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SUGESTII

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

1. consideră că sectoarele agricol, alimentar și forestier și zonele rurale sunt componente 
importante ale economiei circulare și ale bioeconomiei; este de opinie că, deoarece se 
bazează îndeaproape pe ciclurile și procesele naturii, agricultura sustenabilă este pe 
deplin compatibilă cu modelul economiei circulare funcționale, contribuind la producția 
de alimente sănătoase și la prețuri accesibile;

2. consideră că pentru ca bioeconomia să își atingă întregul potențial, trebuie să rămână o 
prioritate pentru UE și trebuie să se pună la dispoziție măsuri și finanțare coerente; 
subliniază că economia circulară și bioeconomia pot oferi soluții la provocările cu care 
se confruntă sectorul agricol, inclusiv cele scoase în evidență de criza provocată de 
pandemia de COVID-19;

3. consideră că abordarea bazată pe economia circulară are potențialul de a îmbunătăți nu 
doar sustenabilitatea sectorului nostru agricol, ci și competitivitatea acestuia pe termen 
lung; subliniază rolul important pe care tinerii fermieri și reînnoirea generațiilor în 
agricultură, precum și întreprinderile agroalimentare mici și mijlocii (IMM-uri) îl pot 
juca și îl joacă deja în tranziția către o economie circulară;

4. subliniază că economia circulară și trecerea la un lanț de aprovizionare cu alimente mai 
incluziv, mai sustenabil, mai ecologic și mai favorabil climei poate stimula crearea de 
întreprinderi și antreprenoriatul în rândul IMM-urilor;

5. salută comunicarea Comisiei privind noul Plan de acțiune pentru economia circulară, 
deoarece reflectă pe deplin schimbările cerute din partea unei economii pe măsură ce 
aceasta evoluează pentru a răspunde nevoilor dezvoltării sustenabile, fapt ce face posibil 
să se creeze locuri de muncă protejând totodată clima, mediul și biodiversitatea;

6. subliniază că abordarea bazată pe economia circulară ar putea oferi mai multe 
oportunități pentru ca întregul lanț valoric agroalimentar să devină mai eficient din 
punctul de vedere al utilizării resurselor, prin reducerea volumului de resurse externe și 
a scurgerilor de nutrienți în exces, contribuind astfel la închiderea buclelor aferente 
ciclurilor nutrienților, reducerea deversărilor dăunătoare pentru mediu, diminuarea 
volatilității prețurilor, reducerea costurilor de producție și atingerea sustenabilității;

7. ia act de faptul că, în 2015, bioeconomia reprezenta o piață estimată la peste 2,3 mii de 
miliarde EUR, asigurând 20 de milioane de locuri de muncă și furnizând 8,2 % din 
totalul locurilor de muncă din UE;

8. este de părere că anunțarea planului de acțiune este un veritabil apel la o schimbare 
calitativă pentru reorientarea și optimizarea modelelor de producție folosite de fermele 
agricole către practici de producție, noi concepte și sisteme mai sustenabile, cum ar fi 
agroecologia, agricultura ecologică, producția integrată, lucrarea minimă a pământului 
și conservarea stratului superficial al solului, folosind, printre altele, tehnologii de 
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precizie și inteligente pentru a aborda problema degradării și insuficienței resurselor 
naturale și nevoia subsecventă de a îmbunătăți producția;

9. observă că planul de acțiune deschide calea către o agricultură mai sustenabilă, 
autonomă și rezilientă și cu o utilizare mai eficientă a resurselor; subliniază că modelul 
economiei circulare și schimbările pe care aceasta le presupune vor avea un impact și 
asupra sectoarelor prelucrării alimentelor și al comerțului cu amănuntul, precum și 
asupra întregii bioeconomii agricole;

10. consideră că printre principiile economiei circulare se numără:

– o mai bună utilizare a resurselor energetice, cum ar fi utilizarea combustibililor și 
eficiența termică a clădirilor;

