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SUGESTII 

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, care este 

comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 

fi adoptată: 

A. întrucât politica agricolă comună (PAC) este una dintre cele mai integrate politici ale 

Uniunii și și-a îndeplinit unul dintre obiectivele inițiale, cel de a crește oferta de 

alimente, sprijinindu-i pe fermierii europeni și răspunzând cererilor cetățenilor legate de 

securitatea și siguranța alimentare, precum și de calitate și durabilitate; întrucât au 

apărut noi provocări legate, în special, de schimbările climatice și de pierderea 

biodiversității; întrucât este important ca PAC să fie aliniată la Acordul de la Paris și la 

alte acorduri internaționale care protejează clima și mediul înconjurător; 

B. întrucât este necesar să se asigure sprijinirea adevăraților agricultorilor, sprijinindu-i în 

continuare pe beneficiarii care și-au diversificat fluxurile de producție și veniturile, 

după decenii de semnale politice care le recomandau acest lucru, și să se acorde 

prioritate fermelor mici, recompensându-le pentru diversele bunuri publice pe care le 

oferă societății, asigurând o distribuire echitabilă a sprijinului între ferme de mărimi 

diferite; întrucât este important să se consolideze economiile regionale și să se sprijine o 

agricultură durabilă și modernizată în UE care funcționează pe plan economic, ecologic 

și social pentru a promova diversitatea sistemelor agricole, în special a exploatațiilor 

agricole familiale; întrucât este esențial să se garanteze o producție agricolă în toate 

regiunile UE, inclusiv în zonele cu constrângeri naturale, precum și să se asigure un 

nivel de trai echitabil între regiuni și statele membre;  

C. întrucât există decalaje între veniturile din sectorul agricol și cele din alte sectoare ale 

economiei, veniturile agricole fiind extrem de volatile; întrucât există riscul ca 

terenurile să fie abandonate în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale; întrucât 

ar trebui să se investească suficient în restructurarea, modernizarea, inovarea și 

diversificarea fermelor și în adoptarea noilor tehnologii; 

D. întrucât, potrivit documentului de informare al Curții de Conturi Europene din martie 

2018, „Future of the CAP” (Viitorul PAC), în 2010, la fiecare 100 de administratori de 

ferme cu vârsta de peste 55 de ani, existau 14 administratori de ferme sub 35 de ani, 

cifră care a scăzut la 10,8 în 2013; întrucât vârsta medie a fermierilor din UE a crescut 

de la 49,2 la 51,4 ani în perioada 2004-2013; întrucât cele mai mici ferme aparțin, cel 

mai frecvent, fermierilor mai în vârstă; 

E. întrucât, ținând seama de sarcina administrativă excesivă, de sistemul de control și audit 

și de suprapunerile posibile între pilonii I și II, este important să se simplifice PAC, să 

se reducă sarcina sa globală, să se îmbunătățească raportul său calitate-preț și să i se 

confere transparență, fără a compromite obiectivele sale politice ambițioase; întrucât 

reducerea birocrației ar trebui să îmbunătățească rezultatele ecologizării și să ofere un 

ajutor mai eficient tuturor agricultorilor în procesul de adaptare a sistemelor agricole 

pentru a răspunde provocărilor în materie de mediu și climă; 

F. întrucât, astfel cum se subliniază în comunicarea Comisiei privind viitorul sectorului 

alimentar și al agriculturii, viitoarea PAC va stabili parametrii politici de bază, iar 

statele membre vor trebui să facă dovada, fie la nivel național, fie la nivel regional, unei 
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mai mari responsabilități în ceea ce privește felul în care își îndeplinesc obiectivele, 

pentru a menține condiții echitabile, pentru a evita denaturarea pieței și pentru a atinge 

scopurile stabilite la nivelul UE, întrucât viitorul model al PAC ar trebui să fie orientat 

către obținerea de rezultate în ceea ce privește utilizarea eficientă a resurselor, protecția 

mediului și combaterea schimbărilor climatice; 

