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INSTRUMENTELE PAC ȘI REFORMELE ACESTORA

Politica agricolă comună (PAC) a înregistrat, de-a lungul timpului, cinci mari
reforme, cele mai recente fiind cea din 2003 (evaluarea intermediară), cea din 2009
(„bilanțul de sănătate”) și cea din 2013 (pentru cadrul financiar 2014-2020). Primele
discuții cu privire la PAC după 2020 au început în 2016, iar propunerile legislative
corespunzătoare au fost prezentate în iunie 2018.

TEMEI JURIDIC

Articolele 38-44 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Regulamentele
(UE) nr. 1303/2013, 1304/2013, 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013 și 1308/2013
(JO L 347, 20.12.2013).

OBIECTIVE

Reformele succesive ale PAC au permis adaptarea mecanismelor utilizate în vederea
îndeplinirii obiectivelor stabilite de tratat (a se vedea fișa 3.2.1). De altfel, ultima reformă
stabilește noi obiective ale PAC [articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul (UE)
nr. 1306/2013]: economice (asigurarea securității alimentare printr-o producție agricolă
viabilă, îmbunătățirea competitivității și a distribuției valorii în lanțul alimentar), de
mediu (utilizarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice)
și teritoriale (asigurarea dinamismului economic și social al zonelor rurale).

REALIZĂRI

A. Reforma din 1992: marea schimbare
Încă din 1962, anul creării politicii agricole comune, aceasta și-a îndeplinit obiectivele,
garantând siguranța aprovizionării cu alimente. Ulterior, odată cu politica sa privind
prețurile de sprijin foarte ridicate în comparație cu prețurile pieței mondiale și odată cu
garantarea achiziționării unor cantități nelimitate de produse, PAC a început să producă
din ce în ce mai multe excedente. Pentru a elimina diferența din ce în ce mai mare
dintre ofertă și cerere și pentru a gestiona în mod adecvat cheltuielile agricole, Consiliul
a adoptat o schimbare radicală la nivelul politicii agricole comune, înlocuind sistemul
de protecție prin prețuri cu un sistem de ajutoare compensatorii pentru venituri.
În urma unei scăderi importante a prețurilor garantate ale marilor culturi, pierderile
înregistrate în materie de venituri au fost compensate integral prin plăți directe pe
hectar. În ceea ce privește producția de animale, scăderea prețurilor la carnea de vită
a fost compensată prin acordarea de prime pe cap de animal. Aceste plăți directe pe

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_3.2.1.pdf


Fişe tehnice UE - 2022 2
www.europarl.europa.eu/factsheets/ro

hectar și primele pe cap de animal fac parte din „cutia albastră” a Organizației Mondiale
a Comerțului (a se vedea fișa 3.2.7).
B. Agenda 2000: o nouă etapă în completarea reformei din 1992
Consiliul European de la Luxemburg din 1997, declarând că agricultura europeană ar
trebui să fie multifuncțională, durabilă, competitivă și extinsă pe tot teritoriul, a stabilit
obiectivul strategic al noii reforme. Ca urmare a acordului încheiat la finalul Consiliului
European de la Berlin din 24 și 25 martie 1999, reforma a vizat, în special, următoarele
elemente:
— o nouă aliniere a prețurilor interne la prețurile mondiale, compensată parțial de

ajutoare directe acordate producătorilor;

— introducerea de către state a obligativității respectării condițiilor de mediu (eco-
condiționalitate) pentru acordarea ajutoarelor și a posibilității de reducere a
acestora (modulare) în vederea finanțării măsurilor de dezvoltare rurală;

— reluând concluziile Conferinței de la Cork din 1996, consolidarea măsurilor
structurale în vigoare, în cadrul unei noi politici de dezvoltare rurală, intitulată de
atunci înainte „al doilea pilon al PAC” (a se vedea fișa 3.2.6);

— stabilizarea bugetară prin intermediul unui cadru financiar strict stabilit pentru
perioada 2000-2006.

