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POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ DUPĂ 2013

Cea de a cincea reformă majoră a politicii agricole comune (PAC) s-a încheiat în 2013: noile
regulamente sunt publicate, iar actele delegate sunt adoptate treptat. Modalitățile de punere
în aplicare a primului pilon al noii PAC în statele membre sunt cunoscute, iar programele de
dezvoltare rurală se află în curs de aprobare de către Comisia Europeană.

TEMEI JURIDIC

Articolele 38-44 din TFUE, actele de bază și cadrul financiar multianual: a se vedea fișele 5.2.1,
5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 și 5.2.6.

2014, AN DE TRANZIȚIE DE LA VECHEA LA NOUA PAC

Anul 2014 fost un an de reînnoire instituțională a UE (perioada 2014-2019), îndeosebi a
Parlamentului European, datorită organizării alegerilor europene în luna mai. 2014 fost, de
asemenea, un an de tranziție pentru PAC, în cursul căruia statele membre au pregătit punerea
în aplicare a noilor dispoziții ale acesteia, care le lasă o marjă de manevră semnificativă. Prin
urmare, este la latitudinea acestora să facă alegeri esențiale, de exemplu, în ceea ce privește
sistemul de convergență internă pentru ajutoare directe, nivelul plăților cuplate și introducerea
sau nu a plății redistributive (a se vedea tabelul de mai jos). De asemenea, au fost pregătite
programele de dezvoltare rurală, în cadrul stabilit de noul regulament. În plus, tranziția de
la vechea la noua PAC a fost asigurată de Regulamentul (UE) nr. 1310/2013. Majoritatea
dispozițiilor noii PAC au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2015.

PONDEREA ALOCATĂ PAC ÎN BUGETUL UNIUNII EUROPENE
PENTRU 2017

Bugetul Uniunii pentru 2017 (Jurnalul Oficial L 51 din 28 februarie 2017) prevede în total
152,9 miliarde EUR în credite de angajament (la prețurile curente). Plățile directe reprezintă
25,9 % din creditele de angajament pentru 2017 (39,6 miliarde de euro), iar măsurile de
dezvoltare rurală reprezintă 9,3 % (14,3 miliarde de euro). În total, pentru PAC se alocă în 2017
37,6 % din bugetul Uniunii (57,5 miliarde de euro).

PUNEREA ÎN APLICARE A NOII PAC

Regulamentele de bază ale noii PAC au fost publicate în decembrie 2013. Ulterior, Comisiei
Europene i-a revenit responsabilitatea de a elabora actele delegate, care sunt acte fără caracter
legislativ cu domeniu de aplicare general, care completează sau modifică anumite elemente
neesențiale ale actelor de bază (a se vedea fișele 1.3.8 și 5.2.1). O primă serie de acte delegate
a fost adoptată de Comisie în martie 2014 și transmisă ulterior Consiliului și Parlamentului
pentru examinare. Actele delegate nu puteau intra în vigoare decât în cazul în care, în termen
de două luni (care putea fi prelungit o singură dată), nici Parlamentul, nici Consiliul nu ridicau
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nicio obiecție. În aprilie 2014, îndeosebi ca urmare a cererilor formulate de Parlament, Comisia
a adoptat o declarație prin care se angaja să evalueze aplicarea obligațiilor legate de zonele
de interes ecologic (ZIE) la un an de la punerea lor în aplicare. Această evaluare este în
curs de desfășurare. Alte acte delegate au fost adoptate ulterior [de exemplu, în aprilie 2015,
Regulamentul delegat (UE) nr. 2015/560 în ceea ce privește sistemul de autorizații pentru
plantările de viță de vie] sau sunt în curs de elaborare. Comisia adoptă cu regularitate, de
asemenea, actele de punere în aplicare privind PAC, pentru măsurile care necesită o aplicare
uniformă în statele membre.
În plus, au fost puse în aplicare de către Comisie patru etape de simplificare a PAC, începând
cu martie 2015. Propunerea „omnibus” din septembrie 2016 ( a se vedea mai jos) vizează, de
asemenea, simplificarea PAC.
A. Primul pilon (P1)
Tabelul de mai jos oferă o imagine de ansamblu asupra diverselor modalități de aplicare a noului
sistem de plăți directe, rezultată în urma alegerilor făcute de statele membre.
Bilanțul net al transferurilor între cei doi piloni s-a ridicat la aproximativ 4 miliarde EUR de la
P1 la P2, pentru toată perioada.

