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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la viitorul sectorului alimentar și al agriculturii 

(2018/0000(INI)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 29 noiembrie 2017, intitulată „Viitorul 

sectorului agricol și al agriculturii” (COM(2017)0713), 

– având în vedere articolele 38 și 39 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

(TFUE), care instituie politica agricolă comună și obiectivele acesteia, 

– având în vedere Regulamentul (UE) 2017/2393 din 13 decembrie 2017 de modificare a 

Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 

din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), (UE) nr. 1306/2013 

privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, (UE) 

nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin 

scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, (UE) nr. 1308/2013 de instituire a 

unei organizări comune a piețelor produselor agricole și (UE) nr. 652/2014 de stabilire a 

unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și 

bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a 

plantelor1 (regulamentul „omnibus”), 

– având în vedere Raportul special al Curții de Conturi Europene nr. 16/2017 intitulat 

„Programarea pentru dezvoltarea rurală: este necesar să se reducă complexitatea și să se 

pună un accent mai mare pe rezultate” și nr. 21/2017 intitulat „Înverzirea: o schemă de 

sprijin pentru venit mai complexă, însă ineficace deocamdată din punctul de vedere al 

impactului asupra mediului” 

– având în vedere Documentul de reflecție al Comisiei din 28 iunie 2017 privind viitorul 

finanțelor UE (COM(2017)0358), 

– având în vedere Declarația 2.0 de la Cork din 2016, „O viață mai bună în zonele rurale”, 

emisă în cadrul Conferinței europene privind dezvoltarea rurală, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European intitulat „O eventuală 

redefinire a politicii agricole comune”2, 

– având în vedere avizul Comitetului European al Regiunilor intitulat „PAC după 2020”3, 

– având în vedere obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU (ODD), dintre care cele mai 

multe sunt relevante pentru politica agricolă comună,  

– având în vedere Acordul de la Paris încheiat în cadrul Conferinței ONU din 2015 

privind schimbările climatice (COP21), în special angajamentele asumate de către 

Uniunea Europeană drept „contribuții stabilite la nivel național” (CSN) pentru a atinge 

                                                 
1 JO L 350, 29.12.2017 p. 15. 
2 JO C 288, 31.8.2017, p. 10. 
3 JO C 342, 12.10.2017, p. 10. 
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obiectivele mondiale ale acordului, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

(A8-0000/2018), 

A. întrucât Comunicarea Comisiei privind viitorul sectorului agricol și al agriculturii 

recunoaște că politica agricolă comună (PAC) este cea mai integrată politică din UE și 

permite sectorului agricol din UE să răspundă cererilor cetățenilor în ceea ce privește nu 

numai securitatea, siguranța, calitatea și sustenabilitatea alimentară, ci și protecția 

mediului, combaterea schimbărilor climatice și standardele ridicate de bunăstare a 

animalelor; 

B. întrucât obiectivul primordial al Uniunii Europene privind o agricultură 

multifuncțională, bazată pe ferme familiale, rămâne esențial pentru obținerea de efecte 

externe pozitive și bunuri publice pe care le solicită cetățenii europeni; 

C. întrucât de-a lungul anilor, PAC a făcut obiectul unor reprogramări periodice în funcție 

de noile provocări, dar acum este necesar încă un pas în acest proces continuu de 

modernizare și simplificare, pe baza reformelor anterioare;  

D. întrucât noul model de realizare a obiectivelor se află în centrul Comunicării Comisiei 

privind viitorul sectorului agricol și al agriculturii, și acesta trebuie salutat, cu condiția 

să asigure o simplificare reală, nu doar la nivelul UE, ci și la nivelul statelor membru și 

la nivel regional, și flexibilitate pentru fermieri, fără a adăuga noi constrângeri pentru 

statele membre și, astfel, un nou nivel de complexitate; 

E. întrucât PAC trebuie să joace un rol important în depășirea stagnării și volatilității 

veniturilor agricole care, în ciuda concentrării și intensificării producției și a creșterii 

productivității, sunt în continuare mai scăzute decât în restul economiei;  

