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SUGESTII

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

1. ia act de preocuparea generală privind efectele negative cumulate, care în prezent se află 
în scădere, ale PAC asupra țărilor în curs de dezvoltare; regretă că Comunicarea Comisiei 
privind PAC în perspectiva anului 2020 nu menționează aceste efecte; solicită ca printre 
obiectivele principale ale noii PAC să se afle principiul „nu face rău” aplicat țărilor în curs 
de dezvoltare;

2. solicită ca PAC de după 2013 să elimine toate subvențiile la export și să decupleze plățile 
directe de producție, astfel încât să creeze condiții de concurență echitabile între 
producătorii agricoli din UE și din țările în curs de dezvoltare; solicită Comisiei să 
finanțeze mecanisme de tranziție pentru culturile afectate de această decuplare, cu scopul 
de a promova practici agricole organice și durabile;

3. în vederea atenuării efectelor negative cumulate ale PAC asupra țărilor în curs de 
dezvoltare, solicită UE să își folosească politicile comerciale și de dezvoltare pentru a 
promova practici agricole durabile și suveranitatea alimentară în țările în curs de 
dezvoltare; sunt esențiale garantarea securității alimentare a țărilor cel mai puțin 
dezvoltate și a țărilor în curs de dezvoltare care sunt importatoare nete de alimente, 
eliminarea practicilor de acaparare a terenurilor, garantarea drepturilor de proprietate ale 
micilor agricultori și ale agricultorilor indigeni și eliminarea monopolurilor asupra 
semințelor și a dependenței de pesticide specifice;

4. observă că alimentele nu reprezintă doar o marfă, iar accesul la hrană este, înainte de 
toate, unul dintre drepturile universale ale omului;

5. consideră că, având în vedere combaterea speculațiilor internaționale cu prețurile la 
produsele agricole, noua PAC ar trebui să creeze mecanisme și norme adecvate pentru 
reglementarea comerțului cu instrumente derivate bazate pe produsele agricole și pentru 
sporirea transparenței; consideră că UE ar trebui să dea un exemplu prin înființarea pe 
teritoriul său a unor piețe locale de licitații agricole și a unor sisteme locale de distribuție 
care să sporească puterea de negociere a micilor fermieri în lanțul de aprovizionare cu 
alimente;

6. solicită modificarea radicală a textului în curs de negociere al acordului UE-Mercosur ca 
răspuns la evaluarea de impact a Comisiei, prin care aceasta avertizează cu privire la 
intensificarea generală a tăierii ilegale a pădurilor și a agriculturii industriale ilegale în 
detrimentul comunităților rurale și al mediului și la pierderea a milioane de locuri de 
muncă în mediul rural al Europei, ceea ce reduce eficacitatea PAC.


