro anual. 

Albinele, atât speciile domestice, cât și cele sălbatice, par să fie în declin de câteva decenii la nivelul 

unor regiuni mari din lume, inclusiv în numeroase țări europene. Acest lucru amenință atât producția 

de alimente, cât și plantele sălbatice pe care le polenizează. Nu a fost identificată nicio cauză unică 

simplă și există variații regionale. Sunt implicați factori multipli, inclusiv dăunători și patogeni (în 

special, un acarian parazit purtător de virusuri, Varroa destructor), utilizarea de pesticide (în special 

a neonicotinoidelor) și probleme cu cantitatea, calitatea și diversitatea florei care constituite hrana 

albinelor, legate de intensificarea agriculturii pe pășuni și pe terenuri arabile. În ceea ce privește 

albinele domestice, practicile apicole slabe și lipsa unei diversități genetice pot, de asemenea, să fie 

implicate în declinul lor. Interacțiunile dintre diferiți factori pot fi importante. Populațiile altor 

polenizatori sălbatici sunt, de asemenea, în scădere, posibil fiind implicați factori similari.  

Se impune un set de acțiuni pentru a aborda factorii multipli care cauzează declinul albinelor 

melifere europene și a populațiilor de polenizatori sălbatici. Deoarece efectele interacțiunii pot avea 

un impact mai mare decât fiecare factor izolat, este necesar un răspuns integrat din partea 

autorităților publice, a apicultorilor, a agricultorilor, a industriei farmaceutice și a cercetătorilor.  

Acesta ar trebui să includă: aprofundarea cunoștințelor cu privire la riscurile prezentate de 

neonicotinoide și de alte pesticide sistemice; măsuri de creștere a reproducției pentru rezistența la 

Varroa și îmbunătățirea disponibilității unor metode mai bune de tratament și acțiuni care sporesc 

resursele de flori mai abundente pentru polenizatori în cadrul peisajelor agricole. 

 

Recomandări privind alegerile priorităților  

Există tensiuni inerente în încercarea de a crește producția agricolă, în același timp adaptând 

agricultura la schimbările climatice, reducând emisiile sale de gaze cu efect de seră și conservând 

biodiversitatea de pe terenurile agricole și din jurul lor.  



STOA - Evaluarea alegerilor științifice și tehnologice 

20 

În ciuda acestor provocări, este loc pentru menținerea unei producții mai durabile și pentru eventuale 

creșteri în timp. Alegeri și priorități viitoare pot fi analizate în cadrul a patru rubrici.  

1. Oferirea de stimulente pentru o gestionare a terenurilor agricole rezistentă la schimbările climatice 

și favorabilă biodiversității 

Agricultorii ar trebui să fie sprijiniți, prin pilonul 1 din PAC și programele pentru dezvoltarea rurală 

în prezent în curs de dezvoltare, să utilizeze mai eficient apa, solul și resursele de energie și să 

intensifice eforturile de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea. Multe îmbunătățiri 

în materie de eficiență vor aduce beneficii economice în timp și nu necesită subvenții. Cu toate 

acestea, un grup semnificativ de agricultori va avea nevoie de ajutor în ceea ce privește costurile de 

început și investițiile inițiale. Se impun măsuri de agromediu bine concepute și adecvat finanțate 

pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și a adapta mai bine agricultura la schimbările 

climatice, variind de la o densitate a șeptelului redusă în mod selectiv până la păstrarea de zone-

tampon nelucrate cu o floră bogată pe terenuri arabile. Unele măsuri necesare pot fi eficace numai 

dacă sunt aplicate mai multor exploatații agricole dintr-o localitate decât unor întreprinderi 

individuale, de exemplu, refacerea zonelor inundabile.  

Un mix de măsuri se impune pentru a conserva zonele rămase din Europa cu agricultură de mare 

valoare naturală. Acesta ar trebui să cuprindă atât un sprijin direct pentru sistemele selectate care 

mențin habitate seminaturale și speciile lor caracteristice, cât și măsuri indirecte care asigură mijloace 

de trai viabile agricultorilor care garantează o mare valoare naturală, precum asistență pentru 

prelucrarea și comercializarea unora dintre produsele lor.  

Cu toate acestea, sunt necesare o politică și o finanțare publică pentru a sprijini refacerea habitatelor 

în care zone limitate sunt scoase în totalitate din agricultura intensivă, de exemplu, reumezirea 

turbăriilor și urmărirea unor priorități ecologice pe unele terenuri arabile și pășuni cu agricultură 

intensivă, atât în blocuri mai mici, cât și mai mari. „Zonele de interes ecologic” introduse în noua PAC 

ar trebui utilizate de statele membre în astfel de scopuri.  

2. Elaborarea de măsuri care limitează practicile agricole nesustenabile 

Acestea ar include: 

 Asigurarea conformității cu Directiva privind nitrații și cu alte legislații ale UE care reduc 

utilizarea excesivă a nutrienților și îmbunătățesc gestionarea lor. 

 Implementarea de obiective ambițioase de reducere a pesticidelor de tipul celor adoptate de mai 

multe state membre și urmărirea punerii în aplicare depline a gestionării integrate a dăunătorilor 

în conformitate cu legislația UE. 

