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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la o strategie „De la fermă la consumator” pentru un sistem alimentar 
echitabil, sănătos și ecologic 
(2020/2260(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special 
articolul 192 alineatul (1),

– având în vedere Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a Organizației Națiunilor Unite 
(ONU) și obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD),

– având în vedere Acordul de la Paris încheiat în cadrul celei de a 21-a Conferințe a 
părților la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (COP21),

– având în vedere Convenția privind diversitatea biologică, din 1992, și Protocolul de la 
Cartagena privind biosecuritatea, din 2000, și Protocolul de la Nagoya referitor la 
accesul la resursele genetice și distribuirea corectă și echitabilă a beneficiilor care 
rezultă din utilizarea acestora, din 2010,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 20 mai 2020 intitulată „O strategie «De la 
fermă la consumator» pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic” 
(COM(2020)0381),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2019 privind Pactul ecologic 
european (COM(2019)0640),

– având în vedere rezoluția sa din 15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul ecologic 
european1,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 20 mai 2020 intitulată „Strategia UE privind 
biodiversitatea pentru 2030 – Readucerea naturii în viețile noastre (COM(2020)0380),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 17 septembrie 2020 intitulată „Stabilirea 
unui obiectiv mai ambițios în materie de climă pentru Europa în perspectiva anului 2030 
- Investirea într-un viitor neutru din punct de vedere climatic, în interesul cetățenilor” 
(COM(2020)0562),

– având în vedere Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind protecția 
animalelor de fermă2,

– având în vedere Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării 

1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0005.
2 JO L 221, 8.8 1998, p. 23.
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durabile a pesticidelor3,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale 
legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și 
de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare4 (Regulamentul 
privind legislația alimentară generală),

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în 
contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 
89/109/CEE5,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor 
fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului6,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la 
produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și 
nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 
87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 
1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului 
(CE) nr. 608/2004 al Comisiei7,

– având în vedere propunerea Comisiei din 1 iunie 2018 de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile 
strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole 
comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă 
(FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare 
a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului 
European și ale Consiliului (COM(2018) 0392),

– având în vedere rezoluția sa din 23 octombrie 2020 referitoare la politica agricolă 
comună - sprijin pentru planurile strategice care urmează să fie elaborate de statele 
membre și finanțate de FEGA și FEADR8,

– având în vedere Regulamentul (UE) 2020/XXX de instituire a cadrului pentru realizarea 
neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 („Legea 
europeană a climei”),

– având în vedere rezoluția sa din 8 iunie 2016 referitoare la perturbatorii endocrini: 
situația actuală în urma hotărârii Tribunalului Uniunii Europene din 

3 JO L 309, 24.11 2009, p. 71.
4 JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
5 JO L 338, 13.11 2004, p. 4.
6 JO L 309, 24.11 2009, p. 1.
7 JO L 304, 22.11 2011, p. 18.
8 Texte adoptate, P9_TA(2020)0287.
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16 decembrie 20159,

– având în vedere rezoluția sa din 6 octombrie 2016 referitoare la punerea în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 privind materialele care intră în contact cu 
produsele alimentare10,

– având în vedere rezoluția sa din 4 aprilie 2017 referitoare la uleiul de palmier și 
defrișarea pădurilor tropicale11,

– având în vedere rezoluția sa din 17 aprilie 2018 referitoare la o strategie europeană 
pentru promovarea culturilor proteice - încurajarea producției de plante proteice și 
leguminoase în sectorul agricol european12,

– având în vedere rezoluția sa din 16 mai 2017 referitoare la utilizarea eficientă a 
resurselor: reducerea deșeurilor alimentare, îmbunătățirea securității alimentare13,

– având în vedere rezoluția sa din 30 mai 2018 referitoare la viitorul sectorului alimentar 
și al agriculturii14,

– având în vedere rezoluția sa din 13 septembrie 2018 referitoare la punerea în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 privind produsele fitosanitare15,

– având în vedere rezoluția sa din 16 ianuarie 2019 referitoare la procedura de autorizare a 
pesticidelor de către Uniune16,

– având în vedere rezoluția sa din 12 februarie 2019 referitoare la punerea în aplicare a 
Directivei 2009/128/CE privind utilizarea durabilă a pesticidelor17,

– având în vedere rezoluția sa din 18 aprilie 2019 referitoare la un cadru european 
cuprinzător privind perturbatorii endocrini18,

– având în vedere rezoluția sa din 10 iulie 2020 referitoare la strategia pentru promovarea 
sustenabilității în domeniul substanțelor chimice19,

– având în vedere rezoluția sa din 16 septembrie 2020 referitoare la rolul UE în protejarea 
și refacerea pădurilor lumii20,

– având în vedere rezoluția sa din 22 octombrie 2020 conținând recomandări adresate 
Comisiei privind un cadru juridic al UE pentru stoparea și inversarea defrișărilor la 

9 JO C 86, 6.3.2018, p. 105.
10 JO C 215, 19.6.2018, p. 57.
11 JO C 298, 23.8.2018, p. 2.
12 JO C 390, 18.11.2019, p. 2.
13 JO C 307, 30.8.2018, p. 25.
14 JO C 76, 9.3.2020, p. 62.
15 JO C 433, 23.12.2019, p. 183.
16 JO C 411, 27.11.2020, p. 48.
17 Texte adoptate, P8_TA(2019)0082.
18 Texte adoptate, P8_TA(2019)0441.
19 Texte adoptate, P9_TA(2020)0201.
20 Texte adoptate, P9_TA(2020)0212.
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nivel mondial în frunte cu UE21,

