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Comisar desemnat pentru agricultură 

 

 

1. Competențe generale, angajament european și independență personală 

 

Ce aspecte ale calificărilor și experienței dumneavoastră personale sunt deosebit de 

relevante pentru a deveni comisar și a promova interesul general european, 

îndeosebi în domeniul de care ar urma să fiți responsabil? Ce anume vă motivează? 

Care va fi contribuția dumneavoastră la promovarea agendei strategice a Comisiei? 

Cum intenționați să puneți în practică abordarea integratoare de gen și să 

încorporați o perspectivă de gen în toate domeniile de politică aferente portofoliului 

dumneavoastră? Ce garanții de independență sunteți în măsură să oferiți 

Parlamentului European și cum ați proceda pentru a vă asigura că niciuna dintre 

activitățile dumneavoastră trecute, actuale sau viitoare nu pune sub semnul 

întrebării îndeplinirea sarcinilor dumneavoastră în cadrul Comisiei? 

 

Ca cineva care a fost conectat personal și profesional la realitățile vieții rurale de la o vârstă 

fragedă, mă simt puternic angajat în a pune la dispoziția cetățenilor noștri alimente sigure și la 

prețuri accesibile și în a le asigura fermierilor noștri un nivel de trai echitabil. Venind dintr-o 

zonă rurală a Poloniei, cred cu fermitate în nevoia de a sprijini comunitățile noastre rurale. 

 

Am urmat studii de drept, politică și audit public. În Polonia, am fost judecător la nivel 

regional și provincial, înainte de a fi numit pe lângă Curtea de Apel și Înalta Curte de Justiție. 

Am fost deputat în Parlamentul polonez, unde am îndeplinit funcția de vicepreședinte. Am 

fost numit în funcția de președinte al Oficiului Suprem de Audit al Poloniei, post pe care l-am 

ocupat timp de șase ani. În 2004, am fost ales deputat în Parlamentul European. În cursul 

mandatului meu la Parlament, am fost membru supleant al Comisiei pentru bugete, membru al 

mai multor delegații în țările învecinate și membru al Comisiei pentru control bugetar. Am 

fost vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală în perioada 2004-2016 

și președinte al Intergrupului pentru bunăstarea și conservarea animalelor din cadrul 

Parlamentului European. În 2016, am fost numit la Curtea de Conturi Europeană în 

Luxembourg.   

 

În calitate de deputat în Parlamentul European, m-am ocupat îndeaproape cu chestiunile 

legate de bunăstarea animalelor, prețurile alimentelor și etichetarea produselor alimentare 

ecologice. Am constatat din proprie experiență că aspectele legate de agricultură și de 

dezvoltarea rurală sunt foarte sensibile, întrucât ele au un impact direct asupra cetățenilor 

noștri. Am învățat cât de important este să asculți opinii diferite. Am realizat, de asemenea, 

faptul că deputații din Parlament sunt uniți de o puternică dorință de a colabora la abordarea 

numeroaselor provocări cu care se confruntă sectorul agricol și de a găsi soluții împreună.  
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La Curtea de Conturi, am continuat să lucrez la dosare legate de agricultură. Am fost 

responsabil cu rapoartele legate de măsurile de sprijinire a tinerilor fermieri, de bunăstarea 

animalelor, de programarea dezvoltării rurale și de sistemul de protecție a cetățenilor noștri 

împotriva pericolelor chimice prezente în alimente. Am fost de asemenea responsabil de un 

raport important care a evidențiat costurile umane și economice ale unei calități slabe a 

aerului.  

 

Dar nu sunt o persoană care a observat sectorul agricol doar de la distanță. M-am născut și am 

crescut într-o zonă rurală cu o lungă tradiție agricolă. Mi-am făcut o idee despre ce înseamnă 

munca pământului. Cred că este o experiență pe care trebuie s-o trăiești pe proprie piele dacă 

vrei să-i înțelegi pe fermieri.   

 

Va fi o onoare și un privilegiu să sprijin modul de lucru deschis, incluziv și cooperativ al 

președintei alese von der Leyen, să lucrez cu ea și cu colegiul la promovarea priorităților 

Uniunii Europene și să abordez provocările care ne așteaptă în viitor. Voi depune eforturi 

pentru a asigura prosperitatea fermierilor noștri și a persoanelor care locuiesc în zonele rurale. 

 

Președinta aleasă von der Leyen a pus egalitatea de gen pe prima pagină a agendei sale și s-a 

angajat să conducă prin puterea exemplului, formând un colegiu complet echilibrat din 

punctul de vedere al genului. Intenționez să aplic același principiu și echipei mele. Am, de 

asemenea, convingerea că o aplicare consolidată a integrării dimensiunii de gen în procesul de 

elaborare a politicilor contribuie la o mai bună utilizare a resurselor, eficientizează politicile, 

sprijină dezvoltarea durabilă și creează societăți mai echitabile. Acest lucru este foarte 

relevant pentru portofoliul meu, deoarece mai puțin de o treime din exploatațiile agricole din 

UE sunt gestionate de femei, iar eu voi depune eforturi pentru a îmbunătăți acest aspect.  

 

Pe tot parcursul perioadei în care am fost funcționar public, am fost foarte conștient de 

importanța evitării oricărei poziții sau situații care ar putea pune sub semnul întrebării 

independența, imparțialitatea sau disponibilitatea mea.  Ca membru al Curții de Conturi 

Europene, mi-am îndeplinit cu scrupulozitate obligațiile față de instituție, atât în ceea ce 

privește declarațiile mele de interese financiare, cât și obligația mea de a acționa în interesul 

european fără a primi nicio instrucțiune.  Voi continua să acord cea mai mare atenție evitării 

sau soluționării oricărei situații care ar putea afecta îndeplinirea sarcinilor mele. 

 

2. Administrarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European 

 

Cum ați caracteriza rolul dumneavoastră ca membru în colegiul comisarilor? În ce 

sens v-ați considera răspunzător în fața Parlamentului pentru propriile acțiuni și 

pentru acțiunile serviciilor din subordinea dumneavoastră? Ce angajamente 

specifice sunteți pregătit să vă asumați pentru a asigura o transparență sporită și o 

cooperare mai intensă și pentru a lua efectiv în considerare pozițiile Parlamentului și 

a da curs solicitărilor sale de inițiative legislative? În ceea ce privește inițiativele 

prevăzute sau procedurile în curs, sunteți dispus să oferiți aceleași informații și 

documente Parlamentului și Consiliului? 

 

Sunt onorat că mi se oferă ocazia de a-mi asuma acest rol într-un moment crucial pentru UE și 

pentru viitorul agriculturii europene. Reforma politicii agricole comune va avea o importanță 

deosebită pentru viitorul fermierilor și al cetățenilor noștri. Trebuie să răspundem cererilor 

acestora. Trebuie să le oferim o politică modernă, eficace și simplificată; trebuie să devenim 

un continent neutru din punctul de vedere al carbonului și trebuie să abordăm schimbările 
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climatice; avem nevoie de o viziune pe termen lung pentru zonele noastre rurale. Atingerea 

unui echilibru corect între aceste obiective va reprezenta o parte centrală a misiunii mele. 

