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Stimate Domnule Președinte,  

Comisia mulțumește Camerei Deputaților pentru opinia sa referitoare la Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Garantarea securității 

alimentare și consolidarea rezilienței sistemelor alimentare – COM (2022) 133 final 

(denumită în continuare „Comunicarea privind securitatea alimentară”). 

Comunicarea privind securitatea alimentară face parte dintr-un pachet mai amplu de 

măsuri ambițioase menite să răspundă consecințelor agresiunii Rusiei împotriva 

Ucrainei. Această comunicare prezintă răspunsul Comisiei la invitația formulată de 

Consiliul European, în declarația sa de la Versailles din 10 și 11 martie 2022, de a 

propune opțiuni pentru a aborda creșterea prețurilor la alimente și chestiunea securității 

alimentare la nivel mondial. 

Comunicarea privind securitatea alimentară stabilește măsuri pe termen scurt pentru 

sprijinirea securității alimentare și a agriculturii în Ucraina, a securității alimentare la 

nivel mondial, precum și a producătorilor și consumatorilor din UE. De asemenea, 

comunicarea lansează un apel la abordarea deficiențelor puse în evidență de criza 

actuală astfel încât să se realizeze o consolidare a tranziției către sisteme alimentare 

sustenabile, reziliente și echitabile în UE și la nivel mondial. 

Comisia salută sprijinul larg exprimat de Camera Deputaților privind obiectivele 

comunicării. Comisia a analizat cu atenție avizul și profită de această ocazie pentru a 

răspunde mai în detaliu. 

Comisia împărtășește opinia Camerei Deputaților potrivit căreia UE trebuie să 

acționeze în domeniul securității alimentare la nivel mondial, în Ucraina și în UE și, prin 

urmare, a prezentat, la 23 martie, o serie de acțiuni pe termen scurt și mediu pentru a 

spori securitatea alimentară la nivel mondial și pentru a sprijini producătorii și 

consumatorii din UE, având în vedere creșterea prețurilor la alimente și a costurilor 

factorilor de producție, cum ar fi costurile pentru energie și îngrășăminte. Creșterea 

rapidă a prețurilor produselor de bază la nivel mondial, accelerată și mai mult de 
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invadarea Ucrainei de către Rusia, evidențiază din nou necesitatea ca agricultura și 

lanțurile de aprovizionare cu alimente ale UE să devină mai sustenabile și mai reziliente, 

în conformitate cu Strategia „De la fermă la consumator” (punctele 1, 2 și 11). 

Comisia se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că UE, ca 

exportator net de alimente și producător agroalimentar de top, contribuie la securitatea 

alimentară mondială, în special în Ucraina, precum și în Africa de Nord și în Orientul 

Mijlociu, care se bazează în mare măsură pe importurile de cereale, și în Asia și în 

Africa Subsahariană. UE este un furnizor principal de asistență umanitară și pentru 

dezvoltare în domeniul alimentelor și al sistemelor alimentare, inclusiv pentru Ucraina și 

țările situate în apropierea zonei de conflict (punctul 9). 

Consolidarea securității alimentare mondiale 

Comisia ajută Ucraina să elaboreze și să implementeze o strategie de securitate 

alimentară pe termen scurt și mediu pentru a se asigura că factorii de producție ajung la 

ferme, acolo unde este posibil, și că transportul și instalațiile de depozitare sunt 

menținute, pentru a-i permite Ucrainei să își hrănească cetățenii și să își reia, în cele din 

urmă, exporturile. Pentru a stimula exporturile Ucrainei în aceste condiții dificile, la 

30 mai a fost adoptat Regulamentul (UE) 2022/870 privind măsurile temporare de 

liberalizare a comerțului în completarea concesiilor comerciale aplicabile produselor 

ucrainene în temeiul Acordului de asociere. De asemenea, Comisia a adoptat o 

comunicare privind culoarele de solidaritate [COM (2022) 217 final], care mobilizează 

resurse pentru transportul cerealelor și al semințelor oleaginoase din Ucraina către 

destinațiile acestora (punctul 2). 

Comisia va asigura monitorizarea și analiza periodică a prețurilor alimentelor și a 

insecurității alimentare și va continua să se implice în cadrul organismelor 

internaționale și multilaterale [Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și 

Agricultură (FAO), Organizația Mondială a Comerțului (OMC), G7 și G20] pentru a 

coordona politicile și a condamna agresiunea Rusiei (punctul 5). 

