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SUGESTII 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru bugete, 

competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 

fi adoptată: 

1. subliniază că Politica Agricolă Comună (PAC) este de mai multe decenii o politică 

comună a UE, ceea ce înseamnă că cheltuielile cu agricultura reprezintă o parte 

considerabilă a bugetului general al UE; subliniază că cheltuielile cu agricultura au scăzut 

considerabil în termeni relativi în cursul ultimelor trei decenii, de la 75 % la 38 % în 

prezent, în conformitate cu reformele succesive orientate spre piață ale PAC; subliniază, 

prin urmare, că fiecare cetățean al UE contribuie cu doar 32 de cenți pe zi la PAC, iar în 

cazul acestei politici se înregistrează o rată scăzută a erorii în ceea ce privește neregulile 

legate de cheltuieli; subliniază că alimentele, la fel ca apa, vor reprezenta un bun strategic 

pe viitor și că, prin urmare, Europa va avea nevoie mai mult ca oricând de PAC și de un 

buget agricol consolidat; 

2. subliniază că PAC asigură agricultorilor un sprijin constant pentru venit prin intermediul 

primului și al celui de al doilea pilon, acordă susținere producției agricole, programelor de 

mediu și activității economice în zonele rurale și previne depopularea zonelor rurale; 

observă, în acest context, că un buget aflat cel puțin la nivelul actual este esențial pentru a 

menține structura cu doi piloni a PAC, în scopul de a despăgubi și a sprijini agricultorii 

din toate sectoarele agricole și de a atinge obiectivul important legat de inovare, precum și 

de a proteja și a crea locuri de muncă și a crește veniturile agricultorilor; subliniază că, 

pentru a realiza o politică de dezvoltare rurală coerentă și eficace, este esențial ca 

dezvoltarea rurală să rămână în continuare parte a PAC și să fie bine finanțată, pentru a 

garanta stabilitatea pe termen lung a zonelor rurale; 

3. atrage atenția că, dacă toate politicile din UE, atât la nivel național, cât și la nivelul 

Uniunii, ar fi finanțate integral din bugetul UE, cota-parte a PAC ar fi de doar 1 %, ceea 

ce pare foarte rezonabil pentru o politică ce asigură aprovizionarea cu produse alimentare 

pentru mai mult 500 de milioane de cetățeni, sprijină sustenabilitatea mediului și creează 

locuri de muncă; consideră că PAC este cea mai bună și mai ieftină politică de securitate a 

Uniunii, deoarece asigură aprovizionarea cu produse alimentare suficiente, încurajează 

coeziunea teritorială și împiedică depopularea zonelor rurale; 

4. subliniază că PAC, care reprezintă mai puțin de 1 % din totalul cheltuielilor publice ale 

UE, ar trebui să fie menținută cel puțin la nivelurile actuale până în 2020, pentru a se 

asigura că sectorul agricol este viabil din punct de vedere economic, că respectă cererea de 

produse alimentare în creștere și că promovează creșterea economică și ocuparea forței de 

muncă în zonele rurale ale UE; 

5. recunoaște că proporția aparent ridicată a bugetului UE alocată agriculturii poate crea o 

concepție greșită în rândul publicului cu privire la această politică, în timp ce, în realitate, 

subvențiile agricole reprezintă o sumă neglijabilă în raport cu PIB-ul total al statelor 

membre, însă au un impact semnificativ pentru asigurarea continuității în agricultură și a 

unei securități a veniturilor agricultorilor, precum și în ceea ce privește beneficiile aduse 

economiei rurale în general; insistă asupra simplificării regulilor ce țin de implementarea 

PAC pentru a permite o absorbție cât mai bună a sprijinului financiar destinat sectorului 
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agricol și dezvoltării rurale; 

6. declară în mod explicit că, prin numeroase reforme ale politicii, cheltuielile din cadrul 

