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SUGESTII 

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, care 

este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 

urmează a fi adoptată: 

1. subliniază că, în 2017, 124 de milioane de persoane din 51 de țări au fost afectate de o 

insecuritate alimentară acută, ceea ce reprezintă o creștere de 16 milioane de persoane 

față de 2016; constată că majoritatea persoanelor afectate de insecuritate alimentară 

locuiesc în zone rurale; 

2. reamintește că UE este cel mai mare exportator și importator de produse agricole și, prin 

urmare, joacă un rol determinant pe piețele agricole mondiale; constată că, în ceea ce 

privește produsele agricole, UE este principalul partener comercial al țărilor în curs de 

dezvoltare; 

3. reamintește noul Consens european privind dezvoltarea, în care UE și statele sale 

membre își reafirmă angajamentul de a respecta efectiv principiul coerenței politicilor în 

favoarea dezvoltării (CPD) și recunosc importanța primordială a acestui principiu 

prevăzut la articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 

care presupune luarea în considerare a tuturor obiectivelor de cooperare pentru 

dezvoltare în toate politicile UE care sunt susceptibile de a afecta negativ țările în curs 

de dezvoltare, inclusiv în politica agricolă și în finanțarea acestui sector; consideră, în 

acest context, că reforma politicii agricole comune (PAC) trebuie să respecte dreptul 

țărilor în curs de dezvoltare de a-și elabora de sine stătător politicile agricole și 

alimentare, fără a-și periclita capacitățile de producție și securitatea alimentară pe 

termen lung, în special în cazul țărilor cel mai puțin dezvoltate; 

4. reamintește angajamentul UE și al statelor sale membre față de obiectivele de dezvoltare 

durabilă (ODD) și subliniază că este extrem de important să se asigure coerența între 

PAC și ODD, în special în ceea ce privește obiectivele 2 (zero foamete), 5 (egalitatea de 

gen), 12 (consum și producție responsabile), 13 (acțiuni climatice) și 15 (viața terestră), 

la care trebuie să se alinieze viitoarea PAC; 

5. este conștient de faptul că PAC nu este o politică perfectă, însă trebuie să favorizeze 

într-o măsură mai mare dezvoltarea, evitând denaturarea piețelor agricole atât în UE, cât 

și la nivel internațional și facilitând tranziția către o agricultură mai durabilă și practici 

agricole reziliente care să contribuie la protecția ecosistemelor și a resurselor naturale și 

să le consolideze capacitatea de adaptare la schimbările climatice, la condițiile 

meteorologice extreme, la secetă, inundații și la alte catastrofe, și care să 

îmbunătățească progresiv calitatea solului, în conformitate cu cel de al doilea obiectiv 

de dezvoltare durabilă; 

6. reamintește că o agricultură care nu protejează și nu îmbunătățește traiul, echitatea și 

bunăstarea socială în zonele rurale nu este o agricultură durabilă; solicită UE să dezvolte 

sisteme de producție alimentară echitabile și durabile din punct de vedere ecologic și să 

promoveze un consum responsabil și practici alimentare durabile în toate politicile care 

pot să afecteze țările în curs de dezvoltare; 

7. subliniază că reforma PAC ar trebui să contribuie la dezvoltarea unui nou sistem 
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alimentar european, în acord cu caracterul transformator al Agendei 2030 privind 

dezvoltarea durabilă și al Acordului de la Paris; consideră că, pentru aceasta, este 

necesară o schimbare de paradigmă de la „revoluția verde” la o „abordare 

agroecologică”, în conformitate cu concluziile Evaluării internaționale a cunoștințelor, 

științelor și tehnologiilor agricole pentru dezvoltare (IAASTD) și cu recomandările 

Raportorului special al ONU pentru dreptul la alimentație, fapt ce implică recunoașterea 

caracterului multifuncțional al agriculturii și o trecere rapidă de la cultivarea 

monoculturilor bazată pe utilizarea intensivă a produselor chimice către o agricultură 

diversificată și durabilă, bazată pe practici agricole agroecologice, consolidând 

sistemele alimentare locale și agricultura la scară mică și sprijinind sistemele de 

organizare tradiționale; 

8. îndeamnă UE și statele sale membre să pună în aplicare angajamentul luat în cadrul 

Consensului european privind dezvoltarea de a sprijini agroecologia, inclusiv prin 

oportunitățile de investiții în agricultură oferite de Planul de investiții externe; 

9. invită UE și statele sale membre să intensifice dialogul cu țările în curs de dezvoltare și 

să-și pună la dispoziție competențele de specialitate și sprijinul financiar în vederea 

promovării unei agriculturi durabile din punct de vedere ecologic, bazată pe exploatații 

la scară mică și familiale, vizând în special femeile și tinerii, acesta fiind un angajament 

asumat în cuprinsul declarației de la Summitul Uniunea Africană-Uniunea Europeană 

din 2017, intitulată „Investiții în tineret pentru o creștere accelerată favorabilă 

incluziunii și pentru o dezvoltare durabilă”; reamintește contribuția femeilor din zonele 

rurale în calitatea lor de antreprenoare și promotoare ale unei dezvoltări durabile; 

subliniază că este necesar să li se dezvolte potențialul în domeniul agriculturi durabile, 

precum și reziliența lor în zonele rurale; 

