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Viitorul tinerilor agricultori în cadrul reformei PAC în curs de desfăşurare  

Rezoluţia Parlamentului European din 5 iunie 2008 privind viitorul tinerilor agricultori în 

cadrul reformei PAC în curs de desfășurare (2007/2194(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Rezoluția sa din 17 ianuarie 2001 privind situația și perspectivele 

tinerilor agricultori în Uniunea Europeană1, 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 

privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală (FEADR)2, 

– având în vedere Strategia de la Lisabona, care își propune ca până în 2010 să transforme 

economia UE în cea mai competitivă și cea mai dinamică economie bazată pe cunoaștere 

din lume, 

– având în vedere rezultatele audierii publice din 26 februarie 2008, 

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A6–0182/2008), 

A. întrucât strategia de la Göteborg acordă prioritate competitivității și durabilității 

economiei UE și întrucât tinerii exploatatori agricoli pot juca un rol fundamental în 

reușita acestora; 

B. întrucât modelul UE de agricultură este multifuncțional și poate genera o dezvoltare 

durabilă în zonele rurale, grație răspândirii largi a exploatațiilor agricole; 

C. întrucât numeroase aspecte privind instalarea tinerilor agricultori și dezvoltarea 

exploatațiilor lor au dobândit noi perspective o dată cu evoluția reformei politicii agricole 

comune (PAC), dar întrucât aceste perspective nu apar în mod uniform pe teritoriul 

european, fapt ce face dificilă realizarea unei abordări strategice la nivel comunitar; 

D. întrucât, în timp ce lipsa unor statistici recente și exhaustive privind numărul de tineri 

agricultori și situația acestora în agricultura UE este regretabilă, datele Eurostat din 

2003indică faptul că în Uniunea Europeană numai 7% din agricultori au vârsta sub 35 de 

ani și întrucât acest procentaj este în scădere, în vreme ce în viitor va fi necesară o 

creștere în continuare a producției alimentare; ; 

E. întrucât următoarea revizuire a PAC („evaluarea stării de sănătate” a PAC) constituie o 

ocazie, care nu ar trebui ratată, de a orienta mai bine ajutorul către tinerii agricultori; 
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F. întrucât este convins de necesitatea instalării tinerilor într-un mod viabil și în condiții de 

trai adecvate pentru a răspunde provocărilor prezentate de securitatea energetică şi de 

securitatea aprovizionării cu alimente în cadrul UE, de creșterea economică și ocuparea 

forței de muncă în toate teritoriile rurale europene, precum și de gestionarea durabilă pe 

termen lung a spațiului rural; 

G. întrucât este convins de necesitatea unei abordări multifuncționale și ar trebui, în special, 

să existe o politică fermă de susținere a tinerilor agricultori; 

H. întrucât este extrem de important pentru zonele rurale ca tinerii să devină proprietari ai 

exploatațiilor agricole, în măsura în care agricultura continuă să fie punctul fundamental 

de sprijin pentru activitatea economică și pentru structura socială din majoritatea acestor 

zone; 

I. întrucât este clară necesitatea imperativă a unei strategii europene vizând stimularea 

formării profesionale a tinerilor agricultori după principii antreprenoriale; 

J. întrucât tinerii agricultori demonstrează un dinamism puternic în luarea deciziilor, au 

dorința de a-și asuma riscuri, de a găsi sinergii și complementaritate și de a pune în 

practică opțiuni de planificare extrem de inovatoare, care depășesc practicile agricole 

curente; 

K. întrucât, cu toate că diferitele politici elaborate pentru a susține tinerii agricultori 

contribuie la impulsionarea agriculturii UE, schimbul de generații în cazul proprietarilor 

de exploatații agricole reprezintă în continuare o provocare în UE; 