F. întrucât în ultimii ani, fermierii s-au confruntat cu o creștere a volatilității prețurilor, ca 

efect al fluctuațiilor prețurilor de pe piețele mondiale și incertitudinii cauzate de 

evoluțiile macroeconomice, politicile externe, crizele sanitare și fenomenele 

meteorologice extreme mai frecvente din UE;  

G. întrucât este esențial să se asigure un standard de viață echitabil în toate regiunile și 

statele membre, prețuri abordabile pentru cetățeni și consumatori, precum și accesul la 

alimente de calitate și alimentație sănătoasă, respectând în același timp angajamentele 

privind protecția mediului, combaterea schimbărilor climatice, sănătatea animalelor și a 

plantelor și calitatea vieții animalelor; 

H. întrucât este necesar un sistem de plăți actualizat și mai echitabil, deoarece în multe 

state membre sistemul actual de drepturi se bazează pe valori de referință istorice, care 

datează de aproape 20 de ani, constituie un obstacol în calea reînnoirii generațiilor și 

împiedică accesul tinerilor fermieri la terenuri agricole, întrucât noii fermieri nu dețin 

drepturi și sunt astfel dezavantajați; 

I. întrucât apariția unor noi provocări, cum ar fi intensificarea comerțului internațional, 
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necesită condiții echitabile și sustenabile pentru schimbul de bunuri și servicii la nivel 

mondial, în cadrul OMC și în conformitate cu dispozițiile UE existente în materie de 

standarde sociale, economice și de mediu, care ar trebui promovate; 

J. întrucât, deși accentul pus pe cercetare și dezvoltare legate de inovare în ceea ce 

privește atât produsele, cât și procesele trebuie salutat, trebuie să se depună mai multe 

eforturi pentru transpunerea rezultatelor cercetării în practica agricolă, facilitată prin 

servicii de informare și educare agricolă la nivelul UE; 

K. întrucât sectorul agricol și cel alimentar trebuie să fie stimulate să contribuie în 

continuare la realizarea obiectivelor UE privind protecția mediului și acțiunile în 

domeniul climei stabilite în acordurile internaționale, cum ar fi Acordul de la Paris și 

ODD ale ONU; 

L. întrucât Curtea de Conturi Europeană a subliniat faptul că plățile pentru înverzire 

introduse în cadrul reformei din 2013 au ca efect o și mai mare complexitate și 

birocrație, sunt greu de înțeles și nu reușesc să îmbunătățească semnificativ performanța 

PAC în materie de mediu și de combatere a schimbărilor climatice; 

M. întrucât obiectivele Declarației 2.0 de la Cork, „O viață mai bună în zonele rurale”, 

menționează zonele rurale dinamice, multifuncționalitatea, biodiversitatea în cadrul și în 

afara sectorului agricol, rasele rare de animale și culturile de conservare, precum și 

agricultura ecologică, zonele defavorizate și angajamentele asumate în contextul rețelei 

Natura 2000; 

N. întrucât este esențial să se asigure o concurență loială în cadrul pieței unice în acest 

sector și în raport cu alți actori din lanțul alimentar, atât în amonte, cât și în aval, și să se 

consolideze în continuare stimulentele pentru a preveni crizele cu instrumente de 

gestionare activă care urmează să fie introduse la nivel sectorial și de către autoritățile 

publice; 

O. întrucât noile provocări pentru agricultura europeană în cadrul priorităților politice ale 

UE, astfel cum se precizează în documentul de reflecție al Comisiei privind viitorul 

finanțelor UE, impun ca viitorul cadru financiar multianual (CFM) să asigure suficiente 

fonduri publice pentru a acoperi atât provocările existente, cât și pe cele noi; 

P. întrucât orice modificări ale actualei PAC trebuie introduse în așa fel încât să asigure 

stabilitatea sectorului și siguranța planificării pentru agricultori prin intermediul unor 

perioade de tranziție și măsuri adecvate; 