Acest lucru nu poate fi realizat în mod izolat. Portofoliul meu se află, în opinia mea, la 

intersecția mai multor politici, și intenționez să lucrez cu colegii mei din cadrul colegiului în 

spiritul cooperării care stă la baza viziunii președintei alese. Voi fi, de asemenea, pregătit să 

contribui, atunci când va fi necesar, la lucrările colegilor mei din cadrul colegiului pe 

marginea cadrului financiar multianual de după 2020 și pe scena internațională.  

 

Experiența mea anterioară, atât ca deputat în Parlamentul European, cât și ca membru al 

Curții de Conturi Europene, mi-a permis să dobândesc o înțelegere cuprinzătoare și directă a 

importanței responsabilității și a răspunderii în interiorul instituțiilor UE și între acestea. În 

calitate de membru responsabil cu un raport de audit, responsabilitatea îmi revenea mie, chiar 

dacă raportul era aprobat de toți membrii Curții. Elaborarea politicilor UE este un proces 

complex, Comisia lucrând împreună cu doi colegiuitori care acționează pe picior de egalitate. 

Sunt pe deplin pregătit să-mi asum responsabilitatea politică pentru acțiunile din domeniul 

agriculturii și dezvoltării rurale, și, în același timp, să lucrez cu colegii mei membri ai 

colegiului și să respect principiul colegialității. Sunt foarte conștient de faptul că, în mod 

justificat, Parlamentul așteaptă din partea mea o raportare deschisă, regulată și onestă. La 

Comisie, președinta aleasă a descris cu mare claritate modul în care dorește să aibă loc 

colaborarea dintre diverșii comisari ale căror domenii de politică intră sub incidența Pactului 

ecologic european. Sunt pregătit să-mi aduc o contribuție deplină în acest sens.    

 

Cred cu tărie că transparența este esențială pentru a consolida legitimitatea democratică și 

sustenabilitatea UE și pentru a câștiga încrederea cetățenilor săi. La nivel personal, voi face 

publice toate contactele și întâlnirile avute cu organizații profesionale sau cu persoane fizice 

pe marginea oricăror chestiuni referitoare la politicile UE, în conformitate cu normele 

aplicabile ale Comisiei. La nivel instituțional, voi lucra cu Parlamentul într-un spirit de 

deschidere și de cooperare, consolidând parteneriatul dintre instituțiile noastre.  

 

Cei 12 ani de experiență în calitate de deputat în Parlamentul European mi-au inculcat o 

conștientizare acută a importanței egalității de tratament între Parlament și Consiliu, și a 

legăturilor puternice dintre Parlamentul European și Comisie. Voi acorda o atenție deosebită 

Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare și aprob pe deplin angajamentul 

președintei alese de a sprijini dreptul de inițiativă al Parlamentului European. 

 

Întrebări adresate de Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală: 

1. În iunie 2018, Comisia Europeană a prezentat propuneri pentru o nouă PAC. Este o 

reformă importantă care ne dă prilejul să consolidăm competitivitatea acestui sector 

și, de asemenea, să obținem rezultate mai palpabile în domeniul mediului. Ce crede 

comisarul desemnat despre dosarele propuse și, mai precis, despre noul model de 

performanță și planurile sale strategice? Intenționează comisarul desemnat să 

modifice elemente ale propunerilor și, în caz afirmativ, cum anume? Intenționează 

comisarul desemnat să înăsprească controalele și să le facă mai stricte pentru a 

garanta că statele membre ating obiectivele europene comune, justifică cheltuielile 

publice și asigură condiții de concurență echitabile la nivel european? Cum poate 

viitoarea PAC să mențină numărul fermierilor și să asigure reînnoirea generațiilor? 

Care este viziunea dumneavoastră pe termen lung pentru agricultură și zonele 

rurale?  
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________________________________________ 

Președinta aleasă a anunțat un Pact ecologic european. Acesta prevede o ambiție clară pentru 

UE: aceea de a deveni primul continent neutru din punctul de vedere climatic, de a conserva 

mediul natural al Europei și de a avansa înspre un obiectiv ambițios de reducere a poluării la 

zero. Agricultura europeană și politica agricolă comună (PAC) trebuie să joace un rol-cheie în 

acest proces. Pactul ecologic european va stabili o viziune și o strategie pentru agricultura 

europeană a deceniilor următoare. Eu mă voi asigura că contribuția agriculturii europene este 

ambițioasă, echitabilă și bazată pe dovezi.  

Fermierii europeni își aduc o contribuție importantă la societatea noastră în ceea ce privește 

producția de alimente, furnizarea de servicii climatice și de mediu, și ca parte a unor zone 

rurale mai extinse, ale căror comunități joacă un rol fundamental pentru structura 

socioeconomică și diversitatea noastră culturală europeană.  Asigurarea unor alimente la 

prețuri accesibile pentru cetățenii noștri și a unui nivel de trai echitabil pentru fermierii noștri 

este una dintre misiunile de bază ale Europei. A sosit acum momentul să discutăm cu 

fermierii noștri despre tipul de agricultură pe care îl vor lăsa moștenire copiilor, despre cum ar 

trebuie să arate agricultura la jumătatea acestui secol și despre cum putem ajunge în acel 

punct împreună.  

Sectorul agricol se confruntă cu provocări importante, el trecând prin transformări profunde: 

procesul de globalizare în curs de desfășurare, schimbările climatice, modificarea modelelor 

de consum, precum și nevoia de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, de a proteja mai 

bine resursele noastre naturale și de a acorda tot mai multă atenție protecției sănătății umane și 

animale.  

Toate aceste elemente necesită o acțiune fermă la nivel european, cu o perspectivă pe termen 

lung, pentru a ajuta comunitatea noastră agricolă să se adapteze unei lumi aflate în schimbare. 

În paralel, trebuie să ne concentrăm pe creșterea sustenabilității agriculturii noastre și pe 

atenuarea efectelor negative asupra climei și mediului.  

Cred cu fermitate că PAC a fost și este fundamentală pentru păstrarea modelului european de 

agricultură familială și că ea va continua să fie un instrument esențial care va permite 

fermierilor să se adapteze cu succes la noile provocări. Agricultura din UE este din ce în ce 

mai expusă la efectele schimbărilor climatice și mai vulnerabilă la evoluțiile de pe piețele 

mondiale. De aceea, trebuie să ne concentrăm eforturile pentru a asigura certitudine și 

stabilitate fermierilor noștri, deoarece în Europa se vor produce alimente numai dacă fermierii 

noștri vor putea asigura un trai decent pentru familiile lor. Avem nevoie de o politică care să 

sprijine realizarea de către ferme a unor venituri fiabile și reziliența la nivelul întregului 

teritoriul și care să ne îmbunătățească competitivitatea și să transforme agricultura într-o 

activitate atractivă pentru tineri.  

Acest deziderat va putea fi atins doar dacă sporim eficacitatea politicii noastre și dacă 

instituim un sistem de sprijin mai echitabil, care să garanteze că resursele publice ajung acolo 

unde sunt cele mai necesare. Sunt în favoarea unor reguli obligatorii la nivelul UE pentru a 

redistribui sprijinul direct și a-l face degresiv în beneficiul fermelor familiale mai mici. În 

plus, tinerii noștri fermieri au nevoie și de un sprijin mai bine direcționat pentru a face față 

barierelor întâlnite atunci când încearcă să pătrundă în sector (cum ar fi accesul la terenuri, 

credite și cunoștințe de specialitate). Două procente din finanțarea în cadrul primului pilon 

sunt rezervate pentru granturi de instalare și pentru plăți care să-i ajute pe tinerii fermieri în 

acest sens. 



