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- Parlamentul European: comisie competentă pentru raport – Comisia pentru agricultură și 

dezvoltare rurală (AGRI); comisii competente pentru aviz –Comisia pentru mediu, sănătate 
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Comisia pentru resurse naturale a Comitetului Regiunilor urmează să aibă un schimb de opinii 

cu privire la planul de acțiune la 20 mai 2021. 

De asemenea, Comitetul Economic și Social European va adopta o poziție în cadrul sesiunii 

plenare din 22-23 septembrie 2021. 

Reuniunea Consiliului pentru agricultură și pescuit din 19 iulie 2021 a avut pe ordinea de zi 

adoptarea concluziilor privind planul de acțiune pentru dezvoltarea producției ecologice. 

 

1. CONTEXT 

Agricultura se află în centrul Pactului ecologic european și are un rol esențial de jucat 

în tranziția către un sistem alimentar mai durabil.  

Agricultura ecologică este o metodă agricolă care are ca scop producerea de alimente 

folosind substanțe și procese naturale. Aceasta înseamnă că agricultura ecologică tinde să aibă 

un impact limitat asupra mediului, deoarece încurajează utilizarea responsabilă a energiei și a 

resurselor naturale; menținerea biodiversității; conservarea echilibrelor ecologice regionale; 

îmbunătățirea fertilității solului și menținerea calității apei. În plus, normele privind agricultura 

ecologică încurajează un nivel ridicat de bunăstare a animalelor și impun agricultorilor să 

răspundă nevoilor comportamentale specifice ale animalelor. 

Agricultura ecologică este sprijinită de politica agricolă comună (PAC) și de politica 

UE în domeniul acvaculturii, care poate contribui la realizarea ambiției Pactului ecologic 

european. În special, aceasta joacă un rol în tranziția către producția și consumul durabil de 

alimente și contribuie la protejarea naturii și inversarea degradării ecosistemelor. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_141_RO_ACT2.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/agri/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/envi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/pech/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2021)0141&l=en
https://www.eesc.europa.eu/ro/our-work/opinions-information-reports/opinions/action-plan-development-eu-organic-production
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10710-2021-INIT/ro/pdf
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2. CONSULTAREA PUBLICĂ  (4 septembrie 2020 – 27 noiembrie 2020) 

Comisia Europeană a organizat o consultare publică, între 4 septembrie și 27 noiembrie 

2020, pentru a aduna punctele de vedere ale părților interesate cu privire la provocările și 

oportunitățile de dezvoltare a producției și consumului ecologic în UE.  

La 3 martie 2021, Comisia Europeană a publicat un raport de sinteză, pe baza unei 

analize a 840 de răspunsuri la consultarea organizațiilor, a părților interesate și a cetățenilor. 

Cetățenii UE au furnizat cea mai mare parte a contribuțiilor la această consultare, reprezentând 

52 % din totalul respondenților (437 răspunsuri), urmate de întreprinderi (16 % – 133 

răspunsuri) și asociații de întreprinderi (8 % – 69 răspunsuri). ONG-urile au prezentat 51 de 

răspunsuri. Peste trei sferturi dintre respondenți (78 %) au recunoscut existența obstacolelor în 

calea creșterii producției și a consumului de alimente ecologice în UE. Obstacolele identificate 

au fost: insuficientele stimulente financiare pentru ca producătorii să își transforme producția 

într-una ecologică, concurența cu alte sisteme de producție  și gradul scăzut de conștientizare 

a consumatorilor cu privire la beneficiile producției ecologice pentru climă și mediu. 

 

3. PREZENTAREA COMUNICĂRII 

Comisia a prezentat, la 25 martie 2021, un Plan de acțiune pentru dezvoltarea producției 

ecologice. 

Ca parte a angajamentelor asumate prin Pactul ecologic european și ca urmare a 

Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030 și a Strategiei de la fermă la consumator, 

Comisia Europeană a prevăzut în programul de lucru pentru 2021 intenția de a stimula 

producția ecologică și de a pregăti un plan de acțiune pentru dezvoltarea producției ecologice 

în perspectiva anului 2030. Totodată, Comisia s-a angajat să atingă obiectivul ca 25 % din 

terenurile agricole ale UE să fie alocate agriculturii ecologice până în 20301, precum și o 

dezvoltare semnificativă a acvaculturii ecologice. Aceste obiective vizează îmbunătățirea 

sustenabilității sistemului alimentar și inversarea pierderii biodiversității.  