 
Transfer
de la P1

la P2

Transfer
de la P2

la P1

Plata
redistributivă

Plata pentru zonele
care se confruntă
cu constrângeri

naturale

Sprijinul
cuplat

facultativ

Schema
pentru micii

fermieri

BE X X (Valonia) X
BG X X X
CZ X X
DK X X X
DE X X X
EE X X X
EL X X X
ES X X
FR X X X
IE X
IT X X
CY X
HR X X X X
LV X X X
LT X X
LU X
HU X X
MT X X X
NL X X
AT X X
PL X X X X
PT X X
RO X X X X
SI X X
SK X X
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FI X
SE X
UK X X

Total 11 5 8 1 27 15

Aplicarea noului sistem de plăți directe în cadrul Uniunii Europene diferă, de asemenea, în
ceea ce privește cerințele minime pentru acordarea plăților directe, punerea în aplicare a clauzei
privind fermierii activi și existența sau absența unei plafonări a plăților de bază. În cele din urmă,
în ceea ce privește ecologizarea plăților directe, cinci state membre (Austria, Franța, Irlanda,
Țările de Jos și Polonia) au indicat că doresc să le dea agricultorilor posibilitatea de a-și îndeplini
unele dintre obligații prin aplicarea unor practici echivalente. În plus, alegerea zonelor care
trebuie considerate zone de interes ecologic variază considerabil în cadrul Uniunii (opțiunea
cea mai răspândită vizează suprafețele cu culturi fixatoare de azot - toate statele cu excepția
Danemarcei -, în timp ce numai opt dintre țări au inclus terasele printre opțiunile lor).
B. Al doilea pilon (P2)
Comisia a aprobat pe parcursul unui an toate cele 118 programe de dezvoltare rurală pregătite de
cele 28 de state membre (între decembrie 2014 și decembrie 2015). Douăzeci de state membre
au ales să pună în aplicare un singur program național, iar opt state membre au ales să utilizeze
mai multe programe (de exemplu, pentru a le reflecta structura geografică sau administrativă)
(a se vedea fișa 5.2.6).

INIȚIATIVE RECENTE

Inițiativele axate pe viitorul PAC se înmulțesc. Astfel, Președinția neerlandeză a Consiliului
Uniunii Europene a lansat dezbaterile privind viitorul PAC după 2020 în cadrul unei reuniuni
informale, în mai 2016. Președinția slovacă a o organizat la Bratislava, în septembrie 2016,
o reuniune informală privind practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului alimentar. O
reuniune informală privind viitorul PAC a avut loc, de asemenea, la inițiativa Franței, la
Chambord, în septembrie 2016. Mai recent, în martie 2017, câteva state membre au prezentat
un document neoficial privind îmbunătățirea funcționării lanțului alimentar.
În plus, grupul de lucru creat în ianuarie 2016 pentru a reflecta asupra viitorului politicii privind
piețele agricole și-a prezentat raportul final în noiembrie 2016.
În cadrul evaluării la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual 2014-2020, Comisia
a adoptat o propunere legislativă de tip „omnibus” la 14 septembrie 2016, care afectează
numeroase politici europene (COM(2016)0605), inclusiv PAC. Această propunere vizează,
de exemplu, și punerea în aplicare a instrumentului de stabilizare a veniturilor, accesul la
instrumente financiare în cadrul celui de-al doilea pilon sau noțiunea de „fermier activ”.
Parlamentul European s-a inspirat din recomandările Grupului operativ pentru piețe atunci când
a prezentat amendamente suplimentare în vederea consolidării mecanismelor OCP.
Comisia este pe cale să publice acte delegate și acte de punere în aplicare pentru a simplifica
punerea în aplicare a ecologizării și a se ocupa de gestionarea piețelor de fructe și legume. În
plus, Președintele Juncker a anunțat o comunicare privind modernizarea și simplificarea PAC în
scrisoarea de intenție adresată președinților Parlamentului European și Consiliului referitoare la
starea Uniunii în 2016. Ca măsură pregătitoare, Comisia a lansat în februarie 2017 o consultare
publică privind viitorul PAC, care se va încheia în mai 2017.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_5.2.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0605


