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Rezumat 
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de Departamentul său tematic (AGRI Research). 

Acesta conține trei studii: 

1. Viitorul plăților directe (de Alan Matthews). 
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(de Louis-Pascal Mahé și Jean-Christophe Bureau). 
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SINTEZĂ 

Studiul de față este un răspuns la solicitarea de a oferi membrilor Comisiei AGRI, din 

perspectiva provocărilor viitoare pentru agricultura UE, recomandări de politici privind 

posibile îmbunătățiri ale mecanismelor actuale de plăți directe. Viitorul plăților directe este 

un aspect de însemnătate pentru dezbaterea privind viitorul PAC, atât din cauza 

importanței acestora pentru sprijinul total primit de fermieri, cât și pentru bugetul PAC. 

Transferurile bugetare reprezintă cel mai important element de sprijin pentru veniturile 

fermelor din UE. Plățile directe au reprezentat aproximativ 72% din bugetul PAC și aproape 

30% din întregul buget UE în perioada 2013-2015. 

 

Studiul este o lucrare de structurare și sintetizare a informațiilor, concepută pentru a ajuta 

membrii Comisiei AGRI, prezentând în mod sistematic alegerile care stau la dispoziția 

deputaților dacă aceștia doresc să analizeze posibilitatea de a introduce reforme 

suplimentare ale PAC. 

 

Capitolul 2 descrie structura plăților directe în urma reformei PAC din 2013. Plățile 

decuplate, în forma schemei de plată de bază și schemei de plată unice pe suprafață, 

rămân categoria cea mai importantă, dar au fost adăugate alte categorii, inclusiv o plată de 

ecologizare și o plată pentru tinerii fermieri, obligatorii pentru statele membre, precum și 

scheme de ajutor cuplat, scheme pentru micii fermieri și pentru zonele care se confruntă cu 

constrângeri naturale, care sunt opționale pentru statele membre. Reforma din 2013 a 

crescut foarte mult flexibilitatea acordată statelor membre în ce privește modul de punere 

în aplicare de către acestea a sistemului de plăți directe.  

 

Formula pentru „convergența externă” a adus o redistribuire limitată, dar fără precedent, a 

resurselor din primul pilon al PAC între statele membre. Cu toate acestea, nu a schimbat 

clasamentul relativ al țărilor, și încă mai sunt diferențe importante între nivelul plăților 

directe la hectar, mai ales între vechile state membre și între vechile și noile state membre. 

 

Douăsprezece din cele 18 țări care utilizează Schema de plată de bază încă vor mai folosi 

modelul de convergență parțială în 2020. Cel mai probabil, în urma reformei din 2013, 

suprafața de terenuri eligibile a crescut. Cea mai populară dintre măsurile voluntare alese 

de statele membre a fost măsura de sprijin cuplat, aplicată de toate statele cu excepția 

Germaniei. Cincisprezece state membre au optat pentru schema pentru micii fermieri, care 

vizează 41% dintre fermierii din UE și 5% din suprafețele agricole din UE. 

 

Statele membre au profitat din plin, de asemenea, de flexibilitatea acordată de a impune 

condiții variabile plăților de ecologizare. 

 

Capitolul 3 pune întrebarea dacă noul sistem de plăți directe își îndeplinește obiectivele și 

dacă este adecvat pentru scopul propus. Veniturile fermelor sunt încă dependente într-o 

foarte mare măsură de aceste plăți. Pe baza datelor RICA din perioada 2004-2013, 

contribuția plăților directe la veniturile nete ale fermelor era de 47%, contribuția altor 

transferuri publice de 15%, iar veniturile de piață de 38%. Media plăților directe era de 7% 

pentru fermele horticole, atingând până la 101% în cazul fermelor de „alte erbivore” în 

această perioadă. 

 

Reforma din 2013 a introdus diverse măsuri pentru a încerca echilibrarea repartizării 

plăților directe între ferme. Cu toate acestea, degresivitatea/plafonarea abia de a avut 

vreun impact asupra repartizării plăților între ferme, chiar dacă plata redistributivă poate 
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juca un rol mai important, deși încă limitat. Marea majoritate a plăților directe în perioada 

de programare actuală vor continua să meargă spre ferme ale căror venituri din activități 

agricole se află deasupra venitului median al fermelor. 

