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SUGESTII 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 

agricultură și dezvoltare rurală, care este comisie competentă, includerea următoarelor 

sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

A. întrucât politica agricolă comună (PAC) este politica cea mai integrată și cea mai reușită 

a UE, servind ca bază pentru integrarea europeană, și întrucât ar trebui să rămână o 

politică comună, cu un buget ambițios; 

B. întrucât obiectivele PAC ar trebui să fie asigurarea securității și a suveranității 

alimentare, precum și reziliența și durabilitatea sistemelor și a teritoriilor agricole ale 

UE; 

C. întrucât PAC, ca politică sectorială și comună, ar trebui să încurajeze și să consolideze 

contribuția fiecărui agricultor la rezolvarea provocărilor legate de mediu și ar trebui să 

promoveze tranziția către o agricultură care să combine standardele de performanță 

economică cu cele de mediu; 

D. întrucât măsurile de ecologizare sunt complexe și ineficiente; 

E. întrucât este nevoie de reformarea PAC pentru ca aceasta să dea rezultate pe măsura 

mizei, întrucât este imperativ să se furnizeze colegiuitorilor mijloacele pentru a-și 

exercita pe deplin misiunea în cadrul unui interval de timp reglementat și întrucât există 

incertitudini legate de Brexit; 

F. întrucât impactul pericolelor climatice și sanitare asupra activității agricole se amplifică 

și întrucât este necesar ca PAC să abordeze aceste probleme cu instrumente dedicate, 

1. solicită o PAC care să aibă ca prioritate absolută tranziția fiecărei exploatații europene 

către o întreprindere care să combine standardele de performanță economice cu cele de 

mediu; 

2. solicită menținerea integrității primului pilon, astfel cum este construit pe 

ecocondiționalitatea consolidată a măsurilor de sprijin, adaptate pentru a optimiza 

rezultatele preconizate ale fiecărui agricultor; 

3. solicită un prim pilon, definit la nivelul UE, care să recunoască importanța ajutoarelor 

directe și care să includă, ca o pondere de până la 30 % din bugetul pilonului, un regim 

contractual de stimulente în vederea trecerii la o agricultură care să combine standardele 

de performanță economică cu cele de mediu; 

4. solicită un al doilea pilon reformat, mai puțin complex și mai eficient, axat pe politici de 

dezvoltare sectorială și teritorială cu un real efect stimulativ, care să plaseze inițiativele 

agroecologice, investițiile, formarea profesională, cercetarea și inovarea în centrul 

problemelor locale; 

5. consideră că numai cu un astfel de model complementar pot fi atinse obiectivele 

ambițioase ale UE în ceea ce privește mediul și dezvoltarea rurală; 

6. consideră că PAC trebuie să includă o strategie europeană ambițioasă privind energia 
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ecologică, promovând biocombustibilii foarte durabili, bazați pe coproducția de proteină 

vegetală; 

7. solicită Comisiei să se asigure că fiecare produs agricol importat respectă aceleași 

norme sanitare și sociale pe care trebuie să le îndeplinească produsele UE; solicită 

Comisiei să efectueze o evaluare sistematică a impactului dispozițiilor referitoare la 

sectorul agricol din fiecare acord comercial și să ofere strategii specifice pentru a se 

asigura că niciun sector agricol nu va suferi ca urmare a unui acord comercial încheiat 

cu o țară terță. 

 