C. Reforma din iunie 2003: spre o PAC bazată pe ajutoarele decuplate
În cadrul Consiliului European de la Berlin din 1999, cele cincisprezece state membre
care au adoptat propunerile programului Agenda 2000 au invitat Comisia să realizeze
o evaluare intermediară în 2002 în vederea analizării impactului ultimei reforme
a PAC. Această reexaminare intermediară a devenit, în cele din urmă, cea mai
ambițioasă reformă a PAC de până în prezent, în jurul a patru obiective principale: o
mai bună conectare a agriculturii europene la piețele mondiale, pregătirea extinderii
Uniunii Europene, un răspuns mai bun la noile cerințe societale în ceea ce privește
conservarea mediului și a calității produselor (opinia publică fiind perturbată de crizele
sanitare succesive) și creșterea compatibilității PAC cu cerințele țărilor terțe.
La 26 iunie 2003, la Luxemburg, miniștrii agriculturii din Uniunea Europeană au ajuns
la un acord care, de fapt, a modificat considerabil politica agricolă comună și a introdus
o serie de noi principii sau mecanisme:
— decuplarea ajutoarelor în raport cu volumul produs, în vederea unei mai bune

orientări a fermelor în funcție de piață și a reducerii denaturării producției și
a comerțului agricol. Ajutoarele decuplate au devenit astfel o „plată unică pe
exploatație”, axată pe stabilitatea veniturilor;

— condiționalitatea (în engleză, „cross-compliance”), conform căreia plățile unice
depind de respectarea unor criterii în materie de mediu și sănătate publică, ca
răspuns la așteptările cetățenilor europeni;

— compatibilitatea cu regulile Organizației Mondiale a Comerțului, în măsura în care
obiectivul final al decuplării ajutoarelor este includerea regimului de plăți unice în
„cutia verde” (a se vedea fișa 3.2.7);
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— redistribuirea publică a drepturilor de plată acordate exploatațiilor conform unor
referințe istorice, cu ajutorul a două mecanisme: modularea, care permite
transferul creditelor între cei doi piloni ai politicii agricole comune în vederea
consolidării dezvoltării rurale și eventuala aplicare a unui model regional de
decuplare, care permite armonizarea plăților pe hectar acordate după criterii
teritoriale;

— disciplina financiară, principiu aplicat ulterior în perspectivele financiare pentru
perioada 2007-2013 (JO C 139, 14.6.2006), în temeiul căruia bugetul primului
pilon al politicii agricole comune a fost înghețat și au fost impuse plafoane anuale
obligatorii;

— în cele din urmă, în 2007, s-a instituit organizarea comună unică a piețelor (OCP
unică), care codifica mecanismele de reglementare a celor 21 de organizări
comune ale piețelor existente [Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, JO L 299,
16.11.2007].

D. „Bilanțul de sănătate” din 2009: consolidarea cadrului reformei din 2003
„Bilanțul de sănătate”, adoptat de Consiliu la 20 noiembrie 2008, a revizuit o serie amplă
de măsuri aplicate ca urmare a reformei PAC din 2003. Acesta a urmărit:
— consolidarea decuplării totale a ajutoarelor, prin eliminarea progresivă a ultimelor

plăți cuplate cu producția, integrându-le în regimul de plată unică pe exploatație;

— reorientarea parțială a fondurilor din primul pilon către dezvoltarea rurală, prin
creșterea ratei de modulare a ajutoarelor directe;

— asigurarea flexibilității normelor de intervenție publică și control al ofertei pentru a
nu împiedica agricultorii să reacționeze la semnalele pieței.

E. Reforma din 2013: o abordare mai cuprinzătoare și mai integrată
Reforma din 2013 constituie ultima etapă a procesului de adaptare a PAC, deschis și
încă în curs [Regulamentele (UE) nr. 1303/2013, 1304/2013, 1305/2013, 1306/2013,
1307/2013 și 1308/2013, JO L 347, 20.12.2013]. Principalele aspecte ale PAC pentru
perioada 2014-2020:
— transformarea ajutoarelor decuplate într-un sistem multifuncțional de sprijin. Etapa

