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SUGESTII 

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, 

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

fi adoptată: 

– având în vedere raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu referitor la 

evoluția situației pieței produselor lactate și aplicarea dispozițiilor prevăzute în Pachetul 

privind laptele (COM(2014)0354) (denumit în continuare „raportul“), 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor 

produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, 

(CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/20071 ale Consiliului, în special articolul 225 litera 

(b) din acest regulament, 

– având în vedere raportul Comisiei din decembrie 2014 referitor la perspectivele privind 

piețele și veniturile agricole în UE în perioada 2014-2024, 

1. subliniază faptul că raportul Comisiei a fost publicat înaintea impunerii embargoului rus și 

că, prin urmare, acesta nu reflectă situația reală din sectorul laptelui; 

2. subliniază că problema volatilității prețurilor reprezintă principala provocare cu care se 

confruntă producătorii de lapte; 

3. constată, în acest sens, că embargoul rus asupra produselor agricole a demonstrat în mod 

remarcabil faptul că ar fi necesară o consolidare a cadrului de reglementare stabilit pentru 

a face față episoadelor de volatilitate extremă a pieței; 

4. constată că evoluția prețurilor nu pare a fi omogenă de la un stat membru la altul și că 

raportul ar fi putut pune mai mult accentul pe evoluția prețurilor laptelui în termeni reali, 

precum și cauzele acesteia; 

5. recomandă ca, pentru a împiedica o nouă instabilitate a pieței, deciziile anterioare privind 

cotele de lapte să continue să se aplice, iar regimul de cote să nu sufere ajustări în ultimul 

său an de existență; 

6. reamintește că Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 prevede că „pentru a asigura o 

dezvoltare viabilă a producției și a asigura astfel un nivel de viață decent producătorilor de 

produse lactate, ar trebui consolidată puterea lor de negociere cu procesatorii, ceea ce ar 

duce la o distribuție mai echitabilă a valorii adăugate de-a lungul lanțului de 

aprovizionare.“ 

7. își exprimă regretul în legătură cu faptul că raportul nu precizează în mod clar dacă 

Comisia este mulțumită de punerea în aplicare a noului instrument de reglementare, 

precum și cu faptul că aceasta nu specifică câte noi organizații ale producătorilor, state 

membre participante sau negocieri colective sunt prevăzute; constată că nu este clar nici 

                                                 
1  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.  
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impactul noilor instrumente asupra prețurilor laptelui; solicită, în acest sens, enumerarea 

precisă a efectelor asupra prețurilor la lapte, precum și identificarea exactă a organizațiilor 

de producători participante; 

8. solicită Comisiei să realizeze, înaintea încheierii anului 2015, o evaluare a impactului 

contractelor colective asupra producției și a prețurilor în fiecare stat membru în parte; 

9. recomandă Comisiei să adopte obiective clare în ceea ce privește organizațiile de 

producători, contractele și negocierile colective; 

10. subliniază că, fără o revizuire clară a rolului organizațiilor de producători și a celor 

interprofesionale, precum și a impactului preconizat al noului instrument de reglementare 

asupra prețurilor laptelui, nu este posibilă o adaptare a instrumentului stabilit de „Pachetul 

privind laptele“; 

11. este în favoarea creării unui observator al pieței laptelui, dar subliniază că ar trebui să 

existe un instrument de informare clară privind prețul și volumul, care să fie util 

agricultorilor; consideră că acest observator ar trebui să ajute Comisia să analizeze piața 

laptelui în acest nou context, să prezinte datele și tendințele pieței cu mai multă precizie, 

precum și să avertizeze cu privire la riscurile de dezechilibru al pieței și să ia apoi 

deciziile care se impun; 

12. subliniază că acest observator ar trebui să fie mai bine utilizat prin definirea unor niveluri 

de criză care să depindă de indicatori stabiliți pentru întreaga Uniune Europeană, ceea ce 

ar permite punerea în aplicare a unor mecanisme de prevenire și de alertă rapidă; 

13. observă că, potrivit Comisiei, „statele membre nu au raportat un efect semnificativ al 

Pachetului privind laptele asupra sectorului laptelui în regiunile dezavantajate, în special 

deoarece dispozițiile au fost puse în aplicare doar recent [...]”, iar „situațiile și evoluțiile 

[...] sunt destul de eterogene și necesită o abordare specifică”; 

14. recomandă ca sprijinul cuplat la producția de lapte și sprijinul legat de producția de lapte 

în regiunile defavorizate să fie dezvoltate și menținute în cadrul unei abordări strategice pe 

termen lung; 

15. recomandă consolidarea cadrului juridic pentru zonele defavorizate; 

16. subliniază că evoluția situației pieței și eficacitatea instrumentelor ar trebui să fie evaluate 

după ce regimul cotelor de lapte a luat sfârșit; un raport de monitorizare ar trebui să fie 

disponibil în termen de doi ani de la încheierea regimului de cote, în 2017. 
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