 

Efectele de capitalizare reduc beneficiile plăților directe pentru fermierii existenți și ridică 

costurile de acces și creștere pentru fermierii tineri și cei care vor să-și extindă fermele. 

Datorită plăților directe a încetinit exodul anumitor fermieri din agricultură și realocarea 

terenurilor către ferme mai eficiente. Plățile directe contribuie la stabilizarea veniturilor 

fermelor. Cu toate acestea, ele nu sunt bine orientate, dat fiind că nu se concentrează 

anume pe fermele care se confruntă cu cel mai mare grad de variabilitate a veniturilor. 

Plățile directe se află în general într-o relație negativă cu productivitatea fermelor, chiar 

dacă trecerea la plățile decuplate a redus din pierderile de eficiență asociate cu plățile 

anterioare parțial cuplate. 

 

Datele disponibile nu pot încă să ne spună nimic direct despre beneficiile ecologice ale 

practicilor de ecologizare. Faptul că menținerea condiției privind pajiștile permanente și 

obligația de diversificare a culturilor au dus la schimbări minime ale destinației terenurilor și 

că marea majoritate a terenurilor incluse în zonele de interes ecologic sunt folosite în 

scopuri productive par să indice că beneficiile ecologice suplimentare în legătură cu situația 

de referință de dinainte de ecologizare vor fi mici în raport cu cheltuielile anuale de 12 

miliarde de euro. Alegerile în materie de ecologizare alese de statele membre și de fermieri 

nu indică că s-ar fi profitat în toate cazurile de oportunitățile de a obține o valoare ecologică 

semnificativă. 

 

Nu există provocări specifice și bunuri publice specifice pentru care răspunsul adecvat în 

materie de politică să fie o plată decuplată pe hectar, uniformă și fixă. Este necesară 

restructurarea plăților directe într-o serie de plăți orientate care vizează obiective bine 

specificate. 

 

Sunt propuse trei modele diferite pentru a ajuta membrii AGRI să identifice decizii-cheie 

privind viitorul plăților directe. 

 Modelul 1 presupune că factorii de decizie vor prelungi structura actuală a plăților 

directe până la următoarea perioadă de programare, dar vor dori să facă unele 

modificări tehnice legislației pentru a-i îmbunătăți eficacitatea și pentru a simplifica 

gestionarea sa. 

 Modelul 2 urmărește exemplul Statelor Unite, în care plățile decuplate directe sunt 

eliminate, iar economiile sunt utilizate pentru a introduce plăți anticiclice sau o serie 

de instrumente de stabilizare a venitului. Plățile anticiclice nu par să prezinte niciun 

beneficiu. Există posibilitatea de a transfera resursele spre instrumente de 

stabilizare a venitului, dar acestea ar trebui gestionate în principal la nivelul statelor 

membre. 

 Modelul 3 readuce în discuție plata de ecologizare și ia în considerare patru opțiuni 

diferite pentru a o înlocui. Acestea includ transformarea obligațiilor de ecologizare în 

ecocondiționalitate; înlocuirea obligațiilor de ecologizare cu o abordare de tip „listă 

cu opțiuni” la nivelul statului membru/la nivel regional; adoptarea „ecologizării 

condiționate”, prin care dreptul de a primi o plată de bază ar fi condiționat de 

participarea la o măsură de bază de agromediu și climă în Pilonul 2; și transferul 

plății de ecologizare pentru măsuri voluntare de agromediu și climă în Pilonul 2. 
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Sistemul actual de plăți directe nu este nici sustenabil pe termen lung, nici conceput pentru 

a aborda provocările cărora le fac față fermierii și administratorii de terenuri din Europa în 

prezent și pe viitor. Capitolul 5 prezintă o recomandare de structură pentru viitorul plăților 

directe, bazată pe următoarele principii: 

 Plățile ar trebui să vizeze  obiective specifice, cu orientare clară spre rezultate. 