L. întrucât se constată o acumulare a dificultăților întâmpinate de tinerii producători din 

sectorul agricol, precum costurile ridicate de instalare, gradul înalt al îndatorării și 

insuficiența unor exploatații disponibile și a unor formări specifice; întrucât se observă, de 

asemenea, că politica agricolă impune din ce în ce mai multe responsabilități 

producătorilor în ceea ce privește cerințele de eco-condiționare în domenii precum 

mediul, sănătatea animalelor, bunăstarea animalelor, siguranța alimentară și conservarea 

peisajului; 

M. întrucât este nevoie de un sector agricol tânăr și dinamic, acest fapt constituind un 

element esențial pentru realizarea obiectivelor stabilite de Strategia de la Lisabona; 

N. întrucât, în conformitate cu noul regulament privind sprijinul pentru dezvoltare rurală, 

este posibil să se efectueze o programare pentru perioada de până la 31 decembrie 2013; 

O. întrucât zonele rurale reprezintă 92 % din teritoriul UE, în vreme ce populația locuiește în 

proporție de 50% la sate și 50% la oraș; 

P. întrucât schimbul de generații este necesar pentru a menține un nivel ridicat al calității 

alimentelorşi al siguranței alimentare în cadrul UE, precum și pentru independența 

alimentară a UE pe viitor; 

1. consideră că unul din obiectivele reformei PAC trebuie să fie asigurarea ameliorării 

schimbului de generații de agricultori și că, pentru realizarea acestui obiectiv, este 

deosebit de potrivită utilizarea combinată a instrumentelor primului și celui de-al doilea 

pilon care vizează stimularea, respectiv, a unei agriculturi durabile și a dezvoltării zonelor 



rurale; 

2. afirmă că favorizarea schimbului de generații de agricultori este esențială pentru a 

răspunde provocărilor de natură alimentară, energetică, ecologică și teritorială cu care se 

confruntă agricultura UE acum și în viitor; consideră că aceste provocări nu pot fi 

soluționate în ansamblul lor, satisfăcând în același timp așteptările societății, fără o 

agricultură puternică și fără existența unui număr mare de agricultori în UE; 

3. semnalează faptul că extinderea Uniunii Europene către noile state membre a sporit 

diversitatea culturală a acesteia și a favorizat creșterea diversității alimentare, oferind în 

același timp o ocazie adecvată pentru creșterea competitivității agriculturii UE prin axarea 

pe inovare continuă și pe calitatea produselor comunitare și prin evidențierea realizărilor 

producătorilor într-un domeniu important precum siguranța alimentară; 

4. este de părere că măsurile de susținere a tinerilor agricultori trebuie elaborate și puse în 

practică ținându-se seama în mod special de situația tinerilor producători din noile state 

membre; 

5. invită, prin urmare, Comisia să înainteze propuneri pentru introducerea unei etichete UE a 

calității, care va permite consumatorilor să identifice cu ușurință produsele care au fost 

obținute respectându-se standardele europene stricte în materie de mediu, bunăstare a 

animalelor și siguranță alimentară; 

6. observă că, într-un context în care calitatea este importantă, diversitatea producției și a 

produselor ar trebui să constituie un obiectiv; 

7. constată faptul că principala condiție pentru întinerirea clasei întreprinzătorilor din 

agricultură este accesul la terenuri, având în vedere prețul ridicat al acestora; 

8. consideră că, în viitor, PAC va trebui să aibă ca obiectiv înlăturarea obstacolelor care 

blochează actualmente accesul tinerilor agricultori la activitatea agricolă, făcând din 

schimbul de generații una din prioritățile sale; 

9. solicită, de asemenea, sporirea eforturilor pentru a explica publicului modelul agricol 

european, cu standardele sale ridicate în materie de mediu, bunăstare a animalelor și 

siguranță alimentară; 

10. consideră că instalarea tinerilor ce înființează sau preiau întreprinderi agricole reprezintă 

un atu major pentru UE extinsă; 

