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SUGESTII

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru bugete, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. ia act de creditele de angajament în valoare de 59 994,9 milioane EUR și de creditele de 
plată în valoare de 58 014,3 milioane EUR propuse de Comisie în proiectul de buget 
pentru 2020 la rubrica 2, unde creditele Fondului european de garantare agricolă sunt 
ușor majorate, la 43 531,8 milioane EUR în angajamente (+0,8 %) și la 43 501,7 
milioane EUR în credite de plată (+0,9 %) față de bugetul pentru 2019; regretă profund 
faptul că creditele Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) sunt 
reduse la 14 708,7 milioane EUR (-0,1 %) în angajamente și la 13 141,2 milioane EUR 
(-0,1 %) în credite de plată față de bugetul pentru 2019, în principal din cauza unei 
stagnări a valorii nominale a FEADR ca atare și a unei scăderi drastice a cheltuielilor de 
sprijin;

2. insistă ca orice venituri la bugetul Uniunii ce provin din veniturile alocate sau din 
rambursările pentru neregulile legate de agricultură din anii anteriori să rămână la 
rubrica 2;

3. insistă asupra faptului că bugetul destinat agriculturii nu ar trebui să facă obiectul altor 
reduceri, în special având în vedere că sectorul agricol este afectat adesea de crize care 
necesită un răspuns bugetar;

4. constată că exercițiul bugetar 2020 este ultimul din perioada actuală a cadrului financiar 
multianual și, prin urmare, subliniază importanța pregătirii și a bunei adaptări la noua 
perioadă financiară, în care trebuie asigurat fermierilor un standard de viață echitabil;

5. este profund îngrijorat de consecințele bugetare ale unui Brexit fără acord și, întrucât 
fermierii trebuie să își planifice activitatea în avans, se opune ferm oricărei reduceri 
neașteptate a alocărilor în cadrul politicii agricole comune (PAC) în 2020 în cazul în 
care nu se ajunge la un acord între Uniune și Regatul Unit;

6. subliniază că bugetul Uniunii trebuie să fie coerent cu obiectivele Acordului de la Paris 
din cadrul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat în 
decembrie 2015;

7. respinge propunerea Comisiei de a reduce creditele alocate organizațiilor de producători 
din sectorul fructelor și al legumelor (- 14,6 milioane EUR), care ar putea avea un 
impact negativ asupra contribuției lor tot mai importante la reechilibrarea puterii de 
negociere în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, dat fiind că fermierii vor fi 
direct afectați; în acest sens, consideră că Comisia ar trebui să se asigure că plățile 
pentru acest sector nu vor fi reduse; regretă lipsa creditelor pentru sectorul cărnii de 
pasăre și sugerează alocarea de fonduri în secțiunea „Alte măsuri în sectorul cărnii de 
porc, al cărnii de pasăre, al ouălor, al apiculturii și al altor produse de origine animală” 
pentru a sprijini sectorul cărnii de pasăre, deoarece este afectat de denaturarea neloială a 
comerțului de către Ucraina;
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8. regretă faptul că nu există compensații pentru reducerea creditelor propuse de Comisie 
pentru producătorii de fructe și legume din Uniune, un sector care se confruntă cu o 
criză gravă, din cauza prezenței agenților fitofagi sau patogeni, cum ar fi virusul 
Tristeza pentru portocale, Mal secco pentru lămâi, Tuta absoluta pentru tomate și 
Xylella fastidiosa pentru măslini; solicită, prin urmare, ca, în ciuda reducerilor 
creditelor, să se aibă în vedere un plan de finanțare pentru citrice pentru a sprijini 
costurile de reconversie a actualelor plantații de citrice și de măslini cu soiuri ale 
acelorași plante care sunt mai rezistente, permițând o relansare reală a sectorului;

