
 

AD\1168953RO.docx  PE626.932v02-00 

RO Unită în diversitate RO 

Parlamentul European 
2014-2019  

 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
 

2018/2094(INI) 

14.11.2018 

AVIZ 

al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

destinat Comisiei pentru afaceri constituționale 

referitor la stadiul dezbaterii privind viitorul Europei 

(2018/2094(INI)) 

Raportor: Ivan Jakovčić 

  



 

PE626.932v02-00 2/9 AD\1168953RO.docx 

RO 

PA_NonLeg 



 

AD\1168953RO.docx 3/9 PE626.932v02-00 

 RO 

SUGESTII 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru afaceri 

constituționale, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea 

de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

A. întrucât produsele agricole din Uniune contribuie atât la dezvoltarea economică a 

Uniunii din punctul de vedere al producției și al prelucrării, cât și la patrimoniul său 

cultural și gastronomic viu, consolidând coeziunea teritorială și socială și tradițiile 

locale și regionale; întrucât, la nivel european și mondial, există o cerere crescută de 

produse tradiționale de înaltă calitate; întrucât viitorul Uniunii depinde, de asemenea, de 

existența unor zone rurale prospere și dinamice, inclusiv a unor zone rurale extinse; 

B. întrucât agricultura și silvicultura joacă un rol central în gestionarea eficientă a 

terenurilor în vederea combaterii schimbărilor climatice pe baza respectării acordurilor 

internaționale, protejând în același timp sănătatea publică sub toate aspectele sale; 

C. întrucât cei mai vehemenți critici ai Uniunii indică existența unui decalaj între acțiunile 

propuse de Uniune și realizările sale la nivel național și local și întrucât retragerea 

Regatului Unit va avea consecințe importante asupra finanțării pe viitor a Uniunii, 

D. întrucât, potrivit Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO), cererea 

mondială de alimente va crește cu 70 % până în 2050 ; întrucât noua politică agricolă 

comună (PAC) trebuie să asigure o valoare adăugată de tip economic pentru agricultură, 

îmbunătățind productivitatea acesteia cu mai puține resurse și promovând o concurență 

loială și alimente sănătoase și de calitate la prețuri rezonabile; întrucât aceste obiective 

ale PAC trebuie să rămână elemente-cheie pentru viitorul Europei ; 

E. întrucât egalitatea de gen este un obiectiv central al UE și al statelor sale membre; 

întrucât multe din rolurile jucate de femei în zonele rurale contribuie la menținerea 

viabilității exploatațiilor agricole și a caracterului dinamic al comunităților rurale; 

întrucât eforturile de evitare a depopulării zonelor rurale sunt legate de oportunitățile 

pentru femei și tineri; întrucât femeile din zonele rurale se confruntă în momentul de 

față cu provocări multiple, 

1. subliniază importanța unei PAC sprijinite de un buget bine finanțat; reamintește 

importanța centrală a PAC în istoria Uniunii; constată rolul fundamental pe care îl joacă 

în asigurarea unor regiuni rurale dinamice și a unei aprovizionări sigure cu alimente; 

constată că viitoarea reformă a PAC este o oportunitate pentru a consolida îndeplinirea 

obiectivelor acesteia; evidențiază că PAC este una dintre cele mai vechi politici și 

trebuie să rămână și una dintre cele mai importante și mai integrate politici; evidențiază 

că ea va continua să contribuie la construirea viitorului Europei printr-o mai bună 

integrare, conservare a mediului și siguranță și securitate alimentară pentru cetățenii 

Uniunii; 

2. subliniază că agricultura europeană joacă un rol vital în ceea ce privește aprovizionarea 

cu alimente a lumii și furnizarea de locuri de muncă pentru 46 milioane de persoane; 

evidențiază provocările care recurg din acordurile și crizele comerciale internaționale; ia 

act de faptul că măsurile legislative luate de Uniune pentru a combate practicile 

comerciale neloiale vizează să asigure un lanț de aprovizionare cu produse alimentare 
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mai sustenabil, în beneficiul fermierilor și al consumatorilor; 

3. observă că politicile agricole și de dezvoltare rurală au un potențial ridicat în ceea ce 

privește furnizarea de bunuri publice; subliniază că agricultura nu doar că este 

răspunzătoare pentru furnizarea de materii prime și produse către industria alimentară și 

alte industrii, ci și deține o influență puternică asupra mediului și a regiunilor rurale; 

consideră, prin urmare, că nivelul de calitate a mediului în UE depinde foarte mult de 

gestionarea resurselor și de managementul aplicat la nivelul fermelor; 

4. împărtășește obiectivul pe termen lung de a efectua o tranziție către o agricultură 

europeană orientată spre piață și sustenabilă, care să crească competitivitatea și să 

reducă nevoile fermierilor în ceea ce privește sprijinul pentru venit; solicită alinierea 

PAC cu alte politici ale UE și subliniază necesitatea unei discipline bugetare generale; 

subliniază că, atunci când sunt necesare majorări bugetare pentru anumite priorități, 

trebuie înainte de toate să se reducă cheltuielile de la alte posturi; 