– având în vedere Raportul de evaluare globală privind biodiversitatea și serviciile 
ecosistemice din 2019 al Platformei interguvernamentale științifico-politice privind 
biodiversitatea și serviciile ecosistemice (IPBES), publicat la 6 mai 2019,

– având în vedere Raportul special al Grupului interguvernamental privind schimbările 
climatice (IPCC) referitor la schimbările climatice și teritoriu, publicat la 8 august 2019,

– având în vedere rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene (CCE) nr. 15/2020 
din 9 iulie 2020 intitulat „Protecția polenizatorilor sălbatici în UE – inițiativele Comisiei 
nu au dat rezultate”, nr. 13/2020 din 5 iunie 2020 intitulat „Biodiversitatea în terenurile 
agricole: Contribuția PAC nu a stopat declinul”, nr. 05/2020 din 5 februarie 2020 
intitulat „Utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor: progrese limitate în 
măsurarea și reducerea riscurilor”, nr. 02/2019 din 15 ianuarie 2019 intitulat „Pericolele 
chimice din hrana noastră: politica UE în materie de siguranță alimentară ne protejează, 
dar se confruntă cu provocări”, nr. 31/2018 din 14 noiembrie 2018 intitulat „Bunăstarea 
animalelor în UE: reducerea decalajului dintre obiective ambițioase și punerea în 
practică” și nr. 34/2016 din 17 ianuarie 2017 intitulat „Combaterea risipei de alimente: 
o oportunitate pentru UE de a îmbunătăți eficiența utilizării resurselor în lanțul 
alimentar”,

– având în vedere raportul Grupului internațional de experți privind sistemele alimentare 
durabile (IPES Food) din februarie 2019 intitulat „Către o politică alimentară comună 
pentru Uniunea Europeană”,

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Analiza 
legăturilor dintre reforma PAC și Pactul verde” (SWD(2020)0093),

– având în vedere concluziile Consiliului din 19 octombrie 2020 privind strategia „De la 
fermă la consumator”,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare, Comisiei pentru comerț 
internațional, Comisiei pentru piața internă și Comisiei pentru pescuit,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
și al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A9-0000/2020),

A. întrucât comunicarea Comisiei privind strategia „De la fermă la consumator” stabilește 
o abordare globală a sistemului alimentar european, în centrul căreia se află agricultura, 
în calitate de furnizor de alimente, fibre și combustibil, recunoscând totodată 
interconectarea tuturor actorilor de-a lungul întregului lanț de aprovizionare;

B. întrucât sistemul alimentar european ar trebui să asigure securitatea alimentară și 
nutrițională într-un mod care să contribuie la bunăstarea socială și să mențină și să 
refacă sănătatea ecosistemului; întrucât, în prezent, sistemul alimentar este responsabil 

21 Texte adoptate, P9_TA(2020)0285.
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pentru o serie de efecte asupra sănătății umane și animale, precum și asupra mediului, 
climei și biodiversității; întrucât modul în care producem și consumăm alimente trebuie 
să se transforme pentru a asigura coerența cu ODD, cu Acordul de la Paris, cu 
Convenția privind diversitatea biologică și cu politicile UE, în special în domeniile 
sustenabilității, al mediului, climei, sănătății publice, bunăstării animalelor, alimentelor 
și sustenabilității economice pentru fermieri;

C. întrucât modelul european al unui sector agricol multifuncțional, bazat pe ferme de 
familie, continuă să asigure o producție alimentară de calitate, lanțuri de aprovizionare 
locale, bune practici agricole, standarde înalte de mediu și zone rurale dinamice pe 
întreg teritoriul UE;

D. întrucât este important ca consumatorii să fie informați și să aibă posibilitatea de a-și 
asuma responsabilitatea pentru consecințele produselor alimentare pe care la aleg asupra 
întregului sistem alimentar, de la producție la procesare și distribuție; întrucât acest 
lucru necesită un mediu alimentar sănătos și de bună calitate, care să garanteze că 
alegerea sănătoasă și sustenabilă este, de asemenea, ușoară și accesibilă și care să 
promoveze și să încurajeze modelele de consum care sprijină sănătatea umană, 
asigurând, în același timp, utilizarea sustenabilă a resurselor naturale și umane și 
bunăstarea animalelor;

E. întrucât sistemul alimentar european a jucat un rol crucial în timpul pandemiei de 
COVID-19, demonstrându-și reziliența câtă vreme fermierii, procesatorii și comercianții 
cu amănuntul au colaborat în condiții dificile, inclusiv în timpul perioadelor în care 
deplasarea persoanelor a fost restricționată, pentru a se asigura că consumatorii europeni 
continuă să aibă acces la produse sigure, accesibile ca preț și de înaltă calitate, fără 
impedimente,

1. salută strategia „de la fermă la consumator” ca un pas important în asigurarea unui 
sistem alimentar sustenabil, echitabil și rezilient, care este esențial pentru atingerea 
obiectivelor stabilite în Pactul verde european și în ODD; subliniază legăturile 
inextricabile dintre persoane sănătoase, societăți sănătoase și o planetă sănătoasă și 
încurajează Comisia să transpună cât mai curând posibil strategia în acțiuni legislative și 
nelegislative concrete;