– reținerea și economisirea apei, de exemplu prin sisteme de irigații care permit 
economisirea apei, prin recuperarea și reciclarea apei din sisteme închise și 
stocarea și reținerea apei, în special în sol, biota solului și vegetație;

– o utilizare mai eficientă a resurselor folosite pentru furaje, cum ar fi relocalizarea 
și raționalizarea hranei pentru animale și a nutriției, precum și reducerea 
distanțelor de transport;

– utilizarea în mai mare măsură a produselor biologice ecologice obținute prin 
procese naturale (bioîngrășăminte, biostimulatori și controale biologice), 
înlocuind factorii de producție chimici neregenerabili (de exemplu îngrășămintele 
sintetice și pesticidele), atunci când este posibil;

– a le permite fermierilor și grupurilor de fermieri să dezvolte colaborarea și 
sinergiile, astfel încât echipamentele și instalațiile să poată fi utilizate mai eficace 
și să se prevină acumularea excesivă de echipamente, asociată deseori cu 
gestionarea investițiilor pe baza planificării fiscale;

– o cooperare mai intensă între părțile interesate, inclusiv promovarea modelelor 
cooperative și urmărirea mai multor sinergii la fața locului, la baza cărora să se 
afle angajamente colective și comune;

11. subliniază că economia circulară poate oferi soluții la provocările evidențiate de criza 
COVID-19, în special prin reducerea vulnerabilității lanțurilor valorice agroalimentare;

12. consideră că planul de redresare economică al UE – Next Generation EU – ar trebui să 
sprijine crearea și consolidarea lanțurilor valorice agroalimentare locale și regionale și 
să crească reziliența acestora, stabilind noi practici agricole sustenabile și inițiative în 
domeniul economiei circulare;

13. solicită să se pună în aplicare cât mai curând posibil un plan strategic al UE pentru 
furnizarea de proteine vegetale, prin intermediul planurilor strategice ale statelor 
membre, de preferință nu mai târziu decât intrarea în vigoare a următoarei politici 
agricole comune (PAC);

14. consideră că un astfel de plan ar trebui să încurajeze producția și consumul de 
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leguminoase, inclusiv de proteine din semințe care sunt culturi ce fixează azotul, 
precum și de culturi furajere din producție proprie, acestea oferind o serie de avantaje 
agronomice și de mediu și fiind capabile să reducă dependența de importuri din țări 
îndepărtate, inclusiv cele care nu țin seama de mediu, de biodiversitate sau de drepturile 
omului;

15. subliniază că acest plan ar trebui să interzică importul de produse care încalcă 
standardele UE în materie de sănătate, mediu și climă sau care contribuie la despăduriri; 
consideră, în plus, că prin cultivarea mai multor culturi proteice în Europa s-ar crea 
oportunități suplimentare pentru fermieri; subliniază rolul esențial al cercetării și 
inovării în reducerea dependenței UE de importurile de proteine și invită Comisia să 
asigure un sprijin adecvat prin programul Orizont Europa și prin Parteneriatul european 
pentru inovare (PEI) din cadrul PAC privind productivitatea și sustenabilitatea 
agriculturii;

16. consideră că economia circulară și bioeconomia oferă un potențial pentru fermieri și 
cooperativele acestora în tranziția către neutralitate climatică; reamintește oportunitatea 
de a le permite fermierilor să utilizeze deșeurile și reziduurile agricole în cadrul fermei 
și producția de îngrășăminte organice reciclate ca alternative la fosforul importat, ale 
cărui resurse globale sunt în scădere, sau azotul sintetic;

17. este de opinie că producția de astfel de îngrășăminte organice trebuie să respecte 
standarde stricte de sănătate și de mediu și norme de trasabilitate stabilite la nivelul UE;

18. constată că este nevoie, în general, ca fermierii, în special cei care produc în cadrul unor 
sisteme de certificare, cum ar fi sistemele ecologice, să asigure că astfel de îngrășăminte 
nu contaminanți care poluează solul1;