Noul plan de acțiune vizează atingerea obiectivului ca, până în 2030, pe 25 % din 

terenurile agricole, să se practice agricultura ecologică, simultan cu o creștere semnificativă a 

acvaculturii ecologice. Domeniul său de aplicare este mai larg, acoperind întregul lanț valoric, 

implicând o gamă largă de părți interesate. Acesta mobilizează politica agricolă comună (PAC), 

dar și programe și instrumente din afara PAC, precum Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime pentru perioada 2021-2027 și se bazează pe planul de acțiune2 pentru perioada 2014-

2020, care a abordat deja unele dintre problemele identificate prin revizuirea politicii ecologice 

a UE, care a dus la adoptarea Regulamentului (UE) 2018/848 privind producția ecologică și 

etichetarea produselor ecologice. Toate cele 18 de acțiuni din perioada 2014-2020 au fost puse 

în aplicare pe deplin.  

Prima secțiune a noului plan de acțiune se concentrează asupra modalităților de creștere 

a consumului de produse ecologice. Printre acestea, Comisia subliniază importanța informării 

și comunicării cu privire la agricultura ecologică și la beneficiile acesteia. În acest scop, ea va 

colecta, în permanență, date cu privire la beneficiile ecologice, economice și sociale ale 

agriculturii ecologice și le va prezenta prin intermediul rețelelor de socializare. De asemenea, 

va efectua periodic sondaje privind sensibilizarea consumatorilor cu privire la sigla ecologică 

                                                           
1 În prezent, aproximativ 8,5 % din suprafața agricolă a UE este cultivată ecologic. Există diferențe 

semnificative între statele membre, de la 0,5 % (în cazul Maltei) la peste 25 % în Austria.  
2 A se vedea COM(2014)179 și pagina de examinare parlamentară și fișa de analiză DUE privind 

revizuirea cadrului legal şi politic al UE referitor la producţia ecologică. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12555-Organic-farming-action-plan-for-the-development-of-EU-org/public-consultation_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_ro
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_690_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2014/COM_2014_179_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32018R0848
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=353
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2014/fi_1655.pdf
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a UE. Pentru a stimula consumul, planul de acțiune include, de asemenea, promovarea, prin 

campanii, a consumului de produse ecologice, stimularea utilizării produselor ecologice în 

cantine publice și creșterea distribuției de produse ecologice în cadrul programului școlar al 

UE. În plus, în documentul privind planul de acțiune se recunoaște că, pentru a crește consumul, 

este esențial să se consolideze lupta împotriva practicilor frauduloase și să se îmbunătățească 

trasabilitatea produselor în cadrul lanțului de aprovizionare. Comisia va colabora îndeaproape 

cu statele membre pentru a elabora și a pune în aplicare o politică de prevenție a fraudei 

ecologice și pentru a menține un sistem solid de control. În ceea ce privește trasabilitatea, una 

dintre acțiuni constă în dezvoltarea unei baze de date pentru toți producătorii europeni 

certificați ecologic, care va fi extinsă ulterior la țările terțe.  

A doua secțiune a planului de acțiune propune acțiuni concrete pentru a încuraja 

creșterea producției ecologice. Comisia va efectua rapoarte periodice privind producția 

ecologică și cu accent pe intensificarea colectării de date din piață. În plus, Comisia, în 

colaborare cu părțile interesate, va analiza îmbunătățirea organizării lanțurilor de aprovizionare 

din sectorul ecologic și va consolida poziția agricultorilor ecologici în cadrul lanțului de 

aprovizionare cu alimente. Comisia vizează, de asemenea, promovarea prelucrării locale și la 

scară mică. Acest lucru este esențial pentru ca lanțurile de aprovizionare să fie organizate și 

eficiente pentru produsele ecologice și pentru a se asigura că micii producători pot găsi un 

punct de desfacere pentru producția lor. Comisia va sprijini cercetarea și inovarea, în vederea 

îmbunătățirii nutriției animalelor în conformitate cu normele ecologice. Se va concentra pe 

creșterea disponibilității furajelor de origine locală, precum și pe găsirea unor surse alternative 

de proteine pentru a se asigura o alimentație durabilă și diversificată.  

