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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Din perspectiva politicii de dezvoltare, s-ar putea propune o cu totul altă PAC decât cea 
prezentată în propunerile de reformă ale Comisiei. Totuși, mai multe exemple binecunoscute 
de neconsecvență au fost soluționate în cadrul reformelor anterioare ale PAC, tendință 
continuată de actualele propuneri ale Comisiei. Sprijinul acordat exploatațiilor agricole a fost 
în mare parte decuplat, iar rolurile mecanismelor de intervenție pe piață și ale restituirilor la 
export au fost reduse într-o măsură semnificativă.

Una dintre inovațiile majore ale celei mai recente propuneri de reformă o reprezintă 
componenta obligatorie de ecologizare a plăților directe prin sprijinirea măsurilor de protecție 
a mediului în toată UE, acordându-se prioritate obiectivelor politicilor în materie de climă și 
mediu. Aceasta nu va reprezenta o problemă privind concurența pentru fermierii din țările în 
curs de dezvoltare. În plus, măsurile obligatorii de protecție a mediului vor contribui la 
limitarea schimbărilor climatice, care au efecte negative însemnate asupra multor țări în curs 
de dezvoltare. Deși ar putea fi necesare îmbunătățiri în privința detaliilor, raportoarea sprijină 
cu fermitate componenta ecologizării din propunerea Comisiei. 

Totuși, în ciuda tendințelor pozitive, există încă unele probleme reale care ar trebui abordate 
din perspectiva politicii de dezvoltare. PAC reformată continuă să aibă efecte externe care nu 
se reflectă în suficientă măsură în propunerile Comisiei. Prin urmare, reglementările PAC 
trebuie verificate cu atenție din perspectiva obligațiilor impuse de tratat, pentru a se asigura 
coerența politicilor pentru dezvoltare (CPD) (articolul 208 din TFUE). 

Nu există efecte generalizate ale PAC asupra tuturor țărilor în curs de dezvoltare, însă s-a 
demonstrat că, în cazuri concrete, unele măsuri luate în cadrul PAC pot conduce la creșteri 
semnificative ale importurilor în țările în curs de dezvoltare, care amenință mijloacele de 
existență ale fermierilor locali și subminează politicile din sectorul agricol adoptate de aceste 
țări în vederea îmbunătățirii securității alimentare pe termen lung. În plus, într-o accepțiune 
mai largă a coerenței politicilor de dezvoltare, care nu se limitează la principiul de „a nu face 
rău”, anumite elemente din cadrul celui de „al doilea pilon” ar putea contribui la crearea unor 
sinergii și la intensificarea cooperării dintre fermierii europeni și cei din țările în curs de 
dezvoltare. 

Prin urmare, raportoarea propune adoptarea unor amendamente, după cum urmează:

● PAC ar trebui plasată în cadrul mai larg al coerenței politicilor pentru dezvoltare a UE, iar 
efectele sale externe ar trebui monitorizate îndeaproape, cu participarea guvernelor și a 
părților interesate din țările partenere.

● Subvențiile la export ar trebui eliminate în totalitate. În același timp, nu ar trebui acordate 
restituiri la export în cazul în care există riscul unor prejudicii grave pentru producătorii 
locali din țările în curs de dezvoltare. În general, măsurile de tip „plasă de siguranță”, cum 
ar fi achizițiile prin intervenție, pot duce la înlocuirea costurilor de ajustare pentru
producătorii din afara UE. 
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● Politicile UE și dependența de importurile de plante proteaginoase au efecte sociale și de 
mediu negative în țările în curs de dezvoltare exportatoare. Promovarea cultivării de 
culturi leguminoase în Europa ar putea, de asemenea, atenua schimbările climatice și ar 
putea contribui în mod pozitiv la biodiversitate și la fertilitatea solului. 

● Astfel cum Comisia pentru dezvoltare a propus deja în 2011, plățile directe ar trebui 
decuplate de producție, „astfel încât să se creeze condiții de concurență echitabile între 
produsele agricole din UE și din țările în curs de dezvoltare și să se stimuleze comerțul 
echitabil și creșterea economică sustenabilă”.