11. atrage atenţia asupra dificultăților continue legate de costurile de instalare ridicate, printre 

care se află și prețul vânzării sau arendării terenurilor agricole, precum și necesitatea de a 

investi în mod continuu în capital corporal și potențial uman pentru a realiza îmbunătăţiri 

tehnice și logistice, precum şi asupra faptului că pentru a realiza îmbunătăţiri tehnice şi 

logistice nu este suficientă cumpărarea de utilaje și instalații și că cercetarea, precum și 

accesul la rezultatele cercetărilor, sunt esențiale pentru realizarea de îmbunătăţiri; 

12. solicită Comisiei să sprijine statele membre în crearea unei bănci a terenurilor care să fie 

constituită pe baza terenurilor eliberate prin pensionarea anticipată; consideră că ar trebui 

asigurat sprijin pentru achiziția în comun de mașini și echipamente cu cost ridicat și care 

sunt rar utilizate la nivel individual; 



13. recomandă revizuirea valorii primei de instalare, care a rămas neschimbată de la 

introducerea sa și care nu mai pare a fi adaptată la nevoile agricultorilor; 

14. subliniază că o contribuție importantă la problemele cu care se confruntă tinerii 

agricultori la instalare o are prețul terenurilor și solicită Comisiei să studieze creșterea 

considerabilă a prețului terenurilor, datorată, printre altele, presiunilor urbane și 

speculațiilor; 

15. recomandă introducerea unor instrumente care să permită să se acorde prioritate, la 

transmiterea terenurilor agricole, tinerilor agricultori care inițiază o afacere în acest 

domeniu mai degrabă decât agricultorilor care își măresc exploatațiile, inclusiv un 

mecanism de pensionare anticipată, ajutor pentru achiziționare eșalonată, un mecanism de 

instalare progresivă și de închiriere a unei părți din terenuri; 

16. constată necesitatea îmbunătățirii eficacității politicilor de sprijin acordat tinerilor 

agricultori la instalare și importanța prevederii unor criterii suplimentare pentru stabilirea 

priorităților la clasamentul categoriilor de beneficiari, care să țină seama de factori 

obiectivi; 

17. invită Comisia Europeană să propună, în proiectul său legislativ privind evaluarea „stării 

de sănătate” a PAC, ca ajutoarele pentru tinerii agricultori prevăzute de legislația privind 

dezvoltarea rurală să facă parte din măsurile obligatorii incluse în planurile întocmite de 

statele membre, fapt care ar trebui să fie însoțit și de o creștere a valorii ajutorului de 

instalare; 

18. consideră că măsurile de susținere a tinerilor agricultori trebuie, de asemenea, să sprijine 

noii veniți, deoarece aceștia din urmă pot reprezenta o sursă valoroasă de reînnoire pentru 

agricultura UE; subliniază, prin urmare, că ajutoarele trebuie destinate în principal noilor 

exploatatori și nu celor care părăsesc domeniul agricol; subliniază că măsurile de 

susținere pentru preluarea unei exploatații nu trebuie să creeze denaturări ale concurenței 

între noii veniți, pe de o parte, și fiii și fiicele de agricultori, pe de altă parte; 

19. observă că pentru a evita deşertificarea zonelor agricole defavorizate, urmărind astfel 

atingerea obiectivului de coeziune teritorială al UE, este vitală favorizarea instalării 

tinerilor agricultori în zonele cu handicap natural permanent, precum insulele și munții, 

unde costurile pentru amenajare, construirea de clădiri și accesibilitate sunt mai ridicate și 

unde este adesea necesară diversificarea activităților pentru a atinge un nivel suficient de 

viabilitate; 

20. invită Comisia să efectueze o anchetă privind eficacitatea și valoarea adăugată a 

diverselor măsuri naționale și europene destinate tinerilor agricultori și să prezinte un 

raport pe această temă până la 1 iulie 2009; 

