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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. 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. 
Raportoarea sprijină în mod ferm componenta de ecologizare conținută în propunerea 
Comisie, însă consideră că o reformă mai ambițioasă a PAC, 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. 

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.

● PAC ar trebui, de asemenea, să stimuleze cooperarea transnațională în cercetarea și 
dezvoltarea în sectorul agricol în domenii pertinente pentru țările în curs de dezvoltare și 
pentru necesitățile speciale ale acestora. Comunicarea Comisiei și concluziile Consiliului 
privind un cadru de politici în materie de siguranță alimentară scot în evidență necesitatea 
implicării grupurilor-cheie de părți interesate, precum grupurile de dezvoltare comunitară, 
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organizațiile fermierilor și asociațiile de femei, în elaborarea de politici și programele de 
cercetare privind dezvoltarea rurală și agricolă. 

Raportoarea 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. În contextul mai larg al 
politicilor de dezvoltare, s-ar putea face mai mult în vederea ameliorării transmiterii 
cunoștințelor și a cooperării în materie de cercetare și dezvoltare relevante pentru țările în curs 
de dezvoltare, de exemplu, ar putea fi analizată posibilitatea unor sinergii între programe ca 
Parteneriatul european pentru inovare (PEI) și Programul european de vecinătate pentru 
dezvoltare agricolă și rurală (PEVDAR).

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:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) 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 
conform prezentului regulament nu 



PA\895748RO.doc 5/10 PE485.892v01-00

RO

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 ar trebui să 
contribuie la realizarea angajamentelor 
asumate de Uniune în ceea ce privește 
atenuarea schimbărilor climatice. În 
promovarea agriculturii sustenabile, UE 
ar trebui să utilizeze concluziile Evaluării 
internaționale a cunoștințelor, științelor și 
tehnologiei agricole pentru dezvoltare 
(IAASTD).

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. CPD merge mai departe decât  
principiul de „a nu face rău”, sugerând că ar trebui, de asemenea, analizată posibilitatea 
unor efecte de sinergie ale politicii agricole și de dezvoltare rurală a UE. În acest sens, 
IAASTD poate oferi orientări în vederea promovării agriculturii sustenabile în cadrul și în 
exteriorul UE.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Timp de mai mulți ani, abordarea 
LEADER privind dezvoltarea locală s-a 
dovedit a fi utilă pentru promovarea 
dezvoltării zonelor rurale, ținând seama de 
toate necesitățile multisectoriale legate de 
dezvoltarea rurală endogenă prin 
intermediul abordării sale ascendente. În 
consecință, axa LEADER trebuie 
menținută și în viitor, iar aplicarea sa 
trebuie să rămână obligatorie pentru toate 
programele de dezvoltare rurală.

(38) Timp de mai mulți ani, abordarea 
LEADER privind dezvoltarea locală s-a 
dovedit a fi utilă pentru promovarea 
dezvoltării zonelor rurale, ținând seama de 
toate necesitățile multisectoriale legate de 
dezvoltarea rurală endogenă prin 
intermediul abordării sale ascendente. În 
consecință, axa LEADER trebuie 
menținută și în viitor, iar aplicarea sa 
trebuie să rămână obligatorie pentru toate 
programele de dezvoltare rurală. Ar trebui 
încurajată continuarea analizării 
realizării de sinergii prin cooperarea cu 
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actorii implicați în dezvoltarea la nivel 
local din țările în curs de dezvoltare.

Or. en

Justificare

Acest considerent ar trebui aliniat la modificările propuse la articolul privind proiectele de 
cooperare LEADER.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) Implementarea proiectelor inovatoare 
în contextul PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii trebuie întreprinsă 
de grupuri operaționale din care să facă 
parte fermieri, cercetători, consultanți, 
întreprinderi și alți actori interesați de 
inovarea din sectorul agricol. Pentru a se 
garanta că rezultatele acestor proiecte sunt 
profitabile pentru întregul sector, acestea 
trebuie să fie diseminate.

(52) Implementarea proiectelor inovatoare 
în contextul PEI privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii trebuie întreprinsă 
de grupuri operaționale din care să facă 
parte fermieri, cercetători, consultanți, 
întreprinderi și alți actori interesați de 
inovarea din sectorul agricol. Ar trebui 
încurajată cooperarea cu rețelele de 
inovare din țările în curs de dezvoltare 
care urmăresc obiective similare. Pentru a 
se garanta că rezultatele acestor proiecte 
sunt profitabile pentru întregul sector, 
acestea trebuie să fie diseminate.

Or. en

Justificare

Acest considerent ar trebui aliniat la modificările propuse la articolele privind PEI.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 5 – ultima teză

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate aceste priorități contribuie la 
realizarea obiectivelor transversale legate 
de inovare, de protecția mediului și de 

Toate aceste priorități contribuie la 
realizarea obiectivelor transversale legate 
de inovare, de protecția mediului și de 
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atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și de adaptarea la acestea.

atenuarea efectelor schimbărilor climatice 
și de adaptarea la acestea și, după caz, 
reflectă obiectivele în materie de 
dezvoltare ale UE.

