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SUGESTII

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei speciale privind 
provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană durabilă după 2013, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. consideră că dezbaterea actuală privind noua politică agricolă comună (PAC, care 
constituie singura politică comunitarizată a UE) este esențială, având în vedere rolul major 
al agriculturii ca sector strategic și în generarea unei veritabile valori adăugate în Uniunea 
Europeană, în vederea menținerii capacității de producție a UE în contextul schimbărilor 
climatice și al presiunii sporite exercitate asupra resurselor naturale, garantând astfel 
siguranța alimentară la nivel european și mondial;

2. reamintește că, pe lângă obiectivele sale fundamentale, PAC are un rol multifuncțional în 
furnizarea bunurilor publice precum protecția mediului, produse alimentare de înaltă 
calitate, conservarea biodiversității și standarde ridicate în domeniul bunăstării animalelor, 
precum și în influențarea și menținerea diversității și calității peisajelor valoroase din UE, 
în special în regiunile defavorizate și montane unde agricultura este singura activitate 
economică ce poate fi desfășurată; constată că PAC joacă, de asemenea, un rol important 
în realizarea obiectivelor energetice europene, în evitarea dezechilibrelor teritoriale și 
combaterea abandonării terenurilor agricole, a depopulării mediului rural și a îmbătrânirii 
populației din mediul rural în UE prin acordarea de sprijin financiar adecvat pentru 
comunitățile rurale, fiind, în același timp, o condiție prealabilă esențială pentru 
dezvoltarea durabilă în multe regiuni ale UE;

3. ia act de importanța inovării și a durabilității în contextul agriculturii europene, care are o 
contribuție importantă la realizarea obiectivelor Uniunii Europene; solicită o mai mare 
coerență a politicilor și o mai bună utilizare a instrumentelor existente ale politicii de 
coeziune și de cercetare, în vederea stimulării investițiilor în cercetarea agricolă;

4. reamintește că inițiativa JEREMIE reprezintă un succes de proporții care a permis 
acordarea a peste șase miliarde de euro IMM-urilor și propune înființarea unui mecanism 
financiar similar, care ar putea fi intitulat JERICHO (Joint European Rural Investment 
CHOice), pentru programele de dezvoltare rurală din cadrul următoarei perioade de 
programare;

5. reamintește că, după 2013, UE va avea, de asemenea, nevoie de o agricultură eficace; 
apără ideea conform căreia suveranitatea alimentară rămâne un obiectiv fundamental al 
Uniunii Europene; 

6. reamintește că, pe parcursul următoarelor decenii, Uniunea Europeană și restul lumii vor 
trebui să se confrunte cu noi provocări, precum securitatea alimentară și penuria de 
energie și de apă; estimează că agricultura ar putea contribui la atenuarea eventualelor 
efecte negative ale acestor probleme;

7. constată că este prima reformă a PAC într-o UE cu 27 de state membre și că, în vederea 
asigurării siguranței alimentare la nivel european și mondial, este important să se 
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încurajeze continuarea tuturor tipurilor de agricultură prin crearea condițiilor de practicare 
a acestora, ținându-se cont de nivelurile de dezvoltare diferite ale diverselor țări și teritorii 
europene, opunând în același timp rezistență oricărei încercări de renaționalizare a ceea ce 
este o politică comună; subliniază că noua PAC trebuie să asigure o distribuție rezonabilă 
a resurselor între statele membre;

8. insistă cu privire la necesitatea înființării nu numai a unui regim de sprijin direct (primul 
pilon) pentru facilitarea punerii în aplicare în Europa a unei agriculturi la nivelul tuturor 
regiunilor și pentru garantarea unor mijloace de subzistență rezonabile pentru agricultori, 
ci și a unor programe în vederea promovării zonelor rurale (al doilea pilon), îndeosebi pe 
plan agricol; susține reducerea cheltuielilor administrative (în primul rând pentru 
condiționalitate), precum și simplificarea procedurilor, astfel încât agricultorii să se poată 
concentra asupra sarcinilor principale și să beneficieze de cel mai înalt nivel posibil de 
securitate în materie de planificare;

9. constată că ponderea PAC în bugetul total al UE a scăzut constant, de la aproximativ 75 % 
în 1985 la un procent estimat de 39,3 % până în 2013, o cifră care reprezintă mai puțin de 
0,45 % din PIB-ul total al UE, chiar și în condițiile în care politica agricolă are o 
contribuție esențială la siuranța alimentară pentru 500 de milioane de europeni, oferă 13,6 
milioane de locuri de muncă, reprezintă baza a 5 milioane de locuri de muncă din 
industria agroalimentară a UE și protejează și conservă în mod nemijlocit 47 % din 
teritoriul Uniunii Europene;

10. consideră că, având în vedere gama largă de obiective pe care agricultura trebuie să le 
îndeplinească în cadrul strategiei Europa 2020 sau al oricărui alt proiect și necesitatea de a 
extinde acestea pentru a ține seama de o serie de noi provocări pentru acțiunile europene, 
precum și de a asigura o valoare adăugată reală, ponderea bugetului alocat politicii 
agricole a UE trebuie să fie cel puțin egală cu bugetul actual;

11. reamintește că recenta criză economică a avut un efect negativ important asupra 
agriculturii;

12. reamintește că producătorii europeni sunt obligați să respecte standardele ridicate din 
Uniunea Europeană, în special în ceea ce privește calitatea produselor, siguranța 
alimentară, mediul, legislația socială și bunăstarea animalelor; consideră că, în lipsa unor 
resurse bugetare adecvate pentru PAC, producătorii europeni nu vor mai fi capabili să 
asigure respectarea acestor standarde;

13. subliniază că Uniunea Europeană a înregistrat o creștere constantă a deficitului comercial 
în cazul produselor agricole și a pierdut o cotă de piață importantă în ultimii 10 ani; 
subliniază că economia europeană se confruntă cu un grad ridicat de dependență față de 
importuri în domenii ca, de exemplu, cel al materiilor prime bogate în proteine vegetale;

14. consideră că durata cadrului financiar multianual (CFM) trebuie aleasă în așa fel încât să 
permită o implementare bugetară adecvată și efectivă, capabilă să realizeze obiectivele 
unei Europe puternice și că este necesar un grad mare de flexibilitate, având în vedere 
noile probleme cu care PAC se confruntă deja;

15. consideră că, în lumina experienței trecute, perioadele de programare scurte pot genera 
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ineficiență în materie de cheltuieli și realizare a obiectivelor și, de aceea, propune o 
perioadă de cel puțin șapte ani, astfel încât problemele și erorile care au apărut sau au fost 
comise în trecutul apropiat să nu se repete, furnizând un cadru stabil și favorizând 
investițiile în domeniul agriculturii;

16. solicită menținerea CFM și a actualei structuri bugetare, precum și a actualei structuri pe 
doi piloni a bugetului agricol pentru a garanta o singură rubrică pentru agricultură și 
dezvoltare rurală;

17. recomandă, ca principiu de aplicat în viitor, ca nivelul de cofinanțare din partea Uniunii 
Europene să reflecte valoarea adăugată europeană a diferitelor investiții realizate în cadrul 
programelor de dezvoltare rurală.
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