 Plățile ar trebui restructurate într-o PAC programată, cu un singur pilon și 

multianuală. 

 Pentru toate cheltuielile din PAC ar trebui solicitată cofinanțare la nivel național. 

 Plățile decuplate directe ar trebui eliminate treptat de-a lungul unei perioade de 

tranziție anunțate în prealabil. 

 Economiile ar trebui redirecționate spre mai multe investiții pentru gestionarea 

riscurilor, ameliorarea competitivității, politici climatice și bunuri publice de mediu. 

 Drepturile la plată ar trebui înlocuite de un cadru contractual între fermieri și 

autoritățile publice.  

 Ecocondiționalitatea și plata de ecologizare ar trebui înlocuite cu „ecologizarea 

condiționată”, prin care obținerea sprijinului public ar fi condiționată de înscrierea 

într-un program de mediu de bază (superficial) conceput de statul membru. 

 Alocarea resurselor bugetare ar trebui să se bazeze pe stimulente, în așa fel încât 

bugetele să fie alocate statelor membre atât în funcție de performanțe, cât și în 

funcție de necesități. 

 

Se pregătește un buget PAC orientativ pentru 2025 pentru a ilustra efectele acestor alegeri 

variate. Toate elementele din structura recomandată pentru plățile directe viitoare către 

fermieri sunt deja cunoscute în politica agricolă comună  actuală. Ce se propune este 

remodelarea acestor plăți în așa fel încât să fie mai eficiente în atingerea obiectivelor lor, 

mai ușoare de înțeles pentru fermieri, să le ofere mai multă flexibilitate autorităților 

naționale și să ofere contribuabililor o rentabilitate mai mare. Factorii de decizie pot stabili 

ritmul în care să aibă loc tranziția. Este important ca reformele individuale privind oricare 

element din sistemul de plăți directe să fie în concordanță cu planificarea pe termen lung 

propusă. 

 

Cu toate acestea, beneficiile unei abordări mai bine orientate sunt atât de convingătoare 

încât ar fi păcat să fie amânate. 
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SINTEZĂ 

Începând cu 1993, PAC și-a schimbat profund modul de abordare a piețelor agricole. Noile 

principii sunt orientarea spre piață și plățile directe, înlocuind controlul strict al prețurilor 

sau aprovizionării. Măsurile de piață au fost menținute dar au rămas latente pentru 

majoritatea mărfurilor, putând fi activate în circumstanțe excepționale. S-a aplicat o 

rezervă de criză. A fost introdusă asistența pentru asigurări și fonduri mutuale. Statele 

membre au utilizat aceste măsuri în mod inegal. În pofida acestor noi instrumente de 

gestionare a riscurilor, perioadele de boom economic și crizele recente au zguduit sectorul 

agricol suficient de puternic pentru a pune sub semnul întrebării capacitatea noii PAC de a 

face față perturbărilor pieței. 

Piața produselor lactate din UE a fost utilizată ca studiu de caz pentru a ilustra structura 

unei crize agricole destul de tipice. Pentru a ilustra funcționarea pieței produselor lactate și 

a simula scenarii de politici contrafactuale, am construit un model ad-hoc simplificat calibrat 

doar pentru anii 2013-2015.  

Agricultura devine sensibilă la perturbări ale prețurilor, dar o parte din această sensibilitate 

este cauzată de intervenția publică actuală. Prin alimentarea mecanicii ofertei de 

aprovizionare, plățile directe actuale reprezintă o parte a problemei.  

Rezerva de criză este un instrument prea slab pentru a face față perturbărilor pieței. 

Transferul resurselor bugetare de la plățile de bază este necesar pentru ca mijloacele 

financiare să devină sigure din punct de vedere juridic și mai adecvate pentru provocarea 

volatilității prețurilor. Rezerva nu ar trebui să individualizeze rolul său de a salva fermele 

aflate în dificultăți financiare, ci ar trebui, de asemenea, să transmită un mesaj pentru 

viitor. Trebuie desprinse învățăminte din criza sistemului bancar pentru a descuraja 

planurile de afaceri riscante și comportamentul de aprovizionare lipsit de prudență, iar 

inițiativele de reducere a riscurilor în rândul agricultorilor trebuie recompensate. 