   

5 
 

Schimbările climatice și de mediu cu care ne confruntăm în prezent necesită o transformare a 

sistemului nostru agricol. Sunt mândru să fac parte din grupul comisarilor pentru Pactul 

ecologic european, pentru a-i ajuta pe fermieri să-și joace rolul în tranziția către obiectivul 

unei societăți neutre din punctul de vedere al schimbărilor climatice în 2050 și pentru a 

elabora o viziune care să ne permită să atingem acest obiectiv. O combinație de condiții 

obligatorii pentru toți fermierii din Uniune, cu un accent sporit pe programele voluntare din 

domeniul mediului (cum ar fi măsurile de agromediu și climă sau programele ecologice 

viitoare), va contribui la menținerea unei piețe comune și la crearea de stimulente pentru 

realizarea de progrese în acest domeniu.  

Pe lângă aceasta, există o nevoie clară de a simplifica politica și de a extinde utilizarea noilor 

tehnologii și practici în rândul întregii comunității agricole. În lumea de astăzi, nu putem fi 

eficace decât dacă gândim și acționăm de-a lungul întregului lanț valoric, în cadrul unei noi 

strategii „de la fermă la consumator”. Ea trebuie să pregătească întregul sistem alimentar 

pentru ca acesta să facă față provocărilor în materie de sustenabilitate.  

Cred că propunerile lansate de Comisie în 2018 oferă o bază solidă pentru modernizarea și 

simplificarea PAC și pentru mărirea ambițiilor acesteia în domeniul mediului și al climei. 

Prima mea prioritate va fi să lucrez și să negociez cu Parlamentul European și cu Consiliul 

pentru a ajunge la un acord politic. Sunt nerăbdător să mă angajez în aceste negocieri pentru a 

obține un rezultat ambițios în ceea ce privește securitatea alimentară și obiectivele climatice și 

de mediu, care ne va ajuta să realizăm obiectivele generale ale Pactului ecologic european, 

inclusiv pe cele care decurg din strategia „de la fermă la consumator” și din ambiția de a 

reduce poluarea la zero ale Comisiei. Doresc să stimulez adoptarea tehnologiilor digitale și să 

mă asigur că sectorul poate rămâne competitiv, cu un venit echitabil pentru toți fermierii și cu 

un sprijin sporit pentru tinerii fermieri. Pentru a putea face asta, trebuie să asigurăm 

eliminarea decalajului digital dintre zonele rurale și cele urbane și îmi voi intensifica acțiunile 

în acest sens.  

 

Planuri strategice 

În calitate de europeni, cred că împărtășim convingerea că o politică agricolă puternică și 

comună este necesară pentru a putea sprijini obiective europene comune în temeiul unor 

norme clare și comune la nivelul UE. Consider că regulamentele propuse asigură acest cadru 

comun și sunt pregătit să lucrez cu Parlamentul European pentru a mă asigura că sunt 

instituite garanții adecvate pentru menținerea unor condiții de concurență echitabile. În 

contextul acestui cadru comun, viitoarele planuri strategice PAC vor fi instrumentul potrivit 

pentru a ne asigura că măsurile și finanțarea sunt bine direcționate și eficace. În același timp, 

trebuie să recunoaștem că o abordare universală nu este adecvată pentru Uniunea celor 27 și 

că trebuie să oferim mai multă flexibilitate statelor membre pentru a-și concepe propriile 

intervenții în funcție de nevoile și de caracteristicile lor specifice.  

 

Ca auditor cu experiență, cred într-o evoluție în direcția unei politici bazate pe performanță, 

mai degrabă decât pe conformare, și cred că cheltuielile publice trebuie să se concentreze pe 

obținerea de rezultate măsurabile. Sunt pregătit să colaborez cu Parlamentul European și cu 

statele membre pentru a mă asigura că această evoluție la nivelul gestionării PAC va 

funcționa atât pentru fermieri, cât și pentru administrații.  
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Un nou model de performanță 

Cred în capacitatea Comisiei Europene și a statelor membre de a institui un sistem solid 

pentru gestionarea și controlul viitoarei PAC. În prezent, PAC dispune de o structură solidă 

formată din organisme de guvernanță și sisteme de control, cum ar fi agențiile de plăți 

acreditate, organismele de certificare, sistemul integrat de administrare și control și sistemul 

de identificare a parcelelor agricole. Eforturile semnificative depuse noi toți ne-au permis să 

ne asigurăm că aceste organisme funcționează bine în prezent și ne oferă un nivel ridicat de 

siguranță, așa cum o demonstrează ratele scăzute de eroare din ultimii ani. 

 

În propunere au fost introduse garanții în vederea asigurării unor condiții echitabile în punerea 

în aplicare a politicii, a cărei valoare adăugată este puternic înrădăcinată într-un set comun de 

obiective specifice. 

 

Sunt pregătit să trasez serviciilor din subordinea mea sarcina de a lucra intensiv cu statele 

membre pentru a pregăti punerea în aplicare a PAC reformate și promit să mă asigur că 

procesul de aprobare a viitoarelor planuri strategice PAC va fi unul transparent. Voi onora 

angajamentul asumat de președinta aleasă, Dna von der Leyen, de a dezvolta un parteneriat 

consolidat cu Parlamentul European și vă voi informa periodic cu privire la progresele 

înregistrate în punerea în aplicare a noii politici. 

 

Obținerea rapidă a unui rezultat ambițios în ceea ce privește reforma PAC va fi un pas 

important în direcția dezvoltării și punerii în aplicare a unei strategii  „de la fermă la 

consumator”. Sunt foarte interesat să lucrez cu vicepreședintele executiv și cu Grupul 

comisarilor pentru Pactul ecologic european, pentru a analiza modalități de îmbunătățire a 

sustenabilității procesului de producție alimentar, în vederea dezvoltării unui viitor pe termen 

lung pentru fermierii din Europa. 

 

O viziune pe termen lung pentru zonele rurale 

Ați formulat de asemenea o întrebare legată de viziunea mea pe termen lung pentru zonele 

rurale. Cred cu tărie că nu este posibil să dispui de o strategie pe termen lung pentru 

agricultură, fără a te asigura totodată că zonele rurale ale Europei rămân vitale și dinamice. În 

acest sens, voi continua să-mi reafirm convingerea că PAC joacă un rol-cheie în dezvoltarea 

teritoriilor rurale. 

Ca urmare a solicitării președintei alese von der Leyen, voi elabora o nouă viziune pe termen 

lung pentru zonele rurale, lucrând îndeaproape cu vicepreședinta desemnată pentru 

democrație și demografie și cu comisara desemnată pentru coeziune și reforme, și asigurându-

mă că nevoile zonelor rurale sunt tratate în mod specific prin planuri strategice naționale în 

cadrul noii politici agricole comune. 

