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SUGESTII

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

1. constată că Europa are nevoie de un sector agricol puternic și mai competitiv pentru a 
asigura calitatea și siguranța produselor alimentare pentru consumatorii europeni și pentru 
a răspunde provocărilor viitoare implicate în crearea de locuri de muncă, creșterea 
economică și securizarea mediului; 

2. recunoaște rolul sectorului agricol în furnizarea de bunuri publice ecologice; în plus, 
consideră că există un important potențial neexploatat al agriculturii ca furnizor de energie 
ecologică; consideră că reforma PAC ar trebui să fie orientată spre deblocarea întregului 
potențial al agriculturii ca furnizor de bunuri publice ecologice și de energie ecologică;

3. consideră că investițiile în inovare și dezvoltarea de noi soluții și moduri de producție sunt 
necesare în conformitate cu al doilea pilon, în scopul de a crea stimulente pentru ca 
agricultorii să se implice în producția de energie;

4. sugerează că agricultorii ar trebui să aibă dreptul la componenta ecologică dacă aceștia 
furnizează trei bunuri publice ecologice selectate dintr-o listă de 10 bunuri publice 
ecologice care sunt relevante în toate statele membre;

5. subliniază că această componentă ecologică ar trebui să fie obligatorie pentru statele 
membre, însă ar trebui să fie opțională pentru agricultori; observă că, incluzând 
componenta ecologică în primul pilon, prin urmare, în plățile directe, aceasta va fi legată 
de ecologizare și de inițiative de mediu și va oferi fermierilor un stimulent economic real 
pentru moduri mai ecologice de producție;

6. în plus, subliniază că această componentă ecologică nu trebuie să conducă la creșterea 
birocrației pentru agricultorii europeni: este nevoie de un sistem simplu și logic și, prin 
urmare, monitorizarea îndeplinirii componentei ecologice ar trebui să fie inclusă în 
mecanismele de monitorizare existente;

7. subliniază faptul că această componentă ecologică trebuie să ia în considerare diferitele 
puncte de plecare ale statelor membre pentru a asigura că toți agricultorii vor avea șanse 
egale de a primi componentele ecologice, ceea ce înseamnă că ar trebui să fie permis ca 
elementele ecologice deja inițiate să fie luate în considerare;

8. subliniază faptul că inițiativele de mediu din cadrul primului pilon trebuie să fie europene 
prin natură lor și să completeze măsurile de mediu din al doilea pilon, care se axează pe 
prioritățile naționale, regionale și locale și specifice; consideră că această componentă 
ecologică trebuie să facă parte din plățile directe din cadrul primului pilon pentru a asigura 
că acest lucru stimulează angajamentele de mediu ale fermierilor și pentru a asigura o 
punere în aplicare egală în toate statele membre. 


