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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia doreşte să aducă mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la 
Comunicarea Comisiei intitulată „ Viitorul sectorului alimentar şi al agriculturii " 

[COM(2017) 713 final].

Comisia salută faptul că, ín ceea ce priveşte această comunicare, Camera Deputaţilor 
împărtăşeşte punctul de vedere conform căruia acţiunea la nivelul Uniunii Europene 
poate contribui semnificativ la simplificarea şi la modernizarea politicii agricole 
comune.

Noul model referitor la obţinerea de rezultate prezentat în comunicare cuprinde o parte 
dintre elementele invocate în opinia Camerei Deputaţilor, cum ar fi reducerea sarcinii 
administrative, o abordare normativă şi sporirea flexibilităţii, astfel încât fiecare stat 
membru să aibă posibilitatea de a adapta măsurile în funcţie de propriile nevoi.

Comisia împărtăşeşte opinia Camerei Deputaţilor privind rolul cercetării şi consideră 
că, alături de inovaţiile aduse şi de aplicarea acestora în practicile agricole, cercetarea 
are un potenţial imens în materie de competitivitate, durabilitate şi simplificare. Din 
acest motiv, viitoarea politică agricolă comună va trebui să consolideze sinergii le cu 
politica de cercetare şi inovare şi să promoveze transferul de cunoştinţe. Capitalul uman 
ar putea fi îmbogăţit prin cursuri de formare şi iniţiative de schimb de experienţă 
Erasmus pentru fermieri. Un serviciu de consiliere agricolă consolidat ar putea juca un 
rol esenţial nu numai în ceea ce priveşte practicile agricole şi chestiunile de mediu, ci şi 
administrarea afacerilor, instrumentele financiare şi gestionarea riscurilor.

In contextul cerinţei sporite de a recurge la informaţii de observare a Pământului şi la 
potenţialul acestora, Copernicus deschide calea pentru monitorizarea activităţilor 
agricole, furnizând date în mod gratuit şi deschis, cu o frecvenţă de revizuire rapidă. 
Aceste date, corelate cu capacitatea sistemului de identificare a parcelelor agricole şi
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completate cu aite imagini prin satelit furnizate de sectorul privat, oferă o valoare 
adăugată reală.

Comisia speră că aceste clarificări răspund problemelor ridicate de Camera Deputaţilor 
şi aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor.

Cu deosebită consideraţie,

Frans Timmermans 
Prim-vicepreşedinte
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