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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Dezbaterile în desfășurare cu privire la viitorul CFM au o importanță esențială pentru PAC și 
pentru deciziile ce urmează a fi luate cu privire la propunerile legislative de reformă. 

Dezbaterile din Consiliul European și din Consiliul Afaceri Generale cu privire la pachetul de 
negociere nu relevă, în prezent, poziții concrete sau cifre privind viitorul CFM. Totuși, avizul 
Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală oferă ocazia de a evidenția poziția sa Comisiei 
pentru bugete, mai ales în ceea ce privește actualele cifre pentru viitorul CFM. 

Punctul de pornire al prezentului aviz îl constituie poziția Parlamentului din rezoluțiile sale 
din 8 iunie 2011 (raportul SURE) și 23 iunie 2011 (raportul Dess). Cu ambele ocazii, 
Parlamentul a solicitat în mod clar ca bugetul PAC să fie menținut cel puțin la același nivel ca 
în actuala perioadă multianuală. 

Analiza propunerii Comisiei

La prezentarea propunerii Comisiei pentru CFM 2014-2020 la 29 iunie 2011, pentru bugetul 
PAC se prevedea esențialmente o înghețare în termeni reali. Totuși, se justifică o analiză mai 
detaliată a cifrelor. 

Cadrul financiar 2014-2020(propunerea Comisiei)
(MEUR, prețuri la nivelul anului 2011)

Credite de 
angajament

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
2014-
2020

2. Creștere 
durabilă: Resurse 
naturale

57 386 56 527 55 702 54 861 53 837 52 829 51 784 382 927

din care: cheltuieli 
de piață și plăți 
directe

42 244 41 623 41 029 40 420 39 618 38 831 38 060 281 825

Sursa: COM(2011)0398

Cifrele prezentate de Comisie sunt în prețuri constante din 2011. În mod similar, actualul 
CFM 2007-2013 a fost exprimat, la momentul adoptării sale în 2006, în prețuri constante din 
2004. 
Recurgând la un deflator de 2% pe an aceste prețuri pot fi transformate în prețuri curente 
(acesta fiind modul în care ele sunt în general prezentate; a se vedea 
http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_en.cfm).

Recurgând la același deflator de 2%, aceste cifre actualizate pentru cadrul financiar 2007-
2013 ar putea fi exprimate în prețuri constante din 2011: 
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Cadrul financiar 2007-2013 (ajustat conform diferitelor revizuiri)
(MEUR, prețuri la nivelul anului 2011)

Credite de 
angajament

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
2007-
2013

2. Conservarea și 
gestionarea 
resurselor naturale

59 689 62 816 58 609 61 154 59 888 59 618 58 909 420 682

din care: cheltuieli 
de piață și plăți 
directe

49 531 49 046 48 565 48 089 47 616 47 150 46 688 336 685

Sursa: Compendium of technical sheets, Policy Department D, DG IPOL

Comparând suma totală de la rubrica 2 din fiecare tabel rezultă o reducere generală de:
420 682 MEUR - 382 927 MEUR = 37 755 MEUR (9 %).

NB: Acordul original din 2006 (371 344 MEUR în prețuri din 2004), fără a lua în calcul 
diferitele sale modificări (facilitatea pentru alimente, Galileo, ITER etc.) ar însemna 
426 558 MEUR în prețuri din 2011 pentru rubrica 2 și, considerând această cifră drept baza, 
propunerea Comisiei pentru un nou CFM pentru 2014-2020 ar corespunde unei reduceri 
bugetare de aproximativ 10,3%.

Concluziile raportorului pentru aviz 

În acord cu poziția exprimată de Parlament în rezoluțiile sale anterioare, bugetul PAC ar 
trebui cel puțin menținut la același nivel ca în 2007-2013. Prin urmare, reducerile propuse de 
Comisie ar trebui respinse, iar Parlamentul ar trebui să solicite o sumă corespunzătoare 
plafoanelor din actuala perioadă de programare. 

În contextul actualelor restricții bugetare din statele membre și la bugetul UE, se dovedește 
esențială asigurarea flexibilității necesare statelor membre pentru a muta fonduri între cei doi 
piloni ai PAC – plățile directe și dezvoltarea rurală – astfel încât statele membre să poată 
aborda provocările cu care se confruntă în zonele rurale în modul cel mai potrivit.
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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 importanța politicii agricole comune în ceea ce privește garantarea 
aprovizionării cu alimente a cetățenilor săi, în conformitate cu prevederile tratatelor; 
constată că cererea de alimente crește mai repede decât oferta, iar efectele schimbărilor 
climatice sunt resimțite deosebit de puternic în agricultură; insistă asupra faptului ca 
Europa, ca cel mai important importator de produse agricole, să-și mențină și să-și crească 
potențialul agricol, precum și eficiența sectorului său agroalimentar, pentru a fi capabilă să 
răspundă actualei și viitoarei cereri de alimente în UE;

