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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Din perspectiva politicii de dezvoltare, s-ar putea propune o PAC cu totul diferită de cea 
prezentată în propunerile de reformă ale Comisiei. Totuși, în cadrul reformelor anterioare ale 
PAC s-au soluționat mai multe exemple de inconsecvență, iar actualele propuneri ale 
Comisiei continuă această tendință. Sprijinul acordat fermelor a fost în mare parte decuplat, 
iar rolurile mecanismelor de intervenție pe piață și a restituirilor la export au fost reduse într-o 
măsură semnificativă.

Una dintre inovațiile cele mai importante 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 legate de climă și de 
politicile de mediu. Acest aspect nu va crea o situație competitivă pentru agricultorii 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 ecologizării din propunerea Comisiei. 

Totuși, în ciuda tendințelor pozitive, există încă o serie de 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 obligației impuse de tratat de 
a se asigura coerența politicilor în favoarea dezvoltării (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, individual, 
la creșteri semnificative ale importurilor în țările în curs de dezvoltare, care amenință 
mijloacele de existență ale agricultorilor locali și subminează politicile din sectorul 
agriculturii adoptate de acestea în vederea îmbunătățirii securității alimentare pe termen lung. 
În plus, într-un sens mai larg al conceptului de CPD, care depășește principiul de „a nu face 
rău”, anumite elemente ale celui de „al doilea pilon” ar putea servi la crearea de legături și la 
intensificarea cooperării dintre fermierii europeni și cei din țările în curs de dezvoltare.  

Prin urmare, raportoarea propune adoptarea unor amendamente în sensul următor:

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

● Subvențiile la export ar trebui, treptat, eliminate în totalitate. În același timp, nu ar trebui 
acordate restituiri la export în cazul în care există riscul unor prejudicii grave la adresa 
producătorii locali din țările în curs de dezvoltare. În general, măsurile menite să asigure o 
„plasă de siguranță”, cum ar fi achizițiile prin intervenție, pot conduce 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 
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culturi leguminoase în Europa ar putea, de asemenea, să contribuie la atenuarea 
schimbărilor climatice și să aducă o contribuție pozitivă la biodiversitate și la fertilitatea 
solului. 

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

Raportoarea înțelege că, individual, 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.

Un alt aspect care nu ar trebui abordat în contextul acestor reglementări îl constituie 
propunerea referitoare la un mecanism de formulare a plângerilor de către țările în curs de 
dezvoltare în cazuri de nerespectare a obiectivelor de dezvoltare ale UE consacrate în articolul 
208 din TFUE. Raportoarea propune ca acest aspect să fie abordat în contextul mai larg al 
dezvoltării, de exemplu în raportul Parlamentului European referitor la coerența politicilor în 
favoarea dezvoltării pentru 2012.

Politica de dezvoltare și dialogul politic trebuie utilizate în mod punctual, pentru a permite 
țărilor în curs de dezvoltare să beneficieze din schimburile comerciale agricole la nivel 
internațional și să aplice, la fel ca Uniunea, instrumente moderne de management al pieții. 
Măsurile care au un efect pozitiv într-o țară în curs de dezvoltare ar putea avea efecte negative 
într-o altă țară. Din acest motiv, raportoarea a încercat să adopte o abordare bazată pe 
principii, nu pe micromanagementul piețelor.

Provocarea fundamentală pentru CPD o reprezintă conflictul dintre interesele țărilor în curs de 
dezvoltare și cele ale Europei. Pe termen lung, aceste interese ar putea fi aliniate și s-ar putea 
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:
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Reforma ar trebui să asigure că, în 
conformitate cu articolul 208 din Tratatul 
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 în 
temeiul prezentului regulament nu ar 
trebui să pericliteze capacitatea de 
producție alimentară și securitatea 
alimentară pe termen lung a țărilor în 
curs de dezvoltare, în special a țărilor cel 
mai puțin dezvoltate (LDC), și ar trebui să 
contribuie la realizarea angajamentelor 
asumate de Uniune în ceea ce privește 
atenuarea schimbărilor climatice.

Or. en

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 68a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(68a) În conformitate cu principiul 
coerenței politicilor în favoarea 
dezvoltării, punerea în aplicare a PAC ar 
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trebui să facă obiectul unei monitorizări 
și evaluări regulate în ceea ce privește 
impactul său asupra capacității de 
producție alimentară și a securității 
alimentare pe termen lung în țările în 
curs de dezvoltare, în special în țările cel 
mai puțin dezvoltate.

Or. en

Justificare

Considerentul ar trebui să reflecte noul articol propus referitor la evaluările impactului.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 110a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 110a
Evaluarea impactului asupra țărilor în 
curs de dezvoltare
(1) În conformitate cu articolul 208 din 
TFUE, impactul PAC asupra capacității 
de producție alimentară și a siguranței 
alimentare pe termen lung în țările în 
curs de dezvoltare trebuie să facă obiectul 
unor evaluări regulate și independente, în 
care să se acorde o atenție deosebită 
impactului asupra producătorilor locali și 
a micilor producători. La baza acestei 
evaluări trebuie să stea inclusiv dovezile 
prezentate de administrații, de 
organizațiile de agricultori, de 
organizațiile societății civile și de alte 
părți interesate din țările în curs de 
dezvoltare care sunt parteneri comerciali 
ai UE. 
(2) Comisia definește, prin acte de punere 
în aplicare, sfera de acoperire și 
procedura evaluării impactului, ținând 
seama de inițiativele internaționale 
relevante, în special de cele ale
raportorului special al ONU pentru 
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dreptul la alimente și de cele ale Comisiei 
FAO pentru securitate alimentară. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 112 
alineatul (3).
(3) Comisia transmite Consiliului și 
Parlamentului European un raport anual 
privind rezultatele evaluării, dovezile 
primite și răspunsul UE în materie de 
politici.

Or. en

Justificare

Impactul diferitelor instrumente ale PAC asupra dezvoltării agricole în țările în curs de 
dezvoltare depinde de factori precum prețurile de pe piață la nivel mondial, regimurile 
comerciale, capacitățile de producție și opțiunile de politică din țările partenere. După cum 
se recunoaște în evaluarea realizată de către Comisie a impactului propunerilor de reformă a 
PAC, diferitele aspecte ale impactului trebuie evaluate de la caz la caz. Prin urmare, se 
impune o evaluare regulată, care să includă mecanisme pentru primirea dovezilor de la țările 
partenere și care să ia în considerare evoluțiile internaționale în acest domeniu. 


