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SUGESTII 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru dezvoltare 

regională, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 

urmează a fi adoptată: 

A. întrucât cel de-al doilea pilon al politicii agricole comune (dezvoltarea rurală) este un 

element fundamental pentru menținerea și consolidarea coeziunii sociale și teritoriale și 

trebuie, prin urmare, menținut după 2020, precum și protejat și consolidat în cadrul 

următoarei reforme a PAC; 

B. întrucât zonele rurale sunt adesea izolate și suferă de carențe care subminează dezvoltarea 

infrastructurii și a producției agricole; întrucât trebuie să se țină seama de specialitățile, 

caracteristicile și diferențele regiunilor respective, precum și de necesitatea de a 

îmbunătăți competitivitatea și viabilitatea fermelor mici și mijlocii, de a încuraja 

antreprenoriatul și crearea de noi locuri de muncă, precum și de a stăvili depopularea și 

îmbătrânirea populației în zonele rurale; 

C. întrucât modelul tradițional european de producție trebuie extins și sprijinit în tranziția sa 

spre modalități de producție inovatoare, eficiente din punctul de vedere al utilizării 

resurselor și adaptate la schimbările climatice, bazate pe agricultura familială de 

dimensiuni mici și medii, ca garant al viabilității agricole și al sustenabilității sociale și 

ecologice; 

D. întrucât în anumite regiuni, cum ar fi zonele muntoase și insulele, agricultura reprezintă 

principala activitate economică, iar dezvoltarea ei este fundamentală pentru atingerea 

obiectivelor de coeziune teritorială; 

E. întrucât politica de coeziune a UE joacă un rol semnificativ pentru obținerea coeziunii 

sociale, economice și teritoriale, precum și a unei agriculturi pe mai multe niveluri; 

F. întrucât criza actuală din sectorul agricol, lipsa profitabilității, cu pierderi de venituri, și 

creșterea instabilității prețurilor cauzată de inegalitatea veniturilor de-a lungul lanțului 

alimentar au dus la dispariția a 2,4 milioane de ferme din UE între 2005 și 2010, cea mai 

mare parte fiind ferme de mici dimensiuni, ceea ce a cauzat dispariția a numeroase locuri 

de muncă în zonele rurale;  

G. întrucât acest sector necesită restructurări suplimentare, în vederea îmbunătățirii pozițiilor 

de negociere ale fermierilor în cadrul lanțului de aprovizionare și a promovării și 

consolidării producției ecologice și adaptate la schimbările climatice, care să respecte 

clima în mod inteligent, să îmbunătățească calitatea solului, să conserve biodiversitatea și 

să asigure, astfel, securitatea alimentară a Europei pe termen lung; 

H. întrucât, pe lângă sprijinul din cadrul celor doi piloni (dezvoltare rurală și plăți directe), 

sectorul necesită o combinație de diverse instrumente, inclusiv instrumente financiare și 

granturi; 

I. întrucât, deși există persoane care susțin că instrumentele financiare ar trebui folosite 

îndeosebi în regiunile mai puțin dezvoltate pentru a ajuta la deblocarea potențialului lor de 

dezvoltare, în realitate dorința de angajare a sectorului privat este destul de redusă din 
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cauza lipsei de proiecte eligibile pentru finanțare din aceste regiuni, 

1. subliniază rolul și posibilele avantaje pentru microîntreprinderile și întreprinderile agricole 

rurale de dimensiuni mici și medii, ale instrumentelor financiare disponibile în cadrul 

Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), sub formă de împrumuturi, 

de garanții sau de fonduri de capital, care facilitează accesul la credit, ținând totodată 

seama de normele de prudență în materie de împrumuturi; 

2. constată, cu toate acestea, că beneficiile potențiale depline ale efectului de levier al acestor 

instrumente nu au fost realizate; 

3. subliniază că lipsa profitabilității și a accesului la terenuri, pe lângă lipsa accesului la 

credite, creează, în multe cazuri, un obstacol în calea investițiilor, în special pentru tinerii 

agricultori, pentru micii agricultori și pentru agricultorii care și-au început activitatea 

recent, precum și pentru IMM-urile din mediul rural, fie din cauza costurilor ridicate, fie 

din cauza garanțiilor cerute de sistemul financiar, îngreunând inovarea și competitivitatea 

atât la nivelul fermelor, cât și la nivelul economiei rurale în ansamblu; 

4. subliniază că instrumentele financiare și granturile trebuie coordonate în mod eficient 

pentru a stimula investițiile, în special în sectorul inovării agricole, și solicită politici care 

înlesnesc accesul la credite al tinerilor fermieri și al exploatațiilor agricole de mici 

dimensiuni; 

