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DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI 

Adaptarea la schimbările climatice:  
o provocare pentru agricultura şi zonele rurale europene 

1. INTRODUCERE  

În următoarele decenii, agricultura va fi influențată de schimbările climatice atât la nivel 
global, cât și în Uniunea Europeană. Deși agricultura europeană este dezvoltată din punct de 
vedere tehnologic, capacitatea sa de a furniza produse alimentare și de a contribui la servicii 
ecosistemice pentru societatea europeană depinde în mod direct de condițiile climatice. Având 
în vedere gradul tot mai ridicat de nesiguranță, agricultorii europeni vor trebui să-și elaboreze 
strategiile privind producția, gestionarea exploatațiilor agricole și investițiile. 

Schimbările climatice reprezintă unul dintre numeroșii factori care modelează agricultura 
europeană și zonele rurale europene. Factorii socioeconomici, concurența internațională, 
dezvoltarea tehnologică și deciziile politice vor determina impactul pe care îl vor avea 
schimbările agroclimatice asupra sectorului agricol al UE. Deoarece agricultorii gestionează 
majoritatea terenurilor în UE, politica agricolă comună (PAC) joacă un rol în facilitarea 
adaptării la condițiile în schimbare, ajutând agricultorii să-și adapteze producția la situația 
climatică în schimbare și să furnizeze servicii ecosistemice mai ample care depind de 
gestionarea terenurilor. 

Cartea albă „Adaptarea la schimbările climatice”1 stabilește un cadru european de acțiune 
pentru a îmbunătăți rezistența Europei la schimbările climatice, subliniind necesitatea de a 
integra adaptarea în toate politicile europene fundamentale și de a spori cooperarea la toate 
nivelurile de guvernanță. 

Completând cartea albă, prezentul document rezumă principalele impacturi ale schimbărilor 
climatice asupra agriculturii UE, analizează nevoile de adaptare, descrie implicațiile pentru 
PAC și sondează eventuale orientări în vederea unor acțiuni viitoare. Prezentul document își 
propune să angajeze și mai mult statele membre și comunitatea agricolă într-o dezbatere, 
urmată de acțiuni, privind nevoile de adaptare generate de presiunile climatice. 

2. SCHIMBĂRILE CLIMATICE: PREOCUPĂRI FUNDAMENTALE PENTRU AGRICULTURA 
UE 

2.1. Impacturi asupra producției agricole 

Schimbările climatice vor avea efecte complexe asupra proceselor biofizice care stau la baza 
sistemelor agricole, cu consecințe atât negative, cât și pozitive în diferite regiuni ale UE. 
Creșterea concentrației de CO2 în atmosferă, temperaturile mai ridicate, schimbările 
regimurilor anuale și sezoniere de precipitații și schimbarea frecvenței fenomenelor extreme 
vor afecta volumul, calitatea și stabilitatea producției de produse alimentare și mediul natural 

                                                 
1 COM(2009) 147. 
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în care se desfășoară activitățile agricole. Variațiile climatice vor avea consecințe asupra 
disponibilității resurselor de apă, asupra dăunătorilor și bolilor și asupra solurilor, generând 
schimbări semnificative ale condițiilor pentru agricultură și producția animală. În cazuri 
extreme, degradarea ecosistemelor agricole ar putea însemna deșertificare, având drept 
rezultat pierderea totală a capacității de producție a terenului în cauză. 

În viitorul apropiat, factorii care ar putea afecta în modul cel mai grav agricultura sunt 
frecvența și intensitatea fenomenelor meteorologice extreme și variațiile sezoniere ale 
regimurilor de precipitații. Condițiile climatice prognozate pentru secolul douăzeci și unu vor 
varia mult din punct de vedere geografic. În unele zone vor exista simultan efecte pozitive și 
negative, cu rezultate nete necunoscute, deoarece reacțiile culturilor la variațiile climatice nu 
sunt încă pe deplin înțelese. Deși schimbările climatice sunt un proces global, impacturile lor 
locale sunt diferite. Efectele generale nete asupra activităților agricole vor varia în întreaga 
UE și între tipurile de exploatații agricole din cadrul aceleiași regiuni.  

Anexa I prezintă succint principalele aspecte și impacturi ale schimbărilor climatice în diferite 
regiuni ale UE. 

Culturi 

Unele aspecte ale schimbărilor climatice, precum temperaturile mai ridicate, fotosinteza mai 
intensă datorată concentrației mai ridicate de CO2 în aer și perioadele de vegetație mai lungi 
pot avea efecte moderat pozitive asupra productivității culturilor arabile în anumite zone, cel 
puțin până la jumătatea secolului. În regiunile nordice, randamentul ar putea crește, iar gama 
potențialelor culturi ar putea fi extinsă, dar aceste beneficii vor apărea doar în urma unei 
creșteri ușoare a temperaturii și sunt foarte incerte. O încălzire mai accentuată va fi din ce în 
ce mai dăunătoare, deoarece creșterea plantelor și randamentul sunt condiționate de praguri de 
temperatură legate de etapele reproductive esențiale. Accelerarea ciclului vegetativ poate avea 
efecte negative asupra umplerii și calității boabelor. 