21. constată că o mare parte a tinerilor agricultori consideră că sprijinul pentru investiții și 

subvenționarea dobânzilor sunt cele mai eficace mijloace de stimulare a spiritului 

antreprenorial și de consolidare a poziției lor concurențiale; invită Comisia și statele 

membre să acorde atenția cuvenită aspectelor legate de sprijin și subvenții; 

22. solicită Comisiei să efectueze un studiu privind efectele drepturilor de producție, ale 

drepturilor la plată unică și ale drepturilor la primă de instalare privind instalarea tinerilor 

agricultori, deoarece ansamblul acestor dispozitive generează conflicte frecvente între 



generații, lucru ce se traduce printr-un acces mai dificil la aceste drepturi pentru tinerii ce 

doresc să se instaleze în agricultură; este de părere că, prin urmare, Comisia ar trebui să 

deducă concluziile corespunzătoare privind gestionarea PAC pentru a spori capacitatea de 

instalare a tinerilor; 

23. observă că, pentru o mai bună luare în considerare a creșterii costurilor de preluare a 

exploatațiilor și a dificultăților de instalare în teritoriile problematice, ar trebui ridicat 

plafonul comunitar ce limitează ajutorul la 55 000 EUR și termenul necesar alinierii la 

norme după instalare ar trebui mărit de la trei la cinci ani; 

24. atrage atenția asupra faptului că activitatea agricolă este adesea ultima activitate prezentă 

în zonele rurale și că este, prin urmare, necesar să se pună în aplicare măsuri care să 

stimuleze instalarea tinerilor agricultori, dar că, dincolo de viabilitatea exploatațiilor, sunt 

necesare eforturi pentru transformarea mediului rural într-un loc de trai atrăgător prin 

dezvoltarea accesului egal la serviciile publice (poștă, școli, transport în comun, servicii 

de sănătate etc.) și prin menținerea unui nivel acceptabil al serviciilor (comerț și artizanat, 

structuri de îngrijire a copiilor și a persoanelor în vârstă, locuințe sociale și destinate 

închirierii etc.) și al spațiilor de viață socială care să permită ruperea izolării (cafenele, 

centre culturale, centre sportive etc.); 

25. subliniază că trebuie dezvoltate instrumente care să permită tinerilor agricultori să fie 

absenți de pe exploatație pentru stagii de formare, concedii, nașteri etc. 

26. salută faptul că acordarea primei de instalare tinerilor agricultori, chiar dacă este vorba de 

o instalare parțială, este condiționată de prezentarea, din proprie inițiativă, a unui plan de 

afaceri, reprezentând un instrument care va permite, în timp, dezvoltarea activităților 

agricole și de altă natură, legate de mediul rural, pe noile lor exploatații; 

27. recomandă ca, în cadrul sistemului de ajutoare pentru prima instalare, să fie prevăzute 

stimulente pentru proprietarii care dau exploatații în arendă tinerilor agricultori și/sau 

ajutoare pentru plata arendei până în al zecelea an de la instalare; 

28. subliniază dificultatea accesului la finanțare pentru tinerii ce doresc să se instaleze în 

agricultură și utilitatea practicii creditelor subvenționate care permite tinerilor agricultori 

să ducă la bun sfârșit proiectul de instalare și să asigure continuitatea acestuia evitând o 

îndatorare prea ridicată; 

29. constată că, din cauza nivelului ridicat al îndatorării și al cheltuielilor de instalare, tinerii 

agricultori întâmpină mari dificultăți în atingerea unei bune poziții concurențiale; solicită, 

prin urmare, Comisiei și statelor membre să găsească noi soluții pentru aceste probleme 

specifice; 

30. consideră că activitatea antreprenorială a tinerilor agricultori ar trebui sprijinită prin 

dispoziții transparente, mai simple și mai puțin greoaie, precum și prin reducerea 

costurilor aferente acestora; 

31. consideră, prin urmare, că statele membre și autoritățile regionale ar trebui să analizeze 

posibilitățile de introducere sau de îmbunătățire a sistemelor care să ofere noilor 

agricultori capital inițial la tarife preferențiale; 

