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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 pentru 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 cel puțin la nivelurile actuale;

2. ia act de suma de 55 182 milioane EUR în credite de angajament și de suma de 54 879,9 
milioane EUR în credite de plată alocate pentru agricultură; este preocupat de reducerea 
drastică a creditelor destinate Fondului european de garantare agricolă (FEGA) (– 3 231 
milioane EUR în credite de angajament și – 3 215 milioane EUR 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 din FEGA 
către FEADR;

3. îndeamnă Consiliul să îi dea Uniunii posibilitatea de a-și îndeplini angajamentele, 
punând la dispoziție suficientă finanțare 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; observă că cerințele mai mari în materie de sustenabilitate necesită 
finanțare corespunzătoare; atrage atenția asupra faptului că criza provocată de pandemia 
de COVID-19 a scos în evidență importanța pe care o au producția de alimente și 
aprovizionarea cu alimente ale Uniunii; reamintește că securitatea alimentară și 
sustenabilitatea lanțului alimentar necesită investiții și sprijin pentru fermieri și 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din zonele rurale;

4. solicită Comisiei să se angajeze, la revizuirea proiectului de buget prin scrisoare 
rectificativă, să își ajusteze cifrele, pentru a combate criza de piață în anumite sectoare-
cheie afectate de criza provocată de pandemia de COVID-19;

5. reamintește că programul Orizont Europa este important pentru sprijinirea cercetării, a 
dezvoltării și a inovării în sectorul agroalimentar și bioeconomie, care sunt esențiale în 
tranziția către o economie fără emisii de carbon prin înlocuirea produselor obținute din 
combustibili fosili.