În cadrul programului de cooperare internațională pentru perioada 2021-2027, UE va 

acționa în direcția dezvoltării sustenabilității sistemelor alimentare, împreună cu 

aproximativ 70 de țări partenere, inclusiv numeroase țări africane (punctul 6). 

Sprijinirea fermierilor și a consumatorilor din UE 

Pentru a face ca prețurile la alimente să fie mai accesibile, statele membre pot 

implementa, de asemenea, rate reduse ale taxei pe valoarea adăugată și pot încuraja 

operatorii economici să limiteze creșterea prețurilor cu amănuntul. De asemenea, statele 

membre pot recurge la fondurile UE, precum Fondul de ajutor european destinat celor 

mai defavorizate persoane (FEAD), care sprijină acțiunile țărilor din UE legate de 

furnizarea de asistență alimentară și/sau materială de bază grupurilor celor mai 

vulnerabile. 

Recent-instituitul mecanism european de pregătire și răspuns în caz de criză în materie 

de securitate alimentară (EFSCM), care reunește administrațiile europene și naționale și 
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actorii privați de-a lungul lanțului de aprovizionare, va efectua o cartografiere detaliată 

a riscurilor și a vulnerabilităților lanțului de aprovizionare cu alimente al UE, urmată de 

recomandări și de măsuri de atenuare adecvate. 

Pentru a-și îndeplini rolul de furnizor mondial de alimente care continuă să fie pe deplin 

implicat în tranziția ecologică, sectorul agroalimentar al UE are nevoie de tot sprijinul 

nostru. În acest scop, Comisia a adoptat în martie 2022 următoarele măsuri (ca răspuns 

la punctul 4): 

• Un pachet de sprijin în valoare de 500 de milioane EUR, recurgând inclusiv la rezerva 

de criză, pentru a-i sprijini pe producătorii cei mai afectați de consecințele grave ale 

războiului din Ucraina. Pe această bază, statele membre ar putea furniza sprijin 

financiar suplimentar fermierilor pentru a contribui la securitatea alimentară mondială 

sau ar putea aborda perturbările pieței cauzate de creșterea costurilor factorilor de 

producție sau de restricțiile comerciale. Ar trebui să se acorde prioritate sprijinirii 

fermierilor care utilizează practici sustenabile, asigurându-se totodată orientarea 

măsurilor către sectoarele și fermierii care sunt cel mai grav afectați de criză. 

• Măsuri de piață de tip „plasă de siguranță” (ajutor pentru depozitarea privată) pentru 

sprijinirea pieței cărnii de porc, având în vedere situația deosebit de dificilă a sectorului. 

• Răspunsul UE în materie de ofertă este limitat de disponibilitatea terenurilor fertile. 

Pentru a spori capacitatea de producție a UE, Comisia a adoptat un act de punere în 

aplicare prin care statele membre vor fi autorizate, în mod excepțional și temporar, să 

deroge de la anumite cerințe privind plățile pentru înverzire. În special, statele membre 

pot autoriza cultivarea oricărei culturi alimentare sau furajere pe terenurile lăsate în 

pârloagă care fac parte din zonele de interes ecologic în 2022, menținând totodată 

nivelul integral al plății pentru înverzire. Această flexibilitate temporară le va permite 

fermierilor să își adapteze și să își extindă planurile de recoltare din acest an. 

La 29 iunie 2022, a fost adoptat Regulamentul (UE) nr. 2022/1033 de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 în ceea ce privește o măsură specifică de acordare a 

unui sprijin temporar excepțional din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 

(FEADR) ca răspuns la impactul invadării Ucrainei de către Rusia. 

Comisia propune, de asemenea, ca, începând din iulie 2022, statele membre să comunice 

lunar date privind stocurile private de produse esențiale pentru alimente și furaje, pentru 

a avea o imagine de ansamblu precisă și în timp util a disponibilității acestora. 

În ceea ce privește flexibilitatea pentru importurile de produse esențiale (în special 

cereale, soia și îngrășăminte) din țări din afara UE pentru a atenua presiunea asupra 

pieței hranei pentru animale, unele state membre au decis să utilizeze flexibilitatea 

existentă în legislația UE privind conținuturile maxime de reziduuri de pesticide pentru 

importuri în cazuri justificate în mod corespunzător, în mod excepțional și temporar, 

care nu compromit siguranța alimentară și sănătatea consumatorilor. Comisia 

monitorizează aceste măsuri naționale. 
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Consolidarea rezilienței și a sustenabilității sistemelor noastre alimentare 

Sustenabilitatea alimentară este fundamentală pentru securitatea alimentară. 

Comunicarea reamintește angajamentul Comisiei față de Pactul verde și de Strategia 

„De la fermă la consumator”, și stabilește acțiuni pe termen scurt pentru sprijinirea 

tranziției către un sistem alimentar sustenabil. În absența tranziției prevăzute în 

Strategia „De la fermă la consumator” și în Strategia privind biodiversitatea, 

securitatea alimentară va fi grav amenințată pe termen lung, cu efecte ireversibile la 

nivel mondial din cauza schimbărilor climatice, a pierderii biodiversității și a agravării 

deficitului de resurse. Strategia „De la fermă la consumator” stabilește, așadar, o 

viziune pentru tranziția către sisteme alimentare echitabile, sănătoase și ecologice, 

securitatea, siguranța și reziliența alimentară fiind integrate în fundamentele strategiei. 

O serie de inițiative legislative și nelegislative vor urmări îmbunătățirea viabilității 

generale, a rezilienței și a sustenabilității sistemelor alimentare, de-a lungul întregului 

lanț valoric.  

O utilizare sporită a inovării pentru a consolida reziliența sistemului alimentar, cum ar fi 

agricultura de precizie, agroecologia, noile tehnici genomice, gestionarea îmbunătățită a 

nutrienților, gestionarea integrată a dăunătorilor, alternativele biologice la pesticidele 

chimice, o mai bună gestionare a culturilor și soluții bazate pe natură, poate contribui la 

creșterea durabilă a productivității (punctele 2 și 3). 

Sporirea sustenabilității și a rezilienței, prin reducerea dependenței agriculturii 

europene de energie, de importuri cu consum ridicat de energie și de importuri de hrană 

pentru animale este, mai mult ca oricând, o necesitate. Reziliența necesită surse de 

import și piețe de desfacere diversificate, prin intermediul unei politici comerciale 

multilaterale și bilaterale solide. Prin programele de finanțare anterioare, cum ar fi 

Al 7-lea program-cadru pentru cercetare (PC7) și Orizont 2020, Comisia Europeană a 

dezvoltat deja activități de cercetare și inovare cu privire la aceste provocări. Orizont 

Europa va investi și mai mult în cercetare și inovare pentru a accelera tranziția către 

sisteme alimentare durabile, inclusiv înlocuirea utilizării îngrășămintelor sintetice și 

surse alternative de alimente și hrană pentru animale (punctele 7 și 9). Prin intermediul 

programului Orizont Europa, Comisia urmărește implicarea tuturor tipurilor de părți 

interesate, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, a întreprinderilor nou-înființate și 

a societății civile, în cadrul diferitelor cereri de propuneri din cadrul programului 

Orizont Europa. 

Parteneriatul european pentru inovare privind productivitatea și durabilitatea 

agriculturii (PEI-AGRI) a fost lansat de Comisia Europeană în 2012. Scopul său este de 

a promova un sector agricol și forestier competitiv și durabil, care „realizează mai multe 

cu mai puține resurse”. Parteneriatul contribuie la asigurarea unei aprovizionări 

constante cu alimente, hrană pentru animale și biomateriale și la gestionarea durabilă a 

resurselor naturale esențiale de care depind agricultura și silvicultura, lucrând în 

armonie cu mediul. Pentru a atinge acest obiectiv,  

PEI-AGRI reunește actorii inovării (fermieri, consultanți, cercetători, întreprinderi, 

ONG-uri, etc.) și contribuie la construirea de punți între cercetare și practică 

(punctul 8). 
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Comisia ia notă de faptul că educația agricolă modernă și armonizată la nivelul statelor 

membre este esențială pentru extinderea agriculturii de precizie și pentru adoptarea pe 

scară largă în Uniunea Europeană a unor mijloace moderne avansate de gestionare a 

culturilor, precum și pentru facilitarea comerțului cu produse agricole pe piața unică 

(punctul 10). 

Comisia reevaluează în mod constant situația și va propune măsuri suplimentare, dacă 

este necesar. 

Comisia speră că acest răspuns clarifică aspectele semnalate de Camera Deputaților și 

așteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor.  

Cu deosebită considerație, 

 

 

Věra JOUROVÁ 

Vicepreşedinte 
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