9. salută propunerea Comisiei de a aloca 50 milioane EUR pentru „Alte măsuri pentru 
carnea de vită și mânzat”, cu scopul de a sprijini sectorul cărnii de vită în Irlanda în 
cazul unor dificultăți pe piață legate de retragerea potențială a Regatului Unit din 
Uniune; subliniază că retragerea Regatului Unit din Uniune va avea, de asemenea, un 
impact negativ semnificativ în mai multe sectoare agricole din Uniune; solicită Comisiei 
să propună un plan de sprijin, bazat pe o evaluare adecvată a impactului, defalcată pe 
sectoare și pe state membre, pentru toate sectoarele agricole ale Uniunii care ar putea fi 
afectate de retragerea Regatului Unit din Uniune și să extindă acest plan la statele 
membre afectate în funcție de gradul lor de expunere; consideră că, pentru a fi eficient, 
acest plan trebuie să includă măsuri structurale care să vizeze consolidarea organizării 
sectoarelor respective și promovarea diversificării fluxurilor comerciale;

10. consideră că acordul comercial dintre Uniune și Mercosur va crea presiuni suplimentare 
pentru aceste sectoare agricole și, prin urmare, solicită Comisiei să prezinte în detaliu, 
până la sfârșitul anului 2019, conținutul planului de sprijin al Uniunii în valoare de 1 
miliard EUR anunțat la 28 iunie 2019, menit să permită sectoarelor agricole sensibile 
din Uniune să facă față eventualului impact negativ al acestui acord, în cazul în care 
acesta este ratificat;

11. subliniază ineficiența bugetară în sprijinirea sectoarelor sensibile, expunându-le în 
același timp unei concurențe mai mari și riscurilor de instabilitate a pieței, în special 
prin intermediul acordurilor bilaterale de liber schimb; constată, în plus, erodarea pe 
termen lung a resurselor proprii tradiționale din bugetul Uniunii, cauzată în special de 
reducerea taxelor vamale ca urmare a acordurilor de liber schimb;

12. ia act de propunerea Comisiei de a sprijini fermierii cu un pachet de sprijin financiar de 
până la 1 miliard EUR în cazul perturbării pieței ca urmare a acordului comercial al 
Uniunii cu Mercosur; insistă ca fondurile respective să nu fie extrase din nicio linie 
bugetară agricolă existentă;

13. este preocupat de criza actuală din sectorul zahărului în urma eliminării sistemului de 
cote și de anunțarea recentă a închiderii a opt fabrici în Uniune; regretă faptul că nu s-au 
alocat fonduri pentru sprijinirea sectorului; consideră că, în absența unei intervenții din 
partea autorităților publice, actorilor din sectorul privat trebuie să li se permită să ia 
inițiative private pentru reglementarea voluntară a producției; propune Comisiei, în 
acest context, să evalueze, în lumina noului sezon de producție, posibilitatea de a 
declanșa măsuri neutre din punct de vedere bugetar, disponibile în temeiul articolului 
222 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului1, 

1 Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de 
instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) 
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care să autorizeze fermierii, organizațiile lor și organizațiile lor interprofesionale 
recunoscute să încheie contracte colective pentru a-și retrage de pe piață, a-și depozita 
sau a-și reduce producția în mod concertat;

14. salută majorarea finanțării propuse de Comisie în favoarea măsurilor de promovare, 
care confirmă eficacitatea îmbunătățirilor aduse de ultima reformă; consideră că 
Comisia ar trebui să continue să consolideze campaniile de promovare pentru a 
deschide noi piețe pentru produsele de calitate, întrucât măsurile de promovare sunt 
esențiale pentru îmbunătățirea cotei exporturilor Uniunii pe piețele din întreaga lume;

15. regretă faptul că nu se acordă sprijin fermierilor pentru măsuri, în special în sectorul 
laptelui și al produselor lactate, care se confruntă în continuare cu dificultăți pe piață ca 
urmare a embargoului rusesc asupra unei game de produse agricole ale Uniunii 
(„embargoul rusesc”);

16. reamintește că, deja de cinci ani, sectoarele agricole ale Uniunii continuă să sufere de pe 
urma efectelor embargoului rusesc; subliniază că orice efecte suplimentare asupra 
fluxurilor comerciale agricole legate de retragerea Regatului Unit din Uniune ar putea 
cauza noi perturbări și solicită credite suplimentare pentru măsuri excepționale, acolo 
unde este necesar;

17. consideră că Uniunea poate avea o contribuție esențială la promovarea unor obiceiuri 
alimentare sănătoase, în special în rândul copiilor, și afirmă, prin urmare, că este 
esențial atât să se utilizeze pe deplin plafoanele prevăzute pentru programele desfășurate 
de Uniune în școli, cât și să se dezvolte în regulamentul actual soluții suplimentare 
pentru consumul sustenabil; invită, prin urmare, statele membre să își consolideze 
programele naționale pentru a asigura utilizarea integrală a alocărilor maxime 
disponibile (250 de milioane EUR) prin stabilirea de programe mai puțin birocratice;