Nevoia de a acționa 

2. salută anunțarea unei propuneri de cadru legislativ pentru sisteme alimentare durabile 
care a făcut obiectul unei evaluări a impactului; invită Comisia să utilizeze această 
propunere pentru a institui o politică alimentară comună globală, care să vizeze 
reducerea amprentei ecologice și climatice a sistemului alimentar al UE, astfel încât 
Europa să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050 și 
să își consolideze reziliența pentru a asigura securitatea alimentară în fața schimbărilor 
climatice și a pierderii biodiversității, conducând la o tranziție globală către 
sustenabilitate de la fermă la consumator, bazându-se pe principiul unui sector agricol 
multifuncțional și asigurând, în același timp, coerența între politici, ținând seama de 
legislația existentă, în scopul de a le permite tuturor actorilor din sistemul alimentar 
european să elaboreze planuri pe termen lung plecând de la obiective transparente și 
realiste; sugerează să se țină seama de liniile de bază și de progresele înregistrate în 
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fiecare stat membru, promovând totodată schimbul de expertiză și de bune practici între 
statele membre; subliniază că este necesar să fie inclus întregul lanț de aprovizionare cu 
alimente și cu băuturi, inclusiv procesarea, comercializarea, distribuția și vânzarea cu 
amănuntul;

Crearea unui lanț de aprovizionare cu alimente funcțional pentru consumatori, 
producători, climă și mediu

3. salută decizia de revizuire a Directivei privind utilizarea sustenabilă a pesticidelor și 
obiectivele de reducere pentru pesticide, îngrășăminte și antibiotice; subliniază că este 
important ca aceste obiective să fie urmărite prin abordări globale și circulare, cum ar fi 
practicile agroecologice; insistă că fiecare stat membru ar trebui să stabilească ținte 
cantitative solide de reducere a emisiilor, însoțite de măsuri de sprijin bine definite, care 
să asigure responsabilitatea la toate nivelurile pentru a contribui la atingerea acestor 
ținte; își reiterează apelul pentru transpunerea în legislație a țintelor și obiectivelor de 
mai sus și invită Comisia să clarifice modul în care va trata contribuțiile fiecărui stat 
membru la obiectivele de la nivelul Uniunii și să clarifice valorile de referință pentru 
aceste obiective;

4. subliniază importanța recunoașterii impactului semnificativ al agriculturii și, în special, 
al producției animaliere asupra emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și asupra 
utilizării terenurilor; subliniază că este necesar să se îmbunătățească absorbanții naturali 
de carbon și să se reducă emisiile agricole de dioxid de carbon, metan și protoxid de 
azot, în special în sectorul hranei pentru animale și al creșterii animalelor; solicită 
măsuri normative și obiective pentru a asigura reduceri treptate ale tuturor emisiilor de 
gaze cu efect de seră în aceste sectoare;

5. subliniază că creșterea extensivă și permanentă a animalelor pe bază de iarbă sau 
ecologică reprezintă o caracteristică a sistemului alimentar european și un element 
definitoriu al multor comunități rurale tradiționale și că are multiple efecte pozitive 
asupra mediului și împotriva schimbărilor climatice și contribuie la o economie 
circulară;

6. salută ideea recompensării sechestrării carbonului în soluri; subliniază, cu toate acestea, 
că agricultura intensivă și industrială și modelele agricole cu impact negativ asupra 
biodiversității nu ar trebui să primească finanțare pentru combaterea schimbărilor 
climatice sau să fie stimulate; solicită ca propunerile să fie în conformitate cu 
obiectivele de mediu și cu principiul „a nu cauza prejudicii” din Pactul verde; 

7. subliniază importanța securității și diversității semințelor, în special a promovării 
proteinelor vegetale cultivate în UE pentru a furniza alimente și furaje de origine locală 
cu valoare nutritivă ridicată, oferind, în același timp, fermierilor acces la semințe de 
calitate pentru soiurile de plante adaptate la presiunile schimbărilor climatice, inclusiv 
soiuri tradiționale și adaptate la nivel local, asigurând totodată accesul la metode 
inovatoare de ameliorare a plantelor pentru a contribui la semințe sănătoase și a proteja 
plantele împotriva dăunătorilor și a bolilor; sensibilizează publicul cu privire la 
potențialele efecte negative ale concentrării și monopolului în sectorul semințelor;

8. solicită ca planurile strategice naționale din cadrul PAC să asigure un sprijin financiar și 
stimulente adecvate pentru a promova noi modele de afaceri ecologice „verzi” pentru 
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agricultură și producția artizanală de alimente, în special prin încurajarea lanțurilor 
scurte de aprovizionare și a producției alimentare de calitate;

9. reamintește că sistemul alimentar european oferă populației, în orice moment, o 
cantitate suficientă și variată de alimente sigure, hrănitoare, sustenabile și la prețuri 
accesibile și subliniază că creșterea sustenabilității economice, de mediu și sociale a 
producătorilor de alimente va spori, în cele din urmă, reziliența acestora; încurajează 
Comisia să considere lanțul de aprovizionare cu alimente și lucrătorii din cadrul său 
drept un avantaj strategic pentru siguranța și bunăstarea tuturor europenilor;