Măsurile de piață curative ex post pot fi eficiente, dar rareori reprezintă o primă soluție 

optimă. Este evident faptul că retragerile de pe piață determină creșterea prețurilor pe 

termen scurt, cu toate că scurgerile sunt inevitabile. Dar eficacitatea nu înseamnă eficiență. 

În cazul în care obiectivul real este stabilizarea strictă, cea mai bună opțiune este ca 

instituția responsabilă să vândă stocurile publice atunci când prețurile cresc. În mod clar, 

PAC din anii 1970 și 1980 nu a reușit să facă acest lucru cu minimum de succes. 

Defectul major al retragerilor este faptul că acestea intervin prea târziu în procesul 

economic, atunci când mărfurile au fost deja produse și au consumat resurse. Susținătorilor 

intervenției ar trebui să li se amintească excesele de lungă durată ale PAC anterioare anului 

1993, precum și stimulentele slabe acordate pentru crearea de valoare. Obiectivele 

declarate ale depozitelor publice în cadrul organizării comune unice a piețelor agricole 

trebuie reformulate. Trebuie precizate obiective mai ample decât „evitarea oricărei 

perturbări pe piață“.  

Sistemul trebuie să fie capabil să ofere stimulente financiare numai producătorilor care 

doresc să se coordoneze pentru a evita și a atenua crizele. Intervenția ridică prețurile 

pentru toți producătorii de pe o piață unică, furnizând astfel un alt tip de bun public. 

Bunurile publice sunt totuși predispuse la parazitism. Prin urmare, intervenția este un 

instrument insuficient pentru furnizarea de stimulente adecvate. 

Ajutorul pentru depozitarea privată pare a avea unele dintre virtuțile depozitării publice, 

fără limitarea cererii. Aceasta ar putea ajuta la dezvoltarea de oportunități pe piețele 

externe, dar câștigurile din cotele de piață externe pentru produsele de bază sunt ușor 
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reversibile, atunci când avantajul prețului este pierdut. Ajutorul pentru depozitarea privată 

ar putea asigura pe termen mai lung oportunități pe piețele externe dacă ar fi eligibile mai 

multe bunuri prelucrate de înaltă calitate. O implementare mai flexibilă a ajutorului pentru 

depozitarea privată ar putea contribui la noi oportunități comerciale. 

Ajutorul alimentar este mult mai puțin extins în UE decât în SUA, unde intenția este de a 

extinde cererea concomitent cu ajutorarea săracilor. Ajutorul alimentar cu greu poate fi 

privit ca instrument de abordare a perturbărilor, din moment ce scopurile primare privind 

bunăstarea sunt diferite.  

Până în prezent, sistemele de gestionare a riscurilor în UE nu au fost dezvoltate, în special 

în ceea ce privește stabilizarea veniturilor. Dispozitivele care acoperă riscurile naturale de 

mărime obișnuită ar putea fi păstrate în pilonul 2, având în vedere caracterul lor local 

frecvent. Cu toate acestea, gestionarea riscurilor de preț și reglementarea prețurilor sunt 

prea strâns legate de măsurile de piață pentru a fi concepute, finanțate și monitorizate în 

temeiul subsidiarității. Acestea ar trebui să fie concepute și administrate în combinație cu 

măsuri de piață, și chiar și cu rezerva de criză. 

Articolul 39 din Regulamentul 1305/2013 (IST) trebuie revizuit și extins. Definiția venitului 

este prea generală și ar putea genera efecte nedorite de distribuție între agricultori și 

statele membre, subminând condițiile de concurență echitabile pe piața unică. 