Creșterea variabilității precipitațiilor interanuale și sezoniere, cu o previzibilă reducere a 
precipitațiilor în sezonul estival în sudul UE și o intensitate sporită a precipitațiilor în sezonul 
invernal în centrul și nordul UE, poate genera o serie de impacturi adverse. Condițiile 
meteorologice extreme, precum valurile de arșiță și secetele, pot afecta grav producția, mai 
ales în timpul fazelor critice de creștere a culturilor.  

Producția de legume depinde foarte mult de disponibilitatea apei și este afectată de 
temperaturi care se situează chiar și cu foarte puțin în afara limitelor intervalului optim, ceea 
ce face ca acest tip de producție să fie deosebit de vulnerabil la schimbările climatice. 

Fenomenele extreme reprezintă un risc deosebit pentru culturile perene, deoarece pot afecta 
capacitatea de producție pe durata mai multor ani. Culturile perene sunt afectate și de 
devansarea fazelor fenologice, posibilitățile de adaptare prin schimbarea calendarului 
activităților agricole fiind mai reduse decât în cazul culturilor arabile. 

Mulți pomi fructiferi sunt sensibili la înghețurile de primăvară în timpul perioadei de înflorire, 
iar temperatura invernală are un rol semnificativ în productivitate. Deoarece temperaturile mai 
ridicate vor devansa atât momentul ultimelor înghețuri de primăvară, cât și momentul 
înfloririi, riscul producerii de daune va rămâne, probabil, în mare, același. Va scădea, 
probabil, riscul unor daune provocate de înghețurile de toamnă timpurii, în timp ce nevoia de 
apă ar putea crește. Conform previziunilor, dificultățile legate de dăunători și boli vor spori.  
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Impacturile asupra sectorului vitivinicol includ un risc mai ridicat de îngheț, reducerea 
perioadei de maturare, stresul hidric, care poate fi foarte dăunător în etapa de maturare, și 
schimbări ale situației legate de dăunători și boli. Zona europeană propice cultivării viței-de-
vie și măslinilor s-ar putea extinde spre nord și spre est. Variabilitatea producției de fructe ar 
putea crește în zonele de producție actuale. 

Șeptel  

Vremea mai uscată și temperaturile mai ridicate vor afecta în diverse moduri activitățile de 
creștere a animalelor, cu implicații asupra sănătății și bunăstării animalelor. Influența 
schimbărilor climatice asupra sectorului creșterii animalelor este complexă din cauza 
diversității remarcabile a sistemelor de producție din cadrul UE.  

Încălzirea și fenomenele extreme, precum perioadele scurte de arșiță vor avea impacturi 
directe asupra sănătății, creșterii și productivității animalelor, precum și asupra reproducerii. 
Vor exista, de asemenea, efecte indirecte datorate schimbărilor legate de productivitatea 
pășunilor și culturilor furajere și de răspândirea bolilor animalelor.  

Impacturi profund negative ar putea afecta sistemele de pășunat extensive care depind direct 
de condițiile climatice pentru asigurarea hranei și a adăpostului. În zonele mediteraneene, 
temperaturile mai ridicate și precipitațiile estivale deficitare vor reduce perioada pășunatului 
și vor determina scăderea cantitativă și calitativă a producției de furaje. Totuși, în zonele 
umede nord-vestice, datorită creșterii productivității pășunilor, încălzirea moderată poate fi 
benefică pe termen scurt și mediu activităților de creștere a animalelor.  

2.2. Efecte economice ale riscurilor legate de climă 

La nivelul UE nu s-a stabilit nicio corelație între încălzirea climatică din ultimele decenii și 
nivelul randamentului culturilor, care în general a crescut. Până acum, efectele generate de 
îmbunătățirea gestionării exploatațiilor agricole, de progresele tehnologice și de adaptarea 
continuă a practicilor agricole au prevalat, în general, asupra impactului schimbărilor 
climatice. Totuși, de la începutul acestui secol, din cauza fenomenelor meteorologice extreme, 
precum seceta și arșița din vara anului 2003 și seceta din primăvara anului 2007, variabilitatea 
randamentului culturilor a crescut. 

Conform majorității estimărilor, la nivelul general al UE, schimbările variabilelor climatice 
medii prognozate vor fi benefice pentru producția agricolă a următoarelor trei decenii. Înainte 
de mijlocul acestui secol, ne putem aștepta totuși la impacturi tot mai nefavorabile datorate 
fenomenelor extreme. Fenomenele climatice extreme nu afectează grav doar producția anuală, 
ci și infrastructura exploatațiilor agricole, provocând pierderi economice majore. 