PAC au fost reduse și au devenit mai bine direcționate, orientate spre piață și concepute 

pentru a îmbunătăți competitivitatea agriculturii UE, în timp ce, în același timp, PAC 

răspunde unei game din ce în ce mai mari de provocări, inclusiv unor chestiuni legate de 

mediu și de schimbările climatice, de introducerea de măsuri de ecologizare și de 

garantarea viabilității economice a zonelor rurale; constată însă că se impune o analiză 

riguroasă a durabilității economice a sectorului agricol prin securizarea veniturilor și 

măsuri de combatere a volatilității prețurilor prin propuneri de noi instrumente; 

7. insistă că suma prevăzută în momentul de față la rubrica 2 din CFM-ul curent trebuie să 

rămână cel puțin la același nivel; face referire, în această privință, la articolul 2 din 

Regulamentul privind CFM, care stabilește în mod clar că pachetele financiare naționale 

alocate nu pot fi reduse cu ocazia revizuirii la jumătatea perioadei; consideră, prin urmare, 

că alte politici ale Uniunii trebuie să dețină mijloacele financiare necesare pentru a 

permite Uniunii să își respecte obligațiile legale în conformitate cu legislația sectorială 

corespunzătoare; consideră inacceptabil faptul că fondurile rezervate pentru politica 

agricolă sunt realocate pentru a compensa lipsa de fonduri pentru alte politici sau 

programe; invită Comisia ca, pe fondul crizei migrației, să analizeze posibilitatea de a 

consolida sinergiile dintre retragerea produselor agricole de pe piață și distribuirea 

ajutoarelor alimentare către cetățenii cei mai defavorizați și către refugiați prin intermediul 

Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD); 

8. insistă, de asemenea, că sumele prevăzute pentru plățile directe în cadrul rubricii 2 ar 

trebui să rămână neatinse; subliniază că acest lucru este crucial pentru situația veniturilor 

multor agricultori, în special pe durata crizei care afectează mai multe ramuri agricole, iar 

rata anuală de absorbție este de aproape 100 %; 

9. subliniază că liberalizarea sectorului laptelui amenință producția de lapte din zonele 

montane costisitoare; invită, prin urmare, Comisia să elaboreze programe care să sprijine 

în special unitățile de prelucrare din zonele montane, astfel încât laptele să fie transformat 

în produse finite de înaltă calitate și, prin urmare, să genereze valoare adăugată, care este 

absolut esențială pentru producătorii de lapte; 

10. observă că volatilitatea prețurilor legată de înrăutățirea condițiilor de pe piață în 

numeroase sectoare agricole a crescut semnificativ în ultimii ani, determinând o 

volatilitate gravă a veniturilor care trebuie gestionată în mod organizat și eficient, în 

special pe măsură ce costurile de producție se majorează; remarcă faptul că actuala PAC 

nu a asigurat mijloace concrete suficiente pentru a face față instabilității piețelor agricole 

și veniturilor agricultorilor; subliniază așadar că situația actuală a făcut necesar să se 

instituie rapid măsurile de piață și măsurile de criză excepționale prevăzute prin 

organizarea comună unică a piețelor (OCP unică), precum și să se asigure resurse bugetare 

suficiente pentru a contracara crizele de pe piață, în special cele care afectează sectorul 

laptelui, al cărnii de porc, al fructelor și legumelor și al cărnii de pasăre; subliniază că una 

dintre cauzele fundamentale ale crizei, și anume embargoul impus de Rusia, a fost 

determinată de decizii adoptate în afara sectorului agricol; adaugă, în această privință, că, 

din cauza reducerii bugetului PAC în cursul ultimelor negocieri privind CFM, plățile 

directe din primul pilon al PAC sunt în momentul de față insuficiente pentru a atenua 
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volatilitatea veniturilor cu care se confruntă agricultorii; consideră că este esențial să se 

creeze o marjă de manevră în bugetul pentru 2016, precum și că autoritățile publice și 

profesioniștii din sectorul agricol ar trebui să aibă în vedere introducerea rapidă și 

eficientă a celor câteva măsuri de piață adoptate de Consiliul Agricultură la 14 martie 

