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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la situația actuală a concentrării terenurilor agricole în UE: cum se poate 

facilita accesul agricultorilor la terenuri? 

(2016/2141(INI)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 21 ianuarie 2015 

intitulat „Acapararea terenurilor – o amenințare iminentă la adresa agriculturii 

familiale”,  

– având în vedere Orientările voluntare privind guvernanța responsabilă a proprietății 

funciare, a pescuitului și a pădurilor, emise de Organizația Națiunilor Unite pentru 

Alimentație și Agricultură (FAO) la 12 mai 2012, 

– având în vedere Petiția nr. 187/2015 adresată Parlamentului European, având ca subiect 

„Protecția și administrarea terenurilor agricole europene ca avere comună: un apel 

lansat de organizațiile societății civile pentru elaborarea unei politici funciare a UE care 

să fie sustenabilă și echitabilă”, 

– având în vedere studiul privind amploarea fenomenului de acaparare a terenurilor 

agricole în UE (Extent of Farmland Grabbing in the EU) realizat de Comisia pentru 

agricultură și dezvoltare rurală din cadrul Parlamentului European1, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-

0000/2016), 

A. întrucât, încă din 2010, la nivelul UE-27 doar 2,7 % din exploatații dețineau controlul 

asupra 50,6 % din terenurile europene utilizate în scopuri agricole și, în schimb, în 

2012, 80 % din exploatații dețineau doar 12 % din terenurile agricole; 

B. întrucât accesul la teren face parte din drepturile omului; 

C. întrucât solul reprezintă un bun din ce în ce mai rar și care nu poate fi multiplicat, astfel 

că acesta nu ar trebui considerat un bun comercial obișnuit, el fiind totodată expus unei 

duble amenințări, pe de o parte din cauza pierderii de terenuri agricole ca urmare a 

impermeabilizării solului, a urbanizării și a proiectelor de infrastructură și, pe de altă 

parte, din cauza concentrării terenurilor în mâna exploatațiilor agricole mari și a 

investitorilor din afara sectorului agricol; 

D. întrucât, pentru a putea lua decizii politice în legătură cu piața funciară, statele membre 

au nevoie de date cuprinzătoare, transparente, de actualitate și de calitate despre evoluția 

prețurilor și a volumelor pe piețele de terenuri, atât aflate în proprietate, cât și cele date 

în arendă; 

                                                 
1 Studiul „Amploarea fenomenului de acaparare a terenurilor agricole în UE” realizat de Comisia pentru 

agricultură și dezvoltare rurală din cadrul Parlamentului European, pagina 24 (PE540.369). 
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E. întrucât o dispersie largă a proprietății asupra terenurilor agricole este un principiu 

fundamental esențial al economiei sociale de piață și reprezintă o condiție prealabilă 

importantă pentru coeziunea socială în cadrul unei economii;  

F. întrucât terenurile utilizate în scopuri agricole au o semnificație deosebită pentru 

gestionarea resurselor de apă și pentru climă, dar și pentru biodiversitate și fertilitatea 

solului, ele fiind deja afectate de schimbările climatice și eroziunea solului;  

G. întrucât proprietatea este condiția ideală pentru o gestionare responsabilă și o exploatare 

sustenabilă a solului și, în plus, aceasta promovează identificarea și atașarea și este un 

factor care încurajează oamenii să rămână în regiunile rurale; întrucât prin aceasta 

influențează infrastructura socio-economică a regiunilor rurale, iar prin separarea 

proprietății de posesie crește riscul divizării societății, al scăderii calității muncii și vieții 

și al sărăciei; 

H. întrucât obiectivul politicii agricole europene îl reprezintă o agricultură 

multifuncțională, caracterizată de exploatații familiale și cooperative care dețin capital, 

de o distribuție amplă a proprietății și de o structură agricolă diversificată, legată de 

locul de reședință, cu tradiții, certitudine juridică și responsabilitate; 

I. întrucât concentrarea terenurilor agricole poate duce la pierderea de locuri de muncă în 

agricultură; 

J. întrucât viabilitatea în viitor a sectorului agricol depinde de generația tânără, aceasta 

fiind singura modalitate de a pune capăt îmbătrânirii în sectorul agricol și de a garanta 

preluarea exploatațiilor, însă, în același timp, tinerii agricultori și antreprenorii 