1. consideră că actuala PAC ar trebui să rămână o politică comună a UE, care își poate 

îndeplini obiectivele doar dacă este suficient finanțată; solicită, prin urmare, ca bugetul 

PAC să fie menținut cel puțin la nivelul actual pentru UE-27 la prețuri constante în 

următorul CFM de după 2020, pentru a atinge ambițiile unei PAC revizuite și eficiente; 

2. evidențiază faptul că PAC ar trebui să sprijine dezvoltarea durabilă a agriculturii, care 

este fundamentală pentru a furniza alimente sigure, locuri de muncă și creștere 

economică în zonele rurale, precum și gestionarea durabilă a resurselor naturale; 

constată că abordările eficace în materie de audit și de control trebuie să fie urmărite 

pentru a garanta că orice nou model de furnizare în cadrul unei PAC reformate 

îndeplinește criteriile sociale și de mediu pentru ca sectorul să atingă o mai mare 

durabilitate până în 2030; 

3. salută intenția de a simplifica și moderniza PAC; solicită Comisiei să se asigure că 

funcțiile de control și audit financiar și al performanței sunt realizate la aceleași 

standarde ridicate în toate statele membre, cu respectarea deplină a principiilor 

subsidiarității și flexibilității; subliniază că statelor membre ar trebui să li se acorde 

competențe adecvate pentru a decide cu privire la conținutul, monitorizarea, controlul și 

sancțiunile din schemele de sprijin aplicabile pe teritoriile lor, dar subliniază că orice 

simplificare sau modernizare a PAC nu poate reduce nivelul exigențelor UE și nici nu 

poate duce la o sectorizare a politicilor și a programelor UE sau la înlocuirea granturilor 

cu instrumente financiare; 

4. insistă asupra unei abordări a plăților bazată pe rezultate; prin urmare, propune 

includerea la indicatori a următoarelor aspecte: 

– menținerea și crearea locurilor de muncă la nivel de sector; 

– menținerea unităților agricole mici și mijlocii; 

– sănătatea și biodiversitatea solului/speciilor și bogăția speciilor; 

– protecția și crearea stratului superior al solului, protejarea terenurilor împotriva 

eroziunii; 

–  reducerea pierderilor de elemente nutritive și creșterea calității apei; 

– biodiversitatea, inclusiv bogăția și abundența speciilor de păsări, polenizatori sălbatici 

și insecte; 

– reducerea dependenței față de utilizarea de pesticide și adoptarea unei gestionări 

integrate a dăunătorilor1. 

5. se opune oricărei renaționalizări sau cofinanțări naționale; subliniază necesitatea unei 

distribuiri echitabile a plăților directe între statele membre, care să țină seama de indici 

socioeconomici fiabili și de costurile de producție, pentru eliminarea decalajelor dintre 

diferitele regiuni ale Uniunii în următorul CFM; reamintește că este esențial să se 

                                                 
1 În conformitate cu Directiva 2009/128/CE privind utilizarea durabilă a pesticidelor și cu articolul 67 din 

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. 



 

AD\1150131RO.docx 5/8 PE619.266v02-00 

 RO 

asigure condiții concurențiale egale pentru toți agricultorii din UE, ținând seama de 

vulnerabilitățile și de particularitățile economiilor la scară mică; subliniază, în acest 

sens, necesitatea de a reforma rezerva pentru situațiile de criză în agricultură, de a crește 

finanțarea în conformitate cu răspunsurile la diferitele crize ciclice din sectoarele 

sensibile, de a crea noi instrumente care să poată reduce volatilitatea prețurilor și de a 

majora finanțarea acordată Programelor de opțiuni specifice pentru zonele îndepărtate și 

insulare (POSEI); 

6. evidențiază faptul că sprijinul din PAC pentru dezvoltarea rurală le oferă tuturor statelor 

membre șansa de a-și mări competitivitatea, promovează economii eficace și durabile și 

stimulează dezvoltarea zonelor rurale, unde este vital să se combată depopularea, 