Termenul „fonduri mutuale“ este înșelător; întrucât șocurile de preț sunt sistemice pe o 

piață unică, acestea nu pot fi asigurate prin punerea în comun a contribuțiilor de la 

agricultorii care se confruntă cu aceleași șocuri de preț în același timp. Favorizam un 

program de „fonduri de contrapartidă“ în care fondurile UE ar echivala contribuțiile 

agricultorilor atunci când sunt declanșate compensații. 

Atenuarea este principala strategie pentru a face față șocurilor exogene. Principalele 

instrumente sunt participarea la IST, economisiri preventive, limitarea expunerii la riscurile 

generate de specializarea excesivă sau de un comportament financiar îndrăzneț. Intervenția 

și retragerile au un domeniu de aplicare limitat, cu excepția produselor precum fructele și 

legumele, unde volatilitatea este extrem de ridicată și, în principal, se datorează unor cauze 

naturale și exogene. 

Strategiile de prevenire sunt posibile pentru sectoarele ciclice și sunt cele mai eficiente. 

Însă acestea necesită evitarea eșecului de coordonare între producători și grupurile de 

producători, iar acest lucru se poate realiza numai cu instrumente de politică suficient de 

puternice pentru a influența comportamentul, dar suficient de permisive pentru a evita 

eșecul politic asociat cotelor de producție. 

Un viitor promițător pentru agricultura UE merge dincolo de îmbunătățirea stabilității 

prețurilor și a veniturilor. Crearea de valoare și distribuirea valorii în lanțul alimentar, 

funcționarea pieței unice pentru a asigura o concurență echitabilă, competitivitatea bazată 

pe preț sau pe alte elemente în afară de preț a sectorului agricol al UE sunt chestiuni de 

ordin strategic. PAC și OCP unică abordează parțial unele aspecte, cu toate că PAC se 

concentrează excesiv pe agricultură, ignorând problemele industriei alimentare.  

Autoritățile din domeniul concurenței au suficientă putere pentru a monitoriza cartelurile, 

dar par indulgente în cazul fuziunilor și al concentrării grupurilor de cumpărători din 

sectorul de distribuție, a căror logică economică este discutabilă.  

Recomandăm o abordare generală bazată pe „hotărâri neobligatorii”, adică asigurarea 

abordării disfuncționalităților pieței, evitându-se, totodată, eșecurile de guvernare. Ceea ce 

contează este stimulentul acordat agenților de măsurile politice. 
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Propunem ca toate instrumentele de politică care influențează prețurile și instabilitatea 

veniturilor, în mod direct sau indirect, să fie reunite într-un cadru unitar, cum ar fi cel de-al 

treilea pilon. 

Pentru ca măsurile de piață, rezerva de criză și sprijinul acordat sistemelor de gestionare a 

riscurilor și a prețurilor de bază pentru plăți să se susțină, mai degrabă decât să se 

contrazică, ecocondiționalitatea pentru prevenirea crizelor între beneficiile politice și 

participarea la discipline ar trebui să reprezinte principiul de bază. În special, eligibilitatea 

pentru plăți de bază și pentru ajutoare de urgență din rezervă trebuie să fie condiționată de 

înscrierea la un instrument de stabilizare a veniturilor și de respectarea normelor de politică 

instituite pentru a aborda sau pentru a preveni crizele de piață, cum ar fi izolarea 

aprovizionării în timpul expansiunii prețurilor. Lecțiile învățate în urma sindromului „prea 

mare pentru a fi lăsat să eșueze“ din timpul crizei bancare au evidențiat impactul 

reglementării indulgente asupra comportamentului care favorizează asumarea de riscuri și 

al repetării crizei rezultante.  

Pentru a asigura coerența acțiunii publice din punctul de vedere al termenelor, pentru a 

face față cererii asimetrice de acțiune publică și pentru a stabili un echilibru politic între 

instituțiile trilogului în ceea ce privește reglementarea pieței, separarea punerii în aplicare 

de conceperea politicii ar construi un cadru instituțional mai rezistent. Instituțiile trilogului 

ar elabora obiective și reguli de acțiune, sub vălul ignoranței, pentru a justifica 

corectitudinea normelor, la începutul cadrului financiar multianual. O autoritate 

independentă ar pune în aplicare programul prevăzut în mandatul acordat de trilog. 