10. subliniază că existența unor cadre juridice solide și fiabile pentru sectorul pescuitului și 
acvaculturii ar trebui să ofere baza pentru măsuri de protecție mai bune, cu creșteri 
ulterioare ale populațiilor de pește și mai multă claritate în ceea ce privește utilizarea 
spațiului și a licențelor în acvacultură, permițând o mai mare predictibilitate a 
investițiilor; subliniază că existența unor mecanisme de trasabilitate adecvate și a unor 
standarde ridicate de sustenabilitate pentru toate produsele vândute pe piețele UE este 
esențială pentru a asigura transparența pentru consumatori, sector și diferitele 
administrații, precum și pentru a îndeplini obiectivele Pactului verde și ale ODD;

11. își exprimă profunda preocupare cu privire la apariția bolilor zoonotice care se transferă 
de la animale la om (antropozoonoze), cum ar fi febra Q, gripa aviară și noua tulpină a 
gripei A (H1N1), care este exacerbată de schimbările climatice antropogene, de 
distrugerea biodiversității, de degradarea mediului și de sistemele noastre actuale de 
producție alimentară;

12. solicită ca producătorii primari să fie sprijiniți în tranziția către o mai mare 
sustenabilitate prin încurajarea cooperării și a acțiunilor colective, precum și prin norme 
în materie de concurență și prin îmbunătățirea posibilităților de cooperare în cadrul 
organizărilor comune ale piețelor pentru produsele agricole, pescărești și de acvacultură 
și, prin urmare, să se consolideze poziția fermierilor și a pescarilor în cadrul lanțului de 
aprovizionare, pentru a le permite să beneficieze de o parte echitabilă din valoarea 
adăugată a producției sustenabile;

13. îndeamnă Comisia să dea curs Directivei (UE) 2019/633 privind practicile comerciale 
neloiale22 și Codului de conduită al UE privind practicile comerciale și de 
comercializare responsabile, elaborând un cadru de monitorizare pentru sectorul 
alimentar și cel al comerțului cu amănuntul și prevăzând acțiuni juridice în cazul în care 
progresele în ceea ce privește integrarea sustenabilității economice, de mediu și sociale 
în strategiile întreprinderilor sunt insuficiente, promovând și recompensând astfel 
eforturile producătorilor agricoli sustenabili, sporind în același timp disponibilitatea și 
accesibilitatea opțiunilor alimentare sănătoase și sustenabile și reducând amprenta 
ecologică globală a sistemului alimentar; subliniază că este important să se stopeze și să 
se combată consolidarea și concentrarea în sectorul comerțului cu amănuntul de produse 
alimentare, în scopul de a asigura prețuri echitabile pentru agricultori;

14. îndeamnă la reexaminarea programului UE de promovare a produselor agricole și 
alimentare, inclusiv a programului UE pentru școli, în vederea sporirii contribuției 
acestuia la producția și consumul sustenabile, în special prin axarea pe mesajele 

22 JO L 111, 25.4.2019, p. 59.
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educaționale cu privire la importanța unei alimentații sănătoase și prin promovarea unui 
consum mai mare de fructe și legume cu scopul de a reduce rata obezității;

15. reamintește necesitatea de a promova sisteme eficace de cunoștințe și inovare în 
agricultură (AKIS), care să le permită tuturor actorilor din lanțul alimentar să devină 
sustenabili prin accelerarea inovării și a transferului de cunoștințe; reamintește, în plus, 
necesitatea unei rețele de date privind sustenabilitatea exploatațiilor agricole, care să 
stabilească criterii de referință pentru performanța fermelor și să documenteze adoptarea 
practicilor agricole sustenabile, permițând, în același timp, aplicarea precisă și 
personalizată a noilor metode bazate pe producție la nivelul fermelor, oferindu-le 
fermierilor acces la conexiuni rapide în bandă largă;

16. solicită măsuri de reducere a sarcinii pe care alimentele cu grad înalt de prelucrare și cu 
un conținut ridicat de sare, zahăr și grăsimi o reprezintă pentru sănătatea publică; regretă 
faptul că introducerea profilurilor nutriționale este mult întârziată și subliniază că 
trebuie elaborat un set robust de profiluri nutriționale pentru a restricționa sau a 
interzice utilizarea mențiunilor nutriționale false pe produsele alimentare cu un conținut 
ridicat de grăsimi, zahăr și/sau sare; solicită un sistem obligatoriu la nivelul UE de 
etichetare nutrițională pe partea frontală a ambalajului, bazat pe date științifice 
independente;

17. salută angajamentul Comisiei de a revizui legislația UE privind materialele care intră în 
contact cu produsele alimentare (MCA); își reiterează apelul de a revizui legislația 
privind MCA în conformitate cu Regulamentul privind înregistrarea, evaluarea, 
autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), precum și regulamentele 
privind clasificarea, etichetarea și ambalarea și de a introduce, fără întârziere, dispoziții 
specifice de înlocuire a substanțelor chimice care perturbă sistemul endocrin;

18. salută faptul că strategia recunoaște în mod corect rolul și influența mediului alimentar 
în definirea practicilor de consum și nevoia de a facilita alegerea unor regimuri 
alimentare sănătoase și sustenabile de către consumatori; reamintește că este important 
să se promoveze alimentația sustenabilă, prin sensibilizarea mai mare a consumatorilor 
cu privire la impactul practicilor de consum și prin informații despre regimurile 
alimentare care sunt mai sănătoase și afectează mai puțin mediul; subliniază că prețurile 
la alimente trebuie să transmită consumatorilor un semnal corect; salută, prin urmare, 
obiectivul strategiei ca alegerea sănătoasă și sustenabilă să devină cea mai accesibilă din 
punct de vedere financiar;