 

Vreau să comunic cu claritate cetățenilor din zonele rurale faptul că nu sunt trecuți cu vederea 

și să readuc nevoile specifice ale zonelor rurale în atenția factorilor de decizie. Scopul este de 

a reuni cetățenii, părțile interesate și factorii de decizie politică din toate sectoarele și de la 

toate nivelurile de guvernanță, în jurul unei viziuni comune pentru zonele rurale. Acest lucru 

ar trebui să se realizeze în strânsă consultare cu persoanele care locuiesc în zonele rurale, 

precum și cu autoritățile locale și regionale. 
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2. Producătorii primari de anumite produse agricole sunt îngrijorați că agenda 

comercială a actualei Comisii Europene a condus la concesii privind accesul pe piața 

UE al unor produse fabricate după standarde diferite decât cele din UE. În ciuda 

mesajelor liniștitoare, fermierii rămân preocupați că agricultura UE este sacrificată 

pentru a obține concesii comerciale pentru alte sectoare neagricole/nealimentare. 

Cum puteți garanta că preocupările comunității agricole sunt luate în considerare în 

negocierile comerciale și că produsele importate respectă standardele înalte ale UE 

de protecție a mediului, protecție socială, siguranță alimentară și calitate a vieții 

animalelor? Cum vedeți posibilitatea ca produsele agricole din sectoarele sensibile să 

fie excluse din viitoarele acorduri comerciale? În calitate de nou comisar pentru 

agricultură, veți cere ferm să se impună condiții de mediu stricte obligatorii în orice 

nou acord comercial? Cum intenționați să conlucrați cu noul comisar pentru comerț 

și, de asemenea, cum aveți de gând să îi transmiteți Comisiei AGRI informații utile și 

în timp util chestiunile de comerț internațional? 

 

Avantaje ale politicii comerciale a UE pentru sectorul agricol al UE 

 

 UE pledează de mult timp în favoarea sistemului comercial mondial bazat pe norme și 

sprijină politicile comerciale sustenabile, fapt pe care îl consider deosebit de important. 

Europa este un exportator extrem de competitiv de produse agroalimentare, a căror valoare se 

ridică la aproximativ 140 de miliarde de euro în fiecare an Produsele agroalimentare din UE 

sunt cunoscute ca sigure, hrănitoare și de înaltă calitate și ca fiind produse în mod sustenabil. 

Mă voi asigura că aceasta rămâne propunerea noastră de vânzare unică. Dată fiind presiunea 

din ce în ce mai mare a schimbărilor climatice, nu putem să avem certitudinea că vom avea o 

securitate alimentară deplină în deceniile care urmează. În acest context, Comisia Europeană 

va continua să își urmărească agenda comercială, cu obiectivul de a promova și apăra 

interesele tuturor cetățenilor UE, inclusiv ale fermierilor și consumatorilor, și de a integra 

preocupările legate de climă și de sustenabilitate în politica noastră comercială. Este esențial 

să valorificăm avantajele comerțului fără a-i lăsa în urmă pe cetățenii noștri. 

 

Întregul sector agroalimentar al UE beneficiază de oportunitățile pe care le oferă comerțul 

internațional, prin accesul suplimentar pe piață în țări terțe și prin alte instrumente, cum ar fi 

protecția indicațiilor geografice europene. Ca rezultat, UE a devenit un exportator net de 

produse agroalimentare cu nouă ani în urmă. Acest lucru a contribuit la crearea de locuri de 

muncă și de oportunități în comunitățile rurale de pe întreg cuprinsul UE. Ne-am deschis 

piețele, menținând totodată standardele noastre sanitare și fitosanitare stricte, care sunt 

considerate un criteriu de referință la nivel mondial.  

  

Perspectivele generale ale comerțului cu produse agroalimentare sunt pozitive: este probabil 

ca cererea de alimente la nivel mondial să crească, din cauza creșterii populației și a 

veniturilor, combinată cu schimbări ale preferințelor consumatorilor. Fermierii și sectorul 

agroalimentar din Europa vor avea de câștigat de pe urma acestor oportunități, nu în ultimul 

rând datorită reputației excelente în ceea ce privește siguranța și calitatea alimentelor.  

 

Asigurarea unor acorduri comerciale echilibrate, protejând sectoarele sensibile ale UE  

 

Acordurile comerciale încheiate de UE au fost calibrate cu atenție, fiecare dintre ele ținând 

seama de situația particulară a sectoarelor sensibile. Pe de altă parte, un acces sporit la piața 

UE în unele dintre aceste sectoare a fost o solicitare-cheie a partenerilor comerciali în cadrul 

negocierilor.  
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O serie de acțiuni ale Comisiei, cum ar fi evaluarea situației și a perspectivelor pieței, studiile 

de impact – inclusiv studiul privind impactul cumulat al acordurilor comerciale – și 

consultările ample cu statele membre și părțile interesate, ne-au ajutat să calibrăm cu atenție 

provocările cu care se confruntă diferitele sectoare agroalimentare. Aceste procese de 

consultare și evaluare s-au dovedit a fi eficiente și vor fi continuate și dezvoltate pe mai 

departe. Voi analiza toate materialele disponibile și le voi completa, în funcție de necesități, 

cu o actualizare a studiului de impact cumulat, ținând cont de rezultatele celor mai recente 

negocieri.  

 

În cazul acordurilor comerciale cu principalii actori din sectorul agricol, Comisia a adoptat o 

serie de măsuri care, pe de o parte, oferă un acces la piață valoros din punct de vedere 

comercial, iar, pe de altă parte, atenuează eventualele efecte negative asupra produselor 

sensibile pentru UE. Printre aceste măsuri se numără contingentele tarifare calibrate cu 

atenție, taxele aplicabile în cadrul contingentelor și segmentarea produselor, perioadele de 

eșalonare lungi și instrumentele de garantare, pentru a asigura un acord echitabil și echilibrat, 

cu oportunități și beneficii pentru ambele părți. 

 

Împreună cu colegul meu, comisarul pentru comerț, intenționez să continuu să mă asigur de 

faptul că comerțul internațional este unul dintre principalii factori ai dezvoltării sectorului 

agricol din UE, și că el creează locuri de muncă și oportunități pentru comunitățile noastre 

rurale, fără a ignora sensibilitățile specifice ale anumitor sectoare agricole din UE. Mă 

angajez, de asemenea, să consolidez sistemul de indicații geografice al UE pentru ca acest 

instrument de politică să devină încă și mai avantajos pentru fermieri și pentru zonele rurale.   

 

Ori de câte ori este adecvat, produsele agricole sensibile ar trebui să continue să beneficieze 

de un tratament specific în cadrul negocierilor internaționale, astfel încât sensibilitățile 

sectorului în cauză să se reflecte pe deplin în acordul final. 
 

Protejarea standardelor înalte ale UE 

 

Fiind cel de-al doilea importator de alimente, ca mărime, din lume, și totodată cel mai mare 

exportator, UE este bine poziționată pentru a promova standarde alimentare de înaltă calitate 

în întreaga lume. UE este foarte activă în forurile internaționale pertinente, pentru a ridica 

nivelul standardelor legate de protecția mediului, protecția socială, siguranța alimentară și 

bunăstarea animalelor, care se aplică tuturor producătorilor din întreaga lume.  