 Utilizarea în continuare a cerințelor PAC de ecocondiționalitate, pentru a asigura protecția și 

gestionarea elementelor din peisajele cu agricultură care aduc beneficii biodiversității și în ceea ce 

privește adaptarea la schimbările climatice. Acest prag al standardelor minime de mediu trebuie 

ridicat. 

3. Asigurarea faptului că inovarea, cercetarea și dezvoltarea care vizează creșterea productivității 

agricole a Europei țin seama de conservarea biodiversității și de adaptarea la schimbările 

climatice 

 Sunt necesare abordări integrate. Astfel, activitățile de cercetare privind creșterea recoltelor, de 

asemenea, nu ar trebui să excludă sisteme agricole mai extensive și rolul lor în ceea ce privește 

biodiversitatea și abordări mai puțin familiare, precum buna gestionare a turbăriilor reumezite. 

 Vor fi necesare activități de cercetare mai intensive și evaluarea impactului noilor tehnologii 

agricole asupra biodiversității, adaptării la schimbările climatice și atenuării lor.  
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 Este necesară urgent o finanțare crescută a cercetării pentru abordarea factorilor multilaterali care 

cauzează declinul albinelor și al polenizatorilor sălbatici  

4.  Reducerea impactului agriculturii europene și al importurilor de biocombustibili din afara 

Europei 

În acest domeniu, acțiunea ar include sprijin din partea UE pentru inițiative interguvernamentale de 

elaborare de principii de mediu și de acorduri privind producția de alimente, fibre și energie la nivel 

mondial. UE poate iniția, de asemenea, măsuri proprii – de exemplu, standarde de sustenabilitate 

pentru bioenergie solidă și pentru biocombustibili și inițiative de creștere a sustenabilității producției 

de furaje din Europa și din afara sa.  

 



STOA - Evaluarea alegerilor științifice și tehnologice 

22 

6. DEȘEURILE ALIMENTARE ȘI REGIMURILE ALIMENTARE 

Reduceri majore ale deșeurilor alimentare ar putea juca un rol important în a permite UE să 

contribuie în mai mare măsură la hrănirea unei lumi cu o populație în creștere. O mare parte din 

culturile care sunt crescute și din alimentele care se consumă în UE-27 se irosește Dacă aceste tipuri de 

irosire care se suprapun ar fi considerabil reduse, nevoia de a crește mai multe alimente în Europa și 

în altă parte, împreună cu toate provocările aferente privind sustenabilitatea –, ar fi redusă în 

consecință. 

La fel ca și ineficiența implicată, eliminarea deșeurilor alimentare cauzează, de asemenea, unele daune 

directe mediului. Peste o treime din deșeurile municipale solide încă sunt depozitate în statele 

membre ale UE; deșeurile alimentare reprezintă o mare parte din aceste deșeuri și se descompun 

anaerob în depozitele de deșeuri, producând metan, un gaz puternic cu efecte de seră care contribuie 

la schimbările climatice. Există mult mai multe daune indirecte aduse mediului aferente creșterii, 

prelucrării și distribuirii tuturor alimentelor care ajung în final să fie irosite. De asemenea, acestea 

sunt responsabile pentru consumul unor mari cantități de resurse naturale, unele extinzându-se în 

Europa și în afara sa. 

Au existat mai multe studii naționale privind deșeurile alimentare în 27 de state membre ale UE și un 

număr mic de studii paneuropene, dar este necesară îmbunătățirea estimărilor privind cantitatea de 

alimente irosite din Europa. Lanțurile de aprovizionare care asigură parcursul alimentelor de la 

producător la consumator în națiunile industrializate sunt lungi și complexe, iar proporția deșeurilor 

variază semnificativ în funcție de tipuri de alimente și de națiuni. În general, deșeurile alimentare din 

Europa de Sud și de Est au fost studiate mult mai puțin. În plus, experții au utilizat definiții diferite a 

ceea ce constituie deșeurile alimentare și au măsurat deșeurile și pierderile în moduri diferite la 

nivelul acestor lanțuri, făcând dificile comparațiile între diverse studii.  

O lecție desprinsă din cercetare este importanța distincției între pierderea de alimente și deșeurile 

alimentare. „Pierderea de alimente” se referă la alimente care au fost crescute pentru consumul uman, 

dar sunt eliminate din lanțul de aprovizionare din diverse motive; cu toate acestea, pot ajunge în final 

să fie utilizate pentru hrană sau pentru alte scopuri. „Deșeurile alimentare” sunt o subdiviziune a 

„pierderilor de alimente” și reprezintă alimente corespunzătoare pentru consumul uman care se știe 

că sunt aruncate și nu sunt niciodată consumate.  

Deși lipsesc date detaliate și comparabile la nivelul UE-27, este clar că se pierd și se irosesc cantități 

foarte mari de alimente în toate etapele principale ale lanțurilor de aprovizionare – în timpul cultivării 

și recoltării, al manipulării și depozitării ulterioare recoltării, al prelucrării și ambalării, al distribuirii 

de către comercianții cu ridicata și cu amănuntul și, în final, după ce alimentele ajung în gospodări 

personale sau în restaurante, unități de fast-food, hoteluri și cantine.  