19. subliniază necesitatea de a explora prin cercetări suplimentare utilizarea cu valoare 
adăugată a reziduurilor agricole și potențialul bioinovării de a oferi noi lanțuri valorice, 
tehnologii și procese, activități economice și locuri de muncă, cu potențialul de a 
revitaliza economiile regionale și zonele locale și rurale;

20. ia act de oportunitățile oferite de gestionarea gunoiului de grajd pentru a promova 
îngrășămintele organice, a îmbunătăți concentrația de carbon din sol și a contribui, 
astfel, la sechestrarea carbonului;

21. subliniază că producția europeană de biocombustibili poate fi coerentă cu principiile 
care stau la baza economiei circulare numai dacă rezultă din subproduse și din 
recuperarea și utilizarea deșeurilor sau a reziduurilor, dacă ocupă o mică parte a 
terenurilor agricole și dacă nu duce la o creștere a prețului produselor alimentare;

22. ia act, în acest context, de potențialul pe care îl au pentru dezvoltarea regională și 
ocuparea forței de muncă deșeurile agricole, deșeurile alimentare și deșeurile verzi 
municipale de proveniență locală care sunt folosite în instalațiile de producție a 
biogazului; subliniază rolul producției de energie sustenabile, din surse regenerabile și 
favorabilă climei ca o alternativă eficace la combustibilii fosili;

1 Metale grele, reziduuri farmaceutice, hormoni, agenți patogeni microbieni, microplastice, sticlă etc.
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23. subliniază că este esențial ca pădurile să fie gestionate sustenabil, astfel încât 
materialele pe bază de lemn să poată funcționa ca elemente de stocare a carbonului și să 
înlocuiască materialele din surse fosile sau neregenerabile în aplicațiile industriale, cum 
ar fi construcțiile, produsele din fibre, produsele textile, materialele compozite, 
bioplasticele și substanțele chimice;

24. solicită promovarea produselor din lemn sustenabile care stochează carbon pe termen 
lung pentru a înlocui substanțele și producția cu o intensitate ridicată a emisiilor de gaze 
cu efect de seră; remarcă, de asemenea, că creșterea suprafețelor împădurite în condiții 
adecvate poate spori absorbția carbonului, oferind totodată locuri de muncă și crescând 
veniturile în zonele rurale și urbane; consideră că realizarea unui sector forestier 
sustenabil și compensațiile pentru bunurile și serviciile publice furnizate cu conservarea 
naturii pot ajuta la consolidarea bioeconomiei la nivelul UE;

25. subliniază că dezvoltarea bioeconomiilor circulare ar necesita alinierea stimulentelor 
pentru întreprinderi la obiectivele de politică și ar cere noi competențe și însușirea, 
partajarea și aplicarea cunoștințelor obținute prin activități de formare și de educație, 
astfel încât să se răspundă nevoilor sectorului și să se asigure corelarea competențelor 
cu locurile de muncă;

26. subliniază că răspândirea bioeconomiei circulare trebuie promovată prin politici solide 
de cercetare și inovare; menționează că fiecare euro investit în cercetare și inovare în 
sectorul bioeconomiei în cadrul programului Orizont 2020 ar genera o valoare adăugată 
de aproximativ 10 EUR;

27. ia act de potențialul economiei circulare de a contribui la o utilizare mai eficientă a 
resurselor, de a promova sistemele alimentare regionale și locale care asigură prețuri 
echitabile pentru producători, de a consolida lanțurile de aprovizionare scurte și legătura 
dintre produsele alimentare și originea acestora, de a dezvolta zonele rurale, economiile 
locale și, astfel, coeziunea socială și teritorială, precum și de a încuraja diversificarea și 
complementaritatea culturilor pe și între ferme;

28. constată, de asemenea, potențialul economiei circulare de a consolida poziția fermierilor 
în sistemul alimentar și în societate; subliniază rolul administrațiilor naționale, regionale 
și locale în înfăptuirea acestor lanțuri de aprovizionare scurte;