19. își reafirmă convingerea că măsurile de politică care depind exclusiv de opțiunile 
consumatorilor transferă în mod nejustificat asupra consumatorilor responsabilitatea 
achiziționării de produse sustenabile; constată că doar certificarea și etichetarea de către 
terți nu sunt eficiente în asigurarea unei producții și a unui consum sustenabile;

20. subliniază că în strategie se recunoaște faptul că alimentația europenilor nu respectă 
recomandările pentru o alimentație sănătoasă și că este necesară modificarea practicilor 
de consum în rândul populației, prin alegerea unor alimente mai sănătoase, cu un 
conținut mai mare de plante și mai redus de carne roșie și procesată, zaharuri, sare și 
grăsimi; aceasta va avea efecte pozitive și asupra mediului; evidențiază că orientările la 
nivelul UE pentru o alimentație sănătoasă și sustenabilă vor permite consumatorilor să 
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înțeleagă mai bine ce anume constituie o dietă sănătoasă și sustenabilă și va sprijini 
statele membre în eforturile lor de a integra elementele de sustenabilitate în 
recomandările alimentare naționale; invită Comisia să elaboreze astfel de orientări și 
acțiuni specifice care să promoveze în mod eficient o alimentație sănătoasă pe bază de 
plante;

21. consideră că dezvoltarea în continuare a producției de proteine vegetale și a unor surse 
alternative de proteine animale în UE este o modalitate de a aborda în mod eficient 
multe dintre provocările de mediu și climatice cu care se confruntă agricultura UE, 
precum și de a preveni defrișările în țări din afara UE;

22. solicită revizuirea legislației privind achizițiile publice, inclusiv criterii minime 
obligatorii în școli și în alte instituții publice, pentru a încuraja producția alimentară 
ecologică și locală și pentru a promova o alimentație mai sănătoasă prin crearea unui 
mediu alimentar care să le permită consumatorilor să facă alegeri sănătoase;

23. își reiterează apelul de a se lua măsurile necesare pentru atingerea obiectivului legat de 
reducerea deșeurilor alimentare în Uniune cu 30 % până în 2025 și cu 50 % până în 
2030, comparativ cu nivelurile de referință din 2014; subliniază că, în acest scop, sunt 
necesare obiective obligatorii;

24. salută propunerea de revizuire a normelor UE privind marcarea datei; subliniază că 
orice modificare a normelor de marcare a datei ar trebui să se bazeze pe date științifice 
și ar trebui să îmbunătățească utilizarea marcării datei de către actorii din lanțul 
alimentar și înțelegerea acesteia de către consumatori, în special etichetarea „a se 
consuma de preferință înainte de”, fără a prejudicia, în același timp, siguranța sau 
calitatea alimentelor;

Facilitarea tranziției

25. subliniază importanța finanțării UE pentru cercetare și inovare ca factor esențial în 
accelerarea tranziției către un sistem alimentar european mai sustenabil, mai sănătos și 
mai favorabil incluziunii, facilitând în același timp investițiile necesare pentru a încuraja 
practicile agroecologice atât în inovarea socială, cât și în cea tehnologică, precum și 
rolul crucial al serviciilor de consiliere agricolă în asigurarea transferului de cunoștințe 
către comunitatea agricolă, integrând sistemele de formare specializate existente pentru 
fermierii din statele membre;

Promovarea tranziției globale

26. reamintește responsabilitatea globală a sistemelor alimentare europene și rolul lor 
esențial în stabilirea de standarde globale pentru siguranța alimentară, protecția 
mediului și bunăstarea animalelor; invită Comisia și statele membre să garanteze că 
toate produsele alimentare și furajele importate în UE respectă pe deplin reglementările 
și standardele relevante ale UE și să ofere asistență pentru dezvoltare cu scopul de a 
sprijini producătorii primari din țările în curs de dezvoltare să respecte aceste standarde; 
salută intenția Comisiei de a ține cont de repercusiunile asupra mediului ale toleranțelor 
la import solicitate;

°
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27. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

La 20 mai 2020, Comisia a publicat Strategia „De la fermă la consumator” pentru un sistem 
alimentar echitabil, sănătos și ecologic, împreună cu Strategia UE privind biodiversitatea 
pentru 2030, ca parte a Pactului verde. Aceasta a inclus mai multe evaluări și rapoarte mult 
așteptate cu privire la legislația privind pesticidele și nutriția și o foaie de parcurs pentru 
verificarea adecvării și revizuirea legislației existente despre bunăstarea animalelor, inclusiv 
privind transportul și sacrificarea animalelor, pentru a asigura un nivel mai ridicat de 
bunăstare a animalelor. Comisiile ENVI și AGRI au hotărât să elaboreze în comun un raport 
din proprie inițiativă privind Strategia „De la fermă la consumator”. 

Raportorul Comisiei ENVI salută Strategia „De la fermă la consumator” ca fiind un prim pas 
atât de necesar în a asigura o alimentație sănătoasă pentru toți și a garanta că modul în care 
sunt produse și consumate alimentele în UE va respecta resursele limitate ale planetei pe care 
trăim; mai subliniază că sunt multe de făcut pentru a realiza acest lucru. Modul în care banii 
primează în fața vieții și a valorilor esențiale este cel mai evident în sectorul agricol și 
alimentar, unde economiile de scară amenință să facă viața pe planeta noastră insuportabilă 
sau chiar imposibilă în viitorul apropiat.