2016; subliniază că criza actuală ar trebui să determine Comisia să reexamineze anumite 

instrumente de gestionare a pieței și a crizei, garantând că sunt disponibile suficiente 

resurse bugetare; insistă totodată ca evaluarea CFM la mijlocul perioadei să aloce fonduri 

pentru a răspunde în mod corespunzător, în perioadele de criză, la îngrijorările legate de 

siguranța alimentară și de sănătatea animală; 

11. constată că agricultorii produc alimentele de care are nevoie restul populației și că, în 

majoritatea statelor membre, veniturile agricultorilor sunt sub nivelul mediu, ceea ce 

afectează negativ atât nivelul lor de trai, cât și pe cel al familiilor lor și reduce 

atractivitatea acestei profesii pentru tineri; constată că agricultorii sunt presați de creșterea 

costurilor de producție1, pe de o parte, și de prețuri ale produselor care nu sunt 

profitabile2, pe de altă parte; prin urmare, consideră că materiile prime și costurile de 

producție ar trebui să fie abordate în cadrul PAC prin încurajarea unei autonomii crescute; 

12. subliniază că plafoanele stabilite pentru PAC până în 2020 presupun marje mult mai 

scăzute decât în cadrul fostelor CFM, în timp ce sectorul se confruntă cu mai multe 

provocări; subliniază, în această privință, că ar trebui ca marja să fie folosită exclusiv 

pentru a răspunde nevoilor sectorului agricol, având în vedere faptul că planificarea pe 

termen lung și securitatea investițiilor sunt esențiale pentru agricultorii din UE; atrage 

atenția că sectorul agricol a fost cel mai afectat de embargoul impus de Rusia, care a avut 

efecte indirecte grave asupra piețelor, și că acest sector nu ar trebui să fie singurul care să 

suporte consecințele deciziilor politice, așa cum se întâmplă în prezent; solicită o evaluare 

a impactului embargoului impus de Rusia asupra sectorului agricol din UE care să ducă la 

negocieri cu Rusia în vederea ridicării sancțiunilor; 

13. atenționează că marja existentă în cadrul bugetului agricol curent poate să se dovedească 

insuficientă, dat fiind că volatilitatea piețelor, riscurile veterinare și fitosanitare și alte 

evenimente neprevăzute pun presiuni din ce în ce mai mari asupra bugetului într-o 

asemenea măsură încât se prevede că marja va fi consumată la sfârșitul perioadei de 

planificare actuale; consideră regretabil faptul că fondurile pentru măsurile fitosanitare 

sunt înscrise la rubrica 3 din actualul CFM; subliniază că orice reducere sau redistribuire a 

acestei linii bugetare ar putea pune în pericol siguranța alimentară și sănătatea în UE; 

14. subliniază că actuala instabilitate de pe piețele agricole și volatilitatea ridicată a prețurilor 

demonstrează că este necesar să se mențină subvențiile agricole, deoarece acestea permit 

gestionarea și controlul mai eficace al eșecurilor pieței; recunoaște, în acest context, că 

agricultorii nu au beneficiat de creșterea prețurilor produselor alimentare și a vânzărilor de 

produse agricole din ultimii ani; insistă că este nevoie de sprijin concret pentru a remedia 

lipsa accesului la credite pentru agricultori și scăderea veniturilor agricole; reamintește, de 

asemenea, că consumatorii europeni nu sunt pregătiți să plătească pentru alimente un preț 

care ar fi în mod incontestabil mai ridicat dacă sectorul agricol nu ar primi sprijin public; 

                                                 
1 Rezoluția Parlamentului European din 19 ianuarie 2012 referitoare la lanțul de aprovizionare cu factori de 

producție agricolă: structură și implicații (JO C 227 E, 6.8.2013, p. 3). 
2 Rezoluția Parlamentului European din 7 septembrie 2010 referitoare la venituri echitabile pentru agricultori: 

Îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente în Europa (JO C 308 E, 20.10.2011, p. 22). 
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constată, cu toate acestea, că plățile directe care nu corespund realității producției agricole 