29. solicită să se respecte pe deplin biodiversitatea și mediul în cadrul mai larg al 
stimulentelor economiei circulare pentru absorbția carbonului; invită Comisia să 
analizeze posibilitatea dezvoltării unui cadru de reglementare care să includă o 
contabilizare robustă și transparentă a carbonului, cu scopul de a monitoriza și verifica 
autenticitatea datelor privind eliminarea dioxidului de carbon;

30. sprijină Comisia în eforturile sale de a informa mai bine consumatorii privind 
mențiunile nutriționale și ecologice și prin îmbunătățirea indicării originii pe etichete; 
solicită indicarea voluntară pe etichetă a caracteristicilor de sustenabilitate ale 
produselor;

31. evidențiază drepturile cetățenilor UE la informații detaliate și exacte cu privire la 
impactul pe care produsele alimentare, furajele, produsele forestiere și alte bioproduse îl 
au asupra mediului; solicită metode de calcul solide, exacte și armonizate pentru 
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evaluarea acestui impact pe baza unor date științifice fiabile, evaluate inter pares; 
subliniază că aceste metode de calcul/ponderări ar trebui să stimuleze metodele de 
producție sustenabile și ar trebui să țină seama de eforturile depuse de cei care au fost 
deschizători de drum în domeniu;

32. invită Comisia și statele membre să investească în noi inițiative de economie circulară, 
cu scopul de a dezvolta o infrastructură mai bună pentru economia circulară;

33. solicită o ierarhizare a măsurilor de combatere a risipei de alimente care să acorde 
prioritate prevenirii, apoi să exploreze posibilitățile de donare sau de prelucrare a 
deșeurilor alimentare și, în ultimă instanță, să analizeze posibilitatea transformării 
deșeurilor alimentare în hrană pentru animale sau combustibili;

34. solicită consolidarea măsurilor de prevenire în toate părțile lanțului alimentar, atât prin 
intensificarea campaniilor de sensibilizare în rândul cetățenilor, cât și prin măsuri și 
inițiative adecvate pentru producătorii, unitățile de prelucrare și comercianții de 
alimente;

35. solicită măsuri suplimentare pentru a sprijini scurtarea lanțului alimentar, reducând 
astfel numărul de etape în care se produc deșeuri alimentare; subliniază că risipa de 
alimente are consecințe enorme asupra mediului, contribuie la schimbările climatice și 
reprezintă o risipă a resurselor limitate, precum terenul, energia, apa și biodiversitatea; 
îndeamnă, așadar, Comisia să folosească strategia „de la fermă la consumator” pentru a 
prezenta cu promptitudine propuneri pentru a îndeplini obiectivul de a reduce la 
jumătate deșeurile alimentare până în 2030;

36. evidențiază că este necesar să se găsească echilibrul adecvat între ambalajele produselor 
alimentare elaborate în funcție de nevoi specifice, dar care să împiedice totodată 
alterarea alimentelor, și deci pierderea de resurse pentru producția de alimente;

37. invită Comisia să aibă în vedere o distincție între deșeurile ce pot fi evitate și pierderile 
inevitabile cauzate de circumstanțe neprevăzute;

38. cere să se recunoască sectoarele agricole care funcționează deja după principiile 
economiei circulare, precum cele care folosesc fluxuri de deșeuri agricole și alimentare;

39. subliniază că ambalajele alimentelor au funcții importante, deoarece îmbunătățesc 
igiena, calitatea și perioada de valabilitate și furnizează informații utile despre produse;

40. invită Comisia să propună noi acte legislative care să combată supraambalarea și 
producerea de deșeuri și să sprijine crearea unei piețe unice integrate a materiilor prime 
secundare și a subproduselor;

41. invită Comisia să țină seama de funcțiile ambalajelor alimentelor atunci când ia măsuri 
pentru a atinge obiectivele noului Plan de acțiune pentru economia circulară;

