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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Din perspectiva politicii de dezvoltare, s-ar putea propune o cu totul altă PAC decât aceea 
prezentată în propunerile de reformă ale Comisiei. O reformă a PAC mai ambițioasă, în care 
direcționarea plăților directe ar fi urmărită cu mai multă insistență, iar plățile cuplate ar fi 
înlăturate, ar avea un impact mai puternic în direcția eliminării denaturărilor existente, cauzate 
de PAC pe piețele internaționale. 

Cu toate acestea, mai multe exemple binecunoscute de neconsecvență au fost soluționate în 
cadrul reformelor anterioare ale PAC, tendință continuată de actualele propuneri ale Comisiei. 
Sprijinul acordat fermelor a fost în mare parte decuplat, iar rolurile mecanismelor de 
intervenție pe piață și ale restituirilor la export au fost reduse în mod semnificativ.

Una din inovațiile majore ale ultimei 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 crea o situație competitivă 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 semnificative asupra multor țări în curs de dezvoltare. Deși 
s-ar putea ca detaliile să aibă nevoie de îmbunătățiri, raportoarea sprijină cu fermitate 
componenta de ecologizare conținută în propunerea Comisiei.

Totuși, în ciuda tendințelor pozitive, există încă probleme reale care ar trebui abordate din 
perspectiva politicii de dezvoltare. PAC reformată continuă să aibă efecte externe care nu se 
reflectă în mod suficient 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 duce 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 acestea 
în vederea îmbunătățirii securității alimentare pe termen lung. În plus, în contextul unei 
înțelegeri mai largi a CPD, care depășește principiul de „a nu face rău”, anumite elemente ale 
celui de „al doilea pilon” ar putea servi 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 supravegheate 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 
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ar fi achizițiile prin intervenție, pot duce la înlocuirea costurilor de ajustare pentru 
producătorii din afara UE. 

● 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 atenua, de asemenea, schimbările climatice și ar 
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”.

Raportoarea pentru aviz este conștientă de faptul că numai aceste schimbări nu vor fi 
suficiente pentru abordarea provocărilor la nivel mondial în materie de securitate alimentară și 
a preocupărilor țărilor în curs de dezvoltare legate de funcționarea piețelor agricole. Alte 
politici, în special politica comercială a UE, dar și politica energetică sau politica în materie 
de siguranță alimentară, afectează în mod decisiv țările în curs de dezvoltare, însă aceste 
provocări nu pot fi abordate în contextul prezentei propuneri de reformă. De exemplu, 
Acordurile de parteneriat economic ar trebui să permită țărilor în curs de dezvoltare 
importatoare nete de produse alimentare, și să le încurajeze, să-și reconstruiască și să-și 
consolideze sectorul agricol. 

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. În acest context, concentrarea puterii în anumite puncte ale lanțurilor 
alimentare constituie una dintre probleme. În țările în curs de dezvoltare, în agricultura bazată 
pe exporturi, sunt avantajați de obicei producătorii cei mai mari.

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.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În conformitate cu articolul 208 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), reforma ar trebui să 
asigure că PAC ține seama de obiectivele 
cooperării pentru dezvoltare, inclusiv de 
cele aprobate în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite sau al altor organizații 
internaționale. Măsurile adoptate în 
conformitate cu prezentul regulament nu 
ar trebui să pună în pericol capacitatea de 
producție alimentară și securitatea 
alimentară pe termen lung din țările în 
curs de dezvoltare, în special din țările cel 
mai puțin dezvoltate (LDC), și ar trebui să 
contribuie la realizarea angajamentelor 
Uniunii în ceea ce privește atenuarea 
efectelor 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 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 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 

(26) Unul dintre obiectivele noii PAC este 
sporirea performanței de mediu prin 
introducerea, în cadrul plăților directe, a 
unei componente obligatorii de 
„ecologizare”, care va sprijini practicile 
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agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune În acest scop, 
statele membre trebuie să utilizeze o parte 
din plafoanele lor naționale pentru plăți 
directe pentru a acorda o plată anuală, pe 
lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective trebuie să 
ia forma unor acțiuni simple, generalizate, 
necontractuale și anuale care depășesc 
cadrul ecocondiționalității și sunt legate de 
agricultură, precum diversificarea 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și zonele de interes ecologic. 
Caracterul obligatoriu al practicilor 
respective ar trebui să se aplice și 
fermierilor ale căror exploatații sunt 
integral sau parțial situate în zonele 
„Natura 2000”, care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică, și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 ar trebui să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
ar trebui să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

