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CĂTRE POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ DE DUPĂ 2020

Instituțiile europene s-au angajat să adopte o nouă reformă înainte de decembrie
2020. Totuși acest calendar nu a putut fi respectat. Au fost lansate negocieri (triloguri)
în vederea ajungerii la un acord final înainte de vara anului 2021.

TEMEI JURIDIC

Propunerile legislative privind PAC pentru perioada de după 2020 [COM(2018)0392,
COM(2018)0393 și COM(2018)0394 din 1 iunie 2018] și propunerea privind un nou
cadru financiar multianual (CFP) 2021-2027 [COM(2018)0322 din 2 mai 2018 și
COM(2020)0443 din 28 mai 2020].

CĂTRE PAC DE DUPĂ 2020

Lucrările privind PAC post-2020 au început cu președinția neerlandeză a Consiliului,
în cadrul unei reuniuni informale desfășurate în mai 2016. Președințiile ulterioare ale
Consiliului au continuat demersul prin lansarea unui proces de reflecție cu privire la
principalele provocări agricole care trebuie abordate.
La rândul ei, Comisia a creat în ianuarie 2016 un grup de lucru pentru a reflecta
asupra viitorului politicii privind piețele agricole, care și-a prezentat raportul definitiv
în noiembrie 2016. În ceea ce privește cel de-al doilea pilon, conferința „Cork 2.0”
din septembrie 2016 a dus la adoptarea unei declarații care pune accentul pe zece
orientări-cheie privind viitorul politicii de dezvoltare rurală din Europa.
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. În
principiu, obiectivul era introducerea unor adaptări tehnice în actele de bază în
vigoare pentru simplificarea instrumentelor existente. În cele din urmă, la solicitarea
Parlamentului European, această operație a devenit o adevărată mini-reformă a
PAC. Parlamentul European s-a inspirat din recomandările Grupului operativ pentru
piețe atunci când a prezentat amendamente suplimentare în vederea îmbunătățirii
mecanismelor în vigoare. În octombrie s-a ajuns la un acord cu Consiliul și textul
a fost publicat în decembrie 2017 [Regulamentul (UE) 2017/2393, JO L 350,
29.12.2017]. Îmbunătățirile convenite se referă la domeniul de aplicare al organizațiilor
de producători, la consolidarea asigurărilor agricole și a instrumentelor de stabilizare a
veniturilor, la normele privind plățile ecologice și plățile către tinerii fermieri și la definiția
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termenului „fermier activ” (care permite statelor membre să le aplice în mod foarte
flexibil).
Comisia a lansat în februarie 2017 o consultare publică privind viitorul PAC, care s-
a încheiat în mai 2017. Ulterior, Comisia a prezentat o comunicare intitulată „Viitorul
sectorului alimentar și al agriculturii”, la 29 noiembrie 2017 [COM(2017)0713]. Acest
document, care a rămas vag din punct de vedere operațional, s-a concentrat asupra
guvernanței agricole, anunțând o schimbare radicală în cadrul modelului pentru
punerea în aplicare a PAC. Un raport din proprie inițiativă (raportul Dorfmann) privind
comunicarea Comisiei a fost urmat de o rezoluție adoptată în plen la 30 mai 2018
[P8_TA(2018)0224].

CONTEXTUL ULTIMEI REFORME A PAC

Reforma PAC din 2013 a fost decisă în plină recesiune. De atunci, mediul economic
și instituțional s-a schimbat. Creșterea a revenit, dar a rămas slabă, înainte de a
deveni negativă ca urmare a pandemiei de COVID-19. În plus, evoluțiile geopolitice
au sporit incertitudinea piețelor (ieșirea Regatului Unit din UE în ianuarie 2020, criza
parteneriatului tradițional UE-SUA după alegerea președintelui Trump). În plus, asistăm
la stagnarea multilateralismului comercial, fără ca proliferarea acordurilor bilaterale să
poată atenua tendințele protecționiste și conflictele comerciale. În cele din urmă, odată
cu intrarea în vigoare a Acordului de la Paris (COP 21), apar noi provocări legate
de schimbările climatice și sustenabilitate, în timp ce inovațiile tehnologice, în special
revoluția digitală, au un impact semnificativ asupra producției, prelucrării și distribuției
de alimente.
La 24 decembrie 2020, Uniunea Europeană și Regatul Unit au ajuns la un acord cu
privire la relațiile lor viitoare. Acest acord a păstrat elementele esențiale, prevăzând un
sistem comercial fără tarife sau cote pentru a ține seama de poziția Regatului Unit, care
este cel mai mare partener comercial european, în special în sectorul agroalimentar
(a se vedea fișa 3.2.10, tabelul VI). Cu toate acestea, propunerea nu înlătură toate
îndoielile cu privire la consecințele noilor proceduri vamale și la costurile administrative
suplimentare pentru operatori, precum și incertitudinea de pe piețele agricole cauzată
de pandemie. Comisia se așteaptă ca impactul crizei provocate de pandemia de
COVID-19 să aibă ca rezultat o creștere lentă și ca economia europeană și sectorul
agricol să nu revină la nivelul de dinainte de pandemie înainte de 2023.