18. salută creșterea sprijinului pentru cercetare și inovare dedicat furnizării de alimente 
sigure și de înaltă calitate și securității alimentare; subliniază că este esențial ca 
fondurile alocate pentru cercetare în sectorul agroalimentar, în special din bugetul 
Programului Orizont 2020, să rămână pe deplin disponibile, pentru a stimula inovarea și 
soluțiile inteligente, în special prin cercetarea agroecologică, cu o abordare agro-
ecosistemică globală, în sectorul agricol și în cel al dezvoltării rurale. subliniază 
importanța aplicabilității practice a rezultatelor la nivel de exploatație și rolul serviciilor 
de informare și educare agricolă; subliniază că politica de cercetare ar trebui să mențină 
coerența cu obiectivele politicilor de mediu, climatice, de biodiversitate, de sănătate și 
de protecție socială, să stimuleze și să sprijine inițiative adaptate la nevoile micilor 
exploatații fără economii de scară, astfel încât acestea să poată beneficia de noile 
tehnologii; subliniază necesitatea de a consolida legătura dintre cercetare și practică, 
prin implicarea producătorilor primari și diseminarea cunoștințelor și a bunelor practici;

19. solicită Comisiei să ofere un sprijin financiar suficient pentru utilizarea în continuare a 
soluțiilor inteligente și inovatoare în sectorul agricol, având în vedere beneficiile lor 
dovedite pentru mediu și necesitatea unei eficiențe agricole mai bune; consideră că 
agricultura de precizie și utilizarea digitalizării ar trebui analizate și promovate în 

nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, 
p. 671).
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continuare;

20. având în vedere faptul că Uniunea rămâne vulnerabilă la focarele epidemice de boli ale 
animalelor și ale plantelor, regretă reducerea cu 60 % a creditelor destinate fondului 
pentru măsurile de urgență legate de sănătatea animalelor și a plantelor;

21. constată cu mare îngrijorare impactul sever al răspândirii pestei porcine africane (PPA) 
în mai multe state membre și numărul mare de focare înregistrate de la începutul anului 
2019; este preocupat de faptul că au fost afectate exploatații mari de porcine, zeci de mii 
de animale fiind sacrificate selectiv; regretă, prin urmare, lipsa alocărilor pentru 
prevenirea și combaterea PPA, subliniind că bugetul Uniunii pentru 2019 a alocat 28 
milioane EUR în acest scop; subliniază că cel puțin o alocare similară ar trebui inclusă 
în bugetul Uniunii pentru 2020; ia act de faptul că țările terțe au investit în cercetare 
pentru dezvoltarea unui vaccin împotriva PPA; este de părere că Uniunea ar trebui să 
investească în cercetarea și dezvoltarea unui vaccin, ceea ce ar contribui la eradicarea 
răspândirii și apariției PPA în cel mai scurt timp posibil;

22. încurajează statele membre să mărească sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri, în 
conformitate cu obiectivul unei contribuții mai bune la reînnoirea generațională a 
fermierilor din Uniune;

23. subliniază importanța angajamentelor în materie de dezvoltare rurală și a cheltuielilor 
pentru măsurile de agromediu și economia rurală în sens mai larg, în special importanța 
inițiativelor care îi vizează și îi sprijină pe tinerii fermieri;

24. salută finanțarea unor proiecte-pilot noi care sunt esențiale pentru a reflecta asupra 
viitorului PAC, și anume proiecte de dezvoltare a unui set de instrumente pentru 
gestionarea integrată a dăunătorilor pentru fermieri, de promovare a „satelor inteligente” 
și de instituire a unui program operațional în sectorul creșterii animalelor;

25. solicită menținerea creditelor destinate programelor POSEI la nivelurile maxime 
prevăzute în dreptul Uniunii, subliniind relevanța acestor programe pentru reziliența 
producătorilor agricoli; evidențiază, totodată, situația economică fragilă a regiunilor 
ultraperiferice, care sunt încă puternic afectate de criză.
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