Q. întrucât Parlamentul trebuie să joace un rol amplu în stabilirea unui cadru politic clar 

pentru a menține un nivel comun de ambiție la nivel european și dezbaterile 

democratice cu privire la aspectele strategice care au un impact asupra vieții de zi cu zi 

a tuturor cetățenilor în ceea ce privește utilizarea resurselor naturale, calitatea 

alimentelor noastre și modernizarea practicilor agricole, 

O nouă relație între Uniunea Europeană, statele membre, regiuni și agricultori 

1. salută intenția de a simplifica și moderniza PAC, dar subliniază că integritatea pieței 

unice și o politică cu adevărat comună trebuie să fie prioritățile esențiale ale reformei; 
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2. subliniază că până și flexibilitatea pe care o au în prezent statele membre în definirea 

normelor de bază ar putea risca să denatureze concurența în cadrul pieței unice și să 

creeze inegalități în ceea ce privește accesul la sprijin al fermierilor din diferite state 

membre sau chiar din diferite regiuni;  

3. consideră că subsidiaritatea statelor membre ar trebui acordată numai în cadrul unui set 

comun de norme și instrumente convenit la nivelul UE, ca parte a unei abordări 

uniforme în ceea ce privește toate eforturile de programare și criteriile de eligibilitate, ar 

trebui să acopere ambii piloni ai PAC și să asigure, în special, o abordare europeană în 

cadrul pilonului I și, prin urmare, condiții de concurență echitabile; 

4. reamintește Comisiei necesitatea de a respecta pe deplin repartizarea competențelor în 

fiecare stat membru, stabilită adesea în constituțiile acestora, în special în ceea ce 

privește respectarea competențelor juridice ale regiunilor UE atunci când sunt puse în 

aplicare politicile; 

5. salută eforturile Comisiei de a institui un program de elaborare, punere în aplicare și 

control al unei abordări bazate pe rezultate, pentru a stimula performanța, mai degrabă 

decât conformitatea, asigurând, în același timp, o monitorizare adecvată prin 

intermediul unor indicatori clar definiți, solizi și măsurabili la nivelul UE, inclusiv un 

sistem adecvat de control al calității și sancțiuni; 

6. solicită Comisiei să se asigure că funcțiile de control financiar și al performanței și de 

audit sunt realizate la aceleași standarde și respectând aceleași criterii în toate statele 

membre, independent de flexibilitatea crescută acordată statelor membre în ceea ce 

privește conceperea și gestionarea programelor și cu scopul, în special, de a asigura 

eliberarea în timp util a fondurilor în statele membre către toți fermierii eligibili; 

7. invită Comisia să acorde mai multă flexibilitate statelor membre și regiunilor în cadrul 

normelor de minimis în domeniul agriculturii;  

Un sector inteligent și eficient în serviciul cetățenilor, al zonelor rurale și al mediului 

8. consideră că este necesar să se mențină actuala arhitectură cu doi piloni, în special 

pilonul I, care este dedicat sprijinului pentru venit destinat fermierilor; consideră că este 

necesar, în același timp, să existe compensații pentru furnizarea de bunuri publice pe 

baza unor criterii uniforme, permițând totodată statelor membre să adopte abordări 

specifice pentru a reflecta condițiile locale;  

9.  consideră că actuala arhitectură a PAC nu își poate îndeplini obiectivele decât dacă este 

suficient finanțată; solicită, prin urmare, ca bugetul PAC să fie menținut în următorul 

CFM cel puțin la nivelul actual pentru a fi îndeplinite obiectivelor ambițioase privind o 

PAC revizuită și eficientă după 2020; 

10. consideră că este necesar un sprijin mai bine direcționat pentru fermele familiale și 

acesta poate fi asigurat prin introducerea unei rate obligatorii mărite a sprijinului pentru 

fermele de mici dimensiuni; consideră, de asemenea, că sprijinul pentru fermele de 

dimensiuni mai mari ar trebui să fie degresiv, reflectând economii de scară, cu 

posibilitatea ca plafonarea să fie decisă de statele membre; 