șomajul, sărăcia și să se promoveze incluziunea socială; subliniază, prin urmare, 

necesitatea de a continua finanțarea măsurilor de dezvoltare rurală și de a consolida al 

doilea pilon al PAC; aprobă, în acest context, principiile metodei LEADER, care 

stimulează inovarea, parteneriatul și colaborarea în zonele rurale; 

7. consideră că stabilirea unei posibile limite a plăților directe, așa-numita „plafonare”, nu 

ar trebui lăsată la discreția fiecărui stat membru, ci trebuie realizată la nivel european; 

8. pledează pentru introducerea plăților degresive pentru a reduce sprijinul pentru fermele 

de dimensiuni mai mari și a orienta atenția către plățile redistributive, pentru a oferi un 

sprijin mai bine direcționat (de exemplu, fermelor mici și mijlocii); 

9. subliniază faptul că un acord privind o definiție viabilă a valorii adăugate europene și 

aplicarea acesteia ar fi în beneficiul dezbaterii publice și al procesului decizional privind 

cheltuielile viitoare ale UE; sprijină trecerea la o agricultură mai eficientă și valoarea 

adăugată europeană, însă descurajează orice încercare de a folosi o astfel de definiție 

pentru a pune sub semnul întrebării relevanța politicilor și programelor UE din 

considerente exclusiv cantitative sau economice pe termen scurt; subliniază necesitatea 

de a consolida dezvoltarea durabilă și de a dezvolta zonele rurale și protecția climei și a 

mediului printr-o politică agricolă bazată pe realizarea obiectivelor de performanță; ia 

act de faptul că, pentru a oferi o valoare adăugată, trebuie definite rezultate și impactul, 

iar Comisia și statele membre ar trebui să convină asupra unor indicatori bazați pe date 

concrete relevante înainte să își definească planurile de acțiune naționale și regionale 

pentru monitorizare și evaluare ulterioare punerii în aplicare; 

10. solicită creșterea sinergiilor între politicile care stimulează dezvoltarea rurală și cele 

care sprijină integrarea refugiaților; 

11. solicită, în conformitate cu principiul eficienței bugetare, coerență și sinergii mai bune 

între PAC și toate celelalte politici și angajamente internaționale ale UE, în special în 

ceea ce privește energia, aprovizionarea cu apă, destinația dată terenurilor, 

biodiversitate și ecosisteme, precum și dezvoltarea zonelor montane și îndepărtate; 

12. solicită un sprijin mai mare acordat exploatațiilor agricole familiale și tinerilor fermieri, 

precum și sprijin în favoarea ocupării forței de muncă în agricultură în zonele rurale, 

mai ales pentru tinerii fermieri; 

13. subliniază că în viitor, agricultura ar trebui să se concentreze pe producerea de alimente 

de calitate, dat fiind că avantajul competitiv al Europei rezidă în domeniul calității; 
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subliniază că standardele UE trebuie menținute și consolidate acolo unde acest lucru 

este fezabil; solicită măsuri suplimentare pentru a mări productivitatea și 

competitivitatea pe termen lung din sectorul producției de alimente și a introduce noi 

tehnologii și o utilizare mai eficientă a resurselor, consolidând astfel rolul UE de lider 

mondial; 

14. consideră că este inacceptabil să existe diferențe de calitate între produse alimentare 

promovate și distribuite pe piața unică sub aceeași marcă și cu același ambalaj; salută 

stimulentele adoptate de Comisie pentru a aborda problema diferențelor de calitate a 

alimentelor pe piața unică, inclusiv activitatea acesteia în ceea ce privește o metodologie 

comună de testare; 

15. îndeamnă Comisia și statele membre să monitorizeze volatilitatea semnificativă a 

prețurilor la produsele agricole și să încurajeze adoptarea unor instrumente de 

„gestionare a riscurilor”, întrucât acestea contribuie la protejarea veniturilor fermierilor. 
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