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privind suprasubvenționarea produselor agricole

1. Rezumatul petiției

Potrivit petiționarului, (supra)subvenționarea agriculturii duce la ieftinirea produselor din 
Europa în raport cu produsele cultivate pe plan local de pe piețele din Africa și Asia. Pe de 
altă parte, este imposibil ca produsele agricole străine să concureze pe piața europeană. În 
plus, potrivit petiționarului, în lumea a treia are loc un fel de recolonizare de către 
întreprinderile din vest care închiriază sau cumpără suprafețe mari de teren agricol. 
Petiționarul consideră că situația s-ar îmbunătăți dacă subvențiile agricole ar fi reduse. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 septembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 noiembrie 2013

Comisia consideră că acuzația adusă de petiționar potrivit căreia subvențiile UE subcotează 
prețurile produselor agricole locale din țări în curs de dezvoltare nu corespunde realității.

În ultimii 20 de ani, PAC a suferit schimbări considerabile care au modificat treptat impactul 
politicii asupra deciziilor de producție ale agricultorilor, orientând în mai mare măsură 
agricultura UE către piață. PAC s-a schimbat în mod fundamental de la o politică de sprijinire 
a prețurilor la o politică de sprijinire a veniturilor, în cadrul căreia instrumentele de piață sunt 
folosite numai pentru a furniza plase de siguranță pentru piețe în situații de criză. Ca urmare, 
UE a devenit o entitate care nu are nicio influență asupra prețurilor pentru majoritatea 
produselor agricole, în timp ce 94 % din veniturile directe sunt decuplate de la producție. 
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Încă de acum trei ani, restituirile la export au fost reduse în mod drastic, iar începând din 
iulie 2013 acestea sunt zero pentru toate mărfurile de bază. În plus, conform noii PAC, 
restituirile la export trebuie folosite numai în condiții de piață extraordinare.

Impactul instrumentelor PAC reformată asupra prețurilor pe piața mondială și asupra piețelor 
din țări în curs de dezvoltare este neglijabil. Acesta a fost foarte bine documentat în recenta 
evaluare a impactului legată de propunerile de reformă a PAC și în cel mai recent Raport al 
UE pentru 2013 privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării.

Administrarea teritoriului devine un subiect tot mai important în cadrul dezvoltării 
agriculturii. În cadrul cooperării UE pentru dezvoltare pentru securitate alimentară și
dezvoltare rurală, reprezintă o prioritate acordarea de ajutor țărilor pentru a concepe și a pune 
în aplicare sisteme complete privind proprietatea asupra terenurilor, pentru a îmbunătăți 
accesul la teren, pentru a-și proteja populația împotriva unor acorduri cu terenuri abuzive și 
netransparente. Orientările facultative privind guvernanța responsabilă în ceea ce privește 
proprietatea asupra terenurilor, a resurselor piscicole și a pădurilor adoptate în mai 2012 de 
către Comitetul Mondial pentru Securitate Alimentară prevăd principii de guvernanță 
referitoare la respectarea drepturilor de proprietate asupra terenurilor și la tranzacții. UE 
depune eforturi pentru a încuraja implementarea și respectarea acestor orientări prin dialog cu 
guvernele și regiunile corespunzătoare și în toate programele de sprijin ale UE. În plus, 
Comisia sprijină cu hotărâre procesul în desfășurare din cadrul Comitetului Mondial pentru 
Securitate Alimentară (CFS) de a elabora un cadru facultativ cu principii pentru investiții 
responsabile în agricultură. Este necesar un astfel de cadru pentru principii internațional 
convenite pentru a îndruma investitorii, țările-gazdă și intermediarii către investiții în 
agricultură care respectă drepturile omului, mijloacele de trai și resursele. De asemenea, el ar 
trebui să includă monitorizarea achizițiilor de terenuri la scară largă . UE, prin diverse 
instrumente, sprijină investiții responsabile în agricultură, întrucât acestea trebuie majorate în 
numeroase țări în curs de dezvoltare, în special în Africa. Deficitul investițional în ceea ce 
privește investițiile în agricultură încă este considerabil – FAO situându-l la 83 de miliarde 
USD la prețurile din 20091.

Concluzie

Pe baza observațiilor de mai sus, Comisia consideră că nu este necesară nicio acțiune 
particulară care să depășească cadrul politicii actuale.

                                               
1 http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/HLEF2050_Investment.pdf


