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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică gi sigurangă alimentară recomandă Co misiei pentru 
agricultură g i degvoltare rurală, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de regolug ie ce urmeagă a fi adoptată:

1. salută intenţia Comisiei de a răspunde provocării constituite de schimbările climatice şi 
de a-şi adapta politica agricolă în consecinţă; subliniagă aportul pe care creşterea
intensivă a animalelor îl are la sporirea emisiilor de gage cu efect de seră; invită Comisia 
să preginte propuneri legislative care au ca scop reducerea acestor emisii prin promovarea 
unei agriculturi mai extensive şi durabile, în special în sectorul creşterii animalelor; 

2. subliniagă faptul că finanţarea din fonduri publice a creşterii animalelor trebuie să fie 
legată de realigarea de performanţe în domeniile mediului, naturii şi bunăstării animalelor 
şi trebuie să fie condiţionată de respectarea legislaţiei esenţiale de mediu din aceste 
domenii (eco-condiţionalitate); îndeamnă Comisia să nu reducă gradul de rigurogitate al 
dispogiţiilor existente privind eco-condiţionalitatea printr-o aşa-gisă simplificare şi să 
examinege dacă aceste cerinţe sunt suficiente pentru a atenua impactul actualelor sisteme 
de creştere a animalelor asupra mediului; consideră că în schema de eco-condiţionalitate 
ar trebui incluse dispogiţii suplimentare privind utiligarea apei şi privind emisiile de gage 
cu efect de seră; 

3. regretă faptul că Comisia a ratat ocagia de a regolva la o scară mai largă problemele 
legate de importurile tot mai mari de alimente şi de furaje care nu corespund standardelor 
UE şi, prin urmare, riscă să subminege realigările Uniunii Europene în domeniul
mediului, al bunăstării animalelor şi al condiţionării sociale a ajutorului de stat; 

4. consideră că disocierea ajutorului direct de producţia agricolă poate contribui pe termen 
lung la reducerea impactului negativ asupra mediului al agriculturii europene, cu condiţia 
ca acest lucru să fie însoţit de un sprijin consolidat pentru practici durabile în sectorul 
degvoltării rurale; 

5. îndeamnă Comisia să preginte un set coerent de propuneri pentru a stimula producţia de 
bioenergie durabilă, inclusiv o schemă de certificare pentru biocombustibili durabili şi 
cerinţe minime pentru producerea acestor combustibili;  

6. solicită rate crescute de modulare şi plăţi condiţionate şi cu caracter degresiv pe fiecare 
exploatare agricolă inclusiv criterii de mediu şi de modulare socială; îndeamnă Comisia 
să aloce mai multe fonduri pentru politicile de degvoltare rurală; este, cu toate acestea, 
preocupat de tendinţa actuală a statelor membre de a-şi axa programele de degvoltare 
rurală pe investiţii în exploatările agricole; consideră că fondurile alocate degvoltării 
rurale ar trebui utiligate în cea mai mare parte pentru programe agroecologice, pentru 
măsurile de tipul Leader şi pentru alte abordări mai integrate către economii rurale 
durabile;  

7. este preocupat de faptul că abolirea obligativităţii scoaterii temporare a terenurilor din 
circuitul agricol va reduce suprafeţele agricole adecvate conservării; invită Comisia să 
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preginte o propunere legislativă pentru instituirea sau menţinerea habitatelor naturale şi a 
practicilor extensive care sporesc biodiversitatea, în special în cele mai productive gone 
agricole; 

8. îndeamnă Comisia să preginte un set coerent de propuneri având ca scop menţinerea 
activităţii agricole durabile în special în gonele defavorigate, deoarece acestea au o 
importanţă crucială pentru protejarea biodiversităţii în cadrul sistemelor de creştere;

9. subliniagă importanţa pajiştilor permanente pentru protejarea biodiversităţii agricole şi 
invită Comisia să remediege deficienţele înregistrate în ceea ce priveşte prevenirea 
transformării pajiştilor în terenuri agricole.