În studiul solicitat de STOA se estima că totalul deșeurilor alimentare la nivelul întregului lanț de 

aprovizionare din UE-27 se ridică la 138 de milioane de tone anual, în raport cu o producție anuală 

totală de alimente primare de aproximativ 770 de milioane de tone. Ceea ce înseamnă că un 

echivalent a aproximativ o șesime din producția din UE se irosește, ridicându-se la aproximativ 

280 kg/locuitor/an. Estimările pentru fiecare stat membru variau de la 398 kg/locuitor (Țările de Jos) 

la 171 kg/locuitor (Slovacia). 

O estimare recentă pentru Regatul Unit a arătat că gospodăriile aruncă anual alimente în valoare de 

14 miliarde de euro. Carnea și peștele sunt asociate celor mai mari pierderi economice, deși ele 

reprezintă cea mai mică proporție din tipuri de alimente irosite.  

Deșeurile alimentare din Germania constau mai ales în fructe și legume, urmate de cereale și produse 

lactate, în special pâine și lapte, astfel cum se arată în figura 2 de mai jos. Deși produsele din carne 
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sunt cel mai puțin irosite, amprenta lor materială și, în special, amprenta lor de carbon sunt mult mai 

mari decât ale altor produse. Produsele lactate au legătură, de asemenea, cu un consum ridicat de 

resurse.  

Figura 3: Deșeurile alimentare din Germania și amprenta lor materială și amprenta lor de carbon, 

pe grupuri de produse 

 

 Sursă: Göbel et al. 2012, p. 105  

În Europa, studiile actuale arată că se înregistrează cele mai mari pierderi în etapa finală de consum, 

în special în gospodării personale și în industria hotelieră, unde apare aproximativ o jumătate dintre 

toate deșeurile. O treime se pierde în producția agricolă, în special în momentul recoltării sau, 

ocazional, când agricultorii nu recoltează culturile alimentare complet maturizate din diverse motive, 

condiții meteorologice nefavorabile, condiții slabe pentru cultură sau prețuri foarte scăzute. Proporții 

mai mici apar în timpul manipulării și depozitării ulterioare recoltării, al prelucrării și ambalării și al 

distribuirii de către comercianții cu ridicata și cu amănuntul. Cu toate acestea, ar trebui observat că 

aproximativ jumătate dintre deșeurile din etapa finală de consum este considerată inevitabilă – 

consumatorii nu pot decât să arunce cojile legumelor, cojile de la ouă și oasele. 

În multe privințe, sistemele alimentare complexe ale națiunilor industrializate avansate sunt extrem 

de eficiente. Ele exploatează o gamă largă de tehnologii pentru a conserva alimentele și dispun de 

infrastructura necesară pentru a le distribui rapid consumatorilor, eventual reducând nivelurile de 

deșeuri. În același timp, implementarea susținută de către comercianții cu amănuntul a unor 

instrumente de marketing pentru a crește vânzările, de exemplu ofertele „două produse la preț de 

unu”, poate duce la creșterea deșeurilor la nivelul consumatorilor.  

Așteptările consumatorilor în ceea ce privește prospețimea și alimentele care arată exact cum își 

doresc, susținute de lanțurile de supermarketuri, pot, de asemenea, să ducă la irosirea unor mari 

cantități de alimente. Dacă nu există o sensibilizare cu privire la acest subiect, consumatorii europeni 

pot deveni mai risipitori în ceea ce privește alimentele pe măsură ce dimensiunile gospodăriilor se 

reduc și ei devin mai integrați în mediul urban și mai bogați, de aceea există mai multe motive pentru 

a acorda prioritate acestei chestiuni.  

Zece dintre multele alegeri în materie de reducere a deșeurilor alimentare sunt prezentate în caseta 6. 

Ele se bazează pe măsurile deja adoptate pentru a soluționa această chestiune și implică diferiți actori, 

variind de la Comisia Europeană la guverne naționale și industria alimentară. Mai multe și-au 

dovedit deja eficacitatea în practică.   
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Industria alimentară 

Industria alimentară și a băuturilor din Europa este cel mai mare sector producător în ceea ce privește 

cifra de afaceri economică, persoanele angajate și numărul de întreprinderi. Are un rol important de 

jucat în realizarea unui sistem alimentar mai durabil, nu în cele din urmă prin crearea unor 

întreprinderi producătoare și de distribuție mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor. 

Acest lucru implică nu doar reducerea deșeurilor și o utilizare mai atentă a materiilor prime, inclusiv 

a apei și a energiei, ci și acordarea de atenție calității alimentelor și controlul optim al condițiilor 

ambientale în care alimentele sunt depozitate și transportate (temperatură și umiditate). În acest sens, 

sunt disponibile noi tehnologii. Se pot realiza foarte multe prin îmbunătățirea gestionării lanțului 

alimentar și a comunicării, inclusiv prin utilizarea de instrumente și sisteme moderne de gestionare a 

riscurilor și de excelență operațională. Există o ipoteză comună potrivit căreia procesele din UE sunt 

deja eficient integrate, dar liderii în inovare din cadrul industriei arată că pot fi realizate economii 

considerabile.  

Nivelul remarcabil de inovare din industria alimentară ar putea, de asemenea, să fie direcționat în 

mai mare măsură către obiective privind sustenabilitatea la nivel mondial și reducerea bolilor legate 

de alimentație. De exemplu, noi generații de alternative la carne pe bază de plante necesită materii 

prime mult mai puține și furnizează tot mai mult proteine de înaltă calitate și mai gustoase. 

Acceptarea din partea consumatorilor este încă un factor limitator, dar devine tot mai posibil să se 

imite gustul și textura cărnii. 