Deși previziunile privind impacturile schimbărilor climatice asupra productivității agricole și 
asupra prețurilor sunt nesigure, este de așteptat ca sporirea fenomenelor extreme să aibă 
consecințe asupra volatilității producției agricole, din cauza deficiturilor de aprovizionare 
legate de condițiile meteorologice. Deși impacturile finale asupra veniturilor agricultorilor 
depind de întrepătrunderea multor factori, precum piața globală și sprijinul acordat prin 
politici, probabilitatea sporită de a înregistra pierderi la nivelul producției poate duce la o 
instabilitate crescândă a situației economice a agricultorilor afectați de fenomene climatice 
extreme. 
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2.3. Riscuri climatice mai mari pentru zonele rurale 

Zonele rurale sunt expuse unei ample varietăți de impacturi generate de variațiile climatice, 
dincolo de cele care afectează direct agricultura. Printre acestea se află riscul crescut al 
inundațiilor, mai ales în regiunile centrale și nordice, și riscul daunelor provocate 
infrastructurii de alte fenomene extreme. Concurența tot mai mare între diferitele utilizări ale 
apei va afecta, de asemenea, populația și economiile rurale. 

Ecosistemele forestiere și silvicultura sunt importante în multe zone rurale. Schimbările 
climatice vor determina creșterea riscului de perturbare din cauza furtunilor, incendiilor, 
dăunătorilor și focarelor de boli cu implicații pentru creșterea pădurilor și producția silvică. 
Toate acestea vor afecta viabilitatea economică a silviculturii, mai ales în zonele sudice, 
precum și capacitatea pădurilor de a oferi servicii de mediu, inclusiv funcția de absorbire a 
carbonului.  

Tendința de reducere a stratului de zăpadă în zonele montane va avea consecințe negative 
asupra turismului de iarnă și asupra economiilor rurale dependente de veniturile din turism. 
Situația ar putea fi aceeași și pentru zonele care se confruntă cu deficitul de apă, în timp ce 
încălzirea climei poate genera noi oportunități pentru turism în zonele rurale din alte regiuni 
ale UE.  

2.4. Capacitate de adaptare, vulnerabilitate și diferențe regionale 

Gestionarea exploatațiilor agricole a presupus întotdeauna adaptarea la condițiile 
meteorologice, iar adaptarea la schimbările climatice urmează, într-o oarecare măsură, 
aceleași principii ca și adaptarea la oscilațiile pe termen scurt. Adaptarea tehnicilor 
agronomice și a strategiilor agricole este deja în curs. Totuși, în cursul deceniilor următoare, 
amploarea schimbărilor climatice ar putea depăși capacitatea de adaptare a multor agricultori. 

Vulnerabilitatea activităților agricole variază în UE în funcție de expunerea la impacturile 
climatice adverse și de contextul socioeconomic. Condițiile agroecologice actuale și 
experiența în abordarea condițiilor schimbătoare influențează capacitatea de adaptare a 
agricultorilor. Factorii socioeconomici care definesc rezistența includ:  

– Caracteristici ale exploatației, precum tipul producției, dimensiunea exploatației agricole, 
nivelul de intensitate;  

– Diversitatea sistemelor de cultivare și de creștere a animalelor și prezența altor surse de 
venit, independente de agricultură; 

– Accesul la informațiile, competențele și cunoștințele relevante legate de tendințele 
climatice și soluțiile de adaptare, rolul jucat în facilitarea adaptării de serviciile de 
consiliere; 

– Situația socioeconomică generală, agricultorii cu resurse limitate sau care trăiesc în zone 
rurale îndepărtate fiind cei mai vulnerabili; 

– Accesul la tehnologiile disponibile și la capacitatea infrastructurii.  

Conform previziunilor, efectele inegale ale schimbărilor climatice vor duce la amplificarea 
diferențelor regionale și la exacerbarea disparităților economice dintre zonele rurale europene. 
Pe termen lung, presiunile climatice ar putea duce la o și mai mare marginalizare a agriculturii 
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sau chiar la abandonarea terenurilor agricole în unele părți ale UE, în timp ce în alte zone s-ar 
putea înregistra o îmbunătățire a condițiilor pentru agricultură și o creștere a veniturilor 
agricultorilor. Acest lucru ar putea afecta în mod semnificativ peisajele și biodiversitatea și ar 
influența dezvoltarea generală a regiunilor europene.  

2.5. Impacturi globale asupra agriculturii și a securității alimentare  

Schimbările climatice duc la o perspectivă nouă asupra provocării globale legate de sporirea 
producției agricole pentru a ține pasul cu creșterea demografică prognozată și de garantarea 
securității alimentare și a mijloacelor de subzistență rurale, menținând, în același timp, 
standarde ridicate de protecția mediului în întreaga lume.  