Politica de dezvoltare și dialogul în materie de politici trebuie utilizate în mod direcționat, 
pentru a permite țărilor în curs de dezvoltare să beneficieze de schimburi comerciale agricole 
la nivel internațional și să aplice, așa cum o face și Uniunea, instrumente moderne de 
management al pieței. Raportoarea este conștientă de faptul că anumite provocări nu pot fi 
abordate în contextul prezentului regulament, cum ar fi, de exemplu, chestiunea consolidării 
lanțurilor de aprovizionare UE-ACP și a lanțurilor de aprovizionare chiar din cadrul țărilor 
ACP. Ținând seama de faptul că sistemele de producție din țările în curs de dezvoltare s-au 
dezvoltat în paralel cu sistemul UE, acestea sunt strâns legate, iar orice efort vizând 
consolidarea lanțurilor de aprovizionare ale UE se va dovedi un eșec în cazul în care această 
interconectare nu este luată în considerare în mod suficient și sunt îmbunătățite numai 
lanțurile interne de aprovizionare ale UE. De exemplu, ar trebui încurajată utilizarea 
instrumentelor moderne de management al pieței în țările în curs de dezvoltare, în special în 
țările cel mai puțin dezvoltate (LDC), cum ar fi mai multă transparență, consolidarea 
capacității, schimbul de informații în timp util cu privire la norme, reglementările de natură 
tehnică sau sprijinul legat de negocierea contractelor.  

Provocarea fundamentală pentru CPD o reprezintă conflictul dintre interesele țărilor în curs de 
dezvoltare și cele ale Europei. În perspectiva pe termen lung, aceste interese pot fi aliniate și 
se poate facilita crearea unor situații benefice ambelor părți. Astfel, scopul propunerilor 
prezentate de raportoare nu este de a submina obiectivele legitime ale PAC, ci de a efectua 
ajustări selective acolo unde acestea sunt considerate necesare din perspectiva politicii de 
dezvoltare. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Reforma ar trebui să garanteze că, în 
conformitate cu articolul 208 din Tratatul 
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privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE), PAC ține seama de obiectivele 
cooperării pentru dezvoltare, inclusiv de 
cele aprobate în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite și al altor organizații 
internaționale. Măsurile adoptate 
conform prezentului regulament nu ar 
trebui să pericliteze capacitatea de 
producție alimentară și securitatea 
alimentară pe termen lung ale țărilor în 
curs de dezvoltare, în special ale țărilor 
cel mai puțin dezvoltate (LDC) și ar trebui 
să contribuie la realizarea 
angajamentelor asumate de Uniune în 
ceea ce privește atenuarea schimbărilor 
climatice.

Justificare

În conformitate cu articolul 208 din TFUE, toate politicile UE care ar putea afecta țările în 
curs de dezvoltare trebuie să țină seama de obiectivele de dezvoltare. Facilitarea dezvoltării 
sectorului agricol în țările în curs de dezvoltare și întărirea securității alimentare mondiale 
constituie obiective majore ale cooperării pentru dezvoltare a UE. Politica agricolă a UE are 
efecte externe și influențează în special schimburile comerciale agricole. Principiul CPD 
impune supravegherea și, pe cât posibil, evitarea repercusiunilor potențiale asupra piețelor 
agricole locale și a producătorilor locali din țările în curs de dezvoltare.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Producția și comercializarea fructelor 
și legumelor trebuie să țină seama în 
totalitate de aspectele de protecție a 
mediului, inclusiv în ceea ce privește 
practicile de cultivare, gestionarea 
deșeurilor și eliminarea produselor retrase 
de pe piață, în special în privința protecției 
calității apelor, a conservării biodiversității 
și a întreținerii peisajului rural.

(34) Producția și comercializarea fructelor 
și legumelor trebuie să țină seama în 
totalitate de aspectele de protecție a 
mediului, inclusiv în ceea ce privește 
practicile de cultivare, gestionarea 
deșeurilor și eliminarea produselor retrase 
de pe piață, în special în privința protecției 
calității apelor, a conservării biodiversității 
și a întreținerii peisajului rural. Produselor 
provenite din comerțul echitabil ar trebui 
să li se acorde prioritate.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 83

Textul propus de Comisie Amendamentul

(83) După încheierea sistemului de 
contingente vor fi în continuare necesare 
instrumente specifice destinate asigurării 
unui echilibru corect al drepturilor și 
obligațiilor între întreprinderile 
producătoare de zahăr și producătorii de 
sfeclă de zahăr. Prin urmare, trebuie 
stabilite dispozițiile standard care să 
reglementeze acordurile dintre aceștia.