de decuplare de producție a ajutoarelor agricole pentru a trece la acordarea unui
sprijin general veniturilor, demarată în 2003, va lăsa loc unei faze de recuplare a
instrumentelor în jurul unor obiective specifice, eliminând orice referință istorică
(„specificare clară a obiectivelor” sau în engleză, „targeting”). Plățile unice pe
exploatație sunt înlocuite de un sistem de plăți, pe etaje sau straturi, care cuprind
șapte componente: 1) o „plată de bază”; 2) o plată „verde” pentru bunurile
publice de mediu („componenta ecologică”); 3) o plată suplimentară către tinerii
agricultori; 4) o plată redistributivă, prin intermediul căreia se poate acorda un
ajutor suplimentar pentru primele hectare ale unei exploatații; 5) acordarea unui
sprijin suplimentar pentru venit în zonele care se confruntă cu constrângeri
naturale; 6) ajutoare cuplate la producție; 7) și, în sfârșit, un sistem simplificat
pentru micii fermieri. Noile ajutoare pe hectar sunt rezervate doar agricultorilor
activi (a se vedea fișa 3.2.5). În plus, este prevăzut că pachetele de plăți directe
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disponibile pentru fiecare stat membru să fie ajustate treptat astfel încât toate să
se transforme în plăți minime în euro pe hectar până în 2019 (așa-numitul proces
de „convergență externă”);

— consolidarea celor doi piloni PAC: primul pilon, care finanțează ajutoarele directe
și măsurile de piață, finanțat integral din Fondul european de garantare agricolă
(FEGA); al doilea pilon pentru dezvoltarea rurală, în regim de cofinanțare.
Modularea ajutoarelor directe în favoarea celui de al doilea pilon este eliminată
și înlocuită cu reducerea obligatorie a plăților de bază începând cu suma de
150 000 EUR („degresivitate”). A fost ameliorată, de asemenea, flexibilitatea între
piloni: din 2015, statele membre au posibilitatea de a transfera fonduri alocate
inițial în cele două sensuri (din primul pilon către cel de al doilea pilon, până la
15 %, precum și din al doilea pilon către primul pilon, până la 25 % pentru anumite
state membre) (a se vedea fișa 3.2.5);

— consolidarea instrumentelor OCP unică devenite măsură de protecție de utilizat
doar în cazul unei crize a prețurilor și al perturbării pieței. În plus, este confirmată
eliminarea tuturor măsurilor de control al ofertei: regimul cotelor la zahăr a expirat
în septembrie 2017, iar drepturile de plantare a viței-de-vie au fost înlocuite cu
un sistem de autorizare începând din 2016. Noul regim fără cote privind laptele,
aplicat din 2015, a fost precedat de adoptarea unui mini-pachet privind laptele
[Regulamentul (UE) nr. 261/2012, JO L 94, 30.3.2012]. De altminteri, noua OCP
unică creează o nouă „rezervă de criză” pentru a răspunde unor eventuale
perturbări ale piețelor (a se vedea fișa 3.2.4);

— o abordare mai integrată, cu obiective mai clare și axată pe regiuni pentru
dezvoltarea rurală. Se prevede o mai bună coordonare a măsurilor rurale cu
celelalte fonduri structurale (a se vedea fișa 3.1.1). Gama largă de instrumente
existente în cadrul celui de-al doilea pilon al PAC a fost simplificată pentru a se
concentra asupra sprijinului pentru competitivitate, inovare, agricultură întemeiată
pe „cunoaștere”, instalarea tinerilor agricultori, gestionarea durabilă a resurselor
naturale și dezvoltarea teritorială echilibrată (a se vedea fișa 3.2.6).