42. ia act de potențialul economiei circulare de a optimiza valorificarea alimentelor pierdute 
sau eliminate în mod inevitabil și a subproduselor din lanțul alimentar; subliniază 
posibilitățile de a reduce risipa din etapa de producție recurgând la tehnici și tehnologii 
inovatoare pentru a transforma produsele care nu sunt conforme cu standardele pieței în 
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produse prelucrate;

43. ia act de beneficiile cooperării dintre producători și ale inovărilor în domeniul 
digitalizării, care permit un acces mai bun la informații, previziuni privind cererea și 
programe de producție anticipată pentru fermieri, care să le permită acestora să își 
adapteze producția în funcție de cerere, să se coordoneze mai bine cu alte sectoare ale 
lanțului de aprovizionare cu alimente și să reducă la minimum pierderile;

44. pledează pentru o abordare multipartită cu scopul de colectare a alimentelor nevândute, 
neconsumate și necomestibile și redirijarea lor spre producția de hrană pentru animale; 
invită, prin urmare, Comisia să analizeze barierele juridice aflate în calea utilizării 
alimentelor vechi în producția de hrană pentru animale și să promoveze cercetarea în 
acest domeniu, subliniind, în același timp, că este nevoie de o mai bună trasabilitate, de 
respectarea standardelor de biosecuritate și de procese de separare și de tratare care să 
elimine complet riscurile pentru siguranța alimentară;

45. subliniază cât sunt de importante cercetarea și dezvoltarea în domeniul tehnologiilor 
agricole sustenabile, care ar trebui adaptate la nevoile fermierilor și ale societății mai 
largi; ia act, în special, de nevoile specifice ale fermierilor cu activități la scară mică și 
medie și necesitatea de a concentra cercetarea și dezvoltarea asupra accesului la 
tehnologii adaptate la scară și la costuri;

46. consideră că toate inovațiile economiei circulare ar trebui să intre sub incidența 
legislației UE, să fie în concordanță cu principiile Pactului verde european și nu trebuie 
să dăuneze mediului, biodiversității sau sănătății, în conformitate cu principiul 
precauției;

47. invită Comisia să efectueze evaluări ale impactului tuturor măsurilor propuse în cadrul 
noului Plan de acțiune pentru economia circulară, cu scopul de a proteja interesele 
economice actuale și viitoare ale întreprinderilor și de a asigura o abordare după 
principiul de a nu face rău, în interesul tuturor cetățenilor UE;

48. subliniază rolul grupului 6 al programului Orizont Europa pentru a promova 
cunoașterea, a consolida capacitățile și pentru a dezvolta și a demonstra soluții 
inovatoare care vor accelera tranziția către o economie circulară și, astfel, vor crea 
locuri de muncă atractive în comunitățile rurale și vor stimula crearea de valoare, 
sustenabilitatea și competitivitatea;

49. consideră că terenurile agricole sunt destinate în primul rând producției de alimente și 
de furaje și că materialele de origine biologică folosite pentru materiale plastice ar 
trebui să fie produse în principal din reziduuri de altă natură decât alimentele;

50. cere să se creeze instalații de colectare, sortare și reciclare a deșeurilor provenite din 
ferme în întreaga Europă, pe baza responsabilității comune a tuturor actorilor, 
fermierilor, distribuitorilor și industriașilor;

51. consideră, de asemenea, că proiectul Comisiei de strategie privind deșeurile de plastic 
este deosebit de relevant pentru agricultură, deoarece provocările și costurile pe care le 
presupune reciclarea materialelor plastice agricole înseamnă provocări enorme pentru 
sector;
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52. solicită o eliminare treptată a foliilor de plastic oxofragmentabile și pledează pentru 
utilizarea materialelor de origine biologică și biodegradabile care se degradează în 
perioade de timp scurte în CO2 și apă în condiții naturale și îndeplinesc cerințele UE 
privind reducerea deșeurilor, a poluării solului și a bioacumulării, în special; subliniază 
că trebuie etichetate clar și diferențiate materialele plastice complet biodegradabile în 
condiții normale de materialele plastice care doar provin din surse biologice, însă nu 
sunt biodegradabile;

