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SUGESTII 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 

agricultură și dezvoltare rurală, care este comisie competentă, includerea următoarelor 

sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

– având în vedere Rezoluția sa din 27 aprilie 2017 referitoare la situația actuală a 

concentrării terenurilor agricole în UE: cum se poate facilita accesul agricultorilor la 

terenuri?, 

A. întrucât rata femeilor identificate ca fermier cu titlu principal este mai mare în categoria 

noilor fermieri decât în sectorul agricol în general, 

1. consideră că este esențial ca, în special în contextul îmbătrânirii populației agricole 

europene, sectorul agricol al Uniunii Europene să încurajeze o nouă generație de tineri 

fermieri să adopte practici durabile și o atitudine globală și să conștientizeze mai bine 

problemele de mediu, în vederea tranziției către o societate cu emisii scăzute de dioxid 

de carbon și eficientă din punctul de vedere al resurselor și pentru abordarea 

numeroaselor provocări viitoare, cum ar fi schimbările climatice, conservarea resurselor 

naturale (apă și aer), îmbunătățirea calității solului, creșterea biodiversității și 

promovarea producției agricole durabile de-a lungul întregului lanț de producție, prin 

dezvoltarea unor tehnici de producție care duc la creșterea siguranței și calității 

produselor, punând accentul pe alimente sănătoase și nutritive; 

2. consideră că dezvoltarea practicilor agricole moderne și ecologice, precum și 

consolidarea circuitelor scurte de comercializare care cresc ponderea producătorilor în 

lanțul valoric, îmbunătățind calitatea alimentelor, vor crește nivelul de atractivitate al 

agriculturii pentru tinerii fermieri; 

3. invită Comisia să asigure o mai mare coerență a măsurilor din domeniul mediului, 

precum și armonizarea acestora; reamintește că este nevoie ca tinerii fermieri să 

beneficieze de măsuri clare și ușor de pus în aplicare; 

4. subliniază că este necesar să se țină seama de diversitatea teritoriilor, în special de 

zonele dificile, care necesită un sprijin adaptat; 

5. invită Comisia să intensifice cercetarea privind utilizarea tehnologiilor și practicilor 

agricole care să permită o agricultură durabilă cu un impact redus asupra mediului; 

6. reamintește că, pentru a realiza o agricultură durabilă, tinerii fermieri trebuie să poată 

investi și să poată achiziționa terenuri agricole, precum și să obțină utilaje noi sau 

second-hand și să-și optimizeze tehnicile agricole; 

7. subliniază că ar trebui consolidate și simplificate actualele instrumente ale politicii 

agricole comune (PAC) pentru tinerii fermieri și pentru noii fermieri, pentru a răspunde 

nevoilor reale ale tinerilor fermieri, prin introducerea de noi instrumente, cum ar fi 

fondurile mutuale sau pârghiile de asigurare privind profiturile, în măsură să protejeze 

veniturile fermierilor împotriva volatilității prețurilor pieței; ia act de faptul că aceste 

instrumente trebuie să se axeze pe nevoile specifice ale tinerilor fermieri și ale noilor 

fermieri - punându-se un accent deosebit pe accesul la terenuri -, precum și pe nevoile 
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economice și sociale ale acestora și să promoveze proiectele cu cea mai mare valoare 

adăugată pentru fermieri, care protejează mediul și favorizează o distincție clară între 

noii fermieri și tinerii fermieri; subliniază, de asemenea, că tinerii fermieri ar trebui să 

își poată diversifica exploatațiile agricole; subliniază că procedurile administrative 

pentru tinerii fermieri ar trebui să fie eficiente și simple, pentru a reduce la minimum 

sarcina administrativă asupra solicitanților și autorităților publice; consideră că 

utilizarea de soluții și tehnologii inovatoare, inteligente din punct de vedere climatic și 

ecologice, pentru consolidarea competitivității în sectorul agricol și a securității 

alimentare pe termen lung, reprezintă o chestiune esențială; 

8. consideră necesară revizuirea numărului de ani în care exploatația agricolă poate 

beneficia de sprijin și creșterea acestei perioade la cel puțin șapte ani, în loc de cinci, 

pentru încurajarea schimbului de generații; 

9. solicită Comisiei și statelor membre să sprijine și să finanțeze cercetarea în domeniul 

practicilor de mediu inovatoare și al dezvoltării energiei din surse regenerabile în cadrul 

exploatațiilor agricole și adoptarea unor astfel de practici, precum și să încurajeze 

schimbul de bune practici între fermieri; 

10. subliniază că schimbul de generații este esențial pentru menținerea de zone rurale 

dinamice și de exploatații gestionate în familie în Europa care să stimuleze crearea de 

locuri de muncă, activități economice sustenabile și inovarea, prin asigurarea 

continuității producției agricole, conservarea peisajului natural și cultural al teritoriului 

și consolidarea comunităților locale;  

11. consideră că, în cazul unui schimb de generații, ar trebui să se țină seama de vârsta 

tinerilor fermieri și ar trebui să se încurajeze transferul din timp al drepturilor de 

proprietate asupra exploatației agricole;  