Secțiunea finală a planului de acțiune subliniază dezideratul ca agricultura ecologică să 

ofere un exemplu pentru tranziția către o agricultură și o acvacultură durabile. În acest scop, 

Comisia va investi în cercetare și inovare în diferite domenii, cum ar fi conservarea și utilizarea 

resurselor genetice, activitățile de reproducere și disponibilitatea semințelor organice. Pentru a 

permite o astfel de cercetare, planul de acțiune prevede alocarea a cel puțin 30 % din finanțarea 

Orizont Europa pentru agricultură, silvicultură și zone rurale. În plus, Orizont Europa va 

continua să ofere oportunități pentru sprijinirea cercetării și inovării în domeniul acvaculturii 

ecologice. Comisia va înființa o rețea pilot de ferme ecologice, care să producă un impact 

pozitiv asupra climei și care au ca scop schimbul de bune practici și reducerea, în continuare, 

a amprentei de carbon a agriculturii ecologice. Asigurarea unei utilizări mai eficiente a 

resurselor reprezintă o prioritate pentru sectoarele agriculturii și acvaculturii în ansamblu. 

Comisia va elabora orientări pentru a reduce la minimum utilizarea materialelor plastice și va 

promova utilizarea eficientă a apei și energiei.  

Agricultura ecologică este abordată în mod specific în recomandările adresate statelor 

membre cu privire la cele nouă obiective specifice ale PAC. În aceste recomandări3, Comisia 

Europeană solicită statelor membre să stabilească valori naționale explicite pentru obiectivul 

lor în domeniul ecologic, ținând seama de situația lor specifică. Totodată, fiecare stat membru 

trebuie să dezvolte, cât mai curând posibil, propria strategie națională privind agricultura 

ecologică, bazându-se pe o analiza cuprinzătoare a sectorului, cu acțiuni conexe, stimulente, 

termene limită și obiective naționale. Toate statele membre trebuie să contribuie la atingerea 

obiectivului la nivelul UE prin stabilirea unei ponderi a agriculturii ecologice până în 2030, 

având în vedere diferitele puncte de plecare. În plus, Comisia va monitoriza în fiecare an 

strategiile naționale, oferind posibilitatea de a evalua progresele înregistrate și de a discuta 

punerea în aplicare a acțiunilor propuse. Pentru a supraveghea progresele înregistrate în 

aplicarea planului de acțiune european, Comisia va organiza reuniuni publice anuale de 

                                                           
3 A se vedea fișa de informare a Direcției pentru Uniunea Europeană. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2021/fi_3066.pdf
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monitorizare cu participarea unor reprezentanți ai Parlamentului European, ai statelor membre 

și ai părților interesate. Vor fi efectuate rapoarte bianuale privind progresele înregistrate și o 

evaluare intermediară a planului de acțiune în 2024. 

 

4.POZIȚII ALE INSTITUȚIILOR UE 

4.1  Parlamentul European 

 Dezbaterea Comisiei AGRI cu privire la planul de acțiune 

Comisiei AGRI a PE a organizat o dezbatere cu privire la planul de acțiune în cadrul 

reuniunii sale din 14-15 aprilie 2021. La această dezbatere a participat și Janusz 

Wojciechowski, responsabilul european pentru agricultură. Membrii au salutat propunerile, dar 

și-au exprimat îngrijorarea cu privire la punerea în aplicare a planului de către agricultori, 

ridicând mai multe probleme printre care: modul în care se poate atinge obiectivul de 25 % din 

terenurile agricole ale UE dedicate agriculturii ecologice; costurile de producție; provocările 

cu care se confruntă diferite state membre, rolul inovării; aspecte legate de distribuție și piețe 

în afara UE.  