32. deplânge, în același timp, efectul elementelor de natură speculativă sau structurală, cum ar 



fi garanțiile necesare pentru accesul la împrumuturi, dobânzile ridicate, obstacolele de 

natură juridică sau fiscală, contribuțiile de securitate socială, precum și taxele 

administrative care împiedică atingerea unui nivel adecvat al rentabilității pământului, 

muncii și capitalului și constată necesitatea unor politici adecvate care să reducă factorii 

excesivi și denaturarea concurenței; 

33. invită Comisia și statele membre să elaboreze măsuri (fiscale) noi pentru a ajuta tinerii 

agricultori să suporte dobânzile ridicate pe care le implică achiziționarea exploatațiilor; 

invită Comisia să formuleze propuneri specifice în acest sens, în cadrul oferit de 

„evaluarea stării de sănătate” a PAC; 

34. solicită ca aplicarea unor astfel de măsuri pentru susținerea tinerilor agricultori să devină 

o dispoziție obligatorie în cadrul acțiunilor prevăzute în conformitate cu axa I a 

Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 în vederea îmbunătățirii competitivității sectorului 

agricol; 

35. își reafirmă opinia conform căreia măsurile de dezvoltare rurală ar trebui să vizeze în mod 

direct agricultorii; 

36. consideră că Comisia trebuie să analizeze ajutoarele financiare specifice în favoarea 

tinerilor agricultori în temeiul axelor 2 și 3 ale politicii de dezvoltare rurală, de exemplu 

în ceea ce privește infrastructura socială și creșterea participării tinerilor din regiunile 

rurale la piața muncii; 

37. solicită o mărire a primelor de instalare pentru agricultorii care desfășoară activități 

multiple (agricole și de altă natură), astfel încât agricultorii tineri care desfășoară numai 

activități agrare sau care suplimentează aceste activități cu alte venituri obținute în mediul 

rural să poată avea acces la primele de primă instalare; 

38. solicită statelor membre să permită accesul la primele de primă instalare tinerilor și 

tinerelor care, având o situație precară în ceea ce privește proprietatea, au nevoie de 

această primă pentru a-și adapta exploatațiile, fie desfășurând activități agricole, fie 

suplimentând aceste activități cu alte venituri, astfel încât să beneficieze de un nivel de 

viață mediu din punctul de vedere al veniturilor disponibile și al muncii; 

39. consideră că tinerii agricultori din UE ar trebui să aibă posibilitatea de a concura între ei 

pe baza unor condiții egale în cadrul UE; solicită, prin urmare, revizuirea cu prudență a 

actualului articol 69 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului1, precum și 

punerea ulterioară în aplicare a acestuia, astfel încât să se prevină orice denaturare a 

concurenței pe piața internă a UE; 

40. solicită ca toate politicile agricole și cele privind dezvoltarea rurală să fie aliniate pe 

deplin obiectivelor pe care și le-a stabilit UE în cadrul Strategiei de la Lisabona, astfel 

încât să le permită tinerilor agricultori să activeze într-un mediu economic dinamic; 

41. consideră că este necesar, în cadrul „evaluării stării de sănătate” a PAC, să fie încurajate 

stabilizarea și securitatea veniturilor agricole, condiție esențială pentru schimbul de 

generații în agricultură, prin desfășurarea la nivel european de instrumente inovatoare de 

gestionare a riscurilor și a crizelor pentru a face față fluctuațiilor de pe piață și volatilității 
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mărite a prețurilor; 

42. consideră că este importantă realizarea unei simplificări autentice și a unei transparențe 

mai mari în ceea ce privește aplicarea instrumentelor și măsurilor destinate tinerilor 

agricultori care desfășoară activități agricole, chiar și atunci când acestea sunt 

suplimentate cu alte activități decât cele agricole, legate de mediul rural, necesare pentru 

asigurarea viabilității exploatației; 

43. evidențiază faptul că ar trebui să se evite dezavantajarea agricultorilor care nu mai sunt 

considerați tineri agricultori dar care vor continua să fie activi pe termen mediu și se 

confruntă, de asemenea, cu provocări noi; 

44. atrage atenția asupra faptului că exigențele sporite cu care se confruntă „întreprinzătorii 

de mâine” impun necesitatea intensificării sistematice a formării profesionale pentru a 

asigura un transfer autentic al cunoștințelor de la cercetarea din domeniul agriculturii 

către practica agricolă; 

45. consideră, în ceea ce privește succesiunea, că este necesară prevederea unei legislații care 

să vizeze păstrarea integrității exploatației, în vederea realizării atât a economiilor de 

scară, cât și a celor de gamă; succesiunea care implică persoane ce nu fac parte din 

familie ar trebui facilitată pentru a fi menținute exploatațiile și pentru a le permite 

tinerilor antreprenori cu formare în domeniul agricol să devină agricultori; 

46. consideră că mecanismele naționale de pensionare anticipată nu ar trebui aplicate decât în 

condițiile în care exploatația agricultorului care iese la pensie este preluată de un tânăr 

agricultor sau, în mod alternativ, că agricultorul care iese la pensie ar trebui să beneficieze 

de o bonificaţie în acest caz; 

47. consideră că planurile de ansamblu pentru instalare și pentru dezvoltarea exploatațiilor ar 

trebui să conțină măsuri specifice de recunoaștere juridică a tinerilor agricultori, 

garantând astfel egalitatea de drepturi sociale între bărbați și femei; consideră, în această 

privință, că este de importanță vitală menținerea în zonele rurale a unor servicii esențiale, 

cum ar fi creșele, grădinițele sau asistentele maternale; atrage atenția în mod deosebit, în 

această privință, asupra importanței furnizării de informații referitoare la situația 

partenerilor agricultorilor care îi ajută pe aceștia din urmă; 

48. constată că particularitățile și diversitatea socială și culturală reprezintă elemente-cheie în 

cadrul politicii de promovare a producției, precum și identificarea cu un teritoriu precis și 

cu excelența în metodele de producție, după cum arată reputația și succesul produselor 

agricole cu indicație geografică protejată sau etichetate; 

49. atrage atenția asupra faptului că educația în domeniul alimentației, care poate fi oferită de 

tinerii agricultori, favorizează o alimentație corectă spre binele sănătății umane și al 

societății în general și salută în mod explicit activitățile în acest sens, ca de exemplu 

programul „Tellus” al Consiliului European al Tinerilor Agricultori (CEJA) sau proiectele 

pilot transnaționale, cum ar fi „Schüler auf dem Bauernhof”(„elevi la fermă”); 

50. subliniază necesitatea informațiilor de specialitate legate de știința alimentelor și 

alimentației în toate formele activității didactice; 

51. consideră că este necesară promovarea meseriei de agricultor și a serviciilor pe care le 



aduce societății dincolo de activitatea de producție, în scopul de a atrage în această 

profesie mai mulți tineri, în special tineri proveniți dintr-un mediu neagricol; 

52. consideră că promovarea meseriei de agricultor ar trebui să implice, de asemenea, o mai 

bună comunicare privind conținutul PAC către marele public și, prin urmare, către 

consumatori în ceea ce privește exigențele sanitare, de mediu și de bunăstare a animalelor, 

condiționalitatea ajutorului, multifuncționalitatea, calitatea producției UE, contribuția la 

lupta împotriva schimbărilor climatice, independența alimentară și provocările viitoare 

privind alimentația unei populații mondiale care se prognozează că va atinge nouă 

miliarde în 2050; 

53. solicită ca preferința comunitară să fie consolidată pentru a garanta consumatorilor 

europeni calitatea sanitară și de mediu a produselor pe care le cumpără și pentru a 

compensa agricultorii UE supuși concurenței din partea țărilor terțe care nu respectă 

același nivel al exigențelor sanitare, de mediu și sociale; 

54. consideră că tinerilor agricultori trebuie să li se asigure cele mai bune condiții pentru a 

putea profita de o flexibilitate mai mare a cererii pentru bunurile și serviciile legate de 

activitatea agricolă, precum și de o mai mare deschidere la nivel internațional a piețelor 

emergente, în perspectiva conducerii unor negocieri multilaterale; consideră deci că este 

importantă negocierea de către Comisie, în cadrul OMC, a unui acord care să ofere o 

marjă suficientă sectorului agricol pentru a rămâne competitiv în raport cu țările terțe și 

care să garanteze astfel un viitor pentru tinerii agricultori; adaugă că luarea în considerare, 

în acest context, a aspectelor non-comerciale este de o importanță capitală; 

55. consideră că tinerii agricultori ar trebui să aibă posibilitatea de a concura cu agricultori 

din afara UE în condiții echitabile; invită, prin urmare, Comisia să acorde prioritate 

recunoașterii preocupărilor necomerciale drept criterii de import atât în cadrul 

negocierilor comerciale multilaterale, cât și al celor bilaterale; 

56. constată, în perspectiva unei planificări pe termen mediu și lung, că este necesar ca noua 

generație de agricultori să își asume răspunderea în ceea ce privește lupta împotriva 

schimbărilor climatice, să acționeze în deplin respect al mediului înconjurător și să 

contribuie activ la protecția mediului și la reducerea emisiilor de CO2 prin producerea de 

surse de energie ecologice, mai ales prin producerea de biomasă și exploatarea 

instalațiilor de biogaz; 

57. subliniază faptul că tinerii agricultori se confruntă cu o dublă provocare: pe de o parte, să 

pună în practică măsuri de ameliorare a practicilor agricole și să asigure durabilitatea și 

viabilitatea acestora și, pe de altă parte, să permită agriculturii să joace un rol esențial în 

gestionarea aspectelor de mediu și, prin urmare, să devină un sector de vârf în combaterea 

schimbărilor climatice; subliniază că pentru a atinge acest obiectiv politicile și măsurile 

trebuie să ofere tinerilor agricultori perspective pe termen lung și durabile, iar eforturile 

depuse de aceștia pentru protecția mediu trebuie să fie sprijinite financiar; 

58. constată că agricultura și silvicultura reprezintă singurele exemple de activitate 

economică care captează, datorită fotosintezei, dioxid de carbon, fapt ce conferă o 

importanță și mai mare necesității de a menține activitatea agricolă; 

59. subliniază importanța reorientării cercetării aplicate din sectorul agricol în conformitate 

cu reforma PAC, a favorizării transferurilor de tehnologie și a ameliorării accesului 



agricultorilor la rezultatele cercetărilor și la cele mai recente inovații privind modalitățile 

și instrumentele de producție; consideră că este necesar ca agricultorii UE să aibă un 

acces mai bun la rezultatele cercetării prin intermediul creării unor rețele pentru schimbul 

de date provenite din activitatea de cercetare și al coordonării activităților de cercetare la 

nivel național și al UE; 

60. constată importanța capitală a schimburilor dintre oamenii de știință și agricultori, pentru 

a putea aplica în practică rezultatele cercetărilor și pentru ca cercetarea să corespundă 

nevoilor sectorului agricol; 

61. subliniază că este în interesul economic (îmbunătățirea productivității) și de mediu 

(actualizarea cunoștințelor în domeniul practicilor „verzi”) al Uniunii să intensifice 

sprijinul acordat formării agricultorilor pe întregul parcurs al vieții lor profesionale; 

încurajează în special programele ce favorizează mobilitatea tinerilor agricultori în cadrul 

UE (printre care se numără Leonardo); insistă în mod special asupra necesității de a crea 

instrumente care să permită agricultorilor să fie absenți de pe exploatație pe durata 

formărilor respective; 