și eliminarea treptată a măsurilor de gestionare a ofertei și-au arătat limitele; 

15. ia act de faptul că orice noi priorități care apar pentru sectorul agricol în perioada de 

aplicare a cadrului financiar actual pot fi finanțate doar prin resurse noi; subliniază, prin 

urmare, nevoia crescută de a asigura marje suficiente în cadrul rubricii 2 pentru a putea 

integra prioritățile Parlamentului; 

16. subliniază că obiectivele PAC au rămas aceleași în cadrul Tratatului de la Lisabona, și 

anume creșterea productivității agriculturii, asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru 

populația agricolă, stabilizarea piețelor, garantarea siguranței aprovizionărilor, precum și 

asigurarea unor prețuri rezonabile de livrare către consumatori; constată, cu toate acestea, 

că reformele succesive ale PAC au conferit sarcini suplimentare agriculturii în ceea ce 

privește calitatea produselor, protecția mediului, schimbările climatice, sănătatea 

consumatorilor, chestiunile legate de utilizarea terenurilor, modurile de producție și 

productivitatea, care au condus la o majorare semnificativă a costurilor pentru agricultori 

și producători; consideră, prin urmare, că impactul PAC asupra strategiilor generale ale 

UE (obiectivele Strategiei UE 2020 și cele din domeniul climei și al energiei) trebuie să 

fie analizat astfel încât să se identifice concluzii pentru perioada de după 2020; subliniază 

că, în cadrul politicii agricole a UE, trebuie să se țină seama de obiectivele stabilite ca 

parte a strategiei UE în materie de sustenabilitate; 

17. este convins de faptul că o PAC puternică pentru UE, atât din punctul de vedere al 

conținutului, cât și al finanțării, este de importanță capitală pentru atingerea acestor 

obiective și poate garanta existența unor condiții competitive egale și a unor lanțuri 

alimentare transparente în cadrul pieței interne, precum și zone rurale viabile; consideră, 

de asemenea, că trebuie să se acorde prioritate îmbunătățirii rezistenței, a ocupării forței 

de muncă și a calității vieții în zonele rurale pentru a combate exodul populației rurale și a 

promova viabilitatea; consideră că, în ceea ce privește cel de al doilea pilon, încă vom 

avea nevoie de instrumente pentru perioada de după 2020 pentru a sprijini modernizarea, 

investițiile și inovarea în vederea stimulării competitivității sectorului agroalimentar și a 

reducerii diferențelor dintre statele membre și dintre regiuni cu privire la dezvoltarea 

agriculturii și a regiunilor rurale; 

18. subliniază că producția agricolă are o valoare adăugată ridicată, producând alimente de 

bună calitate și furnizând totodată bunuri și servicii nealimentare, deoarece aprovizionează 

și industria prelucrătoare, care este importantă pentru a menține sectorul agricol din UE 

competitiv și a contribui astfel la coeziunea economică și socială a regiunilor și la 

dezvoltarea regională echilibrată a UE; subliniază că este necesar, prin urmare, să se 

mențină și, dacă este cazul, să se intensifice sprijinul de care beneficiază sectorul agricol 

și zonele rurale, să se ofere stimulente pentru dezvoltarea producției agricole și acoperirea 

cererii de produse alimentare, în vederea combaterii volatilității și stimulării ocupării 

forței de muncă din acest sector, precum și pentru îndeplinirea obiectivelor neagricole ale 

UE; subliniază că PAC contribuie în mod semnificativ la creștere și la ocuparea forței de 

muncă în zonele rurale – mai mult decât alte politici ale UE – și că crearea de locuri de 

muncă și îmbunătățirea calității vieții fac ca viața la țară să fie mai atractivă comparativ cu 

cea din zonele urbane; reamintește că, din punct de vedere statistic, un agricultor asigură 

alte șapte locuri de muncă în sectoare conexe și în zonele rurale; subliniază că este 

important să se mențină atenția acordată de PAC sprijinirii exploatațiilor agricole de 
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dimensiuni mici și familiale, acestea fiind piatra de temelie a producției agricole în UE și 

a vieții în zonele rurale ale UE, precum și realizării de progrese reale în ceea ce privește 

respectivul obiectiv de politică; subliniază cât de importantă este menținerea unor măsuri 

specifice în cadrul PAC care vizează zonele afectate de handicapuri naturale severe și 

permanente, în special în regiunile montane și în cele ultraperiferice, precum și de alte 

handicapuri specifice; 