În ultimele decenii, au fost publicate numeroase rapoarte despre impactul negativ al 
sistemului nostru alimentar asupra mediului și a sănătății publice și au fost prezentate 
numeroase soluții practice și la nivel de politici1. Raportorul Comisiei ENVI salută aceste 
analize și sugestii de politică atât de necesare și se inspiră în special din raportul IPES-Food 
intitulat „Către o politică alimentară comună a UE”2. 

Producția zootehnică industrială și monoculturile cu un conținut mare de substanțe chimice 
produc emisii ridicate de gaze cu efect de seră, degradarea solului, poluarea aerului, 
contaminarea apei, pierderea biodiversității și compromit bunăstarea animalelor, deteriorând 
astfel ecosistemele critice de care depinde întreaga viață de pe planetă. La nivel mondial, 
sistemele alimentare și agricole produc până la 30 % din emisiile de gaze cu efect de seră 
(GES). Agricultura este responsabilă de circa 90 % din emisiile de amoniac din UE, ceea ce 
are efecte negative importante asupra mediului natural și o contribuție semnificativă la 
poluarea aerului, care cauzează moartea a 400 000 de europeni în fiecare an. Uzul pesticidelor 
și al îngrășămintelor continuă să amenințe grav biodiversitatea (inclusiv polenizatorii 
esențiali) și sănătatea umană și trebuie redus drastic. 

UE externalizează tot mai mult amprenta ecologică a sistemelor sale alimentare. Peste 30 % 
din terenurile necesare pentru a satisface cererea de alimente a UE se află în afara Europei. 
UE importă anual milioane de tone de furaje pe bază de soia, inclusiv din țări din America de 

1 De exemplu: Raportul din 2019 al Comisiei EAT Lancet Food in The Anthropocene: the EAT-Lancet 
Commission on Healthy Diets From Sustainable Food Systems; IPCC 2019 Special Report on climate change, 
desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in 
terrestrial ecosystems; raportul Agenției Europene de Mediu (AEM) din 2017 Food in a green light - A systems 
approach to sustainable food, rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene (CCE) privind PAC a UE și 
politicile în domeniul biodiversității; raportul Consiliului științific pentru politici guvernamentale al Țărilor de 
Jos din 2014, intitulat Towards a Food Policy, și multe altele
2 Grupul internațional de experți în materie de sisteme alimentare durabile (IPES-Food) (2019) Towards a 
Common Food Policy for the EU, http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/CFP_FullReport.pdf

http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/CFP_FullReport.pdf
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Sud în care s-au raportat defrișări (responsabile de 20 % din emisiile globale de CO2), 
evacuări, intoxicații cu pesticide și încălcări ale drepturilor omului în zonele de cultură 
intensivă pentru export. S-a estimat că importurile UE reprezintă aproape un sfert din 
comerțul mondial cu soia, carne de vită, piele și ulei de palmier, provenind din defrișarea 
ilegală a pădurilor tropicale.

Mai puțin de jumătate din consumul de pește și fructe de mare din UE este asigurat de 
producția internă, ceea ce înseamnă că Europa are un impact uriaș și asupra resurselor marine 
globale. Această situație este agravată de faptul că circa 20 % din alimentele produse în UE 
sunt pierdute sau irosite, valoarea risipei și a impactului asupra mediului ridicându-se la 143 
de miliarde EUR pe an.

Sistemele alimentare au și ele efecte asupra sănătății, căci modifică regimurile alimentare. 
Regimurile alimentare nesănătoase, cu un conținut ridicat de sare, zahăr, grăsimi și proteine 
animale, reprezintă un factor de risc major pentru boli și mortalitate în Europa. Ele determină 
aproape jumătate din totalitatea bolilor cardiovasculare, care constituie principala cauză de 
deces în UE. Bolile cronice, care sunt adesea corelate cu alimentația, reprezintă până la 80 % 
din costurile asistenței medicale în UE. Peste jumătate din populația europeană este 
supraponderală, mai multe de 20 % suferă de obezitate, iar aceste cifre sunt în creștere. 
Rezistența antimicrobiană și expunerea la perturbatori endocrini prin alimente și ambalaje 
alimentare, pe lângă contaminarea agricolă a surselor de apă generează, de asemenea, efecte 
externe majore asupra sănătății.

Răspunsurile actuale – din partea politicilor publice și a sectorului privat – nu reușesc să 
rezolve în mod adecvat aceste probleme grave și interconectate din sistemele noastre 
alimentare. Soluțiile predominante nu au reușit să reconcilieze multiplele aspecte ale 
sustenabilității (economice, sociale și de mediu) și, adesea, au concurat între ele. Acestea s-au 
bazat și au consolidat un model foarte specializat, industrializat, capitalizat, standardizat și 
orientat spre export al agriculturii și producției alimentare – un model care generează în mod 
sistematic efecte negative și externalități. Ne-am pus încrederea în schimbarea impulsionată 
de tehnologie, de piață și de industrie, având drept bază capacitatea marilor companii cu 
lanțuri de aprovizionare extinse de a ajunge la un număr mare de persoane. Totuși, actualele 
stimulente pentru conservarea resurselor, promovarea biodiversității, sechestrarea carbonului 
și protejarea sănătății publice sunt în mod clar insuficiente pentru a redirecționa căile de 
inovare. Recurgerea la autoreglementare în multe părți ale lanțului alimentar s-a dovedit a fi 
cu totul ineficientă.