12. remarcă faptul că pentru aceasta este nevoie de adoptarea unei perspective pe termen 

lung, în special în ceea ce privește accesul la infrastructură și la servicii, cum ar fi 

asistență medicală, servicii sociale, educație, transport și rețele în bandă largă de mare 

viteză, acces la credite în condiții sustenabile, ajutoare fiscale adecvate pentru 

cumpărarea sau închirierea de terenuri, simplificarea procedurilor birocratice, înființarea 

de agenții care oferă servicii destinate tinerilor fermieri, în conformitate cu nevoile 

acestora și cu noile tehnologii digitale, sau consolidarea acestor agenții, în cazul în care 

există deja; consideră necesar, prin urmare, să se asigure faptul că, în zonele rurale, 

tinerii fermieri sunt în măsură să își dezvolte exploatațiile agricole și să-și susțină 

familiile; 

13. subliniază că o organizare a fermierilor mai bună și mai puternică, prin crearea de 

cooperative și constituirea în organizații de producători (OP) în sectoarele reglementate 

la nivel european de Regulamentul privind OCP unică, poate contribui la o rentabilitate 

mai ridicată a activității agricole și la protejarea veniturilor fermierilor, în special ale 

tinerilor fermieri, însoțind opțiunile de producție și valorificând tot mai mult 

caracteristicile zonelor rurale; subliniază, de asemenea, că o reformă structurală a 

organizațiilor de producători, menită să le facă mai responsabile, mai puternice și mai 

eficiente, precum și o agregare sporită pot contribui în mod eficient, în primul rând, la 

apărarea și la creșterea rentabilității sectorului, în timp; 
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14. subliniază că tinerii fermieri și noii fermieri reprezintă surse importante de inovare și 

antreprenoriat în agricultură, aducând beneficii precum introducerea de noi cunoștințe, 

elaborarea unor modele noi de afaceri bazate pe utilizatorii finali, dezvoltarea unor 

sisteme agricole mai durabile, dezvoltarea unor noi modele de organizare (de exemplu, 

arendarea, prefinanțarea, externalizarea spre public), creșterea conexiunilor dintre 

agricultură și comunitatea locală, precum și adaptarea cunoștințelor tradiționale în 

scopul dezvoltării de inovații comerciale (de exemplu, producția de alimente artizanale); 

15. subliniază că practicile comerciale neloiale din cadrul lanțului de aprovizionare cu 

produse alimentare, care permit cumpărătorilor și/sau prelucrătorilor sau comercianților 

să exploateze avantajul semnificativ de negociere pe care îl au în relația cu furnizorii, 

reprezintă o amenințare gravă la adresa stabilității activităților economice ale 

fermierilor, descurajează tinerii să preia fermele părinților lor și împiedică implicarea 

într-o mai mare măsură a tinerilor fermieri în reînnoirea generațiilor din zonele rurale; 

îndeamnă Comisia să adopte norme adecvate la nivel european;  

16. ia în considerare faptul că accesul la terenurile agricole a fost identificat drept cel mai 

important obstacol pe care îl întâmpină tinerii fermieri și noii fermieri; 

17. reamintește că transferul cunoștințelor către actorii responsabili cu punerea în aplicare a 

politicilor de mediu rămâne o provocare majoră și că acest transfer trebuie să se 

realizeze de urgență cu sprijinul tehnic și financiar necesar; subliniază că tinerii fermieri 

trebuie formați și sprijiniți să își dezvolte competențele, printr-un cursuri de formare de 

calitate, acordându-se o atenție deosebită competențelor care lipsesc cel mai mult, 

pentru a le permite să crească profesional și să găsească și să aplice soluții din ce în ce 

mai complexe necesare pentru a face față provocărilor economice, în materie de calitate 

și ecologice actuale și viitoare, printre care accesul la cele mai recente evoluții 

tehnologice în agricultură sau în agricultura durabilă și utilizarea acestora; consideră că 

nivelul educațional al tinerilor fermieri va juca un rol esențial în capacitatea acestora de 

a face față cu succes provocărilor viitoare și că, prin urmare, nivelurile superioare de 

învățământ ar trebui recompensate prin contribuții financiare mai mari; subliniază că 

această formare trebuie promovată și sprijinită de instituții, în vederea reducerii 

decalajului tehnologic; solicită, în acest context, dezvoltarea și transmiterea 

cunoștințelor și inovarea; subliniază că, în vederea promovării unor soluții și inovații de 

succes, sarcinile administrative nu trebuie să crească;  

18. încurajează instituirea unui program de tipul Erasmus în vederea îmbunătățirii 

competențelor și experienței tinerilor fermieri; consideră că un astfel de program ar 

trebui să se axeze pe formarea profesională și ar aduce beneficii tinerilor fermieri și, de 

asemenea, ar promova schema pentru tinerii fermieri; 

19. consideră că este necesar să se modernizeze formarea profesională asigurată în regiunile 

rurale; consideră că ar trebui să se faciliteze accesul la Fondul social european (FSE) și 

să se aloce un buget mai mare formării profesionale în zonele rurale; 

