
Directorate-General for the Presidency / Direction générale de la Présidence
Directorate for the Plenary / Direction de la séance plénière
Members' Activités Unit/ Unité Activités des députés

L-2929 Luxembourg - Tél +352 43 00 21137
B-1047 Bruxelles - Tél +32 2 28 44063
F-67070 Strasbourg - Tél +33 3 88 1 74679

EN

Please find attached the answer given by the institution concerned to your Question.

Yours sincerely,

FR

J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-jointe, la réponse à votre question donnée par l'institution
interrogée.

Je vous prie d'agréer, Madame/Monsieur le député, avec mes respects, l'expression de mes
sentiments dévoués.

Francisco PEYRÓ LLOPIS
Head of Unit/Chef d'unité



 

 

Întrebarea prioritară cu solicitare de răspuns scris P-004365/2021 
adresată Comisiei 
Articolul 138 din Regulamentul de procedură 
Carmen Avram (S&D) 

Subiect: De la fermă la consumator, studiul de impact mult așteptat 

Având în vedere declarațiile recente ale comisarului european pentru agricultură, Janusz 
Wojciechowski, potrivit cărora Comisia Europeană urmează să efectueze studii de impact specifice 
obiectivelor cuprinse în cele două strategii care vor afecta sectorul agricol european (Strategia pentru 
biodiversitate și Strategia „De la fermă la consumator”): 

1. Când vor fi demarate aceste studii de impact? 

2. Care sunt obiectivele celor două strategii europene al caror impact va fi analizat de Comisia 
Europeană? 

3. Cum vor putea fi luate în calcul rezultatele acestora în cadrul planurilor naționale strategice ale 
statelor membre, având în vedere timpul foarte scurt în care trebuie implementată noua politică 
agricolă comună? 

_____________________________ 
 
RO 
E-004365/2021 
Răspuns oferit de dl Wojciechowski 
în numele Comisiei Europene 
(26.10.2021) 
 
 
Sunt prevăzute studii de impact specifice pentru toate inițiativele legislative din cadrul 
Strategiei „De la fermă la consumator” și al Strategiei privind biodiversitatea cu efecte 
semnificative. Datele de lansare a consultărilor publice și a studiilor de impact vor fi publicate 
pe site-ul EUROPA1. 
 
Strategia „De la fermă la consumator” urmărește să accelereze tranziția către un sistem 
alimentar sustenabil care: să aibă un impact neutru sau pozitiv asupra mediului, să contribuie 
la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la efectele acestora, să inverseze declinul 
biodiversității, să garanteze securitatea alimentară, nutriția și sănătatea publică, asigurându-se 
că toată lumea are acces la alimente suficiente, sigure, hrănitoare, sustenabile, să mențină un 
preț accesibil al alimentelor generând totodată profituri economice mai echitabile, consolidând 
competitivitatea sectorului aprovizionării din UE și promovând comerțul echitabil. Scopul 
Strategiei privind biodiversitatea este de a se face progrese în direcția refacerii biodiversității 
până în 2030. 
 
Recomandările adresate statelor membre, publicate în decembrie 2020, oferă orientări clare 
despre modul de integrare a obiectivelor Pactului verde în planurile strategice din cadrul 
politicii agricole comune. În plus, există un schimb continuu între serviciile Comisiei și 
administrațiile statelor membre cu privire la proiectele de planuri strategice. 
 

 
1 https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en#Strategy 