 

Normele și standardele noastre nu sunt negociabile. Toate importurile în UE trebuie să 

respecte normele UE în materie de sănătate umană, de siguranță alimentară și de sănătate a 

animalelor și a plantelor. Standardele sanitare și fitosanitare ale UE se aplică în același mod 

tuturor produselor de pe piața internă a UE, fie că sunt importate sau sunt produse pe piața 

internă. În același timp, ar trebui să fim conștienți de necesitatea de a asigura respectarea 

standardelor noastre sociale și de mediu, care în multe cazuri sunt mai înalte decât în restul 

lumii.  

 

În ceea ce privește sacrificarea, legislația UE privind bunăstarea animalelor se aplică și 

importurilor. Conformitatea sau echivalența cu această legislație este determinată în urma 

verificărilor la fața locului efectuate de Comisie. 

 

În acordurile sale comerciale bilaterale, UE și-a asumat un angajament ferm de a include 

dispoziții privind standardele și conformitatea, în particular prin capitole privind comerțul și 
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dezvoltarea durabilă. În evaluările pe care le efectuăm referitor la impactul asupra dezvoltării 

durabile, examinăm cu atenție impacturile sociale, de mediu și economice ale acordurilor 

comerciale.  Președinta aleasă von der Leyen s-a exprimat cu claritate în acest sens: „fiecare 

nou acord comercial încheiat va avea un capitol dedicat dezvoltării durabile”. 

 

Atât prin partea referitoare la comerț, cât și prin cea referitoare la cooperare, acordurile 

comerciale vor oferi noi platforme de dialog cu țările terțe privind întărirea protecției mediului 

și combaterea schimbărilor climatice în ansamblul lor. 

 

Colaborarea cu comisarul desemnat pentru comerț 

 

Mă angajez să asigur respectarea înaltelor noastre standarde de către toate produsele 

comercializate în UE și să depun toate eforturile pentru ca partenerii noștri comerciali să își 

alinieze standardele la cele ale UE. Voi lucra îndeaproape cu comisarul desemnat pentru 

comerț pentru a mă asigura că comerțul deschis și echitabil se bazează pe norme globale 

eficace, a căror respectare poate fi asigurată și care creează condiții de concurență echitabile 

pentru toți.  

 

Una dintre noutăți este numirea de către colegiu a unui responsabil cu aplicarea dispozițiilor 

în materie comercială. Acesta va lucra sub îndrumarea directă a comisarului desemnat pentru 

comerț, pentru a monitoriza și îmbunătăți conformitatea acordurilor noastre comerciale, 

inclusiv a capitolului dedicat dezvoltării durabile.  Astfel, vom monitoriza îndeaproape 

punerea în aplicare a măsurilor de protecție a climei, mediului și forței de muncă, consacrate 

în acordurile noastre comerciale, cu o toleranță zero față de munca copiilor. În plus, nou-

numitul responsabil cu aplicarea dispozițiilor în materie comercială va raporta în mod regulat 

cu privire la stadiul lucrărilor și va asigura informarea Parlamentului European și a 

Consiliului cu privire la toate evoluțiile. 

 

Relațiile cu Parlamentul European 

 

Voi informa în mod activ Parlamentul European și comisiile sale relevante cu privire la toate 

chestiunile legate de comerțul cu produse agricole, în conformitate cu normele 

interinstituționale. Se vor transmite informări periodice Parlamentului European în toate 

etapele negocierilor internaționale.  Dat fiind că sectorul agroalimentar este un sector 

important în relațiile și negocierile comerciale, mă angajez, în mod corespunzător, să 

contribui la aceste informări și la discuțiile purtate cu dumneavoastră pe marginea chestiunilor 

internaționale. 

 

 

3. Unul dintre principalele obiective ale viitoarei politici agricole comune este ca 

agricultura europeană să contribuie și mai mult la protecția mediului, biodiversității, 

peisajului și la combaterea impactului schimbărilor climatice. Cum credeți că 

trebuie ajustată reforma PAC în aceste domenii? Cum credeți că se poate ajunge la 

un echilibru corect între preocupările de mediu și necesitatea de a produce alimente 

la prețuri echitabile? Cum vedeți evoluția generală a politicii agricole, în primul 

rând din perspectiva strategiei președintei alese „de la fermă la consumator” pentru 

o alimentație durabilă și cum se poate traduce ea în munca de zi cu zi a fermierilor, 

în domeniul climei și ce soluții pot oferi agricultura și silvicultura pentru absorbția 

de dioxid de carbon, având în vedere LULUCF etc.? Ce obiective aveți de reducere a 

pesticidelor și stopare a pierderii biodiversității și cum veți atinge aceste obiective? 
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În ce măsură credeți că a le delega statelor membre responsabilitatea totală de a 

defini o strategie ambițioasă pentru a combate această situație de urgență este cea 

mai bună soluție pe care UE o poate aplica? Ce veți face, în calitate de comisar, să vă 

asigurați că statele membre se vor achita de această sarcină? 

În ceea ce privește mediul, din experiența mea personală, un bun fermier nu are nevoie să i se 

spună cum să aibă grijă de pământul sau de animalele sale.  El face asta în fiecare zi. 

Recunosc pe deplin provocările majore cu care se confruntă UE în ceea ce privește 

schimbările climatice (atât atenuarea lor, cât și adaptarea la acestea), biodiversitatea și 

resursele naturale ale solului, apei și aerului. Confruntarea cu aceste provocări va crea 

numeroase tensiuni și presiuni la nivel social și economic, iar datoria noastră este să le 

transformăm în oportunități. Sectorul nostru agricol și zonele noastre rurale trebuie să-și joace 

rolul în acest proces dificil. În particular, PAC ar trebui să ajute fermierii europeni să-și 

amelioreze sustenabilitatea producției de alimente și de alte resurse naturale. PAC și fermierii 

au de făcut o contribuție importantă la Pactul ecologic european anunțat de președinta aleasă a 

Comisiei, Dna von der Leyen. Suntem pregătiți să-i ajutăm pe fermierii noștri să-și 

îmbunătățească și mai mult nivelul de grijă acordată. 

Mediul și clima în propunerea de reformă a PAC 

Propunerile de reformare a PAC reprezintă un pas important în direcția îmbunătățirii 

instrumentelor cu care fermierii pot fi sprijiniți să facă tranziția către sisteme de producție mai 

sustenabile. Promit să sprijin pe deplin Parlamentul European și Consiliul în negocierile 

privind această reformă și sunt hotărât să mă asigur că rezultatul acestora va reflecta nivelul 

de ambiție în materie de mediu și climă, anunțat de președinta aleasă. 

Prin urmare, sprijin pe deplin modificarea introdusă de reformă în abordarea globală a 

eforturilor de ecologizare a PAC, ținând în același timp cont de aspectele sociale și 

economice. Viitoarea PAC ar trebui să se concentreze mai degrabă pe obținerea unui bun 

raport calitate-preț decât pe stabilirea de norme privind practicile agricole la nivelul UE. 

Această abordare va asigura un echilibru între prezența unor elemente comune ale legislației 

UE și flexibilitatea acordată statelor membre de a utiliza PAC în moduri care funcționează în 

practică, în situațiile lor specifice, fie că e vorba de Nord sau Sud, de carne de vită sau 

portocale. Flexibilitate este extrem de importantă: Nevoile unei anumite zone exploatate 

intensiv dintr-o anumită țară pot fi, de exemplu, foarte diferite de cele ale unei zone de 

terenuri exploatate intensiv dintr-o altă țară. Obiectivele și normele comune propuse, și în 

special sistemul comun de măsurare a rezultatelor, vor permite monitorizarea și asigurarea 

faptului că toate statele membre își joacă rolul în îndeplinirea angajamentelor noastre privind 

sustenabilitatea. 