 Rezoluţia Parlamentului European din 30 mai 2018 referitoare la viitorul sectorului 

alimentar și al agriculturii (2018/2037(INI))  

În această rezoluție PE reamintește cât de important este să li se dea fermierilor locali 

posibilitatea de a avansa în lanțul valoric, oferindu-li-se ajutor și sprijin pentru cultivarea de 

produse ecologice și cu o valoare adăugată, precum și cele mai recente cunoștințe și tehnologii, 

deoarece pentru realizarea sustenabilității sunt necesare măsuri directe menite să conserve, să 

protejeze și să dezvolte resursele naturale. 

4.2 Reuniuni la nivelul Consiliului UE 

 La Videoconferința informală a miniștrilor agriculturii din 26 aprilie 2021, 

Președinția portugheză a Consiliului UE4 a furnizat miniștrilor informații actualizate cu privire 

la progresele înregistrate în cadrul negocierilor interinstituționale cu privire la pachetul de 

reformă a PAC și a solicitat orientări din partea acestora cu privire la o propunere de compromis 

privind arhitectura verde. Un element central al propunerii de compromis a președinției este 

creșterea sumelor rezervate pentru programele ecologice, în comparație cu abordarea generală 

a Consiliului (creștere progresivă, începând cu 22% în 2023 și ajungând la 25% în 2025), și 

păstrarea flexibilităților financiare (de exemplu a perioadei inițiale de învățare pentru statele 

membre). Mulți miniștri și-au exprimat disponibilitatea de a analiza propunerea privind 

creșterea sumelor rezervate pentru programele ecologice; unii miniștri au exprimat preocupări, 

solicitând președinției să respecte abordarea generală a Consiliului și procentul de 20% rezervat 

pentru programele ecologice. Toți miniștrii și-au exprimat preferința fără echivoc pentru 

menținerea flexibilității în cadrul arhitecturii verzi apărând elemente precum perioada inițială 

de învățare și posibilitatea de a transfera fonduri între piloni, astfel încât să se evite pierderea 

fondurilor necheltuite. 

 

 La 20 iulie 2020, în cadrul reuniunii Consiliului pentru agricultură și pescuit a avut 

loc un prim schimb de opinii cu privire la Strategia „De la fermă la consumator”. Comisia 

Europeană a reiterat importanța includerii obiectivelor și țintelor strategiei în viitoarele planuri 

                                                           
4 Președinția portugheză a Consiliului UE este optimistă cu privire la șansele de a ajunge la un acord 

privind noua politică agricolă comună (PAC) în luna mai 2021. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-agriculture-and-rural-development_20210414-1645-COMMITTEE-AGRI_vd
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0224_RO.pdf
https://www.2021portugal.eu/en/news/common-agricultural-policy-we-are-on-the-right-way-towards-an-agreement/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/agrifish/2020/07/20/
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strategice naționale din cadrul PAC, prin intermediul recomandărilor specifice fiecărei țări. Cu 

un larg consens, miniștrii au solicitat să se dea dovadă de transparență, flexibilitate și rapiditate 

în procesul de publicare și de reflectare a acestor recomandări în planurile strategice naționale 

ale fiecărui stat membru. 

 În octombrie 2020, în cadrul reuniunii Consiliului pentru agricultură și pescuit au 

fost adoptate concluzii cu privire la Strategia „De la fermă la consumator”, asumându-și 

obiectivul de dezvoltare a unui sistem alimentar european durabil, de la producție până la 

consum. Concluziile transmit un triplu mesaj politic din partea statelor membre, care au 

convenit să asigure: 

– produse alimentare suficiente și accesibile ca preț, contribuind în același timp 

la realizarea neutralității climatice a UE până în 2050; 

– un venit echitabil și un sprijin puternic pentru producătorii primari; 

– competitivitatea agriculturii UE la nivel mondial. 

 În iulie 2021, în cadrul reuniunii Consiliului pentru agricultură și pescuit, miniștrii 

și-au exprimat sprijinul pentru planul de acțiune al Comisiei pentru dezvoltarea producției 

ecologice. Numeroase delegații au luat cuvântul pentru a evidenția o serie de aspecte ale 

planului, inclusiv necesitatea de a stimula cererea de produse ecologice prin sensibilizarea 

consumatorilor și încurajarea instituțiilor publice, cum ar fi școlile, să furnizeze alimente 

ecologice în cantinele lor. O serie de state membre au subliniat, de asemenea, punctele de 

plecare diferite ale statelor membre și necesitatea de a se ține seama de aceste diferențe. 