începători se confruntă cu mari dificultăți în ceea ce privește accesul la terenuri; 

K. întrucât prețurile de achiziționare și de arendă ale terenurilor agricole au crescut în 

multe regiuni la un nivel din cauza căruia numeroase exploatații agricole se află în 

imposibilitatea, din punct de vedere comercial, de a-și păstra terenurile luate în arendă 

sau de a-și extinde terenurile pentru ca exploatațiile lor să rămână viabile, deoarece abia 

există terenuri pe piață; 

L. întrucât politica și subvențiile UE încurajează procesele de concentrare, deoarece plățile 

directe legate de suprafață ajung unilateral la exploatații mari și utilizarea acestor 

instrumente contribuie la majorarea prețurilor terenurilor, ceea ce amplifică excluderea 

exploatațiilor mici și mijlocii de pe piața funciară;  

M. întrucât, în special după criza financiară și economică din 2007, investițiile în terenurile 

agricole sunt considerate investiții de capital sigure și terenurile agricole sunt cumpărate 

de investitori din afara sectorului; întrucât proprietatea funciară va rămâne o investiție 

de capital sigură și în cazul unei viitoare inflații,  

1. solicită înființarea unui observator central care să aibă sarcina de a monitoriza gradul de 

concentrare a terenurilor agricole în UE, schimbarea utilizării terenurilor și 

comportamentul de piață al proprietarilor și arendașilor și de a prezenta periodic 

rapoarte în legătură cu aceste aspecte; 

2. solicită Comisiei să creeze un temei juridic pe baza căruia să se asigure, periodic, 
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colectarea de date de calitate comparabilă în legătură cu suma arendelor și prețurile 

terenurilor pentru toate vânzările de terenuri sau de cote de participare de către 

exploatațiile agricole din toate statele membre;  

3. consideră că ar fi util un inventar european armonizat al terenurilor, în care să fie 

înregistrate rapid și cu precizie toate drepturile de proprietate și drepturile de utilizare 

legate de terenurile agricole, urmând ca aceste informații să fie prezentate într-o formă 

ușor de înțeles într-o bază de date digitală accesibilă public; 

4. recunoaște că o reorganizare a terenurilor folosind diferite proceduri în cadrul unei 

gestionări integrate a terenurilor reprezintă un instrument indispensabil pentru 

îmbunătățirea structurii agricole și soluționarea conflictelor legate de utilizarea 

terenurilor;  

5. este de opinie că politica funciară trebuie să contribuie la asigurarea unei distribuții 

largi, dorite de societate, a proprietății funciare, deoarece aceasta influențează direct 

condițiile de viață și de muncă, precum și calitatea vieții oamenilor, și reamintește 

funcția socială importantă a proprietății funciare, dat fiind faptul că pierderea de 

exploatații și de locuri de muncă duce la declinul agriculturii europene țărănești, dar și 

al regiunilor rurale, determinând schimbări structurale nedorite la nivelul întregii 

societăți; 

6. recomandă statelor membre să acorde prioritate agricultorilor la achiziționarea de 

terenuri agricole, în special în contextul interesului tot mai mare al actorilor din afara 

sectorului agricol față de achiziționarea de terenuri agricole;  

7. este de opinie că politica privind piața funciară trebuie să ajute la facilitarea accesului 

tinerilor la agricultură, mergând mai departe decât sprijinul acordat tinerilor agricultori 

în cadrul politicii agricole comune; solicită, prin urmare, o abordare cuprinzătoare, prin 

intermediul căreia tinerii agricultori calificați să aibă posibilitatea de a prelua sau 

înființa exploatații; 

8. solicită statelor membre să își elaboreze politica privind piața funciară astfel încât să 

atenueze creșterea prețurilor de achiziție sau a arendei pentru terenurile agricole; de 

asemenea, solicită ca aceste prețuri să fie supuse unui proces de autorizare, care să se 

aplice și în cazul fuziunilor, divizărilor și al înființări de fundații; este de opinie că ar 

trebui să existe controale mai stricte în ceea ce privește contractele de arendare și o 

obligație de notificare, cu posibilitatea aplicării de sancțiuni, deoarece arenda este de 

multe ori primul pas către cumpărare; 

9. solicită transpunerea de către UE a Orientărilor voluntare privind guvernanța 

responsabilă a proprietății funciare, a pescuitului și a pădurilor, emise de Organizația 

Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură și ratificate de toate statele membre, 

în interesul elaborării unor principii generale clare ale UE în ceea ce privește structura 

agricolă; 

10. propune introducerea unui plafon obligatoriu pentru acea parte a plăților directe care 

depășește limita superioară de 150 000 de euro, prevăzută la articolul 11 din 

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 privind plățile directe, precum și reducerea 

obligatorie cu cel puțin 5 % a acelei părți din plata de bază acordată fermierilor care 
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depășește 150 000 de euro; 

11. este de opinie că 30 % din plățile directe ar trebui stabilite pentru primele hectare ale 

unei exploatații, cu condiția să fie respectate cerințele legislației UE de la articolele 41 

și 42 din Regulamentul privind plățile directe; 

12. recomandă stabilirea unei definiții unitare la nivel european a conceptului de „fermier 

activ”, care să fie legată în mod clar de conceptul de muncă într-o exploatație agricolă; 

13. solicită Comisiei să examineze toate domeniile de politică pentru a stabili dacă acestea 

promovează sau împiedică concentrarea terenurilor agricole în UE; 

14. confirmă constatarea Comisiei că solul este o resursă finită, care deja este supusă unor 

presiuni mari din cauza schimbărilor climatice, a eroziunii solului și a exploatării 

excesive și solicită să se asigure o protecție specială terenurilor agricole în vederea 

respectării celor patru libertăți fundamentale europene, astfel încât statele membre să 

poată reglementa vânzarea și arendarea terenurilor agricole ținând seama de criterii 

sociale și ecologice; 

15. solicită Comisiei să creeze și să publice un catalog de criterii care să le permită statelor 

membre să determine clar ce măsuri de reglementare a pieței funciare sunt posibile în 

cadrul celor patru libertăți fundamentale ale Uniunii Europene;  

16. solicită Comisiei să sensibilizeze statele membre cu privire la combaterea corupției în 

contextul vânzărilor de terenuri și să le sprijine în acest sens; 

17. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Concentrarea terenurilor – o temă europeană 

 

Teme precum acapararea de terenuri și concentrarea terenurilor au fost multă vreme asociate 

cu țările din sudul planetei. Însă la o privire mai atentă se poate observa că concentrarea 

terenurilor agricole este de mai mulți ani o realitate și în Europa. 

 

Concentrarea terenurilor se referă la situația în care comerțul cu terenuri agricole este 

caracterizat de un ordin de mărime al achizițiilor de terenuri care nu este uzual în Europa.  

 

Cifrele disponibile pentru 2010 indică faptul că, la nivelul UE-27, doar 3 % din exploatații 

dețineau deja controlul asupra 50 % din terenurile europene utilizate în scopuri agricole și, în 

schimb, în anul 2012, 80 % din exploatații dețineau doar 12 % din terenurile agricole.  

 

Gradul de concentrare a terenurilor agricole în Europa este similar distribuției neuniforme a 

proprietății funciare de exemplu în Brazilia, Columbia și Filipine.  

 

Terenurile agricole nu sunt bunuri comerciale obișnuite, deoarece solul nu poate fi 

multiplicat, iar accesul la acesta face parte din drepturile omului. Concentrarea terenurilor 

agricole în mâinile unui număr mic de actori este asociată cu efecte sociale, culturale, 

economice și politice profunde în toate statele membre ale UE.  

 

Asemenea concentrării de capital, o concentrare prea mare a terenurilor agricole divizează 

societatea, destabilizează regiunile rurale, pune în pericol securitatea alimentară și, implicit, 

obiectivele ecologice și sociale europene. 

 

În general există o lipsă de date cuprinzătoare, transparente, de actualitate, de calitate și 

unitare la nivel european în legătură cu evoluția prețurilor și volumelor pe piața funciară 

europeană. Acest lucru este valabil atât în cazul vânzării de terenuri și de cote de participare, 

cât și în cazul arendelor. 

 

Efectele asupra agriculturii în Europa 

 

Prețurile de achiziționare și de arendă ale terenurilor agricole au crescut în multe regiuni din 

Europa la un nivel din cauza căruia numeroase exploatații agricole se află în imposibilitatea 

de a se proteja de pierderea terenurilor luate în arendă sau de a-și extinde terenurile prin 

achiziționarea de terenuri, pentru ca exploatațiile lor să rămână viabile. Pe lângă faptul că nu 

prea există terenuri pe piața funciară, prețurile de arendare nu se mai orientează după 

producția agricolă care poate fi obținută. Astfel, cerințele de capital sunt mult prea mari și 

mult prea riscante pentru agricultorii începători. 

