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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. regretă că, potrivit plafonului revizuit propus la noua rubrică 3 a cadrului financiar 
multianual (CFM) 2021-2027, principalele categorii de cheltuieli ale politicii agricole 
comune (PAC) vor fi probabil reduse în 2021, și anume plățile directe, măsurile de piață 
și dezvoltarea rurală; amintește rezoluțiile precedente ale Parlamentului în care se cere 
să se mențină finanțarea PAC pentru perioada 2021-2027 cel puțin la nivelurile actuale 
în termeni reali; atrage atenția că unele sectoare agricole au fost rău lovite de epidemia 
de COVID-19, iar posibilele reduceri vor duce la agravarea crizei provocate de această 
epidemie, întinzându-se și la alte sectoare;

2. regretă propunerea de reducere a bugetului PAC din cadrul propunerii de CFM a 
Consiliului, în special având în vedere noile solicitări ca acest buget să contribuie la 
obiectivele Uniunii în materie de climă și de biodiversitate, în conformitate cu 
obiectivele stabilite de Acordul de la Paris și, de asemenea, în ceea ce privește 
securitatea alimentară, creșterea economică, echilibrul teritorial și social, sănătatea și 
crizele economice, cum ar fi criza provocată de pandemia de COVID-19, precum și alți 
factori care afectează securitatea alimentară; reamintește că reducerile bugetului PAC s-
au ținut lanț, iar fondurile de la bugetul PAC au fost transferate către alte rubrici;

3. este de acord cu ideea din proiectul de buget general pentru 2021, că faptul că o nouă 
reformă a PAC se va aplica numai după 2021 nu trebuie să ducă la nerealizarea 
obiectivelor Pactului verde european; își exprimă speranța că, deși în 2021 PAC va fi 
implementată în conformitate tot cu normele din 2014-2020, alegerile și măsurile 
aplicate pe teren vor duce la mai multe schimbări pozitive și ne vor orienta către o 
tranziție cu adevărat sustenabilă, inclusiv în interesul agricultorilor, al securității 
alimentare și al viitorului agriculturii în Uniune;

4. constată că pentru agricultură s-au alocat 55 182 milioane EUR sub formă de credite de 
angajament și 54 879,9 milioane EUR sub formă de credite de plată; este preocupat de 
reducerea drastică cu 7,4 % a creditelor destinate Fondului european de garantare 
agricolă (FEGA) (cu 3 231 milioane EUR mai puțin în credite de angajament și cu 3 
215 milioane EUR mai puțin în credite de plată) comparativ cu bugetul pentru exercițiul 
financiar 2020; constată că creditele Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR) sunt majorate la 15 002,9 milioane EUR (+2,1 %) în angajamente și la 14 715 
milioane EUR (+12,2 %) în credite de plată față de bugetul pentru 2020; ia act de 
transferul net de 753,9 milioane EUR de la FEGA la FEADR;

5. îndeamnă Consiliul să îi dea Uniunii posibilitatea de a-și îndeplini angajamentele, 
punând la dispoziție fonduri suficiente pentru aprovizionarea cu alimente sigure și de 
calitate superioară, pentru combaterea schimbărilor climatice, pentru protecția mediului 
și pentru Mecanismul pentru o tranziție justă și Fondul pentru o tranziție justă, de care 
sectorul agricol trebuie să beneficieze considerabil pentru a atinge obiectivele Pactului 
verde european; subliniază că dacă fermierilor li se impun cerințe de sustenabilitate mai 
stricte pentru a ajuta la îndeplinirea obiectivelor climatice și de mediu în 2030, atunci ei 
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vor trebui să facă investiții majore pentru a evita o scădere a producției și a veniturilor 
din cauza costurilor mai mari și că acest lucru nu se poate realiza fără finanțare adecvată 
din partea PAC; 

6. atrage atenția că criza provocată de COVID-19 a avut consecințe grave pentru 
numeroase ferme din Uniune, scoțând în evidență importanța producției și distribuției 
de alimente în Uniune; insistă asupra nevoii de a facilita accesul la finanțare pentru a se 
putea achiziționa tehnologii de ultimă generație în agricultură; reamintește că securitatea 
alimentară și sustenabilitatea lanțului alimentar sunt prioritare și necesită investiții și 
sprijin pentru fermieri și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din zonele rurale; 
subliniază, prin urmare, că este nevoie de un FEADR viguros și că fondurile din Next 
Generation EU pe 2021 trebuie cheltuite rapid, având în vedere necesitatea urgentă de a 
concentra în prima parte a perioadei angajamentele Uniunii din acest nou instrument de 
redresare;

