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Stimate Domnule Președinte, 

Comisia mulțumește Camerei Deputaților pentru avizul său referitor la Planul de acțiune 

pentru dezvoltarea producției ecologice [COM(2021) 141 final]. 

Obiectivul acestui plan de acțiune este de a crește consumul și producția de produse 

ecologice și de a amplifica în continuare sustenabilitatea sectorului producției ecologice 

în conformitate cu Pactul verde european, Strategia „De la fermă la consumator” și 

Strategia privind biodiversitatea. Planul de acțiune sprijină obiectivul ca, până în 2030, 

pe 25 % din suprafața agricolă din UE să fie practicată agricultura ecologică, precum și 

pe acela al unei creșteri substanțiale a acvaculturii ecologice. 

Comisia este mulțumită de sprijinul pe care Camera Deputaților îl acordă planului de 

acțiune. Planul include acțiuni relevante pentru majoritatea recomandărilor formulate în 

aviz1. O parte din aceste acțiuni sunt prevăzute a fi întreprinse exclusiv la nivelul UE, în 

                                                 
1 De exemplu, în cazul recomandării 2, acțiunea 19.1 privind sprijinul pentru conservarea și utilizarea 

resurselor genetice; în cazul recomandării 4, acțiunea 1.2 privind colectarea de date privind beneficiile de 

mediu, economice și sociale ale agriculturii ecologice și ale informării cetățenilor, inclusiv a fermierilor, 

și acțiunea 1.3 privind măsurarea gradului de cunoaștere de către consumatori a logoului ecologic al 

Uniunii Europene; în cazul recomandării 5, acțiunea 14 privind stimularea prelucrării la nivel local și în 

volume reduse și încurajarea circuitelor comerciale scurte; în cazul recomandării 6, o serie de acțiuni în 

domeniul cercetării și inovării prin planul de acțiune care permit realizarea de proiecte cu participarea 

mai multor actori; în cazul recomandării 7, diferitele acțiuni din planul de acțiune care menționează 

sistemul de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS) (acțiunile 9.1, 19.3, 20.2); în cazul 

recomandării 8, acțiunea 1.2 (a se vedea mai sus), precum și acțiunea 9.2 în domeniul educației și 

formării; în cazul recomandării 9, acțiunea 2.3 privind sensibilizarea cu privire la oportunitățile de 

export; în cazul recomandării 11, acțiunea 4 privind revizuirea cadrului UE privind programele pentru 

școli, care includ activități educative; în cazul recomandării 12, acțiunea 14 (a se vedea mai sus), precum 

și acțiunea 12.2 care vizează practicile comerciale neloiale; în cazul recomandării 13, acțiunea 12.2 

privind organizațiile producătorilor ecologici și acțiunea 13 privind certificarea în grup; în cazul 

recomandării 15, acțiunea 1.2 (a se vedea mai sus).  



2 

timp ce altele presupun colaborarea cu statele membre. Unele dintre recomandări nu pot 

fi abordate prin planul de acțiune, dar pot fi abordate, de exemplu, prin măsuri de 

dezvoltare rurală în temeiul politicii agricole comune2 sau prin acțiuni la nivel național3. 

Succesul planului de acțiune, în special, dar și creșterea viitoare a sectorului producției 

ecologie, în general, vor depinde într-o mare măsură de acțiunile întreprinse la nivel 

național. Din acest motiv, Comisia a invitat statele membre să elaboreze strategii 

cuprinzătoare privind producția ecologică adaptate circumstanțelor naționale4, pe care 

să le traducă apoi în mod operațional în planurile lor strategice de acțiune pentru 

viitoarea politică agricolă comună, precum și în planuri de acțiune complementare 

privind producția ecologică. 

Creșterea continuă a sectorului producției ecologice se poate asigura numai prin acțiuni 

la toate nivelurile guvernanței publice (UE, național, regional, local), precum și de-a 

lungul lanțului valoric privat (producători ecologici, prelucrători, angrosiști, 

distribuitori cu amănuntul, etc.). 

Comisia salută sprijinul primit din partea Camerei Deputaților și așteaptă cu interes 

continuarea dialogului politic pe viitor. 

Cu deosebită considerație, 

 

 

 

Maroš Šefčovič       Janusz Wojcziechowski 

Vicepreședinte        Membru al Comisiei 

 

 

                                                 
2 De exemplu, recomandarea 3. 
3 De exemplu, recomandările 10 și 14. 
4 În conformitate cu recomandarea 16. 
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