5. constată că, până în prezent, gradul de utilizare a instrumentelor financiare din cadrul PAC 

este redus și, prin urmare, solicită să se analizeze măsuri suplimentare pentru a asigura 

faptul că oportunitățile pe care le oferă aceste instrumente sunt mai bine adaptate 

sectorului agricol și simplifică și mai mult procedurile; consideră, însă, că trebuie să se 

acorde atenție și împrumuturilor substanțiale pe care agricultorii le-au contractat deja 

pentru a completa fondurile primite în temeiul celui de al doilea pilon; 

6. atrage atenția că normele complexe duc la scăderea atractivității finanțărilor în sectorul 

agricol și insistă asupra aplicării unor condiționalități rezonabile pentru a se evita sarcini 

administrative inutile; 

7. consideră că ar trebui asigurate activități de informare și formare privind instrumentele 

financiare la nivel regional, pentru ca aceste opțiuni financiare să devină mai cunoscute și 

subliniază că statele membre și autoritățile regionale au un rol-cheie de jucat pentru a 

facilita și comunica aceste opțiuni către comunitățile rurale, IMM-uri și fermieri, 

încurajând totodată schimbul de bune practici; 

8. încurajează o mai mare implicare a autorităților regionale și locale în distribuirea și 

utilizarea fondurilor, lucru care este esențial pentru a îmbunătăți poziția fermierilor, și 

reiterează importanța programului LEADER în acest context; 

9. ia act de diversele avantaje și puncte slabe ale granturilor și ale instrumentelor financiare 

și de posibila semnificație a acestora pentru sector, în ceea ce privește accesibilitatea, 

complexitatea, riscul, costurile de aplicare și aplicabilitatea lor pentru a răspunde unor 

provocări specifice sau unor obiective mai largi în materie de dezvoltare; 

10. subliniază caracterul complementar al acestor instrumente în raport cu ajutorul pentru 
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venit și atrage atenția asupra faptului că trebuie să se evite situația în care cele din urmă le 

înlocuiesc pe cele dintâi, fapt care ar avea consecințe nefaste pentru agricultură și mediul 

rural; subliniază că finanțarea prin granturi va continua să fie esențială pentru a atinge 

obiectivele FEADR, ceea ce înseamnă că granturile și instrumentele financiare trebuie 

puse în aplicare împreună, în mod echilibrat, în cadrul politicii de dezvoltare rurală, pentru 

a contribui la creșterea performanțelor proiectelor; 

11. subliniază importanța asigurării unei combinații continue de granturi, instrumente 

financiare și asistență rambursabilă ca formă eficace și eficientă de sprijinire a 

competitivității și a coeziunii în zonele rurale; 

12. solicită Comisiei și statelor membre să se asigure că se evită întârzierile la plățile la care 

agricultorii au dreptul în temeiul PAC; 

13. evidențiază rolul Băncii Europene de Investiții (BEI) pentru dezvoltarea instrumentelor 

financiare și constată că BEI a început să colaboreze cu o serie de creditori din anumite 

state membre pentru a promova reînnoirea generațiilor în sectorul agricol; 

14. subliniază importanța unei mai bune informări a fermierilor și a administrațiilor regionale 

și locale cu privire la rolul-cheie jucat de BEI în sprijinirea și dezvoltarea economiei 

rurale și la modul în care pot profita de instrumentele financiare inovatoare existente deja 

în cadrul planurilor naționale de dezvoltare rurală, în vederea facilitării accesului tinerilor 

fermieri la credite; 

15. sprijină crearea de către BEI a unei platforme multiregionale de investiții pentru 

agricultură, care să fie eligibilă pentru finanțarea din programul de dezvoltare rurală; 

16. solicită ca acest instrumente să fie implementate astfel încât să poată sprijini proiecte 

individuale, colective și cu specific regional menite să finanțeze infrastructuri de bază din 

domeniile irigațiilor, transporturilor, procesării, depozitării, comercializării, horticulturii și 

dezvoltării forestiere, incluzând dezvoltarea de produse forestiere din lemn sau nu, precum 

și proiecte transfrontaliere, lanțuri scurte de aprovizionare, cicluri de producție închise și 

măsuri de piață aplicate de fermieri și cooperativele lor, cu instrumente financiare bazate 

pe scadență care să reflecte costul economic real al fiecărui proiect; 

17. solicită ca măsurile de sprijin publice și de la nivel european să încurajeze accesarea 

finanțării și accesul la aceasta pentru proiecte de investiții legate de schimbările climatice 

în zonele rurale în vederea atingerii obiectivelor UE din domeniul mediului; 