Fişe tehnice UE - 2017 4

În ceea ce privește cel de-al doilea pilon, conferința „Cork 2.0” a dus la adoptarea, la douăzeci
de ani după conferința fondatoare, care a avut loc în același oraș, a unei declarații care pune
accentul pe zece orientări-cheie privind viitorul politicii de dezvoltare rurală din Europa.

PERSPECTIVE PRIVIND REFORMA PAC ÎN 2020

Se vor confirma în 2020 tendințele evidențiate în cadrul reformei recente a PAC? Printre
chestiunile care ar putea fi aduse în discuție se numără, în primul rând, menținerea priorității din
punct de vedere financiar a plăților directe în raport cu dezvoltarea rurală, precum și partea din
buget care ar trebui alocată pentru măsurile de piață. De asemenea, având în vedere experiența
dobândită în perioada 2014-2020, care va fi rolul rezervei pentru situații de criză? Va crește
importanța măsurilor de gestionare a riscurilor, care sunt încă reduse în cadrul PAC? Evoluția
măsurilor de promovare a organizării economice a fermierilor, mai ales în sectoarele în care
măsurile de control al ofertei au fost eliminate (sectorul laptelui, al zahărului, al vinului), ar
trebui să constituie, de asemenea, o chestiune centrală.
Apoi, s-ar putea pune problema cofinanțării plăților directe, o temă pe care ultima reformă nu
a abordat-o, în special din cauza crizei economice, ceea ce ar putea avea drept rezultat crearea
unui pilon unic de sprijin pentru agricultură și zonele rurale. Se va pune în discuție probabil și
chestiunea legată de coordonarea fondurilor PAC cu celelalte fonduri structurale și de investiții
europene, precum și problema cheltuielilor în domeniul cercetării și inovării în agricultură.
De asemenea, se va aborda viitoarea structură a plăților directe, în special importanța fiecărui
element constitutiv al acestora, precum, de exemplu, sprijinul pentru producția de bunuri
publice. Se va avea în vedere transformarea plății de bază într-o sumă unică (forfetară) pe hectar
ca parte a unui mare sistem agronomic european? În plus, evoluția plăților legate de producție
și a plăților redistributive va da cu siguranță naștere unor dezbateri. În acest context, modelul de
punere în aplicare a ajutoarelor directe care va predomina în perioada 2014-2020 va influența
probabil viitorul model de ajutoare directe care va fi adoptat. De asemenea, ar putea fi revizuite
definițiile „fermierilor activi” și „micilor fermieri”.
În sfârșit, rezultatele negocierilor privind Brexit și noile abordări ale administrației Trump în
ceea ce privește comerțul internațional și acordurile multilaterale în domeniul mediului (de
exemplu COP21 privind combaterea schimbărilor climatice) vor influența, probabil noua PAC.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Reforma PAC pentru perioada 2014-2020 este prima reformă la care Parlamentul a participat
în calitate de colegiuitor. Pe baza acestei prime experiențe, Parlamentul va juca cu siguranță
un rol important și în viitoarele reforme. Comisia pentru agricultură din cadrul Parlamentului
European lucrează la numeroase rapoarte prospective (referitoare la volatilitate, ocuparea forței
de muncă în zonele rurale, inovare, practici comerciale neloiale etc.). De asemenea, Parlamentul
urmărește îndeaproape procesul de adoptare de către Comisie a actelor delegate privind PAC, în
legătură cu care poate prezenta obiecții. În plus, Parlamentul își asumă rolul său de colegiuitor în
cadrul a numeroase dosare conexe noii PAC și, în special, în ceea ce privește revizuirea cadrului
financiar multianual 2014/2020 (regulamentul „omnibus”).
Guillaume Ragonnaud / Albert Massot
06/2017
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