Imposibilitatea de a găsi un echilibru care asigură o reglementare limitată, dar corectă, a 

piețelor agricole ar duce la soluționarea problemelor prin crize profunde, tensiuni politice, 

precum și la pierderea încrederii în instituțiile europene.  

Câteva dintre cele 27 de propuneri formulate în cadrul studiului sunt prezentate mai jos: 

 introducerea unei noi structuri de piloni mai coerentă cu subsidiaritatea și distincția 

dintre bunuri publice europene și bunuri publice locale; 

 reorganizarea plăților directe și abilitarea rezervei de criză; 

 instituirea unei autorități administrative independente pentru măsurile de piață și 

asistență pentru sistemele de gestionare a riscurilor, cu un mandat derivat dintr-o 

OCP reformulată; 

 integrarea măsurilor de piață cu IST și plățile de bază rămase într-un sistem global, 

de consolidare reciprocă pentru prevenirea și atenuarea crizelor; 

 punerea în aplicare a ecocondiționalității pentru prevenirea crizelor și a distribuirii 

ajutoarelor compatibile cu stimulentele pentru a asigura consolidarea reciprocă a 

instrumentelor de politică; 

 mutarea accentului de pe gestionarea crizelor pe măsurile preventive și 

întreprinderea de acțiuni atât în timpul bulelor de prețuri, cât și în cazul prăbușirilor.
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SINTEZĂ 

Analiza evoluției politicii europene pentru dezvoltare rurală arată că existența acesteia 

datează de aproape trei decenii. Odată cu stabilirea celui de al doilea pilon prin deciziile 

adoptate în cadrul Agendei 2000, dezvoltarea rurală a devenit o componentă structurală 

distinctă a politicii agricole comune mai ample. Evoluția ulterioară a politicii de dezvoltare 

rurală presupune o creștere treptată a priorității sale politice.  

Dată fiind sfera amplă de aplicare a politicilor neagricole cu impact asupra zonelor rurale, 

au existat tensiuni între măsurile sectoriale și cele teritoriale, iar aspectul coerenței PAC cu 

politica de coeziune a rămas esențial pe durata tuturor perioadelor de programare.  

Acest fapt a condus la dezbateri repetate în ceea ce privește obiectivele, prioritățile, 

nivelurile și aspectele organizatorice ale politicii de dezvoltare rurală și la ambiția de a 

adopta o abordare mai strategică și mai integrată, axată pe dezvoltarea teritorială 

durabilă și echilibrată.  

Provocările pentru următoarea reformă se referă în mod special la adaptarea cadrului de 

reglementare pentru a sprijini o punere în aplicare mai eficace, la valorificarea activelor 

teritoriale și a potențialului la nivel regional, precum și la acordarea de stimulente pentru 

strategiile care promovează inovarea și care modelează facilitățile regiunilor rurale. 

Dezvoltarea rurală în Uniunea Europeană 

Zonele rurale se caracterizează tot mai mult prin integrarea în contextele spațiale proprii 

mai ample. Aceste evoluții s-au intensificat în ultimele decenii, date fiind schimbările 

socioeconomice și tehnologice continue, impactul asupra performanțelor ecologice și, în 

general, o rețea de relații reciproce care transformă provocările și oportunitățile din zonele 

rurale.  

În mod special, forțele globalizării și consolidarea interconexiunilor dintre zonele rurale și 

cele urbane au stabilit ca priorități „aspectele relaționale” ale regiunilor rurale, precum și 

relațiile de „proximitate”. Multitudinea de factori implicați în această structură complexă 

necesită o perspectivă asupra zonelor rurale care să includă o evaluare a acțiunilor politice 

dintr-o amplă gamă de sectoare și eforturi susținute pentru a garanta coerența acțiunilor în 

cauză.  