20. invită Comisia și statele membre să ofere mai multe oportunități de formare pentru 

tinerii fermieri existenți și pentru cei potențiali, printre care formări care contribuie la 

dezvoltarea competențelor pentru începerea activității în agricultură (Agribusiness 

Startup), a competențelor agricole și tehnologice și a celor de antreprenoriat, precum 

marketing, networking, comunicare și expertiză financiară; 
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21. solicită Comisiei și statelor membre să ia măsuri pentru a asigura veniturile fermierilor 

în fața diferitelor riscuri climatice, sanitare și economice și astfel să consolideze 

rezistența exploatațiilor agricole, în special prin introducerea de noi instrumente de 

gestionare a riscurilor și prin consolidarea celor existente; 

22. subliniază importanța coerenței între măsurile luate la nivel local, național și european 

destinate tinerilor fermieri; invită statele membre să faciliteze reînnoirea generațiilor, 

inclusiv prin legislația legată de succesiuni și fiscalitate, normele privind accesul la 

terenuri, proceduri transparente, amenajarea teritoriului și strategii referitoare la 

preluarea exploatațiilor agricole; constată că actualul sistem de plăți din cadrul PAC și, 

în special, plățile decuplate pot conduce la creșterea prețurilor de achiziție și de 

închiriere, nu promovează transferul de terenuri agricole și nu protejează în mod 

adecvat tinerii fermieri de volatilitatea prețurilor agricole, la care aceștia sunt mai 

expuși din motive evidente, și anume din cauză că de-abia își încep activitatea și că nu 

au experiență practică sau din cauză că instrumentele financiare de care dispun sunt 

limitate; 

23. solicită Comisiei și statelor membre să își asume un angajament ferm pentru canalele 

directe de comercializare, care să le permită tinerilor fermieri să își vândă produsele pe 

piețele locale într-un mod mai durabil și cu beneficii sporite; 

24. recomandă revizuirea punerii în aplicare a măsurilor care ar motiva fermierii mai în 

vârstă să își predea exploatațiile lor agricole fermierilor mai tineri, precum regimul 

farm-exit (de încetare a activității agricole) și alte stimulente de pensionare; 

25. consideră că, pentru a fi eficace, o strategie pentru reînnoirea generațiilor ar trebui să se 

bazeze pe o abordare holistică, promovând bunele practici de mediu, și să fie orientată 

spre crearea de noi oportunități pentru ocuparea forței de muncă de către tineri, să 

asigure continuitatea producției agricole, menținerea terenurilor și consolidarea 

comunităților, să faciliteze totodată accesul tinerilor fermieri la terenuri, prin proceduri 

transparente și contracte echitabile, finanțări bancare și alte sisteme de creditare, 

finanțări preferențiale pentru noii fermieri, în special pentru exploatații agricole mici, să 

încurajeze schimbul de experiență între tinerii fermieri din țări diferite, pe modelul 

proiectului Erasmus, și să ofere servicii de consiliere, formare în domeniul agricol și 

practici agricole durabile; subliniază că aceasta ar trebui să permită agriculturii durabile, 

care este vitală pentru umanitate, să devină o ocupație atractivă și durabilă pentru tinerii 

fermieri și pentru societate în ansamblul ei; subliniază că activitatea tinerilor fermieri ar 

trebui să fie recunoscută în societatea civilă ca fiind de interes public și că tinerii 

fermieri ar trebui, de asemenea, să primească recunoaștere pentru munca lor; 

26. atrage atenția asupra caracteristicilor specifice ale regiunilor ultraperiferice (RUP) ale 

Uniunii Europene, a căror realitate este unică și foarte diferită de cea a continentului 

european în ceea ce privește mediul, clima și sănătatea și solicită, prin urmare, astfel 

cum prevede articolul 349 din TFUE, să se țină seama într-o mai mare măsură de aceste 

regiuni și de nevoile și avantajele lor specifice în cadrul punerii în aplicare și elaborării 

instrumentelor PAC pentru tinerii fermieri, inclusiv în ceea ce privește accesul la 

finanțare; 

27. subliniază că întreprinderile mici și întreprinderile familiale care lucrează în condiții 

dificile și urmăresc surse suplimentare de venit ar trebui să fie sprijinite mai mult, de 
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exemplu prin finanțarea unor servicii de consiliere sau a unor modelele economice 

inovatoare; 

28. consideră că este important să se promoveze extinderea rețelelor de cercetători, 

academicieni, manageri și tineri fermieri europeni interesați să identifice noi modele de 

dezvoltare economică pentru a găsi soluții inovatoare pentru nevoile sociale și cele ale 

pieței care apar în sectorul noilor întreprinderi rurale; 

29. recomandă ca reînnoirea generațiilor să țină cont și de schimbul între generații în 

beneficiul tinerilor fermieri și al fermierilor mai în vârstă; constată că este important ca 

fermierii să elaboreze un plan de preluare a unei exploatații, precum și că este nevoie de 

o plată tranzitorie pentru a facilita respectiva preluare; 

30. subliniază că ar trebui examinată introducerea în cadrul oricărei viitoare PAC a unei 

măsuri obligatorii de ajutor la înființare pentru tinerii fermieri. 
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