 

Efectele asupra societății 

 

Concentrarea terenurilor afectează în primul rând agricultorii și lucrătorii agricoli. Abia la a 

doua privire devin evidente efectele asupra întregii societăți.  

Proprietatea este condiția ideală pentru gestionarea responsabilă a solului și pentru o 

exploatare sustenabilă a terenurilor. Aceasta promovează atașamentul și este un factor care 
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încurajează oamenii să rămână în regiunile rurale.  

 

O dispersie largă a proprietății este un principiu fundamental esențial al economiei sociale de 

piață și reprezintă o condiție prealabilă importantă pentru coeziunea socială în cadrul unei 

economii. Terenurile utilizate în scopuri agricole nu sunt doar baza de neînlocuit pentru 

producția de alimente și furaje de înaltă calitate, ci ele au și o semnificație deosebită pentru 

gestionarea resurselor de apă, pentru biodiversitate și fertilitatea solului, deja afectate de 

schimbările climatice și eroziunea solului. 

 

Motivele concentrării terenurilor agricole în UE și provocările care rezultă  

 

Chiar dacă nivelul prețurilor terenurilor agricole din statele membre ale UE sunt diferite, 

concentrarea terenurilor se intensifică în toată Europa și are astfel efecte negative asupra 

țăranilor.  

 

Motivele concentrării terenurilor în UE sunt diverse. Astfel, achiziționarea de terenuri se 

numără în prezent printre cele mai bune și mai sigure posibilități de investiție și de câștig 

pentru investitorii din toată lumea, din cauza cererii crescânde de alimente și furaje, de materii 

prime regenerabile pentru industria combustibililor, cea chimică și cea textilă, dar și de surse 

de energie nefosile.  

 

Perioada persistentă de dobânzi scăzute declanșată de criza financiară este unul dintre 

motivele „evadării către activele reale”, și anume terenuri și sol. Drept consecință, și 

investitorii din afara sectorului agricol sunt interesați de achiziționarea de terenuri. 

 

Pe lângă concentrarea terenurilor, o altă amenințare vine din utilizarea terenurilor în alte 

scopuri decât cel agricol, cum ar fi impermeabilizarea solului, urbanizarea, turismul și 

proiectele de infrastructură.  

 

În plus, unele domenii politice și subvenții ale UE sprijină eforturile de extindere ale 

exploatațiilor agricole sau atrag investitori din afara sectorului agricol. Plățile directe legate de 

suprafață conduc, de exemplu, la o sprijinire unilaterală a exploatațiilor mari.  

 

Un efect similar au și programele de sprijin ale UE sau ale statelor membre care promovează, 

de exemplu, sursele de energie nefosile, generând prin aceasta o concurență între alimente, 

furaje și combustibili.  

 

Amploarea și viteza concentrării terenurilor sunt alarmante, în special în țări precum 

România, Ungaria și Bulgaria, însă și Germania, Italia și Spania se confruntă cu astfel de 

situații.  

 

Multe state membre au recunoscut problema și încearcă să contracareze această tendință prin 

legislație. Însă deseori apar conflicte cu una dintre cele patru libertăți fundamentale europene: 

libera circulație a capitalului. Această libertate fundamentală, care se aplică în întreaga UE și 

include o interdicție a discriminării cetățenilor din alte țări ale UE, își atinge limitele în 

contextul vânzării de terenuri agricole.  
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Accesul la terenuri agricole este esențial 

 

Concentrarea terenurilor agricole în UE are diverse efecte asupra societății, dar și asupra 

agricultorilor activi. Viabilitatea sectorului agricol în viitor depinde în mod special de accesul 

tinerilor la terenuri agricole. Disponibilitatea acestora de a inova și de a investi este decisivă 

pentru viitorul regiunilor rurale. Doar în acest fel se poate pune capăt îmbătrânirii în sectorul 

agricol și asigura preluarea exploatațiilor și realizarea obiectivului unei agriculturi 

multifuncționale cu exploatații familiale și cooperative gestionate de proprietari. 