Zonele rurale au fost clasificate la nivel internațional, astfel încât să fie posibilă evaluarea 

comparativă a contextelor rurale și a reușitelor în materie de politici. Prima clasificare 

acceptată la nivel internațional, furnizată de OCDE (1994), a fost revizuită și îmbunătățită 

de către Comisia Europeană/Eurostat, fiind ulterior readoptată de către OCDE. Numeroase 

alte studii de tipologie au subliniat limitările pe care le prezintă categoriile spațiale bine 

delimitate (pentru zonele rurale și urbane), indicând ample sfere de tranziție între acestea, 

precum și relevanța relațiilor reciproce dintre zonele rurale și cele urbane. Chiar mai 

important pentru viitorul politicii de dezvoltare rurală este faptul că, în rândul regiunilor 

rurale, pot fi identificate tipuri foarte diferite, ceea ce probabil ar trebui să fie recunoscut în 

abordările în materie de politici.  

Analiza punerii în aplicare a programelor de dezvoltare rurală (PDR) se axează pe lecțiile 

învățate la începutul perioadei de programare actuale, 2014-2020. Studiile arată că 

predomină schimbări mai cu seamă progresive ale PDR, confirmând evaluarea potrivit 

căreia PAC și dezvoltarea rurală constituie un domeniu de politică care prezintă un grad 

ridicat de inerție și de dependență față de traiectoriile stabilite în trecut, atunci când sunt 

comparate cu evaluarea nevoilor. Noua structură a celui de al doilea pilon, cu 
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șase priorități, spre deosebire de cele trei (sau patru) „axe” de activități ale programelor 

existente anterior, nu a condus la schimbări semnificative în alocarea resurselor financiare 

către instrumente. 

Există o serie de schimbări de programe (state membre și regiuni), în raport cu perioada 

anterioară, care au fost posibile printr-un mecanism de transfer al fondurilor între cei 

doi piloni ai PAC, ceea ce a permis alocarea de fonduri mai consistente celui de al doilea 

pilon într-o serie de țări și a condus la creșterea resurselor financiare totale ale FEADR cu 

aproximativ 3 %.  

Principala constatare în urma evaluării aplicării actuale a PDR este că, în cadrul structurii de 

politică comună, se obține o variație semnificativă la nivel național și regional în ceea ce 

privește strategiile de program și stabilirea priorităților. Se înțelege că această mare 

diversitate în materie de aplicare reflectă necesitățile divergente ale regiunilor rurale, dar 

ea este, de asemenea, rezultatul unor considerații strategice diferite.  

Există puține dovezi referitoare la faptul că al doilea pilon al PAC are un impact benefic 

semnificativ în ceea ce privește reducerea disparităților teritoriale. Dezvoltarea rurală este o 

chestiune aflată la intersecția dezbaterilor politice privind politica agricolă comună și privind 

politica de coeziune. Sprijinul pentru dezvoltare acordat zonelor care se confruntă cu 

constrângeri naturale și orientarea spre agricultura durabilă vor rămâne în centrul PDR. De 

asemenea, vor deveni tot mai importante aspectele de coerență în materie de politici între 

PAC și alte politici cu impact asupra regiunilor rurale.  

În această arenă de politici complexă și contestată nu este ușor să se extragă implicațiile-

cheie pentru dezbaterea reformei. Diferitele perspective ale părților interesate și diferitele 

strategii de țară presupun o serie de așteptări distincte în ceea ce privește viitorul politicii 

de dezvoltare rurală; de la continuitatea substanțială a PDR și a arhitecturii PAC (doar cu 

revizuiri minore pentru cel de al doilea pilon), la una dintre extreme, la trecerea la o 

„politică de coeziune rurală” multisectorială, axată pe dezvoltarea endogenă a întregului 

capital teritorial, la cealaltă extremă.  

Orientările în contextul dezbaterii viitoare vor necesita o clarificare a obiectivelor „rurale”, 

discutarea criteriilor relevante pentru evaluarea nevoilor programului, punerea accentului 

pe opțiunile care reflectă numeroasele poziții și oportunități de dezvoltare, considerații 

intense referitoare la viitoarea structură și la viitorul cadru ale programului menite să 

faciliteze aplicarea specifică și proceduri eficace de administrare, precum și o analiză 

detaliată a revizuirii priorităților pentru viitoarele PDR.  