10. solicită, invocând totodată obiectivele inițiale ale PAC stabilite la articolul 39 din 

TFUE, ca în legislația de după 2020 privind PAC să fie introdus un nou capitol privind 

responsabilitatea acestei politici în ceea ce privește politica de dezvoltare, care să 

prevadă o mai bună integrare a obiectivelor de mediu și a ODD, deoarece eliminarea 

subvențiilor la export nu are niciun efect asupra denaturărilor economice care îi permit 

sectorului agricol al UE să exporte bunuri agricole la un preț sub costul mediu de 

producție; 

11. solicită Comisiei să efectueze în mod sistematic, aplicând indicatorii ODD, evaluări de 

impact ex-ante și ex-post ale efectelor externe ale PAC și să elaboreze un cadru 

metodologic pentru monitorizarea și evaluarea efectelor PAC asupra sectorului 

producției agricole din țările în curs de dezvoltare, precum și asupra accesibilității ca 

preț și a disponibilității alimentelor; recomandă ca aceste date să fie folosite pentru un 

mecanism de alertă care să semnaleze efectele negative ale PAC asupra mijloacelor de 

subzistență ale micilor fermieri, în special ale fermierelor, din țările în curs de 

dezvoltare; 

12. subliniază că PAC trebuie să respecte principiul de „a nu face rău”, să fie coerentă cu 

alte politici ale UE și cu obligațiile internaționale din domeniul dezvoltării, dar și cu 

drepturile omului, mediul, clima, drepturile animalelor și protecția naturii; observă, în 

plus, că, din punctul de vedere al cheltuielilor de la bugetul UE, este ineficient să se 

genereze externalități negative pentru ca apoi să se plătească pentru costurile generate 
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de aceste externalități; 

13. consideră necesar, în conformitate cu politicile aferente Agendei 2030 și cu ODD, să se 

recunoască dezechilibrele geografice în ceea ce privește raporturile comerciale și 

concurența din sectorul agricol între țările în curs de dezvoltare și UE și să se 

promoveze o relație mai echilibrată cu partenerii comerciali; 

14. solicită UE să se asigure că viitoarea PAC va depăși problemele legate de actualul 

model agricol orientat spre export, prin consolidarea în mod durabil a piețelor interne 

ale UE și a lanțurilor scurte de aprovizionare cu produse alimentare, astfel încât să nu se 

submineze dezvoltarea țărilor, asigurându-se totodată rezistența la șocurile și 

amenințările externe; 

15. observă că exporturile și importurile UE de produse agroalimentare au la bază acorduri 

comerciale; subliniază că aceste acorduri ar trebui să asigure condiții de concurență 

echitabile între fermierii din UE și cei din restul lumii, oferindu-se condiții preferențiale 

țărilor în curs de dezvoltare; 

16. îndeamnă statele membre să elimine obiectivul unei agriculturi europene din ce în ce 

mai intensificate și să înceteze supraproducția în sectorul creșterii animalelor, prin 

introducerea obligatorie a unui sistem de creștere a animalelor axat pe zone; observă cu 

îngrijorare că dependența UE de importurile de furaje, în special de soia, a contribuit la 

creșterea constantă a cererii de terenuri în străinătate, conducând la despăduriri, la 

sărăcirea biodiversității, la strămutarea comunităților și la o poluare mai intensă din 

cauza cultivării în America de Sud a soiurilor de soia modificate genetic și cu folosirea 

intensivă a pesticidelor; îndeamnă, așadar, statele membre să reducă și să elimine treptat 

importurile de culturi proteice din țări terțe precum Argentina și Brazilia; 

17. solicită, de asemenea, să se asigure rotația culturilor cu plante leguminoase pe toate 

terenurile arabile disponibile și punerea în aplicare a unei strategii privind proteinele la 

nivelul UE, menită să reducă dependența de importurile de soia din țări terțe; solicită ca, 

între timp, să fie introduse criterii de sustenabilitate pentru importul proteinelor 

vegetale; 

18. reamintește cât de important este să li se dea fermierilor locali posibilitatea de a avansa 

în lanțul valoric, oferindu-li-se ajutor și sprijin pentru cultivarea de produse ecologice și 

cu o valoare adăugată, precum și cele mai recente cunoștințe și tehnologii, deoarece 

pentru realizarea durabilității sunt necesare măsuri directe menite să conserve, să 

protejeze și să dezvolte resursele naturale; 

19. solicită eliminarea subvențiilor indirecte și nespecifice, cum ar fi plățile pe suprafață; 

solicită ca subvențiile să fie acordate doar dacă contribuie la binele public, cum ar fi 

prin locuri de muncă locale, diversitatea biologică, bunăstarea animalelor, aerul și apa 

curată și solurile sănătoase și vii; 