5. subliniază necesitatea de a simplifica PAC în mod real, vizând o politică concentrată 

mai degrabă pe rezultate și producție decât pe asigurarea conformității; consideră că 

PAC trebuie să se orienteze mai mult spre piață, astfel încât fermierii să depindă din ce 

în ce mai puțin de sprijinul public, iar competitivitatea să crească în acest sector; 

6. evidențiază că problema din ce în ce mai mare a depopulării zonelor rurale trebuie 

abordată prin măsuri specifice și prin sinergii ale politicilor UE pentru a îmbunătăți 

sustenabilitatea sectorului agricol european, sprijinind și încurajând astfel tinerii 

fermieri din zonele respective; reamintește că reînnoirea generațiilor este o provocare cu 

care se confruntă fermierii din multe state membre; 

7. subliniază rolul jucat de PAC în menținerea sănătății și a stării solului, a apei și a altor 

resurse naturale; precizează că producătorii agricoli europeni și-au asumat un 

angajament față de bunele practici în materie de mediu și de obiectivele stabilite pentru 

combaterea schimbărilor climatice; 

8. subliniază importanța producției ecologice și a indicațiilor geografice, precum și a 

sinergiilor dintre acestea, care aduc beneficii atât producătorilor, cât și consumatorilor; 

reamintește importanța accesului la inovare și a funcționării corecte a lanțului alimentar; 

solicită ca un pilon al noii PAC să fie destinat priorităților care creează locuri de muncă 

și care asigură cea mai înaltă calitate a produselor agricole și alimentare din Uniune; 

9. subliniază rolul esențial al agriculturii în contextul priorităților Uniunii de a reduce 

efectul schimbărilor climatice și de a promova o dezvoltare durabilă; reamintește că este 

necesar un buget puternic și corespunzător pentru agricultură în acest sens; 

10. atrage atenția asupra veniturilor agricole din ce în ce mai scăzute din UE, cauzate de 

costurile de producție din ce în ce mai ridicate și de volatilitatea prețurilor, care au un 

efect negativ asupra capacității agricultorilor de a-și menține producția; subliniază 

costurile pe care trebuie să le suporte agricultorii europeni pentru a respecta cele mai 

înalte standarde din lume în materie de securitate alimentară, de protecție a mediului, de 

bunăstare a animalelor și de muncă; subliniază că fermierii trebuie să fie compensați 

prin PAC pentru furnizarea de bunuri publice societății; 
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11. subliniază că sistemele de calitate ale Uniunii care reglementează indicațiile geografice 

(denumirea de origine protejată, indicația geografică protejată și specialitatea 

tradițională garantată) protejează denumirile produselor împotriva utilizării abuzive, le 

îmbunătățesc profilul și cresc valoarea acestora în cadrul acordurilor internaționale, 

suplimentează veniturile agricultorilor și cresc nivelul de încredere a consumatorilor; 

subliniază că utilizarea logoului european, ca și folosirea termenilor care indică originea 

și calitatea, conferă mai multă vizibilitate și garantează calitatea produselor agricole 

destinate exportului; 

12. insistă că ar trebui să se acorde o atenție deosebită fermierilor care se confruntă cu 

costuri suplimentare din cauza constrângerilor specifice legate de zonele naturale cu 

valoare mare, precum zonele de munte, insulele, regiunile ultraperiferice și alte zone 

defavorizate; consideră că, din cauza constrângerilor lor specifice, finanțarea PAC este 

de o importanță vitală pentru aceste regiuni și orice reducere a acesteia ar avea un efect 

foarte dăunător asupra unui număr mare de produse agricole; îndeamnă statele membre 

să dezvolte și să pună în aplicare sisteme de calitate pentru a oferi producătorilor în 

cauză posibilitatea unei integrări rapide; 

13. reamintește sprijinul Parlamentului exprimat în 2015 pentru extinderea indicațiilor 

geografice la produsele neagricole; consideră că această extindere ar trebui luată în 

considerare cu seriozitate în cadrul dezbaterii privind viitorul Europei, având în vedere 

potențialul său de a sprijini regiunile rurale adăugând valoare produselor tradiționale și 

generând locuri de muncă; îndeamnă Comisia să prezinte fără întârziere o propunere 

legislativă de extindere a indicațiilor geografice la produsele neagricole; 

14. subliniază necesitatea de a se realiza investiții mai mari în agricultură și în sistemele 

agroalimentare, precum și de a se cheltui mai mult pe cercetare și dezvoltare, pentru a 

promova inovarea, pentru a sprijini creșterea producției durabile și pentru a găsi 

modalități mai bune de abordare a unor aspecte cum ar fi deficitul de apă și schimbările 

climatice; 

15. evidențiază bogăția alimentelor și gusturilor europene și numeroasele varietăți culinare 

europene; subliniază, prin urmare, necesitatea de a conserva produsele și aromele 

tradiționale regionale și locale din Europa prin intermediul instrumentelor PAC, cum ar 

fi programele de sprijin pentru dezvoltarea rurală; 