PROPUNERI FINANCIARE PRIVIND PAC DUPĂ 2020

Propunerea Comisiei privind cadrul financiar multianual (CFM) pentru perioada
2021-2027 [COM(2018)0322 din 2 mai 2018] a stabilit viitorul buget pentru agricultură.
Deși UE continuă să dedice o parte semnificativă din bugetul său agriculturii (28,5 % din
perioada totală) (a se vedea fișa 3.2.10, tabelul I), au fost propuse reduceri foarte mari
în termeni reali (-15 %), ca urmare a ieșirii Regatului Unit (contribuitor net la buget) și a
nevoilor de finanțare care rezultă din noile priorități ale UE (migrație, frontiere externe,
economie digitală, transporturi).
În urma crizei economice declanșate de pandemia de COVID-19, proiectul de buget pe
termen lung pentru 2018 a fost înlocuit în mai 2020 cu o a doua propunere consolidată
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de planul de redresare economică („Next Generation EU”). Parlamentul European și-
a stabilit poziția prin rezoluțiile sale din 14 noiembrie 2018 [P8_TA(2018)0449], din
23 iulie 2020 [P9_TA(2020)0206] și din 17 decembrie 2020 [P9_TA(2020)0360]. În
urma unui proces îndelungat de negociere între cele două componente ale autorității
bugetare, s-a ajuns la un acord la 17 decembrie 2020 [Regulamentul (UE, Euratom)
2020/2093]. Bugetul PAC 2021-2027 a fost stabilit la 336,4 miliarde EUR în prețuri
constante din 2018, ceea ce ar trebui comparat cu bugetul aferent perioadei anterioare
2014-2020, minus cheltuielile pentru Regatul Unit (a se vedea fișa 3.2.10, tabelul I,
coloana 1). Primul pilon își păstrează supremația [Fondul european de garantare
agricolă (FEGA), 258,6 miliarde EUR, 78,4 %], deși este redus cu 10 %, în timp ce
cea mai mare pierdere o cunoaște dezvoltarea rurală [Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală (FEADR), 77,8 miliarde EUR], cu o scădere de 19 % (a se vedea fișa
3.2.10, tabelul I, coloana 5).
Adoptarea CFM 2021-2027 a permis, de asemenea, intrarea în vigoare a Programului-
cadru al UE pentru cercetare și inovare, Orizont Europa, cu un buget de 95,5 miliarde
EUR, din care aproximativ 10 miliarde EUR sunt alocate sectorului agricol.

PROPUNERI LEGISLATIVE PRIVIND PAC DUPĂ 2020

Pe baza proiectului de CFM din mai 2018, Comisia a prezentat cadrul legislativ al PAC
pentru perioada 2021-2027 [COM(2018)0392, [COM(2018)0393 și [COM(2018)0394
din 1 iunie 2018]. În centrul reformei stă modelul de punere în aplicare a PAC, axat
pe rezultate și pe subsidiaritate, atribuind statelor membre un rol mult mai important în
realizarea intervențiilor agricole. În viitor, Uniunea ar trebui să stabilească parametrii
esențiali (obiectivele PAC, cerințele de bază, principalele tipuri de intervenție din primul
și al doilea pilon), în timp ce statele membre ar trebui să conceapă planurile strategice
multianuale în vederea atingerii obiectivelor specifice și cantitative decise de comun
acord.
Viitoarea PAC se va concentra asupra a nouă obiective care să reflecte funcționalitatea
sa pe mai multe planuri: economic, de mediu și socio-teritorial. Aceasta ar menține cei
doi piloni ai săi și cele două fonduri agricole pentru a sprijini programele naționale în
funcție de o serie de măsuri alese pe baza unei abordări integrate. În orice caz, plățile
directe ar rămâne elementele prioritare ale noii PAC. Pe lângă noua guvernanță a PAC,
celelalte puncte importante ale propunerii de reformă sunt următoarele:
— În ceea ce privește primul pilon, redistribuirea sprijinului direct găsește un

nou impuls: Comisia a propus o reducere a plăților de la 60 000 EUR și un
plafon obligatoriu pentru sumele de peste 100 000 EUR pe exploatație. În plus,
programele de intervenție sectoriale sunt transferate de la organizarea comună a
piețelor (OCP) la noile planuri strategice naționale;

