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SUGESTII

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

1. solicită ca PAC după 2013 să urmărească obiective alimentare care încurajează noi forme 
de producție agricolă sustenabilă, care economisesc energie, reduc consumul de produse 
chimice și exploatează potențialul ecosistemelor într-un mod mai eficient; subliniază 
faptul că acestea trebuie să poată răspunde provocărilor din domeniul mediului, de 
exemplu schimbărilor climatice, epuizării resurselor, poluării apei și eroziunii solului etc.;

2. subliniază faptul că PAC include agricultorii și publicul larg – care sunt atât contribuabili, 
cât și consumatori – pentru că aceștia din urmă beneficiază de siguranță în alimentație, un 
mediu sănătos, sănătate și perspective de locuri de muncă;

3. solicită ca finanțarea PAC să se bazeze pe un model care include plăți legate de 
handicapuri naturale și plăți vizând puncte ecologice sau plăți pentru regiunile vulnerabile;

4. solicită consolidarea conceptului de finanțare pentru ambii piloni cu condiția îndeplinirii 
unei serii de criterii privind mediul și biodiversitatea, astfel încât să poată fi produse 
alimente de calitate superioară prin practici durabile; subliniază faptul că finanțarea 
suficientă este singura garanție a succesului măsurilor de agromediu vizate;

5. subliniază faptul că ecologizarea obligatorie care respectă ecosistemele nu va fi numai 
benefică pentru mediu, ci va asigura și un viitor durabil pentru agricultura din UE;

6. salută opțiunea 2 din cadrul politicii Comisiei, care ar permite abordarea provocărilor 
economice, de mediu și sociale ale UE și ar spori contribuția agriculturii și a zonelor 
rurale la îndeplinirea obiectivului strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, 
ecologică și favorabilă incluziunii;

7. consideră că, în baza PAC revizuite, ar trebui să se acorde atenție noilor instrumente 
privind „creditele de carbon”, pentru că agricultura oferă un potențial imens pentru 
combaterea schimbărilor climatice;

8. regretă faptul că obiectivele UE privind biodiversitatea nu sunt încă atinse și anticipează 
că PAC va acționa ca și catalizator pentru eforturile care vizează îndeplinirea acestor 
obiective;

9. subliniază faptul că majoritatea europenilor se opun utilizării OMG în agricultură și 
alimente; prin urmare, solicită Comisiei să analizeze posibilitatea respingerii finanțării 
acordate întreprinderilor agricole care utilizează OMG;

10. încurajează derularea unui număr mai mare de proiecte finanțate de UE, în cadrul cărora 
agricultorii și cercetătorii să poată colabora pentru a găsi modalități inovatoare de a 
cultiva terenurile într-un mod durabil din punct de vedere al mediului.