 

PR\1146033RO.docx 7/12 PE618.154v01-00 

 RO 

11. subliniază necesitatea identificării principalelor elemente ale unui sistem transparent și 

obiectiv de sancțiuni și stimulente pentru stabilirea eligibilității fermierilor pentru 

finanțare publică, care ar trebui să constea în măsuri voluntare și obligatorii;  

12. solicită ca actualul sistem de calculare a plăților directe în cadrul pilonului I, care se 

bazează adesea pe drepturi istorice, să fie înlocuit cu o metodă uniformă la nivelul UE 

pentru calcularea plăților, astfel încât sistemul să devină mai simplu și mai transparent;  

13. subliniază necesitatea unei distribuiri echitabile a plăților directe între statele membre, 

care trebuie să țină seama de diferențele socioeconomice, de costurile de producție 

diferite și de sumele primite de statele membre în cadrul pilonului II; 

14. consideră că, cu condiția să poată fi garantate condiții de concurență echitabile pe piața 

unică, ar trebui menținute plățile în temeiul sprijinului cuplat facultativ, ca instrument 

de contracarare a unor dificultăți specifice, în special a celor care decurg din 

dezavantajul concurențial structural al regiunilor defavorizate și montane, precum și a 

celor care au o natură mai temporară și decurg din tranziția de la vechiul sistem de 

drepturi, de exemplu;  

15. reamintește că reînnoirea generațiilor este o provocare cu care se confruntă fermierii din 

multe state membre și că fiecare strategie națională trebuie, prin urmare, să se ocupe de 

această problemă printr-o abordare cuprinzătoare, inclusiv prin majorări ale pilonului I 

și măsuri specifice în cadrul pilonului II, precum și prin intermediul unor noi 

instrumente financiare și măsuri naționale, pentru a stimula fermierii să-și transmită 

activitățile agricole către o nouă generație; 

16. subliniază importanța dezvoltării rurale, inclusiv a inițiativei LEADER, pentru 

sprijinirea agriculturii multifuncționale și pentru stimularea unor activități 

antreprenoriale și oportunități suplimentare, în vederea generării de venituri din 

activitatea de agroturism și a protejării agriculturi sprijinite de comunitate și furnizării 

de servicii sociale în zonele rurale;  

17. invită Comisia să introducă un cadru juridic nou și cuprinzător care să permită 

integrarea diferitelor tipuri de acțiuni de protecție a mediului în prezent, cum ar fi 

ecocondiționalitatea, ecologizarea și bunele condiții agricole și de mediu (GAEC), 

precum și măsuri de agromediu pentru dezvoltarea rurală, astfel încât fermierii să poată 

contribui în mod eficace și cu mai puțină birocrație la protecția mediului, la 

biodiversitate și la acțiuni în domeniul climei, asigurându-se, în același timp, un control 

adecvat din partea statelor membre și ținându-se seama de condițiile locale; 

18. consideră că acest nou cadru ar trebui să aibă la bază eventuala alocare a unui cuantum 

minim din bugetul total disponibil pentru măsurile de agromediu, inclusiv pentru 

agricultura ecologică și sprijinirea biodiversității și a diversității genetice la animale și 

plante; 

19. invită Comisia să stimuleze inovarea și modernizarea agriculturii prin susținerea 

acțiunilor de formare și de informare și educare agricolă, ca o condiție prealabilă în 

elaborarea și implementarea programelor în toate statele membre, promovând totodată 

transferul de cunoștințe și schimbul de modele de bune practici între statele membre; 
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O poziție solidă a fermierilor în sistemul alimentar global  

20. invită Comisia să mențină cadrul actual de organizare comună a pieței (OCP), inclusiv 

planurile sectoriale individuale (pentru vin, fructe și legume) și programul UE de 

încurajare a consumului de fructe, legume și lapte în școli, cu scopul final de a 

consolida sustenabilitatea și competitivitatea fiecărui sector, permițând în același timp 

accesul tuturor fermierilor; 