Se pare că este tot mai posibil ca lanțurile de aprovizionare cu alimente transparente și bine integrate 

bazate pe materii prime provenite din surse responsabile să câștige încrederea consumatorilor, 

precum și să îmbunătățească securitatea alimentară și sustenabilitatea. Lipsa transparenței generează 

neîncredere. O tranzacție echitabilă între furnizori și entitățile de prelucrare din țările în curs de 

dezvoltare va fi tot mai importantă pentru crearea unui lanț de aprovizionare robust și mai echitabil.  
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Caseta 6 Zece moduri de a reduce deșeurile alimentare 

Stabilirea de obiective  

Statele membre ale UE au deja obligația de a elabora planuri de prevenire a generării de deșeuri până 

în 2013 în temeiul Directivei-cadru privind deșeurile. Ca parte integrantă, ele ar putea să stabilească 

obiective de reducere obligatorii pentru deșeurile alimentare, cu monitorizarea deșeurilor și a 

pierderilor la nivelul întregului lanț alimentar. Sectoarele individuale, precum producția și vânzarea 

cu amănuntul, ar trebui să convină asupra unor angajamente de reducere voluntare. Aceste 

demersuri ar putea sprijini o inițiativă la nivel european în cadrul foii de parcurs pentru o Europă 

eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.  

Îmbunătățirea bazei de date 

Obiectivele nu pot fi stabilite sau puse în aplicare în mod eficace fără date mai bune. O definiție 

convenită a deșeurilor alimentare, care face diferența între deșeurile evitabile și cele inevitabile, ar 

trebui să devină parte integrantă a cadrului EUROSTAT. Metodele de colectare și de calculare a 

datelor privind deșeurile alimentare ar trebui să fie standardizate la nivelul UE-27, fiind colectate 

date adecvate în toate etapele principale ale lanțurilor alimentare. 

Revizuirea legislației UE privind siguranța alimentară 

Regimul actual al siguranței alimentare aferent regulamentelor care privesc pesticidele, 

contaminanții, ambalarea și depozitarea ar trebui revizuit pentru a identifica orice dispoziție care nu 

contribuie la protejarea vieților și a sănătății, în același timp fiind o cauză de deșeuri alimentare 

inutile. Sunt necesare activități suplimentare de cercetare pentru a se decide dacă cerințele actuale, 

inclusiv standarde specifice, pot fi revizuite fără a întâmpina niciun risc în ceea ce privește siguranța 

alimentară. 

Modificarea standardelor europene de comercializare 

Abrogarea unor standarde de comercializare specifice ale UE pentru anumite alimente în 2009 nu a 

reușit în ceea ce privește obiectivele sale de a reduce deșeurile de alimente și de a crește opțiunile 

pentru consumatori. Ar trebui avută în vedere o reformă suplimentară, care să înlocuiască 

standardele bazate pe aspectul alimentelor cu unele care privesc calitățile precum gustul, puritatea 

valoarea nutritivă și condițiile de creștere.  

Uniformizarea specificării datei pe etichetele alimentelor 

Diferența dintre termenii „data de expirare” și „a se consuma înainte de” aplicați pe ambalaje creează 

confuzie pentru unii consumatori, iar acest lucru ar putea duce la aruncarea unor alimente sigure și 

comestibile. Regulamentele care stau la baza acestei etichetări ar trebui să fie revizuite în continuare 

pentru a elimina unele tipuri de etichete pentru anumite alimente, fiind însoțită de campanii de 

informare realizate de către guverne și comercianții cu amănuntul. Ar trebui să se depună mai multe 

eforturi pentru a oferi prețuri reduse la produsele care se apropie de datele de expirare. 

Îmbunătățirea gestionării fluxurilor de lucru și a lanțului de aprovizionare 

Practici mai bune, tehnologii îmbunătățite, o gestionare a riscurilor mai complexă și un nivel mai 

ridicat de coordonare între diferite părți ale lanțului de aprovizionare adesea foarte lung, cu toate vor 

avea un rol în reducerea deșeurilor alimentare după ce alimentele pleacă de la producători și înainte 

de a ajunge la consumatori. Guvernele trebuie să sprijine fluxuri de lucru mai eficiente și o mai bună 
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coordonare, de exemplu, prin programe de consiliere. 

Campanii de sensibilizare 

Guvernele naționale ar trebui să se alăture comercianților cu amănuntul și industriei hoteliere pentru 

a desfășura campanii de sensibilizare adaptate unor grupuri diferite care să creeze posibilitatea ca 

consumatorii să genereze mai puțin deșeuri alimentare. De exemplu, programele școlar ar trebui să 

acopere acest aspect mai bine decât o fac în prezent.  

Evaluarea evoluțiilor tehnologice 

O gamă largă de tehnologii avansate, inclusiv tehnologia informațiilor, deja joacă un rol esențial în 

organizarea lanțurilor alimentare, iar aceasta poate avea capacitatea de a realiza mai multe în ceea ce 

privește reducerea deșeurilor alimentare. Evoluțiile precum etichetele inteligente de pe ambalaje, 

frigiderele inteligente, cărucioarele inteligente pentru supermarketuri și tomberoanele inteligente 

pentru deșeuri, toate încă nedezvoltate sau la începuturile lor, pot avea un rol de jucat. Se impun 

activități de cercetare pentru a evalua eventuala lor contribuție.  