În regiunile lumii aflate la latitudini joase, regiuni în care se află majoritatea țărilor în curs de 
dezvoltare, chiar și o încălzire limitată a climei va duce la scăderea randamentului culturilor și 
la o variabilitate sporită a acestuia, cu consecințe locale grave pentru securitatea alimentară. 
Efectele negative asupra randamentului culturilor vor fi amplificate de fenomene 
meteorologice extreme mai frecvente. Acest lucru va duce, probabil, la creșterea dependenței 
de importurile de produse alimentare și a numărului persoanelor care riscă să fie afectate de 
foamete.  

Pentru următoarele câteva decenii este prognozată o creștere predominantă a productivității la 
latitudini mai ridicate. În ciuda schimbărilor în materie de producție la nivel regional, 
producția alimentară globală totală a următoarelor două sau trei decenii nu va fi amenințată și, 
conform previziunilor, va ține pasul cu cererea tot mai mare de produse alimentare a 
populației tot mai numeroase a lumii. Totuși, previziunile actuale nu țin cont întotdeauna pe 
deplin de unele dintre riscurile legate de fenomenele climatice extreme, dăunători și focarele 
de boli, riscuri care ar putea înrăutăți perspectiva actuală referitoare la impacturile climatice 
asupra productivității atât în țările dezvoltate, cât și în țările în curs de dezvoltare. Mai mult 
decât atât, productivitatea agricolă globală ar putea începe să scadă către a doua jumătate a 
acestui secol. 

Îmbinarea dintre schimbările potențialului producției agricole în diverse regiuni ale lumii și 
frecvența sporită a fenomenelor extreme ar putea duce la o variabilitate crescută a producției, 
contribuind la o instabilitate sporită a prețurilor și la schimbări ale fluxurilor comerciale.  

3. ADAPTAREA AGRICULTURII UE LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE 

Măsurile de adaptare în domeniul agriculturii variază de la soluții tehnologice, la schimbări în 
gestionarea sau structura exploatațiilor agricole și la schimbări politice, precum planurile de 
adaptare. Pe termen scurt, adaptarea autonomă la nivelul exploatațiilor agricole poate fi 
suficientă, dar pe termen lung va fi necesară adaptarea prin schimbări tehnologice și 
structurale. Pentru aceasta vor fi necesare strategii elaborate pe baza analizării condițiilor 
locale și regionale. 

3.1. Adaptarea la nivelul exploatațiilor agricole  

În întreaga UE se observă evoluția constantă a modelelor de culturi, a utilizării terenurilor și a 
practicilor de gestionare a exploatațiilor agricole, în parte ca reacție la variațiile climatice. 
Aceste adaptări la nivelul exploatațiilor agricole au drept scop sporirea productivității și 
gestionarea condițiilor climatice actuale și se bazează pe cunoștințele actuale și pe experiența 
agricultorilor. În următoarele decenii, ar putea fi necesar ca adaptarea să presupună mai mult 
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decât simple ajustări ale practicilor actuale. Eventualele soluții de adaptare pe termen scurt 
și mediu includ:  

– Adaptarea momentului desfășurării activităților agricole, precum momentul plantării sau 
semănării și al tratamentelor;  

– Soluții tehnice, precum protejarea livezilor împotriva daunelor provocate de îngheț sau 
îmbunătățirea sistemelor de ventilație și răcire ale adăposturilor pentru animale; 

– Alegerea unor culturi și soiuri mai bine adaptate la durata prognozată a sezonului de 
creștere și la disponibilitatea apei și mai rezistente la noi condiții de temperatură și 
umiditate; 

– Adaptarea culturilor cu ajutorul diversității genetice existente și al noilor posibilități oferite 
de biotehnologie; 

– Sporirea eficienței luptei împotriva dăunătorilor și bolilor, de exemplu printr-o mai bună 
monitorizare, prin rotația diverselor culturi sau prin metode integrate de gestionare a 
dăunătorilor, de exemplu; 

– Utilizarea mai eficientă a apei prin reducerea pierderilor de apă, îmbunătățirea practicilor 
de irigare și reciclarea sau stocarea apei;  

– O mai bună gestionare a solurilor prin sporirea reținerii apei pentru a menține umezeala 
solului și gestionarea peisajului, prin păstrarea elementelor peisagistice care oferă adăpost 
animalelor; 

– Introducerea unor rase de animale mai tolerante la căldură și adaptarea regimurilor de 
hrană ale animalelor în condiții de stres provocat de căldură. 

Separate sau combinate, aceste soluții au un potențial semnificativ de a contrabalansa 
schimbările climatice nefavorabile și de a profita de cele favorabile. Agricultorii pot pune în 
practică, acum sau în viitorul apropiat, multe dintre aceste opțiuni de adaptare, cu condiția să 
beneficieze de suficiente cunoștințe și orientări în acest sens. Totuși, riscurile climatice 
constituie doar unul dintre aspectele care influențează deciziile agricultorilor, care țin cont de 
multe alte considerații socioeconomice și de piață. 