21. insistă asupra necesității fundamentale ca viitoarea PAC să sprijine fermierii într-un 

mod mai eficient pentru a face față volatilității prețurilor și veniturilor cauzate de 

riscurile privind clima, sănătatea și piața, prin crearea de stimulente suplimentare pentru 

instrumente de gestionare flexibilă a riscurilor și stabilizare, asigurând totodată un acces 

larg;  

22. insistă asupra necesității de a consolida poziția producătorilor în lanțul de aprovizionare 

cu alimente, în special garantându-le acestora o parte echitabilă din valoarea adăugată, 

încurajând cooperarea intersectorială și consolidând transparența piețelor și prevenirea 

crizelor;  

23. invită Comisia să permită și chiar să încurajeze, în special în sectorul produselor lactate, 

instrumentele active de gestionare a crizelor, cum ar fi acordurile sectoriale voluntare 

pentru gestionarea ofertei în termeni cantitativi în rândul producătorilor, organizațiile de 

producători și prelucrătorii, și să examineze posibilitatea de a extinde aceste instrumente 

și la alte sectoare; 

24. solicită o revizuire aprofundată a actualului mecanism de rezervă pentru situații de criză 

pentru a crea un instrument financiar autonom exceptat de la principiul bugetar al 

anualității, astfel încât să permită transferuri bugetare de la un an la altul, permițând 

astfel răspunsuri rapide și eficace la situațiile de criză, inclusiv la cele care implică 

sănătatea animalelor și a plantelor, probleme legate de boli și siguranța alimentară;  

25. consideră că, deși acordurile comerciale sunt benefice pentru sectorul agricol al UE în 

general și necesare pentru consolidarea poziției UE pe piața agricolă mondială, ele 

implică, de asemenea, o serie de provocări care necesită mecanisme de protecție 

consolidate pentru a asigura condiții de concurență echitabile între fermierii din UE și 

cei din restul lumii; 

26. solicită inițiative de promovare a standardelor UE de producție, de siguranță și de mediu 

și a sistemelor de producție de calitate din UE, atât prin etichetare, cât și prin activități 

de comercializare pe piața internă și pe piețele din țările terțe; 

Un proces decizional transparent pentru o propunere solidă privind PAC în perioada 2020-

2027  

27. subliniază că Parlamentul și Consiliul ar trebui, prin intermediul procedurii de 

codecizie, să stabilească obiectivele generale, măsurile și alocările financiare și să 

determine nivelul de flexibilitate necesar pentru a le permite statelor membre să facă 

față particularităților și nevoilor lor în conformitate cu piața unică;  

28. regretă că întregul proces al exercițiului de programare privind PAC pentru perioada de 
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după 2020 - consultare, comunicare, evaluare a impactului și propuneri legislative - 

începe cu o întârziere semnificativă, având în vedere că se apropie sfârșitul celei de-a 

opta legislaturi, punând în pericol posibilitatea ajungerii la un acord final înainte de 

alegerile europene; 

29. invită Comisia să propună, înainte de aplicarea noului model de realizare a obiectivelor, 

o perioadă de tranziție suficient de lungă pentru a asigura o tranziție fără probleme și 

pentru a evita orice întârziere în efectuarea plăților anuale către fermieri și în punerea în 

aplicare a programelor de dezvoltare rurală; 

o 

o  o 

30. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

La 29 noiembrie 2017, Comisia a adoptat comunicarea sa privind modernizarea și 

simplificarea politicii agricole comune (PAC), sub titlul „Viitorul sectorului alimentar și al 

agriculturii” (COM(2017)0713).  

 

Această comunicare fusese deja anunțată de președintele Juncker în 2016, este inclusă în 

programul de lucru al Comisiei pentru 2017 și era prevăzută inițial pentru primăvara anului 

2017. Cele 26 de pagini ale textului demarează procesul în mai multe etape prin care cele 27 

de instituții ale UE trebuie, în cele din urmă, să ajungă la un acord privind legislația care 

definește PAC pentru perioada de după 2020. Astfel, comunicarea își propune să ofere atât 

baza, cât și cadrul pentru discuții între părțile interesate instituționale și individuale, publice și 

private din UE27. 