(83) După încheierea sistemului de 
contingente vor fi în continuare necesare 
instrumente specifice destinate asigurării 
unui echilibru corect al drepturilor și 
obligațiilor, transparenței în stabilirea 
prețurilor, precum și a unor norme 
contractuale echitabile între întreprinderile 
producătoare de zahăr și producătorii de 
sfeclă de zahăr, în special cei din țările în 
curs de dezvoltare. Prin urmare, trebuie 
stabilite dispozițiile standard care să 
reglementeze acordurile dintre aceștia.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 94

Textul propus de Comisie Amendamentul

(94) O piață unică implică un regim de 
schimburi comerciale la frontierele externe 
ale Uniunii. Acest regim trebuie să 
cuprindă taxe la import și restituiri la 
export și, în principiu, trebuie să permită 
stabilizarea pieței Uniunii. Regimul de 
schimburi comerciale trebuie să se bazeze 
pe angajamentele luate în cadrul 
negocierilor comerciale multilaterale din 
cadrul Rundei Uruguay și al acordurilor 
bilaterale.

(94) O piață unică implică un regim de 
schimburi comerciale la frontierele externe 
ale Uniunii. Acest regim ar trebui să 
cuprindă taxe la import și să continue să 
includă, pentru o perioadă limitată,
restituiri la export și, în principiu, trebuie 
să permită stabilizarea pieței Uniunii.
Regimul de schimburi comerciale ar trebui
să se bazeze pe angajamentele luate în 
cadrul negocierilor comerciale 
multilaterale din cadrul Rundei Uruguay și 
al acordurilor bilaterale și ar trebui să țină 
cont de obiectivele Uniunii pentru 
dezvoltare și de angajamentele față de 
țările în curs de dezvoltare, precum și de 
angajamentul prevăzut în declarația 
ministerială a OMC din 2005 de a elimina 
toate formele de subvenții la export până 
în 2013.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 105

Textul propus de Comisie Amendamentul

(105) Regimul taxelor vamale permite 
renunțarea la oricare alte măsuri de 
protecție la frontierele externe ale Uniunii.
Piața internă și mecanismul de taxe ar 
putea, în condiții excepționale, să se 
dovedească inadecvate. În asemenea 
cazuri, pentru ca piața Uniunii să nu devină 
vulnerabilă la perturbările care pot apărea, 
Uniunea trebuie să fie în măsură să ia de 
îndată toate măsurile necesare. Aceste 
măsuri trebuie să fie conforme cu 
angajamentele internaționale ale Uniunii.

(105) Regimul taxelor vamale permite 
renunțarea la oricare alte măsuri de 
protecție la frontierele externe ale Uniunii.
Piața internă și mecanismul de taxe ar 
putea, în condiții excepționale, să se 
dovedească inadecvate. În asemenea 
cazuri, pentru ca piața Uniunii să nu devină 
vulnerabilă la perturbările care pot apărea, 
Uniunea trebuie să fie în măsură să ia de 
îndată toate măsurile necesare. Aceste 
măsuri ar trebui să fie conforme cu 
angajamentele internaționale ale Uniunii și 
cu coerența politicilor pentru dezvoltare.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 107

Textul propus de Comisie Amendamentul

(107) Prevederea posibilității de a acorda, 
la exportul către țări terțe, restituiri 
calculate pe baza diferenței dintre prețurile 
practicate în Uniune și cele practicate pe 
piața mondială și cuprinse în limitele fixate 
de angajamentele asumate în cadrul OMC 
trebuie să asigure participarea Uniunii la 
comerțul internațional cu anumite produse 
reglementate de prezentul regulament. 
Exporturile care fac obiectul unor subvenții 
trebuie supuse unor limite exprimate în 
termeni de valoare și cantitate.

(107) Prevederea posibilității de a acorda, 
la exportul către țări terțe, restituiri 
calculate pe baza diferenței dintre prețurile 
practicate în Uniune și cele practicate pe 
piața mondială și cuprinse în limitele fixate 
de angajamentele asumate în cadrul OMC 
trebuie să asigure participarea Uniunii la 
comerțul internațional cu anumite produse 
reglementate de prezentul regulament. 
Exporturile care fac obiectul unor subvenții 
trebuie supuse unor limite exprimate în 
termeni de valoare și cantitate. Restituirile 
la export ar trebui eliminate până în 2016.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 109a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(109a) În vederea asigurării coerenței 
politicii pentru dezvoltare, competența de 
a adopta acte în conformitate cu articolul 
290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei 
în ceea ce privește criteriile și procedurile 
de acordare a restituirilor la exporturile 
către țările în curs de dezvoltare.