Un alt element-cheie al propunerii se referă la legăturile cu legislația UE privind mediul și 

clima. Am convingerea că PAC trebuie să-i ajute pe fermieri în îndeplinirea unor obiective de 

mediu adesea dificile. Fiecare stat membru va fi încurajat să includă în planul strategic PAC 

modul în care intenționează să utilizeze instrumentele de politică agricolă pentru a contribui la 

realizarea ambițioaselor obiective europene care decurg din legislația UE privind schimbările 

climatice, energia, apa, calitatea aerului, biodiversitatea și pesticidele. De exemplu, toate 

statele membre trebuie să își reducă emisiile de gaze cu efect de seră în temeiul dispozițiilor 

Regulamentului privind partajarea eforturilor, care acoperă o parte din emisiile generate de 

agricultură. Planul PAC al fiecărui stat membru va trebui să prezinte contribuția pe care ar 

urma să o aducă PAC la îndeplinirea acestui obiectiv. 



   

11 
 

Propunerea de reformă a PAC conține apoi elemente privind standardele de bază care trebuie 

respectate de fermieri, în principal în cadrul sistemului de „condiționalitate” consolidată. 

Mediul și clima sunt vizate de o serie de standarde noi și îmbunătățite. Unul dintre acestea 

este protejarea zonelor umede și a turbăriilor, care reprezintă importante depozite de carbon. 

Un altul este utilizarea unui instrument pentru sustenabilitatea fermelor din punctul de vedere 

al utilizării nutrienților, pentru a contribui la îmbunătățirea gestionării nutrienților. În plus, 

anumite obligații din Directiva privind utilizarea durabilă a pesticidelor ar urma să facă și ele 

parte din sistemul de condiționalitate. Iată una dintre multele modalități prin care PAC ar 

urma să orienteze sectorul agricol în direcția îmbunătățirii performanțelor în materie de 

utilizare a pesticidelor. Inovarea, cercetarea și transferul de cunoștințe sunt esențiale pentru a-i 

ajuta pe fermieri în această tranziție. Noua misiune a Orizont 2020 dedicată solurilor prezintă 

o abordare nouă pentru a asigura existența unei legături între inovare și nevoile fermierilor. 

La fel de importante în cadrul viitoarei PAC ca și sistemul de standarde de bază sunt 

instrumentele de finanțare propuse. Este esențial ca fermierii să fie stimulați să adopte practici 

sustenabile, iar noul instrument propus – programele ecologice – urmează să facă exact acest 

lucru. Acest instrument ar permite ca o parte considerabilă a finanțării din cadrul primului 

pilon al PAC să fie cheltuită pe grija pentru mediu și climă, ceea ce s-ar adăuga sprijinului 

actual pentru dezvoltarea rurală. 

Am fost dintotdeauna un ferm apărător al politicii de dezvoltare rurală și îmi iau angajamentul 

de a sprijini bine-cunoscutele și valoroasele plăți pentru agromediu și climă, precum și 

investițiile  favorabile mediului (inclusiv împădurirea). Formarea, inovarea și cooperarea vor 

fi și ele promovate, întrucât sunt esențiale pentru a asigura diseminarea de practici inovatoare 

care pot să reconcilieze necesitatea de a dispune de alimente la prețuri echitabile și 

preocupările legate de mediu și climă.  

Subliniez că, per ansamblu, fiecare stat membru va trebui să demonstreze, prin utilizarea 

PAC, o ambiție mai mare în ceea ce privește mediul și clima decât cea demonstrată în 

perioada actuală, și mă bazez pe sprijinul Parlamentului European pentru a ne asigura că acest 

lucru va fi posibil în temeiul legislației convenite. 

Sunt nerăbdător să găsesc un acord politic privind reforma PAC care să ofere posibilitatea de 

a sprijini, în practică, acțiuni orientate spre abordarea schimbărilor climatice și a altor 

provocări de mediu ale fermelor. Dați-mi voie să mă exprim concret. Vreau să mă asigur că 

fermierii pot primi sprijin pentru a aplica rotații mai bune ale culturilor și o gestionare 

corespunzătoare a aratului, pentru a captura o cantitate mai mare de carbon în sol, sporind 

capacitatea terenului arabil de stocare a carbonului. Ei ar putea fi implicați într-un program 

ecologic din cadrul pilonului I al PAC, pentru a exclude din producție o parte suplimentară a 

terenurilor lor, transformând-o într-un refugiu pentru biodiversitate. Pe lângă aceasta, 

fermierii ar putea primi compensații prin intermediul pilonului II al PAC pentru o utilizare 

redusă a pesticidelor. Agricultura este singurul sector cu emisii de poluanți atmosferici în 

creștere și singura sursă de poluare nereglementată direct la ora actuală. Ar trebui să-i 

sprijinim pe fermieri în reducerea acestor emisii. Ei ar putea folosi sprijinul pentru investiții 

pentru a-și eficientiza sistemele de depozitare sau irigare sau pentru a trece la agricultura de 

precizie; sau ar putea opta pentru o agricultură ecologică. Vreau să mă asigur că nivelul 

ridicat de ambiție al Pactului ecologic european se traduce printr-un sprijin corespunzător 

acordat fermelor europene, ajutând astfel familiile de fermieri să se pregătească pentru un 

viitor sustenabil. 
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Propunerile de reformă a PAC formulate de Comisie deleagă statelor membre 

responsabilitatea de a defini o strategie pentru a răspunde provocării schimbărilor climatice, 

sau oricărei alte provocări, astfel încât acestea să poată orienta utilizarea PAC în funcție de 

situațiile lor specifice. Statele membre ar urma să fie, însă, ghidate în orice caz de obiective 

comune, standarde de bază comune, tipuri comune de acțiuni finanțate și indicatori comuni. 

Mai mult, la evaluarea fiecărui plan strategic PAC, Comisia ar urma să-l aprobe doar dacă 

acesta este adecvat pentru realizarea obiectivelor și abordarea provocărilor. În fine, 

monitorizarea și evaluarea în curs a planurilor strategice PAC ar contribui la identificarea 

oricăror probleme pe parcursul perioadei de punere în aplicare. 

Cadrul general: strategia „de la fermă la consumator” 

Consider că trebuie să protejăm activitatea vitală pe care fermierii noștri o desfășoară pentru a 

le oferi europenilor alimente de înaltă calitate, hrănitoare, sigure și la prețuri accesibile. 

Consider, de asemenea, că asigurarea securității alimentare trebuie să se facă ținând seama pe 

deplin de resursele limitate de care dispunem și de nevoia de a conserva și îmbunătăți starea 

acestora. Solurile de bună calitate, o biodiversitatea și polenizatori sănătoși, precum și o climă 

adecvată sunt toate elemente esențiale în producție, iar fermierii știu asta. Trebuie avute pe 

deplin în vedere și așteptările societății în ceea ce privește nevoia de a dispune de alimente 

nutritive, dar care să fie în același timp sigure și la prețuri accesibile.  Sunt perfect conștient 

că pentru a realiza noua strategie „de la fermă la consumator” în favoarea unui sistem 

alimentar mai sustenabil, avem nevoie de sprijinul tuturor fermierilor, părților interesate și 

consumatorilor. 