agricole benefice pentru climă și mediu 
aplicabile în întreaga Uniune. În acest 
scop, statele membre trebuie să utilizeze o 
parte din plafoanele lor naționale pentru 
plăți directe pentru a acorda o plată anuală, 
pe lângă plata de bază, pentru practicile 
obligatorii care trebuie aplicate de către 
fermierii care abordează în mod prioritar 
obiectivele strategice în domeniul climei și 
al mediului. Practicile respective trebuie să 
ia forma unor acțiuni simple, generalizate, 
necontractuale și anuale care depășesc 
cadrul ecocondiționalității și sunt legate de 
agricultură, precum diversificarea și rotația 
culturilor, întreținerea pajiștilor 
permanente și a zonelor de interes 
ecologic, sau producția de plante benefice 
pentru climă și mediu, care contribuie la 
reducerea costurilor de producție și 
stimulează piețele locale de furaje și 
producția de plante benefice pentru climă 
și mediu, care contribuie la reducerea 
costurilor de producție și stimulează 
piețele locale de furaje. Caracterul 
obligatoriu al practicilor respective ar 
trebui să se aplice și fermierilor ale căror 
exploatații sunt integral sau parțial situate 
în zonele „Natura 2000”, care fac obiectul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică și al 
Directivei 2009/147/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste 
practici sunt compatibile cu obiectivele 
directivelor respective. Fermierii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 trebuie să beneficieze de 
componenta „ecologizare” fără a îndeplini 
nicio altă obligație, având în vedere 
beneficiile de mediu recunoscute ale 
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sistemelor agricole ecologice. 
Nerespectarea componentei „ecologizare” 
ar trebui să conducă la aplicarea de 
penalități pe baza articolului 65 din 
Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Statele membre trebuie autorizate să 
utilizeze o parte din plafoanele lor 
naționale pentru plățile directe pentru 
acordarea de sprijin cuplat în anumite 
sectoare, în cazuri bine definite. Resursele 
care pot fi utilizate pentru orice sprijin 
cuplat trebuie limitate la un nivel 
corespunzător, permițându-se totodată 
acordarea acestui sprijin în statele membre 
sau în regiunile lor specifice care se 
confruntă cu situații speciale, acolo unde 
anumite tipuri de activități agricole sau 
anumite sectoare agricole sunt deosebit de 
importante din motive economice, de 
mediu și/sau sociale. Statele membre 
trebuie autorizate să folosească până la 5 % 
din plafoanele lor naționale pentru 
acordarea acestui sprijin sau 10 % dacă, în 
aceste state membre, nivelul sprijinului 
cuplat a depășit 5 % cel puțin într-unul 
dintre anii din perioada 2010-2013. Cu 
toate acestea, în cazuri justificate 
corespunzător în care se demonstrează că o 
regiune are anumite necesități sensibile și 
sub rezerva aprobării de către Comisie, 
statele membre trebuie autorizate să 
utilizeze peste 10 % din plafonul lor 
național. Sprijinul cuplat trebuie acordat 
numai în măsura în care este necesar pentru 
crearea unui stimulent în vederea 
menținerii nivelurilor actuale de producție 
în regiunile respective. Acest sprijin 
trebuie să fie disponibil, de asemenea, 
pentru fermierii care, la 

(33) Statele membre trebuie autorizate 
până la sfârșitul lui 2016 să utilizeze o 
parte din plafoanele lor naționale pentru 
plățile directe pentru acordarea de sprijin 
cuplat în anumite sectoare, în cazuri bine 
definite. Resursele care pot fi utilizate 
pentru orice sprijin cuplat trebuie limitate 
la un nivel corespunzător, permițându-se 
totodată acordarea acestui sprijin în statele 
membre sau în regiunile lor specifice care 
se confruntă cu situații speciale, acolo unde 
anumite tipuri de activități agricole sau 
anumite sectoare agricole sunt deosebit de 
importante din motive economice, de 
mediu și/sau sociale. Statele membre 
trebuie autorizate să folosească până la 5 % 
din plafoanele lor naționale pentru 
acordarea acestui sprijin sau 10 % dacă, în 
aceste state membre, nivelul sprijinului 
cuplat a depășit 5 % cel puțin într-unul 
dintre anii din perioada 2010-2013. Cu 
toate acestea, în cazuri justificate 
corespunzător în care se demonstrează că o 
regiune are anumite necesități sensibile și 
sub rezerva aprobării de către Comisie, 
statele membre trebuie autorizate să 
utilizeze peste 10 % din plafonul lor 
național. Sprijinul cuplat trebuie acordat 
numai în măsura în care este necesar pentru 
crearea unui stimulent în vederea 
menținerii nivelurilor actuale de producție 
în regiunile respective. Acest sprijin 
trebuie să fie disponibil, de asemenea, 
pentru fermierii care, la 
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31 decembrie 2013, dețin drepturi speciale 
de plată alocate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și al 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 și care 
nu dispun de hectare eligibile pentru 
activarea drepturilor la plată. În ceea ce 
privește aprobarea sprijinului cuplat 
facultativ care depășește 10 % din plafonul 
național anual stabilit pentru fiecare stat 
membru, trebuie să se delege Comisiei și 
competența de a adopta acte de punere în 
aplicare, fără a se aplica Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011.

31 decembrie 2013, dețin drepturi speciale 
de plată alocate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și al 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 și care 
nu dispun de hectare eligibile pentru 
activarea drepturilor la plată. În ceea ce 
privește aprobarea sprijinului cuplat 
facultativ care depășește 10 % din plafonul 
național anual stabilit pentru fiecare stat 
membru, trebuie să se delege Comisiei și 
competența de a adopta acte de punere în 
aplicare, fără a se aplica Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Coerența politicii pentru dezvoltare

În conformitate cu articolul 208 din 
TFUE, în implementarea 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 
conform prezentului 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 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 constituie 
obiective majore ale cooperării pentru dezvoltare a UE. Politica agricolă a UE are efecte 
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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 5

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fermierii se asigură că cel puțin 7% din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție și 
zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul 
(ii).

Fermierii se asigură că cel puțin 7 % din 
hectarele lor eligibile, astfel cum sunt 
definite la articolul 25 alineatul (2), cu 
excepția suprafețelor cu pajiște 
permanentă, reprezintă zone de interes 
ecologic, precum pârloage, terase, 
elemente de peisaj, zone de protecție, 
terenuri cultivate cu culturi fixatoare de 
azot și zone împădurite, în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (2) litera (b) 
punctul (ii).

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, articolul 14, articolul 20 
alineatul (5), articolul 22 alineatul (6), 
articolul 35 alineatul (1), articolul 37 
alineatul (1) și articolul 39 se aplică de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Cu toate acestea, articolul 14, articolul 20 
alineatul (5), articolul 22 alineatul (6), 
articolul 35 alineatul (1), articolul 37 
alineatul (1) și articolul 39 se aplică de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Articolele 38-41 se aplică până la 31 
decembrie 2016.
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