Justificare

A se vedea amendamentul la considerentul 107.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
Coerența politicilor pentru dezvoltare

În conformitate cu articolul 208 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), la punerea în aplicare 
a prezentului regulament se ține seama de 
obiectivele cooperării pentru dezvoltare, 
inclusiv de cele aprobate în cadrul 
Organizației Națiunilor Unite și al altor 
organizații internaționale. Măsurile 
adoptate în conformitate cu prezentul 
regulament nu periclitează capacitatea de 
producție alimentară și securitatea 
alimentară pe termen lung ale țărilor în 
curs de dezvoltare, în special ale țărilor 
cel mai puțin dezvoltate (LDC) și 
contribuie la realizarea angajamentelor 
asumate de Uniune în ce privește 
atenuarea schimbărilor climatice.
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Justificare

În conformitate cu articolul 208 din TFUE, toate politicile UE care ar putea afecta țările în 
curs de dezvoltare trebuie să țină seama de obiectivele de dezvoltare. Facilitarea dezvoltării 
sectorului agricol în țările în curs de dezvoltare și întărirea securității alimentare constituie 
obiective majore ale cooperării pentru dezvoltare a UE. Politica agricolă a UE are efecte 
externe și influențează în special schimburile comerciale agricole. Principiul CPD impune 
supravegherea și, pe cât posibil, evitarea repercusiunilor potențiale asupra piețelor agricole 
locale și a producătorilor locali din țările în curs de dezvoltare.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cu ocazia elaborării strategiilor lor, 
statele membre întocmesc o listă a 
produselor din sectorul fructelor și 
legumelor, al fructelor și legumelor 
prelucrate și al bananelor care vor fi 
eligibile în cadrul programelor lor. Totuși, 
respectiva listă nu include produse excluse 
prin măsurile adoptate de Comisie prin 
intermediul unor acte delegate în temeiul 
articolului 22 alineatul (2) litera (a). Statele 
membre își selecționează produsele pe baza 
unor criterii obiective care pot include 
caracterul sezonier, disponibilitatea 
produsului și aspecte legate de mediu. În 
acest sens, statele membre pot acorda 
prioritate produselor originare din Uniune.

(3) Cu ocazia elaborării strategiilor lor, 
statele membre întocmesc o listă a 
produselor din sectorul fructelor și 
legumelor, al fructelor și legumelor 
prelucrate și al bananelor care vor fi 
eligibile în cadrul programelor lor, luând 
în considerare, în special, produsele 
provenite din comerțul echitabil. Totuși, 
respectiva listă nu include produse excluse 
prin măsurile adoptate de Comisie prin 
intermediul unor acte delegate în temeiul 
articolului 22 alineatul (2) litera (a). Statele 
membre își selecționează produsele pe baza 
unor criterii obiective care pot include 
caracterul sezonier, disponibilitatea 
produsului și aspecte legate de mediu. În 
acest sens, statele membre pot acorda 
prioritate produselor originare din Uniune.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 66

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispoziții generale Dispoziții generale
Ținând seama de particularitățile 
schimburilor comerciale dintre Uniune și 

Ținând seama de particularitățile 
schimburilor comerciale dintre Uniune și 
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anumite țări terțe și de caracterul special al 
anumitor produse agricole, se deleagă 
Comisiei competența de a adopta acte 
delegate, în conformitate cu articolul 160, 
pentru a defini condițiile în care produsele 
importate sunt considerate a avea un nivel 
echivalent de conformitate cu standardele 
de comercializare ale Uniunii și condițiile 
de derogare de la articolul 58 și pentru a 
stabili normele de aplicare a standardelor 
de comercializare produselor exportate din 
Uniune.

anumite țări terțe și de caracterul special al 
anumitor produse agricole, se deleagă 
Comisiei competența de a adopta acte 
delegate, în conformitate cu articolul 160, 
pentru a defini condițiile în care produsele 
importate sunt considerate a avea un nivel 
echivalent de conformitate cu standardele 
de comercializare ale Uniunii și condițiile 
de derogare de la articolul 58 și pentru a 
stabili normele de aplicare a standardelor 
de comercializare produselor exportate din 
Uniune. În conformitate cu obiectivele în 
materie de dezvoltare și cu angajamentele 
internaționale ale UE, se acordă o atenție 
deosebită eliminării obstacolelor inutile 
din calea exporturilor din țările în curs de 
dezvoltare și comunicării, în timp util, a 
modificărilor de interes deosebit acestor 
țări.

