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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. reamintește că productivitatea și reziliența agriculturii depind de biodiversitate, care va 
garanta sustenabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre alimentare; atrage atenția, 
de asemenea, asupra faptului că o bună parte din biodiversitatea Europei a fost creată de 
activitățile agricole, iar menținerea biodiversității depinde de gestiunea activă și 
permanentă a suprafețelor agricole;

2. salută obiectivele ambițioase ale strategiei UE pentru 2030 privind biodiversitatea, care 
urmărește stoparea și inversarea pierderii biodiversității în UE; consideră că aceste 
obiective ambițioase încurajează acțiunile politice la toate nivelurile și promovează 
cercetarea și dezvoltarea de soluții inovatoare pentru soluționarea problemei legate de 
pierderea biodiversității; evidențiază faptul că reducerea constantă a biodiversității de pe 
suprafețele agricole este o realitate și se impun măsuri hotărâte pentru a stopa această 
tendință;

3. atrage atenția asupra legăturii strânse cu strategia „De la fermă la consumator” și asupra 
necesității de a se adopta o abordare holistică față de sistemul alimentar; invită Comisia 
să conceapă o evaluare bazată pe dovezi a modului în care se pun în aplicare măsurile și 
țintele din cadrul strategiei, în special a efectelor individuale și cumulate asupra 
sustenabilității sociale și economice a agriculturii în UE, a securității alimentare și a 
prețurilor la alimente și a potențialului risc de deplasare a pierderii biodiversității în 
străinătate prin înlocuirea produselor agricole locale cu produse importate;

4. consideră că menținerea biodiversității reprezintă un obiectiv esențial al societății, care 
necesită o dezbatere largă și incluzivă, precum și participarea tuturor membrilor 
societății, în special a celor care sunt cel mai mult afectați de măsurile în cauză, cum ar 
fi agricultorii, beneficiind totodată de cunoștințele și experiența lor și creând un 
sentiment al apartenenței, care este vital pentru realizarea reușită a strategiei;

5. atrage atenția asupra rolului determinant al politicii agricole comune (PAC) în 
protejarea și promovarea biodiversității suprafețelor agricole; evidențiază potențialul 
elementelor „arhitecturii verzi” a PAC pentru promovarea și stimularea tranziției către 
sisteme agricole mai sustenabile destinate producției alimentare și menținerii valorii 
naturale ridicate a suprafețelor agricole; consideră că statele membre trebuie să asigure 
elaborarea și asimilarea la timp a unor măsuri care să contribuie la realizarea într-o 
măsură mai mare și la sporirea potențialului beneficiilor aduse de biodiversitate în 
conformitate cu nivelul necesar al ambiției;

6. atrage atenția asupra importanței menținerii și restabilirii în peisajele agricole a 
caracteristicilor peisagistice cu un grad sporit al diversității, având în vedere valoarea 
acestora în ceea ce privește biodiversitatea, insectele polenizatoare și controlul natural, 
pe căi biologice, al dăunătorilor; invită statele membre să elaboreze măsurile necesare în 
cadrul planurilor lor strategice aferente PAC, pentru a promova suprafețele și 
elementele neproductive cu scopul de a avea la nivel național o suprafață de cel puțin 
10% cu un mare grad de diversitate, care este benefică biodiversității, promovând 
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interconexiunile dintre habitate și, astfel, crescând la maximum potențialul pentru 
biodiversitate;

7. salută faptul că agricultura ecologică este recunoscută drept o componentă importantă a 
evoluției UE către sisteme alimentare mai sustenabile; evidențiază faptul că dezvoltarea 
producției alimentare ecologice trebuie să fie însoțită de cercetări, inovări și transfer 
științific, dezvoltarea piețelor și a lanțurilor de aprovizionare și de măsuri de stimulare a 
cererii de alimente ecologice, asigurând atât stabilitatea pieței produselor ecologice, cât 
și remunerarea justă a agricultorilor;

8. evidențiază importanța gestionării sustenabile a pădurilor pentru sănătatea și 
longevitatea ecosistemelor silvice și pentru menținerea rolului polivalent al pădurilor; 
atrage atenția asupra potențialului agrosilviculturii de a îmbunătăți și de a amplifica 
serviciile ecosistemice și biodiversitatea suprafețelor agricole, sporind totodată 
productivitatea agricolă;

9. evidențiază importanța produselor și instrumentelor de protecție a plantelor pentru 
stabilitatea producției agricole și durabilitatea veniturilor agricultorilor; consideră că, 
deși s-au realizat progrese în acest sens, se impune reducerea considerabilă a utilizării 
pesticidelor chimice și a riscurilor asociate acestora; evidențiază rolul determinant al 
gestionării integrate a dăunătorilor pentru reducerea dependenței de pesticide și 
îndeamnă statele membre să asigure aplicarea acesteia și evaluarea sistematică a punerii 
sale în aplicare; subliniază că agricultorii au nevoie de mai multe soluții și metode de 
protecție a culturilor, precum și de sisteme mai extinse de formare și consultanță;

10. regretă faptul că producția agricolă se axează tot mai mult pe o gamă restrânsă de 
culturi, soiuri și genotipuri agricole; evidențiază faptul că păstrarea variabilității 
genetice, în toate componentele sale, este esențială pentru promovarea diversității și a 
bogăției ecosistemelor agricole și pentru conservarea resurselor genetice locale, care pot 
reprezenta un registru de soluții ce ne vor ajuta să facem față provocărilor de mediu ce 
ne așteaptă.