7. subliniază că, potrivit avizului Curții de Conturi nr. 5/20201, legătura dintre performanță 
și finanțare în cadrul Fondului pentru o tranziție justă nu este prea pronunțată, existând 
un risc mare de a pompa noi și noi fonduri într-o tranziție mereu nereușită; subliniază că 
o analiză temeinică a nevoilor ar contribui la o mai bună alocare a resurselor financiare 
ale Uniunii și ar viza obiectivele care trebuie îndeplinite;

8. constată cu regret că proiectul de buget general pentru 2021 nu indică contribuția 
diferitelor instrumente, inclusiv a PAC, la finanțarea biodiversității; reafirmă că 
Uniunea ar trebui să își monitorizeze cheltuielile legate de biodiversitate pentru a-și 
îndeplini obligațiile de raportare care îi revin în temeiul Convenției privind diversitatea 
biologică;

9. consideră că reducerea creditelor pentru promovarea produselor agricole (cu 4 milioane 
EUR mai puțin, adică o scădere de 2,1 %) și oferta limitată de credite pentru măsurile 
de intervenție pe piețele agricole, cum ar fi depozitarea privată și intervenția publică (10 
milioane EUR) nu par să fie pe fază cu situația încă instabilă de pe piețele agricole și cu 
necesitatea de a revigora producția și consumul de produse agricole pe piața unică și pe 
piețele externe;

10. solicită ca o parte din creditele planului de redresare prevăzute în contextul FEADR 
pentru anii 2022, 2023 și 2024 să fie pusă la dispoziție pentru plățile în avans începând 
cu 2021 pentru a participa la redresarea sectoarelor agricole și a zonelor rurale ale 
Uniunii;

11. insistă pe ideea că, la revizuirea proiectului de buget general pe 2021 prin scrisoare 
rectificativă, Comisia trebuie să își ajusteze cifrele printr-o majorare pentru a răspunde 
crizelor piețelor din anumite sectoare agricole cheie și anumite zone rurale ale Uniunii 
lovite de criza provocată de COVID-19 și a le ajuta să se redreseze; atrage atenția că în 
unele state membre o serie de măsuri de sprijin pentru combaterea efectelor pandemiei 
nu au putut fi aplicate, semn că ar trebui adaptate mai bine nevoilor specifice ale 

1 Avizul nr. 5/2020 [prezentat în temeiul articolului 288 alineatul (4) și al articolului 322 alineatul (1) 
litera (a) TFUE] referitor la propunerile 2020/0006 (COD) ale Comisiei din 14 ianuarie 2020 și din 28 mai 2020 
de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru o tranziție justă, 
disponibil la adresa https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_05/OP20_05_ro.pdf
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diferitelor sectoare agricole;

12. subliniază că au avut loc deturnări ale ajutoarelor acordate de Uniune pentru agricultură; 
subliniază, în acest context, că este important ca în viitor ajutoarele acordate de Uniune 
pentru agricultură să depindă de o analiză a situației statului de drept în statele membre;

13. subliniază importanța fermelor mici în zonele rurale, care necesită o atenție deosebită și 
resurse financiare sporite;

14. reamintește că bugetul Uniunii, prin programele de dezvoltare rurală și programele 
Orizont Europa și parteneriatul european pentru inovare (PEI), este important pentru a 
sprijini cercetarea și inovarea în sectoarele alimentar și agricol, precum și pentru 
înlocuirea combustibililor fosili și bioeconomia surselor de energie regenerabile în 
tranziția către o utilizare a terenurilor mai sustenabilă și orientată spre viitor și către o 
economie circulară fără emisii de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor;

15. subliniază necesitatea de a dedica sectorului agroalimentar o parte semnificativă a 
fondurilor din programul Orizont Europa, în special în contextul mai larg al strategiei 
„De la fermă la consumator”; este convins că cercetarea, dezvoltarea și inovarea sunt 
importante în acest sector și că este necesar să se garanteze că rezultatele cercetării și 
inovării ajung la nivelul fermelor; sprijină majorarea creditelor alocate programului 
pentru a garanta alimente sigure și de calitate ridicată și forme inovatoare de agricultură 
în Uniune și reamintește, de asemenea, că serviciile de consultanță adecvate pentru 
fermieri și alți operatori din mediul rural joacă un rol important în atingerea acestor 
obiective;

16. se arată încă o dată preocupat de consecințele pe care le are asupra pieței și bugetului 
retragerea fără acord a Regatului Unit din Uniune; solicită să se aloce resurse 
suplimentare pentru măsuri de piață, pentru a avea siguranța că sunt disponibile imediat 
suficiente mijloace, în cazul unor noi perturbări ale pieței; se opune ferm oricărei 
reduceri neprevăzute a alocărilor PAC în 2021, în cazul în care nu se ajunge la niciun 
acord între Uniune și Regatul Unit;