Pe lângă reflecțiile privind actualul regim juridic al autorizării, comercializării și utilizării 

pesticidelor, aflat în sarcina colegului meu responsabil cu sănătatea, PAC reformată va juca 

un rol important în „a ținti mai sus” și a mobiliza fermierii și părțile interesate în favoarea 

celei mai sustenabile utilizări posibile a pesticidelor. Este posibil ca fermierii să aibă în 

continuare nevoie să utilizeze pesticide, dar trebuie să-i orientăm spre o dependență tot mai 

redusă și spre soluții alternative practicabile permițând o protecție mai bună, dar și mai 

sustenabilă, a recoltelor, de exemplu prin privilegierea soiurilor rezistente, a pesticidelor cu 

risc scăzut sau a instrumentelor mecanice și a practicilor alternative. PAC poate fi un 

instrument eficace pentru a stimula această schimbare în cadrul unei strategii „de la fermă la 

consumator” care se înscrie în ambițioasa „schimbare de pas” pe care o reprezintă Pactul 

ecologic european. 

Pentru ca sistemele alimentare să fie „sustenabile”, ele ar trebuie să funcționeze în 

conformitate cu și în sprijinul hotărârii noastre de a combate schimbările climatice și de a ne 

proteja resursele naturale și biodiversitatea. Ele ar trebui să ofere însă și o rentabilitate 

financiară adecvată fermierilor și celorlalți operatori economici.  Doresc ca sistemele 

alimentare să fie un motor al succesului acționat de standarde înalte, produse și practici noi, 

procese inteligente și eficiente și de o capacitate generală de reacție la nevoile individuale și 

societale. 

PAC joacă cu siguranță un rol esențial în acest sens, datorită instrumentelor sale care se 

adresează nu numai fermierilor ci și celorlalți operatori din lanțului de aprovizionare cu 

alimente. Mă angajez să colaborez cu vicepreședintele executiv desemnat pentru pactul 

ecologic european, și desigur cu dumneavoastră, pentru a mă asigura că agricultura contribuie 

la transformarea tranziției ecologice a Europei. 
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4. În ce privește bugetul PAC și provocările cu care se confruntă agricultura și zonele 

rurale, sunteți de acord că bugetul ar trebui menținut la nivelurile actuale și ce 

măsuri veți lua pentru a apăra interesele fermierilor și ale comunităților rurale? 

Cum veți trata această chestiune și ce credeți despre tăierile drastice de fonduri 

preconizate, în special pentru dezvoltarea rurală? Având în vedere evoluțiile din 

ultimii doi ani, cu războaiele comerciale, schimbările climatice și Brexit, care ar 

trebui să fie, în opinia dumneavoastră, ponderea politicii agricole comune în 

următorul CFM 2021-2027? Cum veți asigura distribuirea echitabilă către fermieri a 

plăților din cadrul PAC?  

Menținerea finanțării PAC la nivelurile actuale 

O parte importantă a încrederii pe care cetățenii noștri o au în noi provine din conștiința 

faptului că folosim banii lor în mod eficace și eficient. Aceasta înseamnă că nu trebuie să 

facem promisiuni pe care nu le putem respecta. Bugetul UE este un instrument esențial pentru 

a implementa prioritățile și ambițiile Uniunii. Va fi important să asigurăm faptul că 

inițiativele prezentate în orientările politice ale președintei alese pot fi integrate pe deplin în 

viitorul cadru financiar.   

 

Propunerea Comisiei din mai 2018 privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-

2027 trebuie privită într-un context larg. Avem nevoie de un buget al UE modern și ambițios, 

care să fie capabil să răspundă atât provocărilor tradiționale, cât și noilor priorități. În plus, 

din cauza Brexitului, a trebuit să se țină cont de pierderea unui contribuabil net important la 

bugetul UE. Per ansamblu, consider că propunerea reprezintă o abordare rezonabilă și 

echilibrată. 

 

În acest context dificil, Comisia a propus un total de 365 de miliarde EUR (în prețuri curente) 

pentru PAC, ceea ce corespunde unei proporții de 28,5 % din cadrul financiar multianual 

pentru perioada 2021-2027. Finanțarea propusă arată importanța pe care agricultura va 

continua să o aibă în UE și în perioada de după 2020.   

În ceea ce privește dezvoltarea rurală, reducerea finanțării UE trebuie privită în coroborare cu 

propunerea de creștere a cofinanțării naționale. Este vorba despre reechilibrarea sprijinului 

între bugetul UE și bugetele statelor membre, cu scopul de a menține un nivel adecvat al 

sprijinului public pentru zonele rurale. Acest lucru înseamnă totodată că modificările mai 

modeste propuse la nivelul finanțării primului pilon al politicii agricole comune asigură faptul 

că plățile directe vor continua să joace un rol central în sprijinirea veniturilor fermierilor. 

Mai mult, propunerea menține flexibilitatea statelor membre de a transfera fonduri între 

plățile directe și dezvoltarea rurală, cu posibilități suplimentare atunci când este vorba de 

vizarea obiectivelor de mediu sau climatice. 

Este esențial să se continue negocierile cu rapiditate și hotărâre pentru a se evita întârzieri cu 

efecte prejudiciabile în lansarea noilor programe. În acest context, voi susține cu fermitate că 

impactul unui buget semnificativ mai mic ar fi resimțit cu acuitate în întreaga Europă și ar 

afecta capacitatea Uniunii de a-și realiza cu eficiență obiectivele. 

 

Distribuire echitabilă 

Deși rolul plăților directe este în general apreciat în mod pozitiv, sprijinul suscită uneori 

acuzații de inechitate. Aceste cifre reflectă un sistem în care majoritatea plăților se bazează pe 

suprafață, iar terenurile sunt deținute de un număr relativ redus de fermieri. Nu trebuie să 
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uităm însă că jumătate din beneficiarii PAC sunt ferme foarte mici cu suprafețe de sub 5 

hectare, iar 77 % din plățile directe sunt destinate fermelor familiale mici și profesionale cu 

suprafețe de sub 250 de hectare. 

Cu toate acestea, consider că trebuie să promovăm o distribuție chiar mai echitabilă a 

sprijinului, așa cum se reflectă în propunerile recente de reformă a PAC, care prevăd o serie 

de instrumente pe care statele membre trebuie sau pot să le utilizeze pentru a spori echitatea 

distribuției plăților directe și pentru a le direcționa mai bine către fermele familiale care au cea 

mai mare nevoie de ele: 

 stabilirea unui număr minim de hectare pe care fermierii trebuie să-l dețină pentru a 

accesa sprijinul direct (adică cerințe minime), astfel încât să se asigure direcționarea 

sprijinului către fermele viabile; 

 sprijinul redistributiv complementar pentru venit în favoarea sustenabilității, care este 

propus ca instrument obligatoriu pentru statele membre, va fi adaptat de acestea în funcție 

de specificitățile lor;  

 reducerea plăților și plafonarea ar putea contribui și ele la redistribuirea plăților directe 

bazate pe suprafață, dacă produsul este utilizat pentru a finanța sprijinul destinat fermelor 

de mici dimensiuni;  

 sprijinul de bază pentru venit ar putea fi diferențiat pe grupe de teritorii cu nevoi diferite;  

 în plus, statele membre care mențin drepturile la plată pentru a acorda acest sprijin de bază 

vor trebui: 

o să stabilească o valoare maximă a drepturilor;  

o să asigure un nivel minim de convergență a valorii tuturor drepturilor la plată până 

cel târziu în 2026 (și anume procesul de convergență internă); 

 statele membre pot opta și pentru acordarea unei sume forfetare micilor fermieri care 

necesită un nivel mai ridicat al sprijinului. 

