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SUGESTII

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. remarcă faptul că patrimoniul nostru natural reprezintă un capital ecologic important care 
este fundamental pentru bunăstarea omenirii; consideră că toate statele membre ale 
Uniunii Europene ar trebui să coopereze și să își coordoneze eforturile pentru o mai bună 
utilizare a resurselor naturale și pentru a evita pierderile nete în domeniul biodiversității și 
a serviciilor ecosistemice atât în zonele rurale, cât și în cele urbanizate; 

2. salută noua strategie a Uniunii Europene în domeniul biodiversității, însă nu sprijină 
propunerea Comisiei referitoare la crearea unei componente suplimentare de plăți pentru 
„ecologizare”, astfel cum se propune în proiectul de reformă a PAC în perspectiva 
anului 2020; consideră că propunerile Comisiei vor crește costurile administrative și se 
vor opune obiectivului de simplificare a PAC;

3. consideră că, înainte de a întreprinde o nouă acțiune de ecologizare a PAC, ar trebui să 
examinăm impactul unor astfel de acțiuni asupra competitivității agriculturii UE pe piața 
mondială;

4. ia act de recomandările Comisiei privind reforma PAC, care conțin măsuri clare atât în 
cadrul primului pilon, cât și în cadrul celui de-al doilea pilon referitoare la păstrarea și 
ameliorarea biodiversității; subliniază, în acest context, rolul deosebit pe care îl are 
agricultura, aceasta contribuind deja semnificativ la conservarea diversității speciilor și 
biotopurilor și, de asemenea, va contribui în mod decisiv la succesul strategiei europene în 
domeniul biodiversității pe baza bunelor practici agricole, printre care utilizarea durabilă a 
resurselor de apă;

5. subliniază necesitatea de a trece de la o abordare bazată pe mijloace la o abordare bazată 
pe rezultate pentru a evalua eficacitatea instrumentelor aplicate;

6. este convins că așa-numitul proces de „ecologizare” a PAC ar trebui să fie pus în aplicare 
în mod eficient și nebirocratic, fără să conducă la discriminare împotriva măsurilor actuale 
în materie de agromediu; în ceea ce privește reducerea necesară a sarcinii administrative, 
solicită, printre altele, sprijinirea în continuare a tuturor plăților în cadrul PAC prin 
intermediul unor norme solide de ecocondiționalitate după 2014, care ar trebui să fie 
transparente, dar și ușor de aplicat și monitorizat;

7. consideră că efecte de mediu suplimentare la nivelul UE pot fi obținute în cadrul PAC, în 
principal prin punerea mai eficientă în aplicare a normelor de ecocondiționalitate (inclusiv 
de către toate statele membre care aplică standardele de bune condiții agricole și de mediu, 
precum și prin alinierea modului în care sunt puse în aplicare directivele), punerea în 
aplicare a programelor de agromediu și sprijinirea zonelor Natura 2000 prin creșterea 
finanțării în cadrul celui de al doilea pilon al PAC;

8. reamintește rolul-cheie jucat de PAC în garantarea unei aprovizionări sigure cu produse 
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alimentare de înaltă calitate și la prețuri accesibile pentru consumatori; în acest sens, 
subliniază faptul că propunerea Comisiei referitoare la desemnarea obligatorie generală a 
7 % din terenurile agricole ca zone de interes ecologic este considerată inadecvată și 
impracticabilă, în special în cazul în care aceste zone nu ar mai fi disponibile pentru 
producția de alimente în regiunile de producție;

9. reiterează importanța menținerii unei agriculturi și silviculturi solide și competitive din 
punct de vedere economic, pentru a conserva peisajele și biodiversitatea Europei; 
subliniază faptul că folosirea redusă și abandonarea terenurilor agricole poate avea 
consecințe dezastruoase asupra mediului natural, în acest sens solicită ca bugetul PAC 
după 2013 să fie cel puțin menținut la nivelul actual, pentru a asigura vitalitatea zonelor 
rurale și perpetuarea practicilor agricole în Europa;

10. invită Comisia, în contextul noii reforme PAC, să își intensifice eforturile în sprijinul 
sectoarelor agricole care aduc o contribuție dovedită la conservarea biodiversității și, în 
special, al sectorului apiculturii; subliniază faptul că insectele sălbatice și domestice, cum 
ar fi albinele, sunt responsabile pentru 80 % din procesul de polenizare a plantelor cu flori 
și că declinul care le amenință reprezintă o provocare enormă pentru societățile noastre a 
căror producție agricolă și, prin urmare, produsele alimentare, depind în mare parte de 
polenizarea plantelor cu flori; prin urmare, subliniază că ar trebui să se acorde o atenție 
deosebită apiculturii în cadrul măsurilor care trebuie luate pentru protejarea biodiversității;

11. subliniază că – în lumina faptului că mai mult de jumătate din teritoriul Europei este 
administrat de agricultori – PAC este un instrument absolut esențial pentru biodiversitate, 
întrucât agricultorii europeni contribuie în mod semnificativ la atingerea obiectivelor 
europene în materie de biodiversitate și climă; sprijină adoptarea unui pachet de practici 
viabile la nivel de exploatație agricolă, menite să reorienteze PAC și mai mult către 
compensarea furnizării de bunuri publice;