Adaptarea la tot mai accentuata variabilitate climatică va fi mai dificilă decât adaptarea la 
schimbările treptate ale variabilelor climatice medii. În acest sens, ar putea fi necesar să se 
acorde o atenție sporită garantării stabilității și rezistenței producției agricole și a veniturilor 
agricultorilor din regiunile vulnerabile. Ar putea deveni necesare diversificarea activităților 
agricole și a surselor de venit, schimbări fundamentale ale structurii exploatației agricole și, în 
unele cazuri, investiții suplimentare. 

3.2. Adaptarea la nivel sectorial 

Pe măsură ce impacturile schimbărilor climatice devin, treptat, tot mai drastice, limitele 
adaptării autonome la nivelul exploatațiilor agricole ar putea fi atinse. Pentru a facilita o gamă 
mai amplă și mai bine coordonată de acțiuni de adaptare și pentru a evita adaptarea 
inadecvată, care ar putea avea consecințe asupra mediului și economice grave, ar putea fi 
necesare reacții la nivelul întregului sector, gândite special pentru a corespunde diversității 
agriculturii regionale și locale și coordonate de autoritățile statului. 
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Strategiile naționale și regionale de adaptare pot oferi un cadru coerent pentru adaptare. 
Statele membre ale UE se află în diferite stadii ale elaborării și dezvoltării strategiilor 
naționale de adaptare, inclusiv pentru sectorul agricol. Strategiile de adaptare pot spori nivelul 
de sensibilizare al agricultorilor față de schimbările prognozate, pot încuraja acțiunile timpurii 
și pot facilita reacțiile și soluțiile adecvate, viabile pe termen lung. Partenerii sociali din 
domeniul agricol pot contribui la aceste strategii de adaptare și ar trebui să fie implicați în 
acest proces.  

Acțiunile de adaptare la nivel sectorial ar putea cuprinde:  

– Identificarea zonelor și a sectoarelor vulnerabile și evaluarea necesităților și a 
oportunităților de schimbare a culturilor și soiurilor ca reacție la tendințele climatice,  

– Sprijinirea cercetării agricole și a producției experimentale cu scopul de a selecta culturile 
și de a dezvolta soiurile cele mai potrivite pentru noile condiții,  

– Constituirea capacității de adaptare prin sensibilizare și prin oferirea de consiliere și 
informații importante privind gestionarea exploatațiilor agricole, 

– Creșterea investițiilor în eficientizarea sporită a infrastructurii pentru irigații și în 
tehnologiile de utilizare a apei și îmbunătățirea gestionării resurselor de apă,  

– Elaborarea unor planuri de irigare bazate pe evaluarea amănunțită a impacturilor acestora, 
a disponibilității viitoare a apei și a nevoilor de apă ale diverșilor utilizatori, ținând cont de 
echilibrul dintre cerere și ofertă 

– Crearea unor instrumente de gestionare a riscurilor și a crizelor pentru a face față 
consecințelor economice ale evenimentelor declanșate de climă. 

Sunt necesare planuri și consiliere la nivelul întregului sector, deoarece unele dintre măsurile 
de adaptare la noile condiții climatice vor fi, probabil, costisitoare și vor impune investiții 
semnificative din partea agricultorilor. De asemenea, unele măsuri de adaptare ar putea 
contribui la menținerea veniturilor agricultorilor pe termen lung, dar ar putea presupune un 
risc mai ridicat pe termen scurt. De exemplu, utilizarea unor noi soiuri sau a unor noi culturi 
ar putea impune tehnologii sau marketing specifice, care necesită timp pentru a fi elaborate cu 
succes.  

Planificarea pentru adaptare este o provocare din cauza incertitudinii evoluțiilor climatice și a 
impacturilor specifice ale acestora la nivel local, care îngreunează identificarea schimbărilor 
optime de efectuat în sistemele agricole. Pentru a se bucura de succes, planificarea pentru 
adaptare trebuie începută din timp și trebuie să fie flexibilă pentru a face față incertitudinii.  

4. PAC – CONTRIBUțIA LA ADAPTARE 

Evoluțiile climatice prognozate ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor PAC de a asigura 
disponibilitatea unei cantități suficiente de produse alimentare la prețuri rezonabile, de a 
contribui la viabilitatea activităților agricole și a zonelor rurale și de a promova practicile 
agricole ecologice. Pentru agricultura UE, obiectivele esențiale ale adaptării sunt garantarea 
rezistenței la variațiile climatice, a viabilității socioeconomice a agriculturii și a zonelor rurale 
și a coerenței cu obiectivele de protecție a mediului.  
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Actuala PAC oferă agricultorilor un nivel minim de siguranță a veniturilor și un cadru pentru 
gestionarea durabilă a mediului natural în care se desfășoară activitățile agricole. Trecerea de 
la sprijinul legat de producție la ajutoarele decuplate permite agricultorilor să răspundă 
cerințelor externe, semnalelor pieței și evoluțiilor generate de schimbările climatice. Politica 
de dezvoltare rurală oferă statelor membre o gamă de măsuri prin intermediul cărora să poată 
oferi sprijin direcționat spre activitățile care contribuie la adaptarea la schimbările climatice. 

