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Ref.: Petiția nr. 1463/2012, adresată de Jean Jacquot Michel, de cetățenie franceză, 
privind ajutoarele directe acordate fermierilor francezi

1. Rezumatul petiției

Prețurile la cereale au crescut considerabil în ultimii ani. În acest sens, petiția solicită Uniunii 
Europene să reducă ajutoarele directe acordate producătorilor de cereale, întrucât ar fi 
incompatibile cu menținerea nivelului ajutoarelor acordate atunci când prețurile ar fi mult mai 
scăzute. În consecință, ar fi total nejustificat să se acorde drepturi la plăți unice anumitor 
fermieri europeni.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 aprilie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Petiționarul consideră că producătorii de cereale, semințe oleaginoase și plante proteice 
leguminoase beneficiază de o parte importantă a ajutorului direct al politicii agricole comune 
(PAC). Ținând cont de faptul că aceste mărfuri au înregistrat recent prețuri ridicate, 
petiționarul consideră că ajutorul acordat producătorilor de cereale, semințe oleaginoase și 
plante proteice leguminoase nu mai este justificat. El consideră că ajutorul direct al PAC 
pentru acești producători nu respectă anumite principii de bază ale tratatelor (precum justiția 
și solidaritatea cu țările terțe) și nu contribuie la îndeplinirea obiectivelor PAC (de stabilizare 
a piețelor, de garantare a siguranței aprovizionărilor și de asigurare a unor prețuri rezonabile 
de livrare către consumatori) și nici principiul bunei gestiuni financiare. 

Odată cu reforma PAC din 2003, majoritatea plăților directe sunt decuplate de producție: 
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agricultorii nu mai primesc plăți legate de un anumit tip de producție; în schimb, plățile sunt 
legate de drepturile de plată în funcție de valoarea subvențiilor primite în trecut la nivel 
regional/național sau individual. Până în 2013, cel puțin 93 % din plățile directe efectuate în 
UE vor fi decuplate de producție.

Plata directă decuplată asigură producătorilor un sprijin pentru venitul de bază stabil și 
garantează răspunsul agricultorilor la semnalele pieței, întrucât restul veniturilor 
producătorilor este determinat de piață.

Prețurile ridicate ale anumitor produse (după cum indică petiționarul) reflectă doar o 
dimensiune a mediului economic actual, care se caracterizează și printr-o mai mare volatilitate 
a prețurilor și costuri de producție mai ridicate (și marje reduse). Această situație întărește 
necesitatea unui sprijin pentru venitul de bază stabil al agricultorilor, care ar garanta un venit 
stabil indiferent de fluctuațiile pieței.

În plus, actualele plăți decuplate sunt legate de aderarea la standardele de mediu și standardele 
privind sănătatea animalelor și plantelor (ecocondiționalitate). Prin urmare, și actualele plăți 
directe decuplate contribuie la menținerea unei agriculturi durabile prin asigurarea unei 
viabilități economice pe termen lung și a unei ajustări structurale fără obstacole a sectorului 
agricol. Combinate cu ecocondiționalitatea, plățile directe contribuie la asigurarea bunurilor 
publice de bază asigurate prin agricultura durabilă.

În clasificarea OMC a măsurilor de sprijinire a agriculturii, actualele plăți decuplate se 
încadrează în „cutia verde”, ceea ce însemnă că ele nu denaturează schimbul comercial dintre 
UE și partenerii săi comerciali sau fac acest lucru doar într-o măsură foarte redusă. Astfel, 
plățile directe decuplate permit UE să asigure un flux minimum de venituri comunității 
agricole, respectând standardele ridicate de producție privind siguranța și calitatea alimentelor 
și asigurându-se că tipul de sprijin are un impact minim asupra celorlalte țări. În acest sens, nu 
există dovezi economice care să probeze legătura dintre modelul existent de plăți directe și 
necesitățile actuale ale lumii privind aprovizionarea cu alimente. Pe de altă parte, Uniunea 
Europeană se implică în mod activ în dezbaterile politice privind agricultura și securitatea 
alimentară și nutrițională în cadrul diferitelor forumuri internaționale precum Comitetul 
pentru siguranța alimentară și G8/G20, cu scopul de a contribui la actualele strategii 
alimentare mondiale.

În contextual noii reforme a PAC pentru perioada 2014-2020, s-a decis ca modelul de alocare 
a plăților directe între și în interiorul statelor membre să fie redefinit prin trecerea de la 
izvoarele istorice la o subvenție forfetară la nivel național și regional, statele membre având 
posibilitatea de a implementa o convergență parțială. Trecerea de la izvoarele istorice va 
constitui în mod sigur un pas important către o alocare mai echitabilă și mai transparentă a 
sprijinului direct, care se va baza mai mult pe criterii obiective decât pe motive istorice.

Comisia nu consideră că actualul context economic justifică eliminarea sprijinului direct 
pentru anumiți producători din cauza prețurilor actuale ridicate. Comisia consideră că tendința 
orientării către piață necesită un model mai eficient și un sprijin direct direcționat, care să aibă 
la bază criterii transparente, echitabile și nediscriminatorii. Deciziile reformei PAC constituie 
un important pas obiectiv înainte către plăți directe mai eficiente, mai transparente și mai 
echitabile.