12. consideră că, în prezent, piața nu reușește să țină seama de valoarea economică a 
serviciilor ecosistemice și recompensarea acelora care gestionează terenurile în mod 
adecvat în vederea furnizării lor; consideră, prin urmare, că este necesar să se plătească 
pentru bunurile publice furnizate de sectorul agricol, astfel încât să se asigure menținerea 
și ameliorarea biodiversității; în acest context, consideră că ar trebui să se acorde un rol 
important soluțiilor inovatoare și proiectelor de cooperare; invită Comisia și statele 
membre să promoveze proiectele în care agricultorii sunt implicați în calitate de parteneri;

13. subliniază faptul că numeroase măsuri sunt deja puse în aplicare ca parte a PAC și 
contribuie la îmbunătățirea protecției mediului și la conservarea resurselor naturale și 
abordează provocările legate de schimbările climatice, conservarea biodiversității, 
epuizarea resurselor de apă, precum și de fertilitatea solului; subliniază faptul că solul 
joacă un rol esențial în ceea ce privește realizarea obiectivelor UE în materie de 
biodiversitate; consideră că PAC ar trebui, prin intermediul unei plăți directe suplimentare 
pe suprafață finanțate de UE, să recompenseze agricultorii care furnizează servicii 
ecosistemice suplimentare și pentru acțiunile care favorizează biodiversitatea, efectuate în 
plus față de obligațiile care decurg din normele privind bunele condiții agricole și de 
mediu; 

14. este de opinie că măsurile de dezvoltare rurală trebuie să continue să răspundă la 
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provocările legate de schimbările climatice, conservarea biodiversității, securitatea 
alimentară și gestionarea durabilă a resurselor naturale și să favorizeze coeziunea 
teritorială echilibrată și ocuparea forței de muncă; prin urmare, solicită consolidarea celui 
de al doilea pilon și îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește importanța acordată 
mediului în cadrul acestui pilon și eficacitatea măsurilor sale în materie de agromediu, 
inclusiv prin efectuarea unor cheltuieli minime obligatorii din fondurile agricole pentru 
măsurile în materie de agromediu;

15. subliniază faptul că doar o agricultură funcțională, durabilă, generalizată și productivă este 
în măsură să furnizeze serviciile suplimentare solicitate de societate sub formă de bunuri 
publice; prin urmare, este în favoarea unei abordări echilibrate care să integreze 
introducerea unor măsuri suplimentare de protecție a mediului cu rolul-cheie al PAC în 
asigurarea unei producții eficiente;

16. subliniază necesitatea unei cooperări mai bune la nivel european în domeniul cercetării 
științifice și aplicate în ceea ce privește diversitatea resurselor genetice animale și vegetale 
pentru a asigura conservarea lor și pentru a ameliora capacitatea acestora de adaptare la 
schimbările climatice și pentru a promova adoptarea lor efectivă în programele de 
ameliorare genetică în scopuri legate de producție;

17. subliniază nevoia susținerii practicilor agricole ecologice, inclusiv folosirea semințelor 
tradiționale și a varietăților locale de plante, în vederea conservării biodiversității; 
subliniază faptul că diversitatea speciilor și a biotopurilor considerată în prezent demnă de 
a fi protejată poate fi atribuită modului în care terenul a fost utilizat în agricultură și 
silvicultură în Europa în trecut și care, prin urmare, ar trebui să continue ca parte a unei 
strategii durabile de utilizare a terenurilor; subliniază, în acest context, că condițiile 
diferite, cum ar fi clima, solul și disponibilitatea apei se manifestă în special la nivel local 
și regional și că, prin urmare, ar trebui luate în considerare condițiile regionale și ar trebui 
să se identifice posibilități de utilizare diferențiate corespunzătoare;

18. recomandă extinderea guvernanței la mobilizarea cetățenilor, precum și la organizațiile 
nonprofit și actorii economici, punându-se accent, în cazul celor din urmă, pe integrarea 
biodiversității în cadrul strategiilor companiilor; subliniază necesitatea derulării de 
campanii de informare și sensibilizare pe tema biodiversității pentru toate vârstele și 
categoriile sociale, cu mențiunea că sensibilizarea copiilor și adolescenților ar trebui să se 
organizeze, în primul rând, în școli; este de opinie că programele educaționale și de 
formare profesională, cu precădere cele din domeniul agricol, forestier și sectoarele 
conexe, ar trebui să se axeze mai mult pe rolul biodiversității; consideră că agricultorii au 
un rol important în conservarea biodiversității și că, prin urmare, aceștia ar trebui să fie 
încurajați și motivați să participe în mod activ la programele relevante;

19. atrage atenția Comisiei asupra consecințelor pentru activitatea agricolă a anumitor politici 
de sprijinire a biodiversității și, în special asupra impactului animalelor de pradă mari (în 
special ursul și lupul) asupra economiei agricole, condițiilor de muncă și psihologiei 
agricultorilor.
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