19. subliniază că succesul PAC și acceptarea acesteia depind, de asemenea, de reducerea în 

continuare a birocrației nenecesare și a constrângerilor administrative și normative la un 

nivel acceptabil și fezabil; solicită transpunerea în practică a PAC, precum și accelerarea 

simplificării PAC, care ar trebui așadar să aibă prioritate, inclusiv în ceea ce privește 

promptitudinea plăților efectuate de autoritățile naționale desemnate, îndeplinindu-se 

totodată obiectivele de politică urmărite care au fost cerute de societate; 

20. consideră că politica de coeziune pentru perioada de după 2020 ar trebui să joace, de 

asemenea, un rol esențial în sprijinirea dezvoltării zonelor rurale în ceea ce privește 

infrastructura tehnică, piața locurilor de muncă, dezvoltarea întreprinderilor și a serviciilor 

de bază, revitalizarea zonelor rurale și investițiile legate de infrastructura de apă și de 

canalizare; 

21. se opune ferm oricărei renaționalizări a politicilor agricole; observă că punerea în aplicare 

inegală a PAC și diferențele legate de nivelurile plăților din statele membre au dus la 

denaturarea concurenței în cadrul pieței interne; invită Comisia și statele membre să 

asigure o punere în aplicare uniformă în întreaga Uniune, în vederea realizării obiectivelor 

politicii agricole comune, deoarece aceasta generează economii pentru contribuabilul 

american; este îngrijorat de tendința de renaționalizare a răspunsurilor publice la criza 

agricolă, în special de mobilizarea plăților orientate în defavoarea unor măsuri europene 

reale; afirmă că existența unui al doilea pilon care funcționează bine și este bine finanțat 

este esențială pentru funcționarea PAC și pentru a asigura bunăstarea economică a zonelor 

rurale ale Uniunii; ia act de diferențele care există între statele membre atât în ceea ce 

privește nevoia de dezvoltare rurală, cât și finanțarea acesteia; 

22. subliniază că provocările din ce în ce mai mari cu care se confruntă PAC, cum ar fi 

siguranța alimentară și lupta împotriva volatilității prețurilor, impun resurse financiare mai 

adaptabile; solicită, prin urmare, punerea la dispoziția agricultorilor a unor instrumente 

flexibile pentru a răspunde acestor provocări care ar putea apărea în viitor; solicită, de 

asemenea, crearea unor măsuri adecvate de compensare prin care să se răspundă la 

evenimentele neprevăzute și deficiențelor de pe piață care rezultă în urma deciziilor 

politice; subliniază situația dificilă referitoare la piețele agricole și la provocările noi și în 

creștere cu care se confruntă agricultura europeană; avertizează cu privire la consecințele 

crizei actuale asupra piețelor agricole și la slăbirea poziției agricultorilor în lanțul 

alimentar și în negocierile comerciale actuale și viitoare; în plus, consideră că adoptarea 

unor obiective de reducere prea ambițioase legate de pachetul energie/climă și Directiva 

privind plafonul național de emisie vor conduce la creșterea costurilor producției agricole; 

23. subliniază că, în ceea ce privește perioada de după 2020 și viitoarea dezvoltare a PAC, 

înainte de a se putea aloca resursele bugetare necesare trebuie să se definească mai întâi 

măsurile de politică și obiectivele concrete ale PAC; subliniază că este necesar să se aibă 

în vedere înființarea unui fond de asigurări agricole european, care să poată fi mobilizat în 
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perioade de criză, de exemplu pentru a reduce volumul producției în scopul asigurării 

stabilității prețurilor pentru agricultori în cazul materiilor prime produse în Europa. 
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