— Noua arhitectură ecologică este mult mai flexibilă în ceea ce privește conceperea
și gestionarea sa, care este încredințată autorităților naționale. Acesta ar avea trei
aspecte: noua condiționalitate (obligatorie, dar mai flexibilă în detalii); programele
ecologice pentru climă și mediu (care urmează să fie finanțate de FEGA și care
înlocuiesc plata ecologică existentă) și măsurile de agromediu și climă (finanțate
de FEADR);
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— În ceea ce privește al doilea pilon: FEADR nu mai este un fond structural în
cadrul comun al politicii de coeziune; rata de cofinanțare se reduce cu 10 puncte
procentuale; Comisia concentrează intervențiile în interesul simplificării; în cele
din urmă, normele programului Leader se încadrează în domeniul de aplicare al
politicii de coeziune, chiar dacă finanțarea sa este asigurată din bugetul agricol.

DEZBATERILE ÎN CURS

Portugalia, care, la 1 ianuarie 2021, a preluat președinția prin rotație a Consiliului
după Germania, s-a angajat să ajungă la un compromis cu Parlamentul European
cu privire la PAC înainte de vara anului 2021. Primele triloguri de negociere au
permis deja o oarecare apropiere între colegiuitori în ceea ce privește: (1) simplificarea
ecocondiționalității pentru fermierii care pun în aplicare măsuri echivalente în cadrul
programelor ecologice; (2) stabilirea unei liste orientative de practici pentru programele
ecologice, fără caracter obligatoriu; (3) creșterea numărului de produse eligibile pentru
intervenție publică, astfel cum a fost sugerat de Parlament; (4) prelungirea drepturilor
de plantare a viței-de-vie până în 2045 (o dată la jumătatea perioadei între data propusă
de Consiliu, 2040, și data propusă de Parlament, 2050) limitând creșterea autorizată
a suprafețelor la 1 %; (5) vinuri dezalcoolizate cu denumire de origine protejată (DOP)
și cu indicație geografică protejată (IGP); (6) o evaluare a performanței bazată pe un
raport bienal al Comisiei și nu pe o bază anuală, astfel cum a propus Comisia; și (7)
reducerea toleranțelor permise în raport cu indicatorii obiectivelor stabilite în planurile
strategice (35 % pentru prima revizuire din 2025; 25 % pentru a doua revizuire din
2027), în timp ce Consiliul a propus inițial 45 %, iar Parlamentul 25 %.
Cu toate acestea, aceste triloguri au arătat, de asemenea, lipsa marjei de manevră
a președinției Consiliului, care trebuie să asigure validarea fiecărui punct discutat
de experții naționali, și au evidențiat principalele puncte de dezacord, inclusiv: (1)
definiția fermierului activ; (2) implementarea unui model de aplicare a PAC hibrid,
care combină un anumit grad de control al conformității (cu normele) în plus față de
noul sistem de control al performanței (bazat pe rezultate), care fusese propus de
Parlament, dar respins de Comisie și de Consiliu, care se temeau de o mai mare
complexitate administrativă; (3) condiționalitatea socială a ajutoarelor directe propusă
de Parlament (majoritatea statelor membre consideră că subiectul ar trebui abordat
într-un act legislativ separat sau prin măsuri naționale); (4) plafonarea ajutoarelor
directe (opțională, în opinia Consiliului, obligatorie, în opinia Parlamentului); (5)
prelungirea perioadelor de intervenție publică pe tot parcursul anului; (6) clauzele
speciale de salvgardare (propuse de deputații în Parlamentul European) pentru a
impune taxe suplimentare asupra importurilor în cazul nerespectării standardelor de
mediu și de sănătate ale UE; (7) instrumentele de gestionare a crizelor de pe piață;
și, în cele din urmă, (8) arhitectura verde, care revelează diferențe majore în ceea
ce privește practicile legate de ecocondiționalitate (Consiliul preferă diversificarea
culturilor față de rotația susținută de Parlament), pachetul minim pentru programele
ecologice (20 % din plățile directe propuse de Consiliu, spre deosebire de 30 %,
astfel cum a solicitat Parlamentul), un posibil sistem de puncte care să fie aplicat
programelor ecologice (considerate prea complexe de către Consiliu) și, în cele din
urmă, procentajele suprafețelor neproductive ale fermelor.
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Ultima etapă a negocierilor agricole se suprapune cu discuțiile privind „Pactul verde
european”, care au început la 11 decembrie 2019 cu o comunicare a Comisiei
[COM(2019)0640]. Pactul verde are în vedere crearea unui model de creștere
durabilă și neutră în ceea ce privește impactul asupra climei pentru 2050, care va
avea efecte majore asupra sistemului agroalimentar european. În mai 2020 au fost
prezentate propuneri specifice, inclusiv Strategia în domeniul biodiversității pentru 2030
și Strategia „De la fermă la consumator”, menite să consolideze securitatea alimentară,
să reducă consumul de pesticide, îngrășăminte și antibiotice, să sprijine inovarea
în agricultură și să îmbunătățească informarea consumatorilor [COM (2020) 0380 și
0381 din 20.5.2020]. În conformitate cu recomandările Comisiei din decembrie 2020
adresate statelor membre [COM(2020)0846], liniile de acțiune adoptate în temeiul
Pactului verde ar trebui să fie urmate de planuri strategice naționale care să fie
prezentate în cursul anului 2021 și să fie puse în aplicare începând cu 2023.