Combaterea deșeurilor alimentare în industria hotelieră 

Există mai multe modalități prin care această industrie poate reduce deșeurile. De exemplu, 

restaurantele și cantinele ar trebui să depună mai multe eforturi pentru a oferi consumatorilor porții 

de diverse dimensiuni pe care aceștia le doresc de fapt mai degrabă decât porții standard și, pentru 

unii, excesive, cu variații adecvate ale prețurilor.  

Promovarea programelor de redistribuire a alimentelor 

La capătul lanțurilor de aprovizionare, unele surplusuri de alimente sunt inevitabile și, dacă este 

posibil, acestea ar trebui puse la dispoziția celor care au cea mai mare nevoie prin organizații de 

caritate și „bănci de alimente”. Ar trebui analizat cazul unor modificări juridice care ar proteja ONG-

urile donatoare care distribuie astfel de alimente persoanelor nevoiașe față de acțiunile în justiție 

pentru distribuirea în necunoștință de cauză a unor alimente nesigure. 

 

Regimuri alimentare mai durabile  

În medie regimul alimentar european are o amprentă ecologică însemnată. În UE, consumul de carne, 

produse lactate, ouă și pește este de aproximativ două ori mai mare decât media la nivel mondial. 

Alimentele provenite de la producția intensivă de animale are un impact mai mare asupra mediului 

decât alimentele pe bază de plante, inclusiv emisii de gaze cu efect de seră, o utilizare ridicată de apă 

și poluare cu emisii de amoniac și infiltrații de azot. Dacă populația din UE și-ar reduce consumul de 

carne și produse lactate, ar fi posibil să se obțină beneficii de mediu foarte însemnate. Cu toate 

acestea, există numeroase bariere care intervin în opțiunile alimentare ale persoanelor și va fi nevoie 

să fie elaborate cu atenție în timp măsuri acceptabile din punct de vedere politic pentru a face o 

schimbare. Va fi necesară o combinație de măsuri consistente și pe termen lung, inclusiv campanii de 

sensibilizare, creșterea acceptării stimulentelor economice și un „impuls” pentru a crea o schimbare 

semnificativă.  
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7. MOBILIZAREA DEȘEURILOR ȘI A REZIDUURILOR DIN SECTOARELE 

AGRICOL, FORESTIER ȘI ALIMENTAR 

Deșeurile și reziduurile inevitabile sunt, de asemenea, o resursă. Unul dintre cele cinci studii solicitate 

de STOA analizează trei fluxuri de bioresurse: deșeurile alimentare, reziduurile provenite de la 

culturi și reziduurile forestiere. Gunoiul de grajd și deșeurile de epurare, care au, de asemenea, 

potențial, nu au fost incluse. Materialele vizate sunt extrem de eterogene și variază în ceea ce privește 

substanța uscată, conținutul de energie și compoziția lor chimică. Eventuala lor disponibilitate în 

Europa a fost evaluată din punctul de vedere al conținutului lor de energie, care se ridică la 

aproximativ 46 de exajouli, EJ. Importanța lor relativă este prezentată în tabelul de mai jos.  

 

Disponibilitatea fluxurilor de deșeuri și reziduuri în ceea ce privește conținutul lor de energie 

Disponibilitate  

[Exajouli (EJ) pe an] 
Estimarea cea mai mică Estimarea cea mai mare 

Deșeurile alimentare 0,22 

Reziduuri provenite de la 

culturile agricole 
0,8 3,6 

Reziduuri forestiere primare 0,8 2,7 

Total 1,82 6,52 

   Proporție din consumul de 

energie final din UE (procente) 
3,9% 14,1% 

 

Împreună, cele trei fluxuri de resurse ar putea oferi o contribuție însemnată de 4-14 % din totalul UE 

de aprovizionare cu energie, cu o proporție mică și în scădere din partea deșeurilor alimentare. Cu 

toate acestea, există mai multe incertitudini conexe acestor estimări. Nu există nicio definiție 

armonizată a deșeurilor alimentare din Europa sau a reziduurilor forestiere și provenite de la culturi. 

De asemenea, există diferențe în estimări privind volumul disponibil de astfel de reziduuri, având în 

vedere utilizările existente, și nivelul de extracție care ar putea fi considerat fezabil și acceptabil, 

având în vedere limitările ecologice și economice.  

Unele dintre obstacolele importante în calea mobilizării materialelor la această scară sunt 

următoarele:  

 Eterogenitatea materialelor și lipsa unor piețe transparente. 

 Dispersia lor pe întreg teritoriul, pornind de la premisa unui număr foarte mare de exploatații 

agricole și păduri și, în cazul deșeurilor alimentare, a milioane de gospodării individuale.  

 Reziduurile provenite de la exploatații agricole și păduri se află adesea în locuri îndepărtate și 

inaccesibile.  

 Costul de colectare, separare și utilizare este relativ mare întrucât acestea sunt în general 

materialele în vrac cu valoarea scăzută și în cantități mari care, prin urmare, nu pot fi mutate 

prea departe fără a suporta costuri și penalități pentru consumul de energie. Prin urmare, 

este vitală amplasarea strategică relativ aproape a primei etape de prelucrare.  
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 Există preocupări privind sustenabilitatea, nu în cele din urmă din cauza unui volum 

suficient de reziduuri care trebuie returnat solului pentru a menține materia organică din sol 

și, astfel, funcția solului, atât pentru terenurile arabile, cât și pentru terenurile forestiere. 