4.3 Comitetul European al Regiunilor (CoR) 

În cadrul celei de-a 142-a sesiune plenară a CoR a fost adoptat un aviz referitor la 

agroecologie. 

Acesta propune ca viitoarea PAC să promoveze într-o și mai mare măsură practicile 

agroecologice cum ar fi diversificarea culturilor, rotația acestora pe perioade lungi, gardurile 

vii, cultivarea plantelor leguminoase, acoperirea constantă a solurilor, combinarea policulturii 

cu creșterea animalelor. Totodată recomandă statelor membre să introducă un sistem de 

stimulente și contrastimulente ca parte a programelor ecologice ale noii politici agricole 

comune și, de asemenea, măsuri precum: o reducere de TVA la produsele ecologice, locale și 

de sezon, un tichet de masă „de proximitate” pentru aceste produse, utilizarea unui procent 

semnificativ de produse ecologice, locale și de sezon în alimentația publică. 

4.4 Opinia Camerei Deputaților privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor n plan 

de acțiune pentru viitorul producției ecologice în UE COM(2014)179 – 62/19.11.20145 

Camera Deputaților constată că prin planul de acțiune se aduc perfecționări binevenite 

reglementării producției ecologice în Uniunea Europeană. 

În aprilie 2015 Comisia Europeană a oferit un răspuns la această opinie. 

 

4.5 Poziția României 

Programul de guvernare 2020 - 2024 – Capitolul referitor la agricultură și dezvoltare rurală  

Suprafața cultivată în sistem ecologic este încă redusă. În anul 2019, în România, doar 

2,43 % din suprafața agricolă utilizată a fost cultivată în sistem ecologic, comparativ cu aprox. 

7% în UE 28.  

Din suprafața totală cultivată, ponderea cea mai mare o dețin cerealele - 32,07% urmate 

                                                           
5 A se consulta pagina de examinare parlamentară a COM (2014)179. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/agrifish/2020/10/19-20/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12099-2020-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/51412/st10952-ro21_v2.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10788-2021-INIT/ro/pdf
https://cor.europa.eu/ro/events/Pages/142nd-cor-plenary-session.aspx
https://cor.europa.eu/RO/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-3137-2020
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-1392004397/HCD_62_179_180.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F538957350/Rasp_CE_180_2014.pdf
https://www.madr.ro/docs/minister/2021/Program_de_guvernare_2020_2024-guv-catu.pdf
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=353
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de culturile permanente pășuni și fânețe - 24,33% și culturi industriale. Numărul redus al 

unităților de procesare în sistem ecologic (191 în anul 2019), în condițiile unei cereri în creștere 

a consumatorilor pentru produse care să corespundă orientării lor către o dietă cu un aport 

adecvat de elemente nutritive, necesită stimularea investițiilor în vederea obținerii de produse 

calitative care să permită un stil de viață sănătos. 

Măsurile propuse în programul de guvernare sunt următoarele: 

– acordarea de sprijin financiar pentru suprafețele cultivate în sistem ecologic care 

vizează o țintă de 20% din suprafața agricolă a României în anul 2027, prin 

conversia pajiștilor preponderent din zonele montane și colinare la sistemul 

ecologic, a suprafețelor din zonele de agromediu și din zonele cu constrângeri 

specifice și naturale;  

– susținerea investițiilor în fermele ecologice care integrează funcția de procesare, 

funcția agropedagogică, funcția agroturistică, precum și alte scheme de calitate; 

– dezvoltarea unei ecoscheme pentru a preveni pierderile financiare in cazul 

împădurii naturale a pajiștilor care nu sunt necesare comunității. 

 

 

5. Linkuri utile: 

 Comunicat de presă al CE; 

 Întrebări și răspunsuri; 

 Fișă informativă privind sectorul agriculturii ecologice 
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_1275
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1277
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/factsheet-eu-organic-action-plan_en.pdf

