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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000034/2022
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Colm Markey
în numele Grupului PPE

Subiect: Nevoia urgentă a unei strategii a UE privind îngrășămintele pentru a asigura securitatea 
alimentară în Europa

Agricultura europeană se confruntă cu o criză iminentă. În acest an, disponibilitatea limitată a 
îngrășămintelor a dus la epuizarea rezervelor reziduale de îngrășăminte din soluri, ceea ce reprezintă 
o amenințare gravă la adresa producției alimentare europene. Pentru a proteja securitatea alimentară 
pe continent, trebuie soluționată urgent penuria actuală de îngrășăminte pe termen scurt și este 
necesar ca agricultura europeană să înceapă să nu mai depindă de îngrășămintele sintetice pe 
termen mediu și lung. Această tranziție va necesita timp și o strategie cuprinzătoare și evaluată din 
punctul de vedere al riscurilor.

Pe termen scurt, trebuie să asigurăm o aprovizionare adecvată cu îngrășăminte pentru fermierii 
noștri. Există o serie de opțiuni disponibile, cum ar fi aprovizionarea cu produse în afara UE sau 
importul de materii prime necesare pentru producția de îngrășăminte, ridicarea măsurilor antidumping 
și sprijinirea financiară a tranziției către metode naturale, cum ar fi utilizarea trifoiului și a altor soluții 
de fixare a azotului.

Comisia trebuie să acționeze acum pentru a elimina costurile nesustenabile ale factorilor de producție 
cu care se confruntă fermierii. Previziunile economice indică o înrăutățire a acestei probleme în lunile 
următoare, cu creșteri suplimentare ale costurilor pentru fermieri în contextul unei inflații ridicate. 
Nivelul actual ridicat al prețurilor la alimente se datorează în mare parte impactului costurilor ridicate 
ale îngrășămintelor. Pentru a evita noi presiuni inflaționiste, este necesară o strategie clară pentru a 
oferi imediat încredere și securitate pieței.

1. Va elabora Comisia o strategie privind soluționarea penuriei de îngrășăminte în UE?

2. Intenționează Comisia să elimine taxele antidumping asupra importurilor de îngrășăminte?

3. Poate Comisia să clarifice dacă este mai rentabil să se importe îngrășăminte din țări terțe sau să 
se importe gaze din țări terțe pentru producția de îngrășăminte în Europa?
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