Consider că, în ansamblul lor, aceste elemente abordează în mod adecvat problema echității 

distribuției plăților directe între fermierii europeni. 

 

 

5. Comisia a prezentat o serie de inițiative menite să restabilească echilibrul de forțe în 

lanțul de aprovizionare cu alimente, inclusiv Directiva de combatere a practicilor 

comerciale neloiale din cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar. Puteți 

schița modul în care intenționați să continuați această sarcină importantă în cursul 

următorului mandat și pe ce domenii vă veți concentra? Care este, în opinia 

dumneavoastră, efectul politicii UE de concurență asupra producătorilor primari și 

a capacității lor de a negocia colectiv prețurile? Pentru a răspunde provocărilor 

precum securitatea alimentară și competitivitatea agricultorilor din UE la nivel 

mondial, cum aveți de gând să promovați cunoașterea, dezvoltarea și adoptarea de 

noi tehnologii și inovații în agricultura europeană?  

Mă preocupă de multă vreme poziția relativ vulnerabilă a fermierilor noștri în cadrul lanțului 

de aprovizionare cu alimente. Obiectivul unui nivel de trai echitabil pentru fermieri este inclus 

în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În acest scop, avem nevoie de un sector 

agricol viabil, care să fie capabil să le ofere cetățenilor europeni alimente hrănitoare, sigure și 

la prețuri accesibile, iar fermierilor europeni un nivel realist al veniturilor. Atât structura și 
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organizarea lanțului de aprovizionare, cât și relația dintre cumpărători și vânzători trebuie să 

asigure fermierilor realizarea unui venit echitabil. În ultimii ani, Comisia a adoptat măsuri 

importante vizând reechilibrarea raporturilor de forțe din cadrul lanțului de aprovizionare cu 

alimente. Subscriu la această cauză și voi asigura implementarea și respectarea acestor 

măsuri.  

 

Cooperarea producătorilor 

 

În 2018, colegiuitorul a introdus, prin așa-numitul Regulament Omnibus, noi norme privind 

cooperarea producătorilor în toate sectoarele agricole. Fermierii pot, de exemplu, să vândă 

produse prin intermediul unor organizații de producători recunoscute și pot să aibă 

certitudinea juridică a faptului că nu încalcă normele în materie de concurență.  Creșterea 

numărului organizațiilor de producători îi va ajuta fermieri să realizeze economii de scară și le 

va oferi o poziție de negociere mai bună în raporturile lor cu sectoarele din aval.  

 

În anumite părți ale UE, fermierii ezită uneori să coopereze. Este vorba despre o moștenire 

istorică. Voi pune deci accentul pe efortul de a le explica producătorilor avantajele cooperării 

și pe acțiunea de sensibilizare în ceea ce privește posibilitățile și stimulentele pe care le oferă 

cadrul juridic al UE. Propunerea de reformă a PAC extinde domeniul de aplicare al acestor 

măsuri la toate sectoarele agricole; statele membre vor fi în măsură să decidă, în planurile lor 

strategice, dacă să transfere o parte din pachetul financiar al plăților directe către aceste 

programe sectoriale. 

 

Practici comerciale neloiale  

 

Fermierii nu merită să fie supuși la tratamente neloiale din partea partenerilor lor comerciali. 

Până în mai 2021, prioritatea mea va fi aceea de a asigura transpunerea corectă în legislația 

națională a Directivei privind practicile comerciale neloiale, care a fost adoptată în aprilie 

2019 Adoptarea acestei directive a fost un succes major al legislaturii aflate la sfârșit de 

mandat. O mare parte a meritului acestei realizări revine onoraților deputați din Parlamentul 

European, care au insistat asupra faptului că problema trebuia abordată la nivelul UE și au 

sprijinit principiile de bază ale propunerii Comisiei. Mă voi asigura că autoritățile naționale 

responsabile cu asigurarea aplicării legii vor avea posibilitatea de a-și împărtăși experiența în 

materie de aplicare, de a dezvolta bune practici și de a se informa reciproc cu privire la noile 

evoluții. Comisia va juca un rol activ în facilitarea acestui dialog. Pe scurt, ne vom asigura că 

directiva este un succes și că ea se adaugă tabloului măsurilor care asigură viitorul fermelor 

din Uniune. 

 

Pe parcursul procesului legislativ aferent Directivei privind practicile comerciale neloiale, 

Parlamentul European a invitat Comisia să lanseze o analiză aprofundată cu privire la 

amploarea și efectele alianțelor de cumpărare ale vânzătorilor cu amănuntul asupra 

funcționării economice a lanțului de aprovizionare cu alimente. În noiembrie 2019, Comisia 

va organiza la Bruxelles un atelier la nivel de experți pe tema alianțelor în comerțul cu 

amănuntul, pentru a colecta date factuale relevante. Un diagnostic clar al situației ne va ajuta 

să stabilim eventualii pași ulteriori care ar putea fi necesari. 

 

Transparența pieței  

 

Un alt domeniu important este transparența pieței. O inițiativă legislativă recentă va contribui 

la eliminarea deficitului de informații, în particular pentru operatorii mici și mijlocii din lanțul 
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alimentar, prin publicarea de date reprezentative, cum ar fi prețurile de vânzare și de 

cumpărare ale produselor agricole esențiale. În lunile următoare, Comisia va sprijini în mod 

activ eforturile statelor membre de a elabora metodele de raportare necesare pentru punerea în 

aplicare a noilor norme. Încă o dată, creșterea transparenței pieței a fost o solicitare venită din 

partea Parlamentului, iar eu mă voi asigura că sistemul instituit este unul eficace. 

 

Cooperarea producătorilor și dreptul concurenței 

 

Articolul 42 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede faptul că normele în 

materie de concurență se aplică sectorului agricol numai în măsura hotărâtă de Parlamentul 

European și de Consiliu, ceea ce reflectă particularitățile sectorului și întâietatea obiectivelor 

PAC, în particular acela de a asigura un nivel de trai echitabil pentru fermieri. Niciun alt 

sector nu beneficiază de o astfel de exceptare de la normele în materie de concurență, care 

recunoaște caracteristicile specifice ale poziției fermierilor în lanțului alimentar și importanța 

strategică a securității alimentare.  

 

Aceste norme permit fermierilor noștri să se organizeze și să acționeze în mod colectiv și, 

astfel, să trateze de pe poziții mai apropiate cu partenerii lor din avalul lanțului de 

aprovizionare cu alimente. Susțin pe deplin aceste dispoziții și intenționez să respect 

îndeaproape punerea lