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PROIECT DE OPINIE 

 

asupra COMUNICĂRII COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 

EUROPEAN, COSILIUL EUROPEAN , CONSILIU, COMITETUL 

ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR   

Garantarea securității alimentare și consolidarea rezilienței sistemelor alimentare 

 [COM (2022) 133] 

 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată pentru 

examinarea COMUNICĂRII COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 

CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL 

EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR  Garantarea securității alimentare și 

consolidarea rezilienței sistemelor alimentare 

Comunicarea cuprinde o serie de acțiuni pe termen scurt și mediu destinate 

consolidării securității alimentare la nivel mondial, dar și pentru a sprijini 

agricultorii și consumatorii din UE, în contextul creșterii prețurilor la alimente și a 

costurilor factorilor de producție, cum ar fi, energia și îngrășămintele.  
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finanţe şi bănci 
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Creșterea rapidă a prețurilor produselor de bază la nivel mondial, accelerată 

de invadarea Ucrainei de către Rusia, evidențiază necesitatea ca agricultura și 

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

sustenabile, în conformitate cu Strategia „De la fermă la consumator”. 

Luând în considerare Nota elaborată de Ministerul Afacerilor Externe pe 

marginea acestei Comunicări, membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, 

în conformitate cu prevederile art. 175 alin. (1) şi ale art. 176 alin. (1) din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, adoptă prezentul proiect de opinie: 

 Au luat act că această Comunicare este un document de consultare și 

este un document nelegislativ; 

 Au reținut că această Comunicare constituie răspunsul Comisiei la 

invitația formulată de Consiliul European în declarația sa de la 

Versailles din 10 și 11 martie 2022, de a prezenta opțiuni pentru a 

aborda creșterea prețurilor la alimente și chestiunea securității 

alimentare la nivel mondial; 

 Au luat notă de acțiunile pe termen scurt și mediu cuprinse în 

Comunicare, destinate consolidării securității alimentare la nivel 

mondial și sprijinirii agricultorilor și consumatorilor din UE, în 

contextul creșterii prețurilor alimentelor și factorilor de producție, cum 

ar fi energia și îngrășămintele; 

 Au luat notă de recomandările Comisiei privind: pachetul de sprijin în 

valoare de 500 de milioane de Euro destinat sprijinirii producătorilor cei 

mai afectați de consecințele grave ale războiului din Ucraina, acordarea 

mai multor avansuri din plăți directe, implementarea de măsuri de tip 

”plasă de siguranță” pentru sprijinirea pieței cărnii de porc, derogarea 

excepțională și temporară pentru a permite producția pe pârloage a 

oricăror culturi în scopuri alimentare sau furajere, precum și 
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flexibilitățile temporare specifice în legătură cu cerințele de import 

existente privind hrana pentru animale;  

 Au reținut încurajările Comisiei de a demonstra solidaritate cu Ucraina 

prin acordarea de ajutor alimentar, asistență umanitară și sprijin 

sectorului său agricol și pescuit, în strânsă cooperare cu partenerii 

internaționali; de a continua procesul  de reducere a datoriilor și de 

includere a acestui proces în acțiuni mai ample de finanțare care să  

susțină redresarea ecologică; de a asigura o monitorizare și analiză 

regulată a prețurilor la alimente și a insecurității alimentare, care ar 

trebui să fie coordonate cu alți actori globali, inclusiv monitorizarea 

nivelului de stocuri la nivel național și regional, precum  și punerea 

stocurilor la dispoziția țărilor care au nevoie; de a continua procesul de 

tranziție către sisteme alimentare agricole și acvatice rezistente și 

durabile; de a întări asistența umanitară pentru regiunile și grupurile de 

populație cele mai afectate de insecuritatea alimentară; de a lua în 

considerare sprijinul macroeconomic acordat țărilor în curs de 

dezvoltare cu venituri mici și cu deficit de alimente, în cazurile în care 

sunt îndeplinite cerințele de eligibilitate, pentru măsuri de atenuare care 

să sprijine acele grupuri cele mai afectate de creșterile prețurilor (la 

alimente);  de a pleda, inclusiv în forurile internaționale, împotriva 

restricțiilor la export și a interdicțiilor la exportul produselor alimentare, 

să pledeze pentru o piață unică funcțională; și de a utiliza noile planuri 

strategice PAC pentru a prioritiza investițiile care reduc dependența de 

gaz și combustibil și de inputuri, cum ar fi pesticide și îngrășăminte;  

 A reținut că Programul de sprijin de urgență al UE în valoare de 330 

mil euro pentru Ucraina va contribui la asigurarea accesului la bunuri 

și la servicii de bază, precum și a protecției populației; 

 Au luat notă de invitația adresată de Comisie statelor membre de a 

asigura o distribuire mai echitabilă a plăților directe acordate 
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agricultorilor, pentru a spori, în special, capacitatea de rezistență a 

fermelor mici și mijlocii; de a  defini și a pune în aplicare noul 

mecanism de condiționalitate într-un mod care să maximizeze 

obiectivele climatice și de mediu, minimizând în același timp impactul 

potențial pe termen scurt asupra capacității de producție și de a-și 

revizui planurile strategice ale PAC în vederea sprijinirii agricultorilor 

în adoptarea unor practici care să reducă utilizarea îngrășămintelor și să 

optimizeze eficiența aplicării acestora; 

 Membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au luat act de Nota 

Ministerului Afacerilor Externe, potrivit căreia România susține 

necesitatea implementării de acțiuni la nivelul UE pentru abordarea 

deficiențelor,  mai ales a celor din domeniul alimentar  și planul 

Comisiei de a examina în profunzime vulnerabilitățile și infrastructurile 

critice ale lanțului de aprovizionare cu alimente, deoarece ne dorim cu 

toții asigurarea securității alimentare în UE și accesul la alimente sigure 

și accesibile ca preț .      

       

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, întrunită în şedinţa din data de 10 mai  

2022, a hotărât cu majoritate de  voturi să transmită prezentul document Comisiei 

pentru afaceri europene pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 
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