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PROIECT DE OPINIE 

asupra COMUNICĂRII COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 

CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 

COMITETUL REGIUNILOR O Strategie „De la fermă la consumator” 

pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos şi ecologic 

[COM(2020)381] 

 

În conformitate cu prevederile art. 170, alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a fost sesizată pentru 

examinarea pe fond a Comunicării Comisiei Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor - O Strategie „De la fermă la consumator” pentru un sistem 

alimentar echitabil, sănătos şi ecologic [COM(2020)381]. 

Comunicarea prezintă strategia care să asigure tranziţia la un sistem 

alimentar durabil, astfel încât sistemul alimentar al UE să devină un standard 

global în materie de durabilitate. 

Obiectivul acesteia este de a transforma sistemele alimentare ale UE 

într-un „standard global pentru durabilitate”. 

 Astfel, agricultorii vor beneficia de o agricultură mai durabilă: 

randamente mai ridicate, metode de producție mai bine aliniate la cererea 

consumatorilor; un rol mai important în lanțul de aprovizionare cu alimente; 

noi oportunități de afaceri care rezultă din cereri noi (de exemplu, sectorul 

proteinelor vegetale sau bioeconomia); reducerea costurilor pentru producția 

și distribuția produselor alimentare datorită progreselor înregistrate în 

inovare, tehnologie și soluții digitale; oportunități suplimentare de export. 
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Pentru anul 2030 Strategia stabileşte obiective precum: reducerea cu 

50 % a utilizării pesticidelor chimice și a riscului reprezentat de acestea, 

precum și a utilizării de pesticide mai periculoase cu 50 % până în 2030; 

reducerea pierderilor de nutrienți cu cel puțin 50 %, garantând, în același 

timp, că fertilitatea solurilor nu va fi afectată; aceste măsuri vor reduce 

utilizarea îngrășămintelor cu cel puțin 20 % până în 2030; reducerea cu 50 

% a vânzărilor de substanțe antimicrobiene destinate animalelor de fermă și 

acvaculturii până în 2030; alocarea pentru agricultura ecologică a unui 

procent de 25 % din terenurile agricole până în 2030; strategia include, de 

asemenea, obiectivul ca toate zonele rurale să aibă acces la bandă largă de 

mare viteză până în 2025, pentru a permite inovarea digitală. 

Prin urmare, sunt necesare acțiuni la nivelul Uniunii Europene pentru a 

asigura coerența politicilor în Uniunea Europeană și în relațiile cu țările terțe 

și pentru a furniza instrumentele necesare pentru atingerea obiectivelor. 

Astfel, politicile UE joacă un rol important în facilitarea punerii în aplicare, 

accelerarea și sprijinirea schimbării. Bineînţeles, este esențial ca aceste 

politici ale UE să fie completate de coordonarea și sprijinirea acțiunilor 

statelor membre la nivelul UE, în vederea atingerii obiectivelor sistemelor 

alimentare durabile. 

Membrii Comisiei au dezbătut Comunicarea în ședința din data de 7 

octombrie 2020. La dezbaterile Comsiei pentru mediu şi echilibru ecologic 

au fost prezenţi deputaţii, conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să aprobe un proiect de opinie favorabil asupra Comunicării 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 

European şi Comitetul Regiunilor- O Strategie „De la fermă la consumator” 

pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos şi ecologic. 
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Consultant parlamentar, 

Andreea-Larisa Vlasin 