 Având în vedere costurile relativ ridicate de colectare a acestor materiale și de înființare a 

unei prime generații de biorafinări la scară comercială, este necesar un set puternic de 

semnale politice pentru a încuraja investitorii. Acesta încă trebuie să fie pus în aplicare. 

Politica UE actuală distorsionează piața în favoarea bioenergiei.  

Tehnologii de conversie – Rute termochimice și biochimice 

O mare parte din tehnologia de conversie a biomasei este bine înțeleasă și consacrată de mult timp, 

dar există pe drum, de asemenea, noi tehnologii. În general, materialele pentru biomasă vor necesita o 

tratare fizică prealabilă, de exemplu, pentru a separa componentele, a usca, a tăia și a peletiza. Apoi, 

prelucrarea va urma un curs termochimic, în funcție de căldura considerabilă emisă de proces precum 

hidrogenarea, gazificarea sau piroliza. În mod alternativ, urmează un curs biochimic care utilizează 

agenți biologici precum drojdii, bacterii, alge și enzime pentru a extrage sau a converti materiile prime 

în produsele necesare. Trei cursuri biochimice importante sunt transesterificarea, fermentarea și 

fracționarea.  

O alegere interesantă este utilizarea unor abordări termochimice/biochimice prin care materiile prime 

sunt gazificate pentru a forma un gaz de sinteză care poate fi convertit în substanțe chimice prin 

utilizarea unor microorganisme care pot transforma prin fermentație un gaz de sinteză în substanțe 

chimice atractive din punct de vedere economic. Această abordare este deja în curs de dezvoltare 

pentru etanolul combustibil (de exemplu de către Coskata și Ineos Bio) și de către alte câteva societăți 

pentru producția de PHA, polioli și propilenă.  

Produsele care rezultă din aceste diverse procese sunt: combustibili pentru încălzire, transport și 

aviație, energie, fermentație derivată din substanțe chimice, în special substanțe chimice, polimeri și o 

gamă largă de substanțe chimice intermediare. În schimb, aceste substanțe chimice au o gamă largă de 

aplicații. În special, piața materialelor bioplastice crește rapid. 

Aspecte legate de sustenabilitate 

Este important ca aspectele legate de sustenabilitate să fie complet înțelese înainte da fi puse în 

aplicare măsuri de accelerare a utilizării deșeurilor și reziduurilor în bioeconomie. Acesta este un 

domeniu activ de cercetare și dezbatere, cu o mișcare rapidă și cu o agendă complexă. Pot fi 

identificate cinci aspecte semnificative.  

 Impactul asupra climei este de interes special întrucât o mare parte din raționamentul 

guvernelor de a sprijini utilizarea de biomateriale pentru energie și alte aplicații depinde de 

contribuția care poate fi adusă la atenuarea schimbărilor climatice. Este nevoie ca acesta să fie 

măsurat cu exactitate prin utilizarea unor evaluări ale ciclului de viață (ECV). Mai multe cursuri 

de conversie pentru biomasă din deșeuri și reziduuri într-adevăr produc economii considerabile 

în ceea ce privește emisiile, dar nu toate procedează astfel și este esențială o bază de dovezi clare. 

Impactul în materie de atenuare este în general mai bun pentru deșeuri și reziduuri decât pentru 

culturi (alimentare), în special dacă este luată în considerare schimbarea indirectă a utilizării 

terenurilor (ILUC).  

 Utilizarea eficientă a resurselor în general Există unele dovezi potrivit cărora volumul 

economiilor în ceea ce privește GES poate fi crescut, în multe cazuri prin utilizarea de biomasă 

mai degrabă pentru producția de biomateriale adecvate decât pentru arderea lor în vederea 

valorificării energetice. În principiu, abordarea preferată este de a combina mai multe aplicații 

ale biomasei într-o „cascadă” de utilizări diferite. Acest lucru este deosebit de relevant în cazul 
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biomasei forestiere. De exemplu, prima utilizare a lemnului extras dintr-o pădure ar fi în cadrul 

unei aplicații durabile, precum cheresteaua într-o clădire. Odată ce a devenit perimat, ar putea fi 

utilizat în scopuri secundare, precum plăci, și numai într-o etapă finală drept combustibil. 

În plus, figura de mai jos arată că utilizarea biomasei pentru energie generează cea mai scăzută 

valoare adăugată în general, precum și în raport cu impactul asupra energiei și a climei. 

Utilizările prioritare se îndreaptă către industria farmaceutică și a substanțelor chimice de înaltă 

calitate, în vârful triunghiului.  

 

Figura 4 Triunghiul valorilor biomasei 

 

Sursă: Adaptat din Eickhout (2012), bazat pe 

http://www.biobasedeconomy.nl/themas/bioraffinage_v2/  

 

Concluziile cercetărilor indică faptul că utilizarea de biomateriale nu depășește ca performanță în 

mod neambiguu și întotdeauna utilizarea de biomasă în stare solidă și gazoasă pentru producția 

de energie și căldură. Cu toate acestea, o metaanaliză a ECV indică faptul că atunci când biomasa 

este utilizată în cascadă pot fi eliminate în medie 10-20 de tone de CO2-echivalent. Acest lucru 

evidențiază importanța utilizării în cascadă a biomasei, sugerând că, dacă se poate, utilizările în 

scopuri energetice și în alte scopuri ale materialelor pentru biomasă ar trebui combinate în timp. 