53. consideră lăudabilă intenția de a dezvolta un cadru de politică pentru achiziționarea, 
etichetarea și utilizarea materialelor plastice de origine biologică; evidențiază că 
reziduurile și fluxurile secundare ale producției agricole și ale industriei agroalimentare 
care nu pot fi utilizate pentru alimente, furaje sau compost ar trebui să fie principala 
sursă a materialelor plastice de origine biologică;

54. invită Comisia și statele membre să investească în noi tehnologii de reciclare, cu scopul 
de a optimiza și promova dezvoltarea tehnologică a instalațiilor de sortare și reciclare și 
a infrastructurii acestora, precum și procedurile și tehnicile de reutilizare; invită 
Comisia, în acest context, să elaboreze un sistem de etichetare uniform pentru sistemele 
de reciclare;

55. susține toate inițiativele care urmăresc să integreze principiile prevenirii și gestionării 
deșeurilor în specificațiile produselor cu marcaje de calitate naționale și ale UE;

56. semnalează prezența clădirilor agricole vechi neutilizate care creează probleme spinoase 
în ceea ce privește costul de eliminare (azbest etc.), încă dinainte de a li se putea da o 
nouă destinație sau de a putea refolosi spațiul pe care îl ocupă; subliniază, în plus, că 
este necesară în general o tranziție către o economie sustenabilă și mai circulară în ceea 
ce privește aprovizionarea cu produse și materiale de construcții folosite în sectorul 
agricol, precum și fabricarea acestora; subliniază că orice efort depus în acest sens 
trebuie să fie în conformitate cu standardul ISO TC 323 privind economia circulară;

57. solicită ca bioeconomia albastră să fie integrată în strategiile statelor membre privind 
Planul de acțiune pentru economia circulară.
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Cristian Ghinea, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, 
Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi 
Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Chris MacManus, Marlene 
Mortler, Ulrike Müller, Juozas Olekas, Pina Picierno, Maxette Pirbakas, 
Bronis Ropė, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, 
Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan 
Ignacio Zoido Álvarez

Membri supleanți prezenți la votul final Petros Kokkalis, Ruža Tomašić
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ECR Mazaly AGUILAR, Krzysztof JURGIEL, Ruža TOMAŠIĆ, Veronika VRECIONOVÁ

GUE/NGL Luke Ming FLANAGAN, Petros KOKKALIS, Chris MACMANUS

ID Ivan DAVID, Gilles LEBRETON, Maxette PIRBAKAS

NI Dino GIARRUSSO

PPE Álvaro AMARO, Daniel BUDA, Salvatore DE MEO, Herbert DORFMANN, Jarosław KALINOWSKI, 
Norbert LINS, Marlene MORTLER, Anne SANDER, Petri SARVAMAA, Simone SCHMIEDTBAUER, 
Annie SCHREIJER-PIERIK, Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

Renew Atidzhe ALIEVA-VELI, Asger CHRISTENSEN, Jérémy DECERLE, Cristian GHINEA, Martin 
HLAVÁČEK, Elsi KATAINEN, Ulrike MÜLLER

S&D Clara AGUILERA, Attila ARA-KOVÁCS, Carmen AVRAM, Adrian-Dragoş BENEA, Isabel 
CARVALHAIS, Paolo DE CASTRO, Juozas OLEKAS, Pina PICIERNO

Verts/ALE Benoît BITEAU, Francisco GUERREIRO, Martin HÄUSLING, Bronis ROPĖ, Sarah WIENER

0 -

2 0
ID Mara BIZZOTTO, Angelo CIOCCA

Legenda simbolurilor utilizate: 
+  :  pentru
-  :  împotrivă
0  :  abțineri


