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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 
indispensabile ale economiei circulare;

2. este de părere că comunicarea este un veritabil apel la o schimbare profundă a 
modelelor de producție folosite de fermele agricole și în favoarea agroecologiei, în 
condițiile degradării și împuținării resurselor naturale, dar și un apel la schimbare în 
restul lanțului alimentar;

3. consideră că printre principiile economiei circulare se numără o mai bună gestionare a 
factorilor de producție, dezvoltarea economiei colaborative pentru o utilizare mai 
rațională a materialelor și instalațiilor și cooperarea între operatorii din teritoriu care își 
asumă angajamente comune;

4. cere să se implementeze un plan european privind proteinele, care să promoveze 
culturile de leguminoase care nu utilizează îngrășăminte cu azotați; 

5. consideră că bioeconomia circulară este o oportunitate pentru agricultură, oferind șansa 
de a produce energie regenerabilă din deșeurile biodegradabile provenite de la ferme 
agricole și comunități și din subprodusele acestora care sunt îngrășăminte organice;

6. speră că economia circulară va contribui la readucerea producției agricole și alimentare 
în UE prin întărirea sistemelor alimentare regionale și locale;

7. sprijină Comisia în dorința sa de a informa mai bine consumatorii prin mențiunile 
nutriționale și de mediu și cere să se specifice pe etichete reziduurile prezente în 
alimente;

8. solicită eforturi mai mari pe partea de prevenire în lupta împotriva pierderilor și risipei 
de alimente;

9. îndeamnă la utilizarea de biomateriale și materiale biodegradabile în locul materialelor 
plastice folosite în agricultură; 

10. semnalează prezența clădirilor agricole vechi neutilizate care creează probleme spinoase 
în ceea ce privește costul de eliminare (azbest etc.).