Justificare

Articolul ar trebui să reflecte mai bine obligațiile specifice ale UE în conformitate cu Acordul 
privind barierele tehnice din calea comerțului (TBT), care stipulează că statele membre 
adoptă măsurile necesare pentru ca reglementările de natură tehnică, normele și procedurile 
de evaluare a conformității să nu creeze obstacole inutile în calea exporturilor din țările în 
curs de dezvoltare.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 117 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispoziții generale Dispoziții generale
(1) Fără a aduce atingere cazurilor în care 
se solicită licențe de import sau de export 
în conformitate cu prezentul regulament, 
importul realizat în scopul punerii în liberă 
circulație sau exportul unuia sau al mai 
multor produse agricole în sau din Uniune 
poate fi condiționat de prezentarea unei 
licențe, ținându-se cont de necesitatea 
licențelor pentru gestionarea piețelor în 
cauză și, în special, de necesitatea de a 

(1) Fără a aduce atingere cazurilor în care 
se solicită licențe de import sau de export 
în conformitate cu prezentul regulament, 
importul realizat în scopul punerii în liberă 
circulație sau exportul unuia sau al mai 
multor produse agricole în sau din Uniune 
poate fi condiționat de prezentarea unei 
licențe, ținându-se cont de necesitatea 
licențelor pentru gestionarea piețelor în 
cauză, de necesitatea de a monitoriza 
comerțul cu produsele în cauză și, în cazul 
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monitoriza comerțul cu produsele în cauză. în care este necesar, de a monitoriza 
comerțul cu țările în curs de dezvoltare și 
de a asigura coerența cu obiectivele în 
materie de dezvoltare ale UE.

Justificare

Licențele de export ar putea fi utilizate ca instrument de monitorizare și posibilă 
reglementare a comerțului cu produse sensibile cu țările în curs de dezvoltare, pentru a evita 
apariția unor efecte negative asupra sectoarelor agricole emergente din țările în curs de 
dezvoltare. Restricțiile unilaterale la export sunt evitate prin cooperarea strânsă cu guvernul 
țării partenere în cauză.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 136 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În scopul asigurării coerenței politicii 
pentru dezvoltare, nu se acordă restituiri 
la exporturile în țările în curs de 
dezvoltare în cazul în care există riscul ca 
exportul produselor respective să aducă 
prejudicii producătorilor locali. Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
în conformitate cu articolul 160 din 
prezentul regulament prin care să 
stabilească condițiile și procedurile de 
acordare a restituirilor la exporturile 
către țările în curs de dezvoltare.

Justificare

În cadrul unei faze de tranziție în care restituirile la export pot fi încă utilizate, Comisia ar 
trebui să stabilească criteriile și procedurile de acordare a restituirilor la exporturile către 
țările în curs de dezvoltare, în special către țările cel mai puțin dezvoltate (LDC), care să 
asigure faptul că exporturile respectă obiectivele în materie de dezvoltare ale UE. În special, 
se evită acordarea oricăror restituiri la exporturile care ar putea aduce prejudicii 
producătorilor locali din țările în curs de dezvoltare.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 157 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul aplicării prezentului regulament, 
pentru a monitoriza, analiza și gestiona 
piața produselor agricole, pentru a asigura 
transparența pieței, buna funcționare a 
măsurilor PAC, pentru a verifica, controla, 
monitoriza, evalua și audita măsurile din 
cadrul PAC și a pune în aplicare acordurile 
internaționale, inclusiv cerințele de 
notificare în temeiul acestor acorduri, 
Comisia poate adopta, în conformitate cu 
procedura menționată la alineatul (2), 
măsurile necesare privind comunicările 
care trebuie efectuate de întreprinderi, de 
statele membrele și/sau de țări terțe. Atunci 
când face acest lucru, Comisia ține seama 
de necesarul de date și de sinergiile dintre 
posibilele surse de date.

În scopul aplicării prezentului regulament, 
pentru a monitoriza, analiza și gestiona 
piața produselor agricole, pentru a asigura 
transparența pieței, buna funcționare a
măsurilor PAC, pentru a verifica, controla, 
monitoriza, evalua și audita măsurile din 
cadrul PAC și a pune în aplicare acordurile 
internaționale și coerența politicilor pentru 
dezvoltare, inclusiv cerințele de notificare 
în temeiul acestor acorduri, Comisia poate 
adopta, în conformitate cu procedura 
menționată la alineatul (2), măsurile 
necesare privind comunicările care trebuie 
efectuate de întreprinderi, de statele 
membrele și/sau de țări terțe. Atunci când 
face acest lucru, Comisia ține seama de 
necesarul de date și de sinergiile dintre 
posibilele surse de date, precum și de 
datele din țările terțe.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Partea 5 – articolul 159 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) programelor legate de agricultură în 
cadrul ICD.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Partea 6 – articolul 165 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Articolele 133-141 se aplică până la 
31 decembrie 2016.
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