După deciziile din 2013, au fost luate unele măsuri pentru a adapta cadrele de
reglementare în lumina evoluției instituționale, economice și bugetare. Un al doilea
pachet privind laptele a fost lansat în 2016 cu scopul de a reduce oferta și a face
față crizei prețului cu care s-au confruntat agricultorii europeni după eliminarea cotelor
în 2015 (JO L 242, 9.9.2016). Comisia a organizat, de asemenea, conferința „Cork
2.0” în septembrie 2016 și a redeschis dezbaterea privind politica de dezvoltare rurală
după-2020 (a se vedea fișele 3.2.6 și 3.2.9). Comisia a propus și măsuri pentru a
simplifica actele de bază ale PAC (Regulamentul „Omnibus”) (a se vedea fișa 3.2.9),
profitând de revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual 2014-2020
(a se vedea fișele 1.4.3 și 3.2.2). Acest exercițiu a fost finalizat până la sfârșitul anului
2017 și noul regulament a fost publicat [Regulamentul (UE) 2017/2393, JO L 350,
29.12.2017]. În plus, Grupul de lucru pentru piețele agricole, creat în ianuarie 2016,
și-a prezentat raportul final în noiembrie 2016, propunând îmbunătățiri în materie de
reglementare a lanțului de aprovizionare cu alimente și a piețelor agricole, care ar trebui
să se finalizeze cu formularea unor propuneri legislative. În cele din urmă, Comisia
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a prezentat comunicarea sa privind „Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii”,
în noiembrie 2017, cadrul financiar multianual 2021-2027, în mai 2018, precum și
propunerile legislative corespunzătoare în iunie 2018, inițiind procesul de reformă a
PAC-după 2020 (a se vedea fișa 3.2.9).

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Parlamentul European a susținut, în general, toate reformele politicii agricole comune.
Pentru majoritatea reformelor, acesta a reluat, în special, orientările Comisiei pentru
reforma din 2003, declarându-se în favoarea decuplării parțiale și respingând noțiunea
de degresivitate progresivă a ajutoarelor (P5_TA(2003)0256, 5 iunie 2003, JO C 68
E, 18.3.2004). De asemenea, Parlamentul și-a reînnoit cererea privind utilizarea
procedurii de codecizie în cazul tuturor chestiunilor legate de politica agricolă, obiectiv
realizat după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona (a se vedea fișele 1.1.5
și 3.2.1).
În ceea ce privește dezbaterile privind viitorul PAC după 2013, acestea au fost
demarate la nivel parlamentar încă dinainte de prezentarea comunicării și a
propunerilor legislative ale Comisiei. Pe baza unui raport din proprie inițiativă,
Parlamentul a adoptat o rezoluție la 8 iulie 2010 (JO C 351 E, 2.12.2011, p. 103).
Deputații și-au stabilit prioritățile pentru noua PAC pentru secolul al XIX-lea: securitatea
aprovizionării cu alimente, comerțul echitabil, menținerea activității agricole pe întreg
teritoriul Uniunii, calitatea produselor alimentare, menținerea biodiversității și protecția
mediului, remunerarea echitabilă a bunurilor publice furnizate de agricultori și, în cele
din urmă, o dezvoltare rurală bazată pe crearea de locuri de muncă „ecologice”. Aceste
axe au fost confirmate prin rezoluția din 23 iunie 2011 referitoare la Comunicarea
Comisiei privind PAC în perspectiva anului 2020 (JO C 390 E, 18.12.2012, p. 49).
Parlamentul European a modificat propunerile legislative privind PAC după 2013,
iar textul astfel modificat a devenit mandatul de negociere cu Consiliul [rezoluțiile
P7_TA(2013)0084, P7_TA(2013)0085, P7_TA(2013)0086 și P7_TA(2013)0087 din
13.3.2013]. Acesta a constituit fundamentul pe baza căruia, după mai bine de 40
de triloguri, s-a ajuns la un acord politic și Parlamentul European s-a pronunțat cu
privire la noile regulamente în domeniul agriculturii la 20 noiembrie 2013, imediat după
adoptarea pachetului financiar 2014-2020 (rezoluțiile de la P7_TA(2013)0490 până la
P7_TA(2013)0494, JO C 436, 24.11.2016, pp. 270-280).
Parlamentul European și-a început activitatea cu privire la reforma PAC post-2020,
ținând seama de ieșirea Regatului Unit din UE și efectele pandemiei de COVID-19.
Plenul s-a pronunțat deja cu privire la propunerile Comisiei (P9_TA(2020)0287,
P9_TA(2020)0288 și P9_TA(2020)0289 din 23 octombrie 2020). Negocierile (trilogurile)
dintre colegiuitori au început și, în principiu, s-a putut ajunge la un acord înainte de
vara anului 2021 (a se vedea fișa 3.2.9).

François Nègre
04/2022
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