Din aceste motive este necesară o reexaminare a dezechilibrului din cadrul politic actual. În 

prezent, se acordă un sprijin semnificativ bioenergiei, dar nu altor căi de producție care folosesc 

biomasă.  

 Solul: principalul considerent pentru sol este că eliminarea crescută a reziduurilor forestiere și 

provenite de la culturi agricole peste un nivel adecvat poate afecta negativ materiile organice din 

sol, structura solului și biodiversitatea din sol. Există o preocupare serioasă, având în vedere că o 

mare parte din solurile din Europa sunt deja degradate. Este esențial să se aibă în vedere 

condițiile locale. De exemplu, vor varia în mod considerabil volumele acceptabile de eliminare a 

paielor de la cereale de pe terenurile arabile. Cadrul de contabilitate a GES din Directiva privind 

energia din resurse regenerabile exclude schimbările stocului de carbon din sol rezultate din 

extragerea reziduurilor, întrucât acestea sunt considerate ca având „zero emisii” până la 

colectarea lor. Acest lucru ar trebui reconsiderat.  

http://www.biobasedeconomy.nl/themas/bioraffinage_v2/
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 Apa: Bioprodusele derivate din deșeuri și reziduuri ar trebui să evite majoritatea consecințelor 

asociate cu producția de culturi speciale pentru utilizarea ca materii prime. Prin urmare, ele vor 

avea în general o „amprentă de apă” mai mică. Cu toate acestea, creșterea extracției reziduurilor 

de pe terenurile agricole și din păduri ar trebui gestionată astfel încât să se inhibe eroziunea 

cauzată de apă și să se protejeze capacitatea de reținere a apei, ca urmare a schimbării structurii 

solului. 

 Biodiversitatea: există puține informații privind impactul asupra biodiversității al eliminării 

reziduurilor agricole și forestiere la scară largă în Europa. Cu toate acestea, practicile inadecvate 

ar putea fi dăunătoare atât pentru habitatele de la suprafață, cât și pentru fauna și flora din sol. 

Consecințele eliminării prin extragere a reziduurilor agricole asupra faunei, florei și miceliilor 

din sol sunt strâns legate de impactul asupra materiei organice din sol. Vor fi necesare mai multe 

activități de cercetare și orientări și standarde adecvate pentru a însoți orice intensificare a 

utilizării reziduurilor și deșeurilor.  

 

Perspective 

Biorutele inovatoare bazate pe deșeuri și reziduuri dau dovadă de un potențial considerabil și ar 

trebui să fie dezvoltate în continuare, în special deoarece Europa poate fi lider în ceea ce privește 

unele dintre aceste tehnologii. Există bune argumente pentru a justifica acțiuni colective suplimentare 

de stimulare a dezvoltării acestui sector. Cu toate acestea, există, de asemenea, incertitudini 

considerabile pentru investitori și furnizori, prin urmare, o prioritate esențială este asigurarea 

transparenței și o mai bună informare privind disponibilitățile fluxurilor de deșeuri și reziduuri, 

oportunitățile de prelucrare și beneficiile pentru consumatori. În plus, deoarece prin definiție 

evoluțiile bioeconomice interacționează în mod necesar cu ecosistemele, trebuie să existe o asigurare 

bine justificată și vizibilă că bioprodusele sunt într-adevăr preferabile din punct de vedere ecologic în 

ceea ce privește emisiile de GES sau alte variabile de mediu definite, comparativ cu omologii lor 

bazați pe combustibili. De asemenea, nu ar trebui să implice consecințe semnificative pentru apă, sol 

și biodiversitate. Acest lucru necesită garanții puternice în ceea ce privește sustenabilitatea. Acțiunile 

de politică pot fi analizate în cadrul a trei rubrici. 

Pentru a mobiliza materiile prime provenite din deșeuri și reziduuri, alegerile esențiale sunt 

următoarele: 

 Utilizarea la maximum a măsurilor de sprijin și de consiliere disponibile pentru administratorii 

de terenuri (de exemplu, politica pentru dezvoltarea rurală din cadrul PAC). 

 Îmbunătățirea separării și colectării deșeurilor alimentare și reanalizarea legislației privind 

utilizarea digestiei anaerobe. 

 Respectarea unei abordări regionale pentru dezvoltarea biomasei, de exemplu, crearea de noi 

instalații pentru bioenergie și biorafinării. 

Trecerea de la demonstrație la comercializarea respectivelor biorafinării care utilizează deșeuri și 

reziduuri. Alegerile esențiale sunt: 

 Asigurarea de finanțare pentru înființarea de sisteme selective de demonstrație la scară largă sau 

instalații de primă generație (garantarea unor finanțe publice). 

 Facilitarea cererii determinate de piață pentru bioproduse prin standarde și etichete pentru 

bioproduse. 