„Bilanțul de sănătate” al PAC reprezintă încă un pas în direcția agriculturii durabile, 
accentuând în mod specific atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, aspectele 
legate de protejarea resurselor de apă și a biodiversității, pentru care s-a convenit asupra unor 
fonduri suplimentare din bugetul alocat dezvoltării rurale. În perioada care urmează până la 
sfârșitul anului 2013, pentru UE și statele membre provocarea și oportunitatea vor consta în a 
utiliza la maximum instrumentele PAC disponibile pentru a susține adaptarea. 

5. ORIENTĂRI PENTRU O STRATEGIE DE ADAPTARE ÎN SECTORUL AGRICOL 

5.1. Prioritizarea măsurilor „fără regrete”  

Având în vedere incertitudinile inerente, prioritizarea opțiunilor „fără regrete” pentru acțiunile 
de adaptare va garanta abordarea cea mai eficace din punctul de vedere al costurilor. Aceste 
decizii contribuie la gestionarea unei serii ample de schimbări plauzibile și creează beneficii 
socioeconomice sau de mediu conexe. În sectorul agricol, aceste opțiuni presupun sporirea 
rezistenței ecosistemelor agricole prin utilizarea mai durabilă a resurselor naturale, mai ales a 
apei și a solurilor. Protejând baza de resurse naturale de care depinde, sectorul agricol își 
poate constitui mult mai bine capacitatea de rezistență la schimbările climatice. Aceste reacții 
vor garanta faptul că deciziile privind gestionarea puse în practică în următoarele decenii nu 
subminează abilitatea de a face față unor eventuale impacturi mai puternice în cursul 
secolului.  

Conform precizărilor Cărții albe „Adaptarea la schimbările climatice: Spre un cadru european 
de acțiune” este necesară, de asemenea, o evaluare pentru a decide care dintre cerințele 
referitoare la gestionarea apei ar trebui integrate în instrumentele PAC relevante. Măsurile de 
adaptare referitoare la agricultură pot fi integrate și în procesul de punere în aplicare la nivel 
național a Directivei-cadru privind apa și a Directivei privind inundațiile. 

5.2. Consolidarea rolului agriculturii de furnizor de servicii ecosistemice 

Având în vedere impacturile prognozate ale schimbărilor climatice asupra sistemelor 
hidrologice, habitatelor și biodiversității europene, menținerea ecosistemelor prin gestionarea 
terenurilor agricole joacă un rol esențial, și anume acela de a contribui la rezistența generală la 
schimbările climatice. De exemplu, agricultura poate sprijini gestionarea bazinelor 
hidrografice, protejarea habitatelor și a biodiversității și, de asemenea, întreținerea și refacerea 
peisajelor multifuncționale. Printre altele, instituirea unor rețele de coridoare pentru fauna 
sălbatică pe terenurile agricole poate facilita migrația speciilor, iar capacitatea pășunilor de a 
reține apa poate fi folosită pentru reducerea riscului de inundații. Potențialul rol al agriculturii 
de furnizor al unei astfel de „infrastructuri verzi” ar putea fi recunoscut și mult consolidat. 

Măsurile de agromediu actuale contribuie la îndeplinirea acestui obiectiv, dar poate nu 
favorizează suficient întotdeauna legăturile dintre zonele de protejare a biodiversității. În acest 
context, aplicabilitatea măsurilor de dezvoltare rurală la scară teritorială, depășind nivelul 
exploatațiilor agricole individuale, ar putea contribui la o adaptare de succes. 
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5.3. Sporirea rezistenței infrastructurii agricole 

Agricultura ca sistem de producție depinde de active fixe corporale (de exemplu, 
echipamente, clădiri, utilaje) și de infrastructură, care pot fi afectate de fenomenele extreme. 
Eventualele pierderi economice generate de astfel de fenomene pot deveni o preocupare 
serioasă pentru acest sector, în special deoarece în agricultură valoarea activelor fixe 
corporale tinde să fie semnificativă în comparație cu producția medie anuală și cu veniturile 
exploatațiilor agricole. Prin urmare, pentru a face față eventualelor daune este necesară 
întreprinderea ulterioară a unor acțiuni preventive și crearea unor instrumente modelate pe 
caracteristicile regionale.  

5.4. Dezvoltarea sinergiilor între adaptare și atenuare  

Activitățile agricole sunt o sursă importantă de emisii de protoxid de azot și metan, care 
contribuie la încălzirea globală. În UE, agricultura poate contribui la atenuarea schimbărilor 
climatice reducându-și emisiile, producând energie din surse regenerabile și produse pe bază 
de biomasă și stocând carbon în solurile terenurilor agricole.  