Raportorul Comisiei ENVI consideră că a venit momentul să se adopte o abordare holistică 
pentru a rezolva în mod integrat problemele din sistemul nostru alimentar actual. Este 
necesară o schimbare fundamentală a direcției pentru a așeza sistemele alimentare pe o 
traiectorie mai sustenabilă. Diferitele politici ce afectează sistemele alimentare, inclusiv 
agricultura și comerțul, trebuie reformate de urgență pentru a aborda schimbările climatice, a 
stopa pierderea biodiversității, a reduce obezitatea și a face agricultura viabilă pentru 
generația următoare. Provocarea este de așa natură încât necesită răspunsuri globale, axate pe 
politici publice.

Tranziția către politici alimentare integrate poate remedia deficitul democratic al sistemelor 
alimentare și reechilibra puterea. Prin mutarea accentului de la agricultură la alimente, un 
număr mai mare de părți interesate pot fi implicate în mod semnificativ în elaborarea și 
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evaluarea politicilor. A crea medii alimentare sănătoase, de la fermă la consumator, ar trebui 
să devină un obiectiv central al acțiunii atât la nivelul UE, cât și la nivel național, pentru a 
examina în mod colectiv producția, distribuția, comerțul cu amănuntul și consumul și pentru a 
construi pachete de intervenție cuprinzătoare. Consumatorii vor juca un rol esențial în această 
tranziție atât de necesară și ar trebui să aibă posibilitatea de a face alegeri sănătoase și 
sustenabile, printre altele, oferindu-le informații cuprinzătoare, independente și științifice.

Alimentația este o necesitate fundamentală a existenței noastre și un drept al omului. Prin 
urmare, producția alimentelor merită toată atenția noastră. Agricultura sănătoasă și sustenabilă 
este posibilă dacă respectăm natura, restabilim circuitele nutrienților, reducem materiile prime 
chimice și plătim fermierilor un preț corect pentru produsele lor. De asemenea, cetățenii 
trebuie să înțeleagă pe deplin de unde provin alimentele, cum sunt produse și dacă prețul pe 
care îl plătesc acoperă de fapt toate costurile de producție și de mediu. Trebuie să garantăm 
accesul la terenuri, apă curată și soluri sănătoase și să trecem la un tip de agricultură 
regenerativă, rezistentă la schimbările climatice, agroecologică și justă din punct de vedere 
social. Ar trebui să punem comerțul în slujba dezvoltării sustenabile, ceea ce necesită o 
regândire a modului în care importăm și exportăm în prezent produse alimentare în întreaga 
lume. Trebuie să reflectăm în mod critic și asupra intereselor marilor corporații, care amenință 
securitatea nutrițională. Crearea unor lanțuri de aprovizionare mai echitabile, mai scurte și 
mai curate și promovarea unor regimuri alimentare suficiente, sănătoase și sustenabile pentru 
toți, inclusiv integrarea stimulentelor adecvate în prețurile alimentelor, sunt esențiale.

Potrivit raportorului Comisiei ENVI, principiul precauției și principiul de „a nu dăuna”, 
remedierea problemele la sursă, extinderea responsabilității producătorului și calculul 
costurilor reale ar trebui să fie principiile de bază în tranziția către un sistem alimentar sănătos 
și durabil. Cadrul legislativ anunțat de Comisie trebuie să definească agenda unei schimbări 
fundamentale în întregul sistem alimentar. Toate legislațiile și politicile sectoriale ar trebui să 
contribuie la acest obiectiv și să fie concepute pentru a oferi stimulente adecvate astfel încât 
toți actorii din lanțul alimentar să facă alegeri sustenabile, necesare pentru a garanta că modul 
în care producem și consumăm respectă resursele limitate ale planetei, orientările privind 
sănătatea și codurile morale după care dorim să trăim. Cuțitele și furculițele noastre sunt cele 
mai importante arme de care dispunem în lupta împotriva schimbărilor climatice, sărăciei, 
foametei, bolilor, suferinței animalelor și pierderii biodiversității. Este timpul să începem să le 
folosim în mod eficient.

Din perspectiva raportorului Comisiei AGRI, publicarea Comunicării Comisiei „Strategia de 
la fermă la consumator” stabilește legătura dintre Pactul verde european și sistemul alimentar 
european.

Aceasta corelează, pe de o parte, sectorul agricol și alimentar european și cadrul său juridic 
vast, bugetul său important și, mai ales, bogăția contribuțiilor la bunăstarea cotidiană a 
cetățenilor Europei; și, pe de altă parte, schimbările climatice, cea mai urgentă provocare cu 
care se confruntă omenirea în toate țările și activitățile umane. 