Or. en

Justificare

Astfel cum se stipulează în strategia Europa 2020, obiectivele de dezvoltare ar trebui să se 
reflecte mai bine în alte politici ale UE. Această referință ar trebui inclusă aici în scopul 
utilizării pentru amendamente concrete la dispozițiile privind LEADER și PEI.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Coerența politicii pentru dezvoltare

Reforma asigură că, în conformitate cu 
articolul 208 din 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 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 ar trebui să 
contribuie la realizarea angajamentelor 
asumate de Uniune în ceea ce privește 
atenuarea schimbărilor climatice. În 
promovarea agriculturii sustenabile, UE 
ar trebui să utilizeze concluziile Evaluării 
internaționale a cunoștințelor, științelor și 
tehnologiei agricole pentru dezvoltare 
(IAASTD).

Or. en
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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. CPD merge mai departe decât 
principiul de „ a nu face rău”, sugerând că ar trebui, de asemenea, analizată posibilitatea 
unor efecte de sinergie ale politicii agricole și de dezvoltare rurală a UE. În acest sens, 
IAASTD poate oferi orientări în vederea promovării agriculturii sustenabile în cadrul și în 
exteriorul UE.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 36 - alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Cooperarea între actori aflați în regiuni 
sau state membre diferite este, de 
asemenea, eligibilă pentru acest sprijin.

(7) Cooperarea între actori aflați în regiuni 
sau state membre diferite, precum și 
cooperarea cu actori din țările în curs de 
dezvoltare, este, de asemenea, eligibilă 
pentru acest sprijin.

Or. en

Justificare

CPD merge mai departe decât principiul de „a nu face rău”, sugerând că ar trebui analizată 
posibilitatea unor efecte de sinergie ale politicilor interne ale UE cu obiectivele de 
dezvoltare. Măsurile de cooperare din cadrul politicii de dezvoltare rurală a UE ar putea 
sprijini inițiativele transnaționale la care ar putea participa și entitățile din țările în curs de 
dezvoltare.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) proiecte de cooperare interteritorială 
sau transnațională; 

(a) proiecte de cooperare interteritorială 
sau transnațională, inclusiv proiecte de 
cooperare cu țările în curs de dezvoltare; 

„Cooperare interteritorială” înseamnă 
cooperarea în interiorul unui stat membru. 

„Cooperare interteritorială” înseamnă 
cooperarea în interiorul unui stat membru. 
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„Cooperare transnațională” înseamnă 
cooperarea dintre teritorii aparținând mai 
multor state membre, precum și cu teritorii 
ale unor țări terțe.

„Cooperare transnațională” înseamnă 
cooperarea dintre teritorii aparținând mai 
multor state membre, precum și cu teritorii 
ale unor țări terțe.

Or. en

Justificare

CPD merge mai departe decât principiul de „a nu face rău”, sugerând că ar trebui analizată 
posibilitatea unor efecte de sinergie ale politicilor interne ale UE cu obiectivele de 
dezvoltare. Comunicarea Comisiei și concluziile Consiliului privind un cadru de politici în 
materie de siguranță alimentară scot în evidență necesitatea implicării grupurilor-cheie de 
părți interesate, precum grupurile de dezvoltare comunitară, organizațiile fermierilor și 
asociațiile de femei în elaborarea de politici în materie de dezvoltare rurală și agricolă. 
Aceasta ar putea fi sprijinită de schimburi transnaționale în cadrul proiectelor LEADER.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) facilitează schimbul de cercetări, 
cunoștințe și tehnologii pertinent pentru 
productivitatea și sustenabilitatea în 
agricultură dintre UE și țările în curs de 
dezvoltare, acordând o atenție deosebită 
nevoilor micilor fermieri.  

Or. en

Justificare

CPD merge mai departe decât principiul de „a nu face rău”, sugerând că ar trebui analizată 
posibilitatea unor efecte de sinergie ale politicilor interne și de dezvoltare ale UE. 
Comunicarea Comisiei privind cadrul de politici ale UE în materie de siguranță alimentară 
subliniază faptul că ar trebui promovată participarea societății civile și a organizațiilor 
fermierilor la elaborarea politicilor și la programele de cercetare, precum și legăturile dintre 
organizațiile de fermieri din UE și cele din țările în curs de dezvoltare. PEI ar putea 
contribui la punerea în comun a experienței și a instrumentelor inovatoare, pertinente atât 
pentru fermierii europeni, cât și pentru cei din țările în curs de dezvoltare.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 61 - alineatul 2 - litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) cooperarea cu rețelele și instituțiile 
competente din țările în curs de 
dezvoltare.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul aferent articolului 61 alineatul (1) litera (da) nouă.