Pentru a aborda dubla provocare de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și, în același 
timp, de a face față schimbărilor climatice, va fi necesară asigurarea, în cât mai mare măsură, 
a unor sinergii între adaptare și atenuare. Trebuie identificate și promovate măsuri care oferă 
beneficii conexe în ceea ce privește reducerea emisiilor și sporirea rezistenței agriculturii. 
Acestea includ, printre altele, protejarea și gestionarea pășunilor și practici de lucrare a solului 
și de cultivare care contribuie la menținerea și creșterea carbonului organic în soluri. 
Agricultura ecologică are potențial de atenuare datorită eficienței ciclurilor substanțelor 
nutritive și a gestionării solului și ar putea fi, de asemenea, mai rezistentă la schimbările 
climatice deoarece implică, de obicei, o diversitate sporită și un nivel ridicat al cunoștințelor 
privind funcționarea ecosistemului agricol.  

În luarea deciziilor privind măsurile adecvate ar trebui să se țină cont de potențialele conflicte 
dintre obiective, iar în unele cazuri ar putea fi necesare compromisurile. Pentru aplicarea 
acestor măsuri, statele membre pot utiliza fonduri alocate dezvoltării rurale.  

5.5. Sporirea capacității de adaptare a agricultorilor 

Sporirea capacității de adaptare a agricultorilor este o condiție indispensabilă pentru 
susținerea adaptării în sectorul agricol. Consolidarea sprijinului acordat agricultorilor și 
lucrătorilor agricoli prin informarea și consilierea privind problemele legate de climă este 
esențială pentru motivarea și pregătirea pentru adaptare a acestora. Sunt disponibile diverse 
mijloace precum cursuri pe această temă, presa specializată, utilizarea tehnologiilor de 
comunicare. Este importantă, de asemenea, includerea schimbărilor climatice în sistemele 
educative dedicate tinerilor agricultori, lucrători agricoli și ucenici. Ar putea fi instituite 
servicii de consiliere pentru agricultori, transformându-le într-un instrument pentru 
diseminarea informațiilor cu caracter specific regional și a soluțiilor practice de adaptare, 
sporind astfel capacitatea agricultorilor de a face față provocărilor viitorului.  

Măsurile adoptate în cadrul „Bilanțului de sănătate” al PAC oferă posibilități suplimentare, în 
cadrul politicii de dezvoltare rurală, pentru finanțarea programelor de diseminare și formare 
profesională și pentru utilizarea serviciilor de consiliere pentru agricultori. 
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5.6. Facilitarea cooperării dintre statele membre 

Trebuie încurajate elaborarea unor programe și conceperea unor politici naționale și 
subnaționale privind adaptarea la schimbările climatice. Schimburile de abordări, experiențe 
și cele mai bune practici în privința opțiunilor de adaptare în sectorul agricol dintre statele 
membre pot promova practicile agricole și sistemele productive cele mai adaptate la evoluțiile 
climatice prognozate. Până la sfârșitul anului 2009 va fi instituit un grup tehnic de lucru pe 
tema agriculturii care să vină în sprijinul Grupului de coordonare privind impacturile și 
adaptarea, propus de cartea albă. 

Inițiativa Comisiei de a institui un centru de schimb de informații care să servească drept 
platformă pentru schimbul de informații privind impacturile schimbărilor climatice și 
vulnerabilitățile legate de acestea va trebui să includă o parte dedicată în mod specific 
schimbului de informații privind evoluțiile, rezultatele proiectelor și cele mai bune practici din 
sectorul agricol la nivel național.  

5.7. Promovarea cercetării privind clima și agricultura  

Planificarea pentru adaptare în domeniul agricol nu se poate baza doar pe cunoștințele privind 
regimurile climatice globale, ci necesită informații detaliate privind impacturile regionale și 
evaluarea comprehensivă a opțiunilor de adaptare și a fezabilității acestora la nivel local și la 
nivelul exploatației agricole. Sunt esențiale o mai bună înțelegere a interacțiunilor dintre 
agricultură și climă și îmbunătățirea și detalierea coordonatelor spațiale și temporale utilizate 
pentru evaluarea impacturilor climatice și vulnerabilităților prognozate. Recenta Comunicare 
a Comisiei privind cercetarea europeană în domeniul agriculturii2 detaliază nevoile și 
direcțiile cercetării și inovării UE privind schimbările climatice, inclusiv cele ale sectorului 
agricol. Comitetul permanent privind cercetarea agricolă (SCAR) a identificat schimbările 
climatice ca fiind un domeniu prioritar și a recunoscut că există o lacună semnificativă în 
privința coordonării cercetării la nivel european. A fost instituit un grup de lucru al 
administratorilor naționali ai programelor care să analizeze modul în care schimbările 
climatice afectează agricultura și modul în care agricultura se poate adapta armonios la aceste 
efecte și le poate atenua. 