La nivel de politici, cea mai integrată politică a UE (politica agricolă comună) și cea mai 
cuprinzătoare legislație (legislația alimentară generală) sunt invitate să contribuie la cel mai 
ambițios proiect al actualului mandat al Comisiei Europene și al Parlamentului European și la 
obiectivul cel mai urgent al UE: realizarea neutralității climatice în Europa până în 2050.
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Sistemul alimentar european are o importanță primordială în economia europeană: peste 47 de 
milioane de persoane din peste 15 milioane de exploatații agricole produc anual o cifră de 
afaceri de aproape 900 de miliarde EUR. Toți actorii din sectorul producției alimentare 
(producătorii agricoli și industria alimentară) reprezintă împreună 7,5 % din ocuparea forței 
de muncă și 3,7 % din valoarea adăugată totală a UE. În detaliu, aceasta înseamnă 12 milioane 
de exploatații ce produc produse agricole destinate procesării de către aproximativ 300 000 de 
companii din industria alimentară și a băuturilor. Aceste unități de procesare a alimentelor își 
vând produsele prin intermediul celor 2,8 milioane de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) 
din sectorul distribuției de alimente și al serviciilor alimentare, care livrează alimente celor 
500 de milioane de consumatori din UE. 

Însă, toate aceste cifre medii maschează o mare diversitate atât în structura de producție, cât și 
în modelele de consum: exploatațiile agricole din UE au în medie 16 ha de teren agricol, dar 
66 % dintre acestea au mai puțin de 5 ha și doar 7 % au peste 50 ha de teren agricol. În UE, 
cheltuielile gospodăriilor pentru alimente și băuturi, în medie, sunt de 14 %, în timp ce în 
România sunt de 30 %, iar în Austria de 9 % din venitul disponibil. 

Toate aceste diferențe se regăsesc totuși într-un sistem alimentar european unic, bazat pe două 
principii: 

o agricultură multifuncțională, bazată pe fermele familiale, care oferă o varietate de bunuri și 
servicii, asigură o producție alimentară de calitate, practici agricole bune, standarde înalte de 
mediu și zone rurale dinamice în întreaga Uniune Europeană; 

principiul precauției, care acoperă atât factorii de producție, cât și producția agricolă, 
permițând factorilor de decizie să adopte măsuri adecvate în fața dovezilor științifice despre 
existența unui pericol pentru mediu sau pentru sănătatea umană.

Ambele principii au evoluat de-a lungul timpului, trecând prin reforme politice și crize 
majore; ele reflectă în același timp schimbările demografice și modelele de consum în 
schimbare. 

Provocarea generată de schimbările climatice nu este singura cu care se confruntă sistemul 
alimentar european: scăderea calității solului și a materiei organice și dispariția insectelor, 
păsărilor și mamiferelor în zonele agricole intensive; diete dezechilibrate din cauza 
consumului ridicat de calorii, produsele alimentare prelucrate (zaharoase) fiind mai ușor 
accesibile decât fructele și legumele sănătoase; creșterea presiunii economice din cauza 
prețurilor ridicate ale terenurilor și ale tehnologiilor cu investiții mari de capital, precum și a 
concentrării pieței în sectoarele din amonte și din aval.

Pentru ca sistemul alimentar european să contribuie cu succes la realizarea neutralității 
climatice, un aspect esențial este coerența legislației și a politicilor, evitând contradicțiile, 
asigurând în același timp stabilitatea normelor și a procedurilor și, prin urmare, planificarea și 
investițiile pe termen lung, pe baza unei evaluări ex ante aprofundate a tuturor propunerilor 
legislative, cu implicarea activă a părților interesate.

Un alt element deosebit de important este o abordare bazată pe know-how și pe dovezi în 
întregul sistem alimentar, de la formarea specializată a operatorilor din sectorul alimentar la 
serviciile de consiliere agricolă, prin care rezultatele cercetării fundamentale și aplicate, sub 
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forma inovării sociale și tehnologice, să fie transpuse în viața de zi cu zi.

Unul din factorii principali ai tranziției sistemului alimentar este responsabilitatea și alegerea 
consumatorilor: oferta de produse agricole sustenabile și producția alimentară artizanală 
răspunde cererii consumatorilor într-un mediu alimentar, permițându-le să aleagă în 
cunoștință de cauză produse locale sănătoase și de calitate.

Deși sistemul alimentar european a continuat să ofere produse sigure, accesibile ca preț și de 
înaltă calitate pe tot parcursul pandemiei de COVID-19, această criză a scos în evidență 
necesitatea unei reziliențe sporite prin reducerea dependenței în ce privește accesul la piețele 
(de export) și factorii de producție (din țări terțe), precum și la forța de muncă sezonieră și 
fluxul de bunuri în cadrul pieței unice.

Furnizarea de sprijin producătorilor primari și artizanilor alimentari în tranziție este esențială 
prin programele de sprijin personalizate din planurile strategice naționale ale PAC, dar și prin 
măsuri specifice ale cadrului juridic mai larg, care să includă norme în materie de concurență 
și combaterea practicilor comerciale neloiale, precum și permiterea flexibilității normelor 
aplicate lanțului alimentar.

În cele din urmă, viitoarea PAC pentru perioada 2022-2027 joacă un rol esențial, în special în 
conceperea și gestionarea obiectivelor și măsurilor (programe ecologice) stabilite în planurile 
strategice naționale, capacitând toți actorii din sistemul alimentar european să se angajeze în 
noi modele de afaceri ecologice, integrând criterii de sustenabilitate socială și de mediu, 
garantând în același timp viabilitatea economică și libertatea de alegere.

Raportorul Comisiei AGRI este ferm convins că axarea pe aceste elemente esențiale în 
abordarea holistică a Strategiei „De la fermă la consumator” va permite sistemului alimentar 
european să atingă obiectivul european de neutralitate climatică până în 2050.