17. reamintește că toate noile cerințe de sustenabilitate pentru producători ar trebui finanțate 
și sprijinite corespunzător, deoarece Comisia consideră că PAC este un cadru adecvat 
pentru a contribui la atingerea obiectivelor aplicabile ale Pactului verde european; 
consideră lăudabilă intenția de a determina cele mai bune metode de stabilire a unor 
criterii minime obligatorii pentru achizițiile publice de produse alimentare sustenabile în 
al treilea trimestru din 2021 și cere să se acorde mai multă atenție aspectelor legate de 
sustenabilitate;

18. critică faptul că în propunerea Comisiei bugetul pentru programul POSEI a fost redus cu 
9 milioane EUR, adică o scădere de 3,9 %, deși Comisia s-a angajat de mai multe ori să 
păstreze același nivel de sprijin pentru regiunile ultraperiferice ale Uniunii; cere să se 
mențină cel puțin nivelul de sprijin actual, așa cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 
228/2013 al Parlamentului European și al Consiliului2; subliniază că programul POSEI 

2 Regulamentul (UE) nr. 228/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 martie 2013 privind 
măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și de abrogare a 
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are o importanță vitală pentru menținerea activității agricole și aprovizionarea cu 
alimente și produse agricole în regiunile ultraperiferice și că trebuie deci să beneficieze 
de resurse adecvate; reamintește problemele socio-economice specifice ale acestor 
regiuni din cauza situației lor geografice, în special depărtarea, insularitatea, suprafața 
redusă, relieful și clima dificile, astfel cum se recunoaște la articolul 349 din TFUE;

19. propune să se asigure o finanțare suficientă pentru utilizarea și dezvoltarea de noi 
tehnici de ameliorare a speciilor și cercetarea în domeniu, cu scopul de a îmbunătăți 
sustenabilitatea și competitivitatea agriculturii și adaptarea ei la schimbările climatice;

20. consideră că acordul comercial dintre Uniune și Mercosur va aduce noi probleme pentru 
multe sectoare agricole, în special pentru producția de carne, și îi reamintește Comisiei 
că trebuie menținute condiții de concurență loială în sectorul agricol; subliniază că va 
trebui să se facă față unor posibile efecte negative similare cauzate de alte acorduri 
comerciale și măsuri tarifare impuse de țări terțe și solicită resurse bugetare, necesare 
pentru a lua măsuri de piață în favoarea sectoarelor afectate;

21. reamintește că pentru a mări securitatea alimentară și reziliența și sustenabilitatea 
lanțului alimentar este nevoie de investiții în fermieri, cooperative și IMM-uri și arată că 
actuala criză COVID-19 a pus în lumină rolul strategic jucat de agricultură în evitarea 
unei crize alimentare, prin furnizarea de alimente sigure și de înaltă calitate la prețuri 
accesibile; se bucură că agricultura se numără printre beneficiarii sprijinului pentru 
investiții acordat prin FEADR în pachetul de redresare; solicită ca creditele din pachetul 
de redresare să fie executate și începând cu 2021; consideră, de asemenea, că agricultura 
și securitatea lanțului alimentar nu ar trebui să sufere din cauza unor cerințe oneroase; 
felicită Comisia pentru intenția de a elabora un plan de urgență pentru sectorul alimentar 
pe timp de criză în al patrulea trimestru al anului 2021;

22. îndeamnă statele membre să se ocupe de problema demografică și a neînnoirii 
generațiilor cu care se confruntă sectorul agricol și insistă în continuare să se prevadă 
suficiente măsuri de sprijin pentru tinerii fermieri și egalitatea de gen în zonele rurale;

23. subliniază că dacă nu se revizuiesc din temelii finanțarea și modul de funcționare ale 
rezervei pentru situații de criză în agricultură, Uniunea nu va putea răspunde prompt și 
eficient la alte perturbări ale pieței; reiterează, prin urmare, propunerea Parlamentului 
European de a revizui finanțarea și funcționarea rezervei pentru situații de criză în 
domeniul agricol în contextul negocierii reglementării de tranziție a PAC;

24. salută crearea unui fond de rezervă pentru situații de criză în valoare de 450 milioane 
EUR pe an, la prețurile din 2018, și repetă încă o dată că utilizarea fondului nu ar trebui 
să ducă la reduceri corespunzătoare ale plăților directe pentru anii următori;

25. subliniază că sancțiunile legate de intervenția militară rusă în Ucraina sunt încă 
justificate, în ciuda impactului negativ asupra sectorului agricol; pledează pentru o 
alocare justă a bugetului pentru a atenua aceste efecte;

26. cere cu fermitate ca standardele aplicabile produselor agricole importate din afara 
Uniunii să fie echivalente standardelor Uniunii și reamintește că, în recenta Strategie 