Mai mult, deoarece zonele rurale sunt expuse unor riscuri climatice mai ample și deoarece 
părți semnificative ale Europei rurale sunt caracterizate de multifuncționalitate economică, 
este importantă înțelegerea integrată a impacturilor schimbărilor climatice asupra economiilor 
și societăților rurale. Prin urmare, ar putea fi promovată cercetarea socioeconomică privind 
provocarea climatică și impactul acesteia asupra durabilității rurale. 

Provocarea climatică reînnoiește accentul pus pe nevoia de cercetare continuă în domeniul 
agriculturii, la nivel comunitar și național, de exemplu pe dezvoltarea culturilor, a soiurilor și 
a șeptelurilor mai bine adaptate condițiilor viitoare. Atenuarea va trebui să fie sprijinită, de 
asemenea, prin eforturile de cercetare pentru a continua dezvoltarea unor tehnologii și inovații 
adecvate și accesibile. Următoarea evaluare intermediară a celui de-Al șaptelea program-
cadru pentru cercetare oferă ocazia reanalizării echilibrului dintre prioritățile tematice, 
abordând în acel context problema sprijinirii cercetării privind clima și agricultura. 

O provocare esențială este, de asemenea, îmbinarea descoperirilor științelor fizice și 
agronomice și a cunoștințelor la nivel local ale agricultorilor pentru a dezvolta strategii 

                                                 
2 COM(2008) 862 „Spre o strategie coerentă în privința agendei europene în domeniul cercetării 

agricole”. 
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puternice de adaptare care, aplicate unei serii de scenarii climatologice și socioeconomice, pot 
minimiza impacturile negative ale schimbărilor climatice. Sistemul de consiliere agricolă 
poate fi un instrument important și în această privință. 

La fel de importantă este și consolidarea capacității instituțiilor regionale de a folosi 
instrumente adecvate în abordarea schimbărilor climatice. Parteneriatele între instituțiile de 
cercetare, serviciile de consiliere și partenerii sociali din agricultură de la nivel național și 
regional și instituirea unor rețele regionale care să ofere informații comunităților de agricultori 
vor contribui la elaborarea unor strategii adecvate situației locale.  

5.8. Elaborarea indicatorilor de vulnerabilitate 

Ar putea fi analizată posibilitatea elaborării unor indicatori specifici pentru agricultură, 
precum un index pentru capacitatea de adaptare și vulnerabilitate. Identificarea vulnerabilității 
ar trebui efectuată pe o scară spațială redusă atât pe baza sensibilității actuale față de 
variabilitatea climatică și pericolele naturale, cât și pe baza scenariilor privind schimbările 
regimurilor meteorologice. Pentru instituirea unui indicator de vulnerabilitate care să includă 
aspectul capacității de adaptare este necesară o abordare pluridimensională care să îmbine 
factorii climatici, de mediu și socioeconomici. 

6. CONCLUZII 

Agricultorii vor trebui să se adapteze schimbărilor climatice într-o perioadă în care li se cere, 
de asemenea, să reducă emisiile de gaze cu efect de seră la nivelul exploatațiilor agricole și să 
îmbunătățească performanțele de mediu ale agriculturii. Pentru a menține rezistența și 
competitivitatea agriculturii UE, astfel încât aceasta să își îndeplinească în continuare rolul de 
furnizor de produse alimentare de înaltă calitate și de servicii de mediu și peisagistice și să 
contribuie totodată la dezvoltarea durabilă a zonelor rurale ale UE, este necesară pregătirea 
unei reacții la schimbările climatice care să fie cuprinzătoare și să evolueze progresiv. 
Schimbările climatice adaugă o dimensiune nouă provocării legate de securitatea alimentară. 

Adaptarea este un proces îndelungat care trebuie să evolueze în următoarele decenii în funcție 
de tendințele climatice și pe baza unui volum tot mai mare de cunoștințe și experiențe 
practice. În cadrul acestui proces, este importantă implicarea sporită a comunității agricole în 
discuțiile privind nevoile de adaptare și în schimbul de bune practici, deoarece schimbările la 
nivelul exploatației agricole sunt o componentă esențială a adaptării. 

În contextul revizuirii politicii agricole comune după 2013 trebuie analizată necesitatea de a 
asigura condiții favorabile adaptării agriculturii și a zonelor rurale. Adaptarea eficace și 
adoptarea unor noi tehnologii, care contribuie deopotrivă la atenuare și la viabilitatea pe 
termen lung a agriculturii, vor necesita investiții și eforturi de planificare ce depășesc 
capacitatea exploatațiilor agricole individuale. Autoritățile publice vor avea un rol în 
sprijinirea și facilitarea politicilor privind adaptarea la schimbările climatice. 