 Stabilirea unui cadru de politică mai susținător prin măsuri pentru: 

o a reduce în special sprijinul acordat biocombustibililor bazați pe culturi alimentare 

convenționale; 
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o a considera o directivă privind bioresursele ca fiind un set integrat de obiective și principii 

privind utilizarea eficientă a biomasei în domeniul alimentelor, al energiei și al materialelor; 

o a introduce stimulente pentru utilizarea biomasei la sfârșitul ciclului de viață pentru energie; 

o a elimina treptat subvențiile pentru combustibilii fosili în vederea promovării biomateriilor 

prime. 

Pentru a se asigura sustenabilitatea ecologică a utilizării de deșeuri și reziduuri, trebuie: 

 Să se introducă garanții de mediu pentru a se respecta ierarhia deșeurilor – prima prioritate este 

evitarea deșeurilor. 

 Evitarea epuizării carbonului din sol prin: 

o standarde pentru operatorii de biorafinării privind solurile și emisiile de gaze cu efect de seră 

(directe și indirecte); 

o consolidarea protejării materiei organice din sol ca parte integrantă a dispozițiilor de 

ecocondiționalitate din PAC; 

o extinderea cadrului de contabilitate a GES din Directiva privind energia din resurse 

regenerabile pentru a include schimbarea stocului de carbon din sol; 

o extinderea criteriilor de sustenabilitate din Directiva privind energia din resurse regenerabile 

la alte forme de bioenergie și bioproduse. 

Garanții de sustenabilitate clare ar trebui considerate ca fiind factori de reducere a incertitudinii 

privind performanța de mediu necesară și, în final, benefice pentru atragerea investițiilor.  
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8. CONCLUZII  

În cele cinci studii sintetizate aici se recunosc punctele forte ale UE ca producător major de alimente, 

dispunând de sisteme agricole diverse și productive, un nivel înalt de competențe și investiții, 

instituții de cercetare importante și un potențial mare de inovare în timp. Împreună ele identifică 

unele dintre provocările esențiale cu care Europa se va confrunta pe măsură ce își joacă rolul în cadrul 

unui sistem agroalimentar mondial mai robust. Acest rol nu constă în creșterea producției pentru a 

acoperi un deficit de alimente din țări mai sărace, ci în crearea unei baze de resurse puternice și 

durabile, care dispune de o capacitate mai mare de a produce și a conserva resursele naturale.  

În deceniile viitoare, UE trebuie să stabilească și, apoi, să demonstreze: 

 Cât de mari pot fi menținute recoltele în mod sustenabil și chiar crescute, utilizând la maximum 

gestionarea intensivă a terenurilor bazată pe cunoștințe. 

 Cum poate fi mai bine organizată politica pentru a stimula agricultorii și a le solicita să reducă 

poluarea și presiunea exercitată asupra resurselor naturale, în același timp crescând furnizarea lor 

de servicii ecosistemice. 

 Cum să se influențeze în mod semnificativ reducerea deșeurilor și a supraconsumului dăunător și 

dezvoltarea de regimuri alimentare sănătoase, inclusiv moderarea consumului de produse de 

origine animală. 

 Cum să se reducă amprenta Europei la nivel mondial în domeniul aprovizionării cu alimente, 

ajustând echilibrului producției interne în conformitate cu o logică a sustenabilității, precum și cu 

schimbările de pe piață. 

 Cum să se analizeze politica energetică și, în special, rolul bioenergiei la cerințele privind 

producția agricolă și utilizarea durabilă a terenurilor, folosind deșeurile și reziduurile ca primă 

alegere.  

Raportul reunește un număr considerabil de alegeri și recomandări care ar putea fi adoptate de 

instituțiile europene și de o varietate de alți actori din sectorul public și privat. Ele demonstrează că se 

pot înregistra progrese în ceea ce privește această agendă ambițioasă și că au de jucat un rol atât 

agricultorii, consumatorii, nutriționiștii, entitățile de prelucrare a alimentelor și vânzătorii cu 

amănuntul, furnizorii de energie și entitățile de gestionare a deșeurilor, cât și factorii de decizie. 

Politica publică din Europa are un rol mai însemnat în coordonarea agriculturii și a sistemului 

alimentar decât în alte părți ale lumii, astfel se generează o oportunitate pentru ca UE să preia o 

poziție de lider dacă dorește.  

În ceea ce privește schimbările climatice, Uniunea Europeană folosește o foaie de parcurs pentru a 

orienta evoluția politicii către nivelul de decarbonizare prevăzut până în 2050. În domeniul 

agriculturii și al aprovizionării cu alimente, obiectivele și țintele sunt mai puțin precise, dar există un 

rol pentru cadre de politică de perspectivă și privind crearea de scenarii pe termen mai lung. Acest 

lucru ar contribui la orientarea numeroaselor politici individuale care vor constitui următoarea 

generație de măsuri agroalimentare. Ele includ acțiunile necesare pentru a pune în aplicare politica 

agricolă comună actuală „mai ecologică” și succesoarea sa care va veni în 2021. Deciziile luate aici vor 

transmite un semnal puternic privind direcția pe care UE a ales să o urmeze.  

Pe termen mai scurt, Uniunea Europeană se poate baza pe un set în evoluție de politici agricole și de 

mediu. Politica agricolă comună a fost reformată recent, cu intenția de a acorda o mai mare atenție 

mediului și inovării. Acest lucru oferă unor state membre viziunea de acționa în acest sens, o 

oportunitate de a iniția o schimbare a direcției în următorii șapte ani, în timp ce rămâne în continuare 

substanțială finanțarea din cadrul PAC.  
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