18. pune sub semnul întrebării dependența de credite propusă, într-un climat de îndatorare 

extremă a fermierilor, care adesea au șanse foarte scăzute de a-și plăti datoriile; 

19. ia act de situația financiară dificilă în care se află fermierii, dat fiind că prețurile la 

alimente au rămas la un nivel scăzut, spre deosebire de prețurile din toate celelalte 

sectoare ale economiei; 

20 constată, în special, că veniturile medii anuale ale fermierilor din UE în ultimul deceniu au 

stagnat sau, în unele cazuri, au scăzut, în timp ce costurile de producție cresc tot mai mult, 

iar nivelul de îndatorare al exploatațiilor agricole este mai ridicat; 
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21. invită, prin urmare, Comisia și statele membre să ia serios în considerare necesitatea de a 

asigura prețuri remuneratoare pentru produse; 

22. consideră că, în loc de a se reduce obligațiile autorităților în materie de evaluare, este 

necesar să se colecteze date suplimentare și să se efectueze analize pentru a justifica 

utilizarea instrumentelor financiare și pentru a preveni utilizarea lor nedeterminată, un 

adevărat „cec în alb”; 

23. subliniază că îmbunătățirea semnificativă a bazei de date factuale trebuie să fie o condiție 

preliminară pentru promovarea sau chiar solicitarea unei utilizări crescute a instrumentelor 

financiare; 

24. subliniază că politica de coeziune a UE, precum și instrumentele și granturile financiare 

asociate, trebuie să continue să susțină politica de promovare a creării de infrastructuri, 

școli și colegii, structuri destinate serviciilor medicale, serviciilor sociale și îngrijirii 

copilului, a accesului la internetul de mare viteză și a creării și dezvoltării întreprinderilor 

mici și mijlocii (IMM-uri) în zonele rurale; 

25. observă că, în realitate, dezvoltarea rurală este o politică europeană care vizează să ajute 

zonele rurale ale Uniunii Europene să-și depășească dezavantajele și, prin urmare, este un 

element fundamental al coeziunii europene; consideră, prin urmare, că, fiind al doilea 

pilon al politicii agricole comune, dezvoltarea rurală ar trebui să fie menținută și după 

2020 și acesteia ar trebui să i se asigure o finanțare adecvată din partea Uniunii, mai mare 

decât în momentul de față; 

26. subliniază că organizațiile active în dezvoltarea rurală (cum ar fi grupurile de acțiune 

locală) se pot confrunta cu dificultăți atunci când doresc să obțină garanții bancare - o 

condiție preliminară pentru a beneficia de plăți anticipate pentru costuri de funcționare și 

animare; estimează, în consecință, că ar fi benefic un program de garanții pentru aceste 

plăți anticipate; 

27. reafirmă diferența dintre fondurile publice folosite pentru bunurile publice sau în 

beneficiul unor comunități întregi sau al societății în ansamblu, pe de o parte, și investițiile 

în infrastructuri pe proprietăți private, pe de alta; 

28. ia act de complexitatea demersurilor administrative legate de acordarea de împrumuturi 

unui colectiv sau grup de fermieri și recuperarea datoriilor de la aceștia; solicită, prin 

urmare, o abordare raționalizată și simplificată; 

29. consideră că împrumuturile nu sunt potrivite pentru anumite tipuri de măsuri de dezvoltare 

rurală, de exemplu atunci când de acestea beneficiază comunități întregi, cum ar fi în 

cazul abordărilor de tip DLRC (dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 

comunității) sau LEADER, sau atunci când de acestea beneficiază societatea în general, 

cum ar fi în cazul măsurilor de agromediu; 

30. ia act de diferența dintre proiectele de infrastructură la scară largă finanțate din fondurile 

structurale și de coeziune, pe de o parte, și investițiile și granturile la scară mai mică, 

menite să îmbunătățească infrastructura imaterială, pe de altă parte, de exemplu, în cazul 

revitalizării solurilor; ia act de faptul că investițiile mai mici pot fi la fel de eficace, dacă 

nu chiar mai eficace și mai puțin costisitoare, iar această abordare a fost adoptată în alte 
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domenii conexe de cheltuieli, cum ar fi ajutorul pentru dezvoltare și apărarea împotriva 

inundațiilor; 

31. regretă că rezerva de criză a fost utilizată foarte puțin, în special din cauza normelor 

bugetare, îndeosebi a principiului anualității, precum și din cauza libertății de care se 

bucură Comisia Europeană pentru a elibera fonduri din această rezervă; solicită, prin 

urmare, ca rezerva de criză să fie constituită în afara bugetului UE și să servească drept 

sursă de finanțare pentru instrumentele de gestionare a crizelor. 
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