62. propune inițierea unui program pentru tinerii agricultori privind schimbul de bune practici 

în domeniul agricol; 

63. consideră că este necesară stabilirea unui program de schimb pentru tinerii agricultori 

care să faciliteze partajarea de bune practici, precum și a unei rețele de formare 

profesională, în cadrul căreia informațiile în domenii cum ar fi durabilitatea, bioenergia, 

schimbările climatice și competitivitatea sunt esențiale; consideră că acest lucru ar trebui 

să pregătească tinerii agricultori pentru noile sfidări pe care le vor avea de înfruntat în 

domeniile agricol și alimentar; 

64. solicită elaborarea unui proiect pilot pentru a facilita programul de schimburi dintre tineri 

agricultori din țările în curs de dezvoltare și tineri agricultori din UE pentru a le permite 

acestora să dobândească în mod direct cunoștințe despre funcționarea piețelor respective, 

despre modul în care utilizează tehnologia, cât și despre metodele acestora de adaptare la 

condițiile climatice existente; 

65. sugerează să se garanteze conservarea, perfecționarea și difuzarea practicilor de producție 

legate de particularitățile unei zone geografice sau ale patrimoniului cultural din UE; 

66. consideră că subiectul menținerii proprietății agricole este strâns legat de cel al instalării 

tinerilor agricultori și că trebuie pusă în practică o politică care să permită, în timpul 

atribuirii terenurilor, să se acorde prioritate tinerilor care se instalează în acest domeniu; 

invită Comisia să redacteze un raport privind problema funciară legată de preluarea 

exploatațiilor de către tineri; 

67. consideră că este necesar un sprijin mai eficient în cazul instalării sub formă de societate 

prin introducerea unor măsuri specifice pentru acest mod de instalare, care să permită nu 

numai scăderea costurilor de instalare pentru tinerii agricultori, ci și o organizare a muncii 

într-o manieră care să sporească viabilitatea exploatațiilor; 

 

68. recomandă sporirea flexibilității procedurilor de instalare și de transmitere a exploatațiilor 



prin următoarele mijloace: instalarea progresivă, posibilitatea validării experienței 

profesionale anterioare a candidatului la instalare atunci când acesta nu dispune de nivelul 

de formare necesar, derogarea de la condiția privind vârsta atunci când candidatul 

prezintă un proiect de instalare viabil, în special în zonele agricole defavorizate etc.; 

69. consideră că trebuie luate măsurile necesare pentru a sprijini, a asista și a consilia tinerii 

agricultori în cadrul mecanismului de primă instalare, în scopul sporirii numărului 

cazurilor încununate de succes și, în același timp al diminuării sau al eliminării situațiilor 

de abandon sau chiar de faliment; 

70. propune stabilirea unui An european al dialogului între sate și orașe; 

71. solicită Comisiei să sprijine tinerii agricultori care doresc să devină întreprinzători, în 

principal printr-o politică fiabilă, prin proceduri administrative adaptate realităților de pe 

teren și prin acordarea, în cel mai înalt grad posibil, de asistență în activitatea de gestiune 

a întreprinderii; 

72. solicită Comisiei să prezinte un raport intermediar privind situația tinerilor agricultori și 

să consulte, într-un termen rezonabil, organizațiile de tineri agricultori vizate;  

73. subliniază necesitatea sprijinirii tinerilor agricultori în anii imediat următori instalării lor 

și necesitatea creării unui fond de rezervă specific, care să-i ajute să depășească 

evenimentele imprevizibile din cursul instalării, cum ar fi fenomene climatice grave care 

distrug recoltele sau o creștere accentuată a cheltuielilor; 

74. invită Comisia să analizeze metode pentru schimbul de bune practici privind tehnicile 

agricole inovatoare și administrarea exploatațiilor între noii agricultori de pe întreg 

teritoriul Europei; 

75. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei. 