 

Comunicarea va fi urmată de propuneri legislative ca temei juridic pentru următoarea 

perioadă de programare 2020-2027 și va fi însoțită de o evaluare a impactului, care cuprinde o 

bază de date factuale relevante. Propunerile vor fi publicate după adoptarea cadrului financiar 

multianual (CFM), care este prevăzută pentru mai 2018. 

 

Scopul inițial al comunicării este următorul: 

- a prezenta principalele provocări din domeniul agriculturii din UE (alimentele nu sunt 

menționate în mod explicit); 

- a evidenția contribuția sectorului agricol la cele zece priorități ale Comisiei și la 

obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) în sinergie cu alte politici ale UE; 

- a specifica prioritățile politice pentru viitoarea PAC, consolidându-i valoarea adăugată 

europeană;  

- a analiza propunerile operaționale pentru o PAC simplificată, o guvernanță 

îmbunătățită, o mai bună reflectare a diversității agriculturii din UE, o subsidiaritate 

crescută, limitarea sarcinii administrative pentru beneficiari și consolidarea accentului 

pus pe rezultate. 

De asemenea, comunicarea stabilește trei obiective principale pentru agricultură, în contrast 

cu obiectivele inițiale care au la bază tratatul: 

1. favorizarea unui sector agricol inteligent și rezilient;  

2. sprijinirea protecției mediului și a acțiunilor în domeniul climei; 

3. consolidarea țesutului socioeconomic al zonelor rurale. 

Prima etapă în procesul de programare a PAC pentru perioada de după 2020 a fost o amplă 

consultare publică online în cadrul căreia au fost primite peste 320 000 de răspunsuri online 

din toate statele membre ale UE, marea majoritate a acestora fiind trimise de persoane 

individuale, precum și peste 1 400 de documente de poziție.  

A doua etapă este elaborarea unei evaluări a impactului cuprinzătoare care își propune să 

tragă învățăminte din implementarea perioadei de programare 2013-2020 și, în special, a 

obiectivelor privind o PAC „mai ecologică, mai simplă, mai echitabilă”. Prin urmare, 

reflectând ideile generale din cadrul actualei dezbateri publice, evaluarea impactului va 

elabora un set de opțiuni de politică pentru dezvoltare, inclusiv o evaluare cu privire la modul 

în care obiectivele politicii pot fi cel mai bine îndeplinite, inclusiv:  

 

- Opțiunea 1 (situația de bază) va evalua impactul PAC dacă rămâne în forma sa 
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actuală, inclusiv recent adoptata propunere „omnibus”.  

- Opțiunea 2 va evalua impactul unui scenariu „fără PAC” pentru a testa consecințele 

absenței intervenției la nivel de politică în ceea ce privește valoarea adăugată 

europeană a PAC din punct de vedere economic, al mediului și social. 

- Opțiunea 3 prevede ca statele membre/regiunile să programeze operațiuni PAC în 

raport cu prioritățile UE pe baza nevoilor identificate. Accentul trece pe gestionarea 

riscurilor, investiții în restructurare și dezvoltarea afacerilor în sectorul agricol și în 

IMM-urile rurale, serviciile climatice și de mediu și accesul la inovare, cunoaștere și 

TIC.  

- Opțiunea 4 redefinește repartizarea sarcinilor între statele membre, UE și ferme pentru 

a ameliora dispozitivele de siguranță pentru venituri prin sinergii îmbunătățite între 

sprijinul direct, inclusiv plățile pe suprafață și gestionarea riscurilor, pentru a orienta 

mai bine acțiunile în domeniul climei și al mediului, și pentru a simplifica și 

moderniza controalele în vederea obținerii de rezultate bazate pe performanță. 