20. reamintește, în acest context, efectele de denaturare a pieței cauzate de reintroducerea 

sprijinului cuplat în cadrul PAC 2014-2020; reamintește că eliminarea sistemului de 

cote pentru lapte în 2015, determinată de accesul preconizat al produselor agricole 

europene la noi piețe de desfacere din țările în curs de dezvoltare, a agravat producția 

excesivă, ceea ce a dus la scăderea prețurilor și a afectat dezvoltarea sectorului lactatelor 
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atât în Europa, cât și în țările în curs de dezvoltare; 

21. își reafirmă punctul de vedere privind faptul că plățile sunt distribuite în mod 

neechilibrat; este de părere că exploatațiile de dimensiuni mai mari nu au nevoie 

neapărat de același nivel de sprijin pentru stabilizarea veniturilor acestora ca 

exploatațiile de dimensiuni mai mici sau cele cu venituri mai mici în perioadele de 

volatilitate a veniturilor, întrucât s-ar putea ca acestea să beneficieze de economii de 

scară care le pot spori reziliența; 

22. reamintește că foametea și subnutriția din țările în curs de dezvoltare sunt, în principal, 

legate de nivelul redus al puterii de cumpărare și/sau de incapacitatea persoanelor sărace 

din mediul rural de a se întreține singure; îndeamnă, așadar, UE să ajute în mod activ 

țările în curs de dezvoltare să depășească barierele (cum ar fi infrastructura și logistica 

slab dezvoltate) cu care se confruntă producția lor agricolă; 

23. solicită UE și statelor sale membre să consolideze producția alimentară internă a țărilor 

în curs de dezvoltare, astfel cum se solicită în ODD, în loc să majoreze exporturile 

agricole ale UE în aceste țări; îndeamnă UE să încurajeze țările în curs de dezvoltare să 

își majoreze și să își diversifice producția alimentară, astfel încât să satisfacă cererea 

alimentară internă și cererea în creștere de pe piața sud-sud, deoarece politica agricolă a 

UE nu are responsabilitatea de a satisface de una singură cu produse alimentare 

populația mondială în creștere; subliniază, așadar, importanța combaterii acaparării 

terenurilor în țările în curs de dezvoltare; 

24. solicită UE să susțină cererile țărilor în curs de dezvoltare de a le proteja producția de 

alimente și populația de efectele cu potențial distructiv ale importurilor ieftine; 

25. subliniază că, până în 2050, peste jumătate din populația țărilor cel mai puțin dezvoltate 

va continua să locuiască în zone rurale și că dezvoltarea unei agriculturi durabile în 

țările în curs de dezvoltare va contribui la dezvoltarea potențialului comunităților rurale, 

la menținerea populațiilor din zonele rurale și la reducerea subocupării, a sărăciei și a 

insecurității alimentare, contribuind astfel la soluționarea cauzelor fundamentale ale 

migrației forțate; 

26. salută propunerea Comisiei de a crea oportunități de ocupare a forței de muncă și de 

activități generatoare de venituri în regiunile de origine și de tranzit ale migranților prin 

intermediul proiectelor sprijinite prin politica agricolă comună; invită Comisia să pună 

în aplicare programe de schimb UE-Uniunea Africană prin intermediul cooperării și al 

dialogului în materie de producție agroalimentară și inovare agricolă; 

27. recunoaște rolul esențial pe care îl pot juca tehnologiile spațiale, cum ar fi cele 

dezvoltate în cadrul programelor spațiale și de satelit ale UE gestionate de Agenția 

GNSS European (Galileo, EGNOS și Copernicus), în realizarea obiectivelor de 

dezvoltare durabilă ale ONU prin asigurarea unor soluții accesibile care să faciliteze 

progresul către agricultura de precizie, eliminând astfel deșeurile, câștigând timp, 

reducând oboseala și optimizând utilizarea echipamentelor; 

28. solicită Comisiei să examineze tehnologiile și aplicațiile legate de știința spațiului și 

Parteneriatul mondial pentru o cooperare eficace în scopul dezvoltării ca mecanisme 

capabile să ajute la monitorizarea culturilor, a efectivelor de animale, a activității 
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forestiere, a activităților de pescuit și de acvacultură, la sprijinirea fermierilor, a 

pescarilor, a silvicultorilor și a factorilor de decizie în eforturile acestora de a utiliza 

metode diverse de realizare a unei producții alimentare durabile și de a răspunde 

provocărilor conexe; 

29. subliniază că, în general, comerțul agricol trebuie să contribuie, în cadrul unor 

parteneriate, la reducerea în viitor a inegalităților mondiale și la asigurarea unor 

beneficii sociale mai favorabile incluziunii pentru toți partenerii comerciali, rămânând, 

în același timp, în limitele ecologice ale planetei noastre. 
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