2. consideră că, până la sfârșitul anului 2012, ar trebui să se ajungă la un acord privind 
cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în caz contrar UE putând fi 
confruntată cu pierderea credibilității și a stabilității; 

3. reafirmă că, în conformitate cu TFUE, Parlamentul și Consiliul sunt instituțiile legislative, 
și că nu este prevăzut nici un rol legislativ pentru Consiliul European; insistă ca viitoarea 
PAC să fie elaborată prin procedura legislativă ordinară;

4. reafirmă poziția sa exprimată în rezoluțiile sale din 8 iunie 2011 referitoare la „Investiția 
în viitor: un nou cadru financiar multianual (CFM) pentru o Europă competitivă, durabilă 
și favorabilă incluziunii”1 și din 23 iunie 2011 referitoare la „PAC în perspectiva anului 
2020: Cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentație, resurse naturale și 
teritorii”2, poziție conform căreia bugetul PAC în viitoarea perioadă CFM ar trebui 
menținut cel puțin la același nivel, în termeni reali, ca și în actuala perioadă multianuală;

5. constată cu îngrijorare că propunerea Comisiei privind viitorul CFM, care prevede un 
plafon general de 382 927 milioane EUR3 pentru rubrica 2 și un subplafon de 
281 825 milioane EUR pentru plăți directe și cheltuieli legate de piață, ar constitui o 
reducere de 37 755 milioane EUR în termeni reali pentru această rubrică;

6. consideră că aceste reduceri nu pot fi contrabalansate prin cheltuielile prevăzute la alte 
rubrici (ajutor alimentar pentru persoanele cele mai defavorizate, cercetare în agricultură, 
rezerva de strategică de alimente etc.) sau prin instrumentele de flexibilitate pentru 
cheltuieli neprevăzute (rezerva pentru crize agricole etc.), întrucât acestea reprezintă 
rezerve bugetare ce nu conțin credite de angajament;

7. consideră că Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) nu ar trebui inclus în 
bugetul PAC, deoarece acest lucru ar fi eronat: în primul rând, nu este clar dacă și în ce 
mod fermierii din diferitele state membre vor fi în măsură să acceseze fondurile și, în al 
doilea rând, includerea FEG presupune că multe mii de fermieri vor continua să declare 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.
2 Texte adoptate, P7_TA(2011)0297.
3 Toate cifrele referitoare la creditele de angajament pentru perioada 2014-2020 sunt exprimate în prețuri 
constante din 2011.
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faliment ca urmare a acordurilor comerciale internaționale; consideră, pe lângă aceasta, 
că, ținând seama de rolul său în securitatea alimentară și îndeosebi în dreptul persoanelor 
la hrană, agricultura nu ar trebui utilizată ca monedă de schimb în înțelegerile comerciale 
internaționale;

8. subliniază rolul important pe care îl joacă al doilea pilon al PAC, ce contribuie în mod 
semnificativ la investiții și la crearea de locuri de muncă în zonele rurale, precum și la 
competitivitatea industriei agricole; consideră că întărirea celui de-al doilea pilon ar fi 
consecventă cu realizările reformelor anterioare din domeniul PAC, lucru care ar da 
acestei politici un caracter mult mai eficient și eficace, îndeosebi în lumina noilor 
provocări la care se face referire, printre altele, în strategia Europa 2020; 

9 solicită Consiliului, prin urmare, să suplimenteze rubrica 2 și subrubrica pentru plăți 
directe și cheltuieli legate de piață la 420 682 milioane EUR și respectiv la 
336 685 milioane EUR, sume ce corespund înghețării bugetare în termeni reali, așa cum 
se specifică în rezoluțiile sale anterioare;

10. subliniază faptul că politica agricolă este singura politică a Uniunii care a făcut obiectul 
unor reduceri atât de semnificative în cadrul propunerii Comisiei pentru următorul CFM; 
insistă, prin urmare, că, în cazul în care ar fi prevăzute reduceri generalizate ale bugetului 
UE, acestea nu ar trebui în niciun caz să ducă la reduceri suplimentare ale bugetului PAC; 

11. subliniază faptul că tranziția către un model regional și ecologizarea în continuare a PAC 
în perioada multianuală următoare va avea consecințe grave pentru fermieri și, prin 
urmare, reducerile suplimentare ale bugetului general al PAC ar pune o și mai mare 
presiune pe situația fermierilor individuali;

12. subliniază importanța acordării unui anume grad de flexibilitate statelor membre în a muta 
fondurile între cei doi piloni ai PAC (cu condiția să țină cont de cerințele de cofinanțare 
existente atunci când se mută fonduri de la primul către al doilea pilon) pentru a putea 
aborda provocările din zonele lor rurale într-un mod adaptat condițiilor specifice și 
strategiilor proprii, fără a aduce atingere procedurilor sale legislative în curs privind 
reforma PAC, îndeosebi prevederilor referitoare la transferul dintre fonduri din viitorul 
regulament privind plățile directe;

13. consideră că programul de asistență acordată celor mai defavorizate persoane din Uniune 
ar trebui să continue și după 2013.
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