- Opțiunea 5 prevede o redistribuire solidă a sprijinului direct către ferme de mici 

dimensiuni și atente cu mediul și promovează circuitele scurte. 

Baza de date factuale a comunicării și a evaluării impactului este următoarea: 

- cadrul comun de evaluare și monitorizare al DG AGRI pentru măsurarea performanței 

PAC pe baza indicatorilor statelor membre;  

- obiectivele și indicatorii la nivelul UE conveniți în scopul monitorizării ODD-urilor 

(Comunicarea „Acțiunea europeană pentru durabilitate”, COM (2016)0739); 

- rapoartele anuale de punere în aplicare ale statelor membre ale UE27 vor furniza date 

privind progresele înregistrate în direcția atingerii obiectivelor și pachetele bugetare 

corespunzătoare; 

- studiile periodice de evaluare ale DG AGRI privind obiectivele generale ale PAC 

pentru 2013 și contribuțiile pentru conferința privind perspectivele agricole ale UE de 

la sfârșitul anului 2017. 

 

Într-un context european mai larg, principalul motor al reformei PAC este aspectul bugetar: 

PAC este în continuare cea mai mare sursă de cheltuieli din cadrul bugetului UE, 

reprezentând aproximativ 38 % din totalul cheltuielilor. În următorul CFM, UE trebuie să 

răspundă unor noi provocări semnificative, cum ar fi migrația, securitatea și dezvoltarea, în 

timp ce plecarea Regatului Unit va reduce bugetul disponibil, dar cu toate acestea statele 

membre sunt foarte reticente să mărească volumul global al bugetului (1 % din VNB).  

 

Prin urmare, pentru părțile interesate din sectorul public și privat principalele probleme 

aduse în atenție în comunicare sunt:  

- strategia națională - elaborarea, adoptarea și punerea în aplicare: în special structura de 

guvernanță (aspecte juridice, cum ar fi relația dintre regiuni și autoritățile centrale, 

transparența și participarea cetățenilor), coerența internă (consecvența față de 

programele de dezvoltare rurală și planurile sectoriale), coerența externă (de exemplu, 

fondurile structurale și de investiții europene);  

- modelul de realizare a obiectivelor - programe de finanțare orientate spre rezultate și 

bazate pe performanță: control și audit (competențe la nivelul UE și la nivel național), 

indicatori (disponibilitate și definire, controlul calității, sancțiuni), modelele de 

gestionare (opțiuni simplificate în materie de costuri), abordare egală între statele 

membre (eligibilitate, obligatoriu/voluntar, controale); 

- acțiuni în domeniul mediului și al climei - abordare integrată pentru compensarea 
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serviciilor de mediu prin combinarea ecologizării, ecocondiționalității și bunelor 

practici agricole actuale din cadrul PAC, precum și măsuri de dezvoltare rurală care să 

permită compensarea pentru bunurile publice, inclusiv acțiunile în domeniul climei, 

sănătatea și bunăstarea umană și a animalelor și sănătatea plantelor;  

- alocarea financiară - programele de sprijin UE: modele de tranziție pentru finanțare 

redusă/direcționată, diferențiere între statele membre (convergență externă) pe baza 

unor criterii obiective (a se vedea fondurile ESI), cofinanțarea de către regiuni/state 

membre, drepturi care reflectă condițiile socioeconomice din interiorul regiunilor 

statelor membre (convergență internă).  

 

În ceea ce privește perspectivele viitoare, este important să se reamintească faptul că ultimul 

exercițiu de programare al PAC pentru perioada 2013-2020 a durat doi ani de la publicarea 

inițială a propunerilor Comisiei (iunie 2011) ca parte a propunerii privind cadrul financiar 

multianual (CFM) pentru perioada 2014-2020 până la acordul politic (iunie 2013) și 

aprobarea legislativă finală (în decembrie 2013), care a implicat măsuri tranzitorii în toate 

sectoarele (până în 2015). Cu toate acestea, acest calendar nu a coincis nici cu încheierea 

mandatului Comisiei, nici cu legislatura PE.  