MĂSURI TRANZITORII PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2022

În așteptarea încheierii negocierilor privind reforma PAC post-2020, colegiuitorii au
adoptat Regulamentul (UE) 2020/2220 (JO L 437, 28.12.2020), care prelungește
normele actuale cu doi ani (până la 31 decembrie 2022), cu unele modificări. Printre
modificările aduse regimului actual se numără: reducerea pragului de declanșare a
compensării pentru reducerea veniturilor și pentru pierderile legate de climă sau boli
de la 30 % la 20 % în cadrul măsurilor de gestionare a riscurilor; și integrarea celor
7,5 miliarde EUR suplimentare în cadrul componentei agricole a Planului european
de redresare economică (a se vedea fișa 3.2.2). Cel puțin 37 % din aceste fonduri
trebuie să fie destinate fermierilor ecologici, măsurilor legate de mediu și de calitatea
vieții animalelor, iar 55 % trebuie să fie direcționate către investiții pentru o redresare
rezilientă, durabilă și digitală și sprijinirea instalării tinerilor fermieri.
Regulamentul (UE) 2020/2220 ar trebui să acorde statelor membre suficient timp
pentru a-și elabora planurile strategice și pentru a facilita instituirea structurilor
administrative necesare pentru punerea în aplicare cu succes a noii PAC. Normele
privind ajutoarele de stat pentru agricultură și silvicultură au fost, de asemenea,
prelungite cu doi ani.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Parlamentul a reafirmat că finanțarea PAC ar trebui menținută în termeni reali după
2020 [P8_TA(2018)0449 din 14.11.2018] (a se vedea fișa 3.2.10, tabelul I, coloana 3).
Ulterior, Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală (Comagri) a numit raportori
pentru fiecare act legislativ: dna Esther Herranz (Grupul Partidul Popular European)
cu privire la noua arhitectură a PAC; dna Ulrike Müller (Grupul Alianța Liberalilor
și Democraților pentru Europa) cu privire la noul regulament transversal; și dl. Eric
Andrieu (Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul
European) cu privire la propunerea modificată privind OCP. În aprilie 2019, Comagri
a votat cele trei componente ale propunerilor. După alegerile europene din mai 2019,
noii reprezentanți aleși au revizuit amendamentele adoptate de Comagri și de Comisia
pentru mediu în legislatura precedentă, în vederea încheierii primei lecturi. În cele din
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urmă, plenul Parlamentului European a decis la 23 octombrie 2020 [P9_TA(2020)0287,
P9_TA(2020)0288 și P9_TA(2020)0289]. Sub președințiile Consiliului Germaniei și
Portugaliei, s-au lansat negocieri (triloguri) pentru a ajunge la un acord final înainte de
vara anului 2021.

François Nègre
04/2022
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