Orientare pentru reforma de după 2020 

Din toate dezbaterile și dovezile disponibile rezultă un interes mare pentru continuarea și 

adaptarea viitoare a PDR. Restructurarea radicală a mecanismului de finanțare al fondurilor 

ESI nu este, probabil, un obiectiv realist. În schimb, dezbaterea premergătoare reformei ar 

trebui să se axeze asupra reechilibrării logicii de intervenție în cadrul structurii actuale a 

celui de al doilea pilon. Există, de exemplu, o îngrijorare tot mai mare în ceea ce privește 

lipsa „orientării” și a eficacității punerii în aplicare. În special, următoarele aspecte 

principale sunt considerate esențiale pentru viitoarea reformă a politicii de dezvoltare 

rurală: 

Diversitatea zonelor rurale și diferitele nevoi și oportunități ar trebui să se reflecte tot 

mai mult în programarea PDR. O abordare „localizată” ar putea spori relevanța contextelor 

reale pentru selectarea priorităților în cadrul PDR.  

De asemenea, o concentrare teritorială sporită a distribuției fondurilor este necesară 

în vederea abordării provocărilor specifice în funcție de regiune, de exemplu, manifestate 
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prin abandonarea terenurilor, tendințele de marginalizare și regiunile rurale expuse unui 

risc de sărăcie deosebit de pronunțat. Astfel de situații sunt cu precădere relevante în cazul 

„noilor” state membre, al regiunilor din țările mediteraneene, al zonelor care se confruntă 

cu constrângeri naturale, precum și al regiunilor îndepărtate din alte state membre ale UE.  

În afara aspectelor teritoriale, programele de dezvoltare rurală trebuie să indice într-un 

mod mult mai clar decât până acum faptul că aduc beneficii tuturor cetățenilor din 

regiunile rurale și că au un impact asupra întregii societăți. Această schimbare (continuă) a 

interesului beneficiarilor ar trebui să aibă efecte corespunzătoare asupra economiilor și 

societăților locale și un impact (pozitiv) semnificativ asupra bunăstării în regiunile rurale.  

Cu scopul de a facilita acceptarea programului, îndeosebi în regiunile cu decalaje în materie 

de participare, ar trebui să se acorde o atenție specială consolidării capacităților, dezvoltării 

cunoștințelor și acțiunilor participative de dezvoltare locală. Este necesar să se acorde o 

prioritate sporită acestor măsuri de sprijin „soft” în anumite regiuni, în vederea depășirii 

„spiralei descendente” și a tendințelor de emigrare. 

În PDR au fost incluse deja o serie de măsuri „sociale”; pentru o eficacitate sporită, este 

necesar să se acorde o prioritate considerabilă și o finanțare corespunzătoare acestor 

măsuri, precum și să se elaboreze în continuare astfel de măsuri, în vederea obținerii unor 

efecte (măsurabile și relevante) pentru diferitele tipuri de regiuni rurale. 

Abordările LEADER și CLLD și măsura de cooperare constituie instrumente cu potențial 

ridicat pentru participare, pentru procesele aferente strategiei de dezvoltare locală, 

precum și pentru crearea unei identități. Consultările în curs și procesele de învățare cu 

privire la aplicarea acestora ar trebui să contribuie la viitorul proces de reformă.  

Mai presus de toate, zonele rurale nu ar mai trebui percepute ca fiind singurele locuri cu 

probleme de dezvoltare sau ca fiind subordonate zonelor urbane, ci ar trebui văzute ca 

prezentând oportunități remarcabile ce ar trebui stimulate continuu, în vederea obținerii 

impactului dorit (a se vedea, de asemenea, dezbaterile din cadrul conferinței Cork 2.0). În 

vederea valorificării acestui potențial (specific în funcție de fiecare zonă), este fundamental 

să existe un sistem rațional de gestionare a terenurilor adaptat cu atenție, care să permită 

dezvoltarea durabilă și să pună accentul pe inovarea socială.  

 