Regulamentului (CE) nr. 247/2006 al Consiliului (JO L 78, 20.3.2013, p. 23).
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„De la fermă la consumator”, Comisia a subliniat că produsele alimentare importate 
trebuie să respecte în continuare reglementările și standardele Uniunii în domeniu; 
solicită compensații de la buget pentru agricultorii Uniunii în cazul în care există un 
decalaj între standardele de producție;

27. regretă faptul că bioeconomia a fost marginalizată în Pactul verde european și cere 
insistent să se aplice strategia Uniunii în domeniul bioeconomiei și să se finanțeze 
îndestulător măsurile ce vor fi luate;

28. solicită să se finanțeze corespunzător de la bugetul Uniunii măsurile din sectorul 
forestier, precum gestionarea durabilă a pădurilor, luând în considerare toate aspectele 
economice, sociale și de mediu ale lanțului valoric forestier, aspect esențial pentru a 
combate mai viguros schimbările climatice; recunoaște că pădurile trebuie gestionate în 
mod sustenabil;

29. subliniază că sechestrarea carbonului în solurile agricole este importantă pentru a 
îndeplini obiectivele Pactului verde european; accentuează că este important să se 
finanțeze noi proiecte-pilot privind inițiativele în favoarea sechestrării carbonului în 
solurile agricole în 2021;

30. subliniază că digitalizarea este esențială pentru modernizarea agriculturii, întrucât o 
ajută să devină mai competitivă și să se adapteze la schimbările climatice; invită 
Comisia să prevadă alocarea unor sume corespunzătoare de la buget pentru a introduce 
și îmbunătăți servicii în bandă largă în zonele rurale; reamintește, de asemenea, că în 
Strategia „De la fermă la consumator” Comisia a urmărit să accelereze introducerea 
internetului rapid în bandă largă în zonele rurale pentru a atinge obiectivul „acces 100 
%” până în 2025;

31. reamintește rolul important pe care îl au campaniile de informare, o mai bună etichetare 
și educația pentru a-i ajuta pe cetățeni să își transforme obiceiurile de consum, 
favorizând produsele agricole mai sustenabile, produse în Uniune; propune să se 
promoveze programe în favoarea calității vieții animalelor, a alimentelor sănătoase și a 
nutriției;

32. observă că fondurile de dezvoltare rurală din pachetul de redresare joacă un rol 
important în finanțarea celui de al doilea pilon al PAC; cu toate acestea, regretă că 
sprijinul este temporar și durează doar până în 2023;

33. cere să se aplice mai bine și să se redefinească politica privind calitatea vieții 
animalelor, pentru a obține progrese concrete în acest domeniu; subliniază că multe 
state membre nu respectă normele actuale; propune o alocare adecvată a fondurilor 
pentru a monitoriza și a asigura respectarea obligațiilor;

34. insistă ca măsurile legate de criza provocată de pandemia de COVID-19 care sprijină 
sectoarele agricole să continue în 2021; solicită, de asemenea, ca mobilitatea forței de 
muncă să fie luată în calcul ca soluție pentru a face față la o eventuală criză pe termen 
lung de forță de muncă și de alți factori de producție agricolă în Uniune;

35. este preocupat că criza provocată de COVID-19 ar putea determina creșteri mari de 
prețuri și situații de penurie la unele produse alimentare importante; invită Comisia și 
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statele membre să monitorizeze volatilitatea prețurilor la produsele agricole, care are 
efecte negative asupra veniturilor fermierilor, precum și asupra consumatorilor și, la 
nevoie, să reacționeze punctual și cu eficacitate;

36. reafirmă importanța vitală a programului Uniunii de încurajare a consumului de fructe, 
legume și lapte în școli pentru a soluționa problemele de obezitate și malnutriție create 
de alimentația nesănătoasă în Uniune; solicită Comisiei să reducă birocrația aferentă 
programului și subliniază necesitatea de a promova obiceiuri alimentare sănătoase în 
rândul copiilor și consumul de fructe, legume și lapte simplu;

37. reamintește că Comisia s-a angajat să aloce 20 000 de milioane EUR pe an pentru a face 
față eventualelor noi cerințe de sustenabilitate impuse de strategia privind 
biodiversitatea; insistă că finanțarea trebuie să provină din alte surse decât bugetul PAC; 
subliniază că îndeplinirea acestor obiective nu trebuie să șubrezească securitatea 
alimentară sau mijloacele de subzistență în zonele rurale din Uniune; reiterează 
importanța conservării biodiversității și reamintește, în plus, că responsabilitatea pentru 
aceasta nu le revine doar fermierilor și proprietarilor de păduri, ci întregii societăți; 
subliniază importanța măsurilor de protecție voluntară.
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