16. subliniază că este important ca PAC să fie reformată și finanțată în mod corespunzător 

pentru a răspunde la multele provocări cu care Uniunea va trebui să se confrunte în 

viitor; reamintește că PAC trebuie să sprijine fermierii într-un mod mai eficient pentru a 

face față crizelor agricole; subliniază importanța viitoarei PAC în promovarea inovării, 

a cercetării și a dezvoltării, reamintind că obiectivele PAC ar trebui luate în considerare 

la redactarea viitorului program Orizont Europa; 

17. subliniază rolul pe care tinerii fermieri îl joacă în contextul competitivității actuale și 

viitoare a agriculturii europene și al producției alimentare garantate; subliniază că 

agricultura este mai mult decât o activitate economică, fiind și o parte esențială a unei 

Uniuni Europene sustenabile; subliniază importanța generației tinere pentru viitorul 

Europei; 

18. reamintește rolul femeilor din zonele rurale și contribuția acestora la economie în 
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calitate de antreprenori și promotori ai dezvoltării durabile; subliniază necesitatea de a 

dezvolta potențialul acestora în ceea ce privește agricultura sustenabilă și reziliența în 

zonele rurale; solicită, prin urmare, să se acorde un sprijin mai mare exploatațiilor 

agricole familiale și tinerilor fermieri, precum și să se sprijine ocuparea forței de muncă 

în agricultură în zonele rurale, mai ales în cazul tinerilor fermieri; 

19. subliniază importanța inovării și a cercetării, în special în domeniul ameliorării și 

selecționării plantelor, pentru ca Uniunea să poată concura pe deplin cu restul lumii în 

acest domeniu; 

20. subliniază că politicile structurale și de coeziune și PAC reduc distanța dintre Uniune și 

cetățenii săi prin promovarea integrării la nivel local și asigurând o dezvoltare teritorială 

echilibrată, în special în zonele rurale, periferice și defavorizate. subliniază, prin urmare, 

că este important să se sprijine dezvoltarea rurală și agricultura ecologică în cadrul 

PAC; 

21. subliniază că este necesar să se conserve diversitatea agriculturii din UE și recunoaște 

faptul că piețele locale aprovizionate cu produse agricole proaspete rezultate în urma 

activității agricole de la nivel local sunt sustenabile din punctul de vedere al protecției 

mediului și contribuie la susținerea comunităților agricole deja constituite; solicită să se 

promoveze mai bine lanțurile de aprovizionare scurte; 

22. subliniază că PAC contribuie la menținerea viabilității zonelor defavorizate, inclusiv a 

zonelor de munte și, prin urmare, această politică joacă un rol esențial în prevenirea 

abandonului și a depopulării multor zone din Europa. 

23. subliniază importanța dezvoltării rurale în sprijinirea agriculturii multifuncționale și în 

încurajarea parteneriatelor dintre fermieri, comunitățile locale și societatea civilă, ca și 

în încurajarea activităților antreprenoriale suplimentare, pentru a genera venituri din 

activități economice diversificate; 

24. atrage atenția asupra faptului că zonele rurale se confruntă cu un fenomen al depopulării 

și insistă asupra dezvoltării sinergiilor dintre instrumentele PAC si politica de coeziune 

în vederea creșterii atractivității spațiului rural; 

25. subliniază că PAC nu vizează numai activitățile agricole și fermierii, ci și sprijinirea și 

dezvoltarea comunităților rurale mai mari în care aceștia operează; subliniază că UE ar 

trebui să își consolideze politica de dezvoltare rurală, care vizează o serie amplă de 

probleme, de la sprijinirea întreprinderilor nou-înființate din zonele rurale și accesul la 

bandă largă până la provocările specifice de mediu și societale cu care se confruntă 

populația rurală; 

26. recunoaște problema îngrijorătoare a foametei care ne afectează planeta și, de aceea, 

consideră că UE ar trebui să vizeze îmbunătățirea rezilienței la crizele alimentare, 

asigurând astfel alimente suficiente, hrănitoare și accesibile și contribuind la 

îndeplinirea obiectivului „Foamete zero” în lume; 

27. subliniază faptul că stimulentele preconizate pentru culturile energetice sustenabile nu 

ar trebui să aducă atingere în niciun fel siguranței alimentare a cetățenilor; 
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28. subliniază importanța dezvoltării rurale, inclusiv a inițiativei LEADER, pentru 

sprijinirea agriculturii multifuncționale și pentru stimularea unor activități 

antreprenoriale și oportunități suplimentare, în vederea generării de venituri din 

activitatea de agroturism și pentru a garanta o agricultură sprijinită de comunitate și 

furnizarea de servicii sociale în zonele rurale; 

29. solicită statelor membre să faciliteze schimburile de bune practici dintre fermierii 

europeni, pentru a îmbunătăți cooperarea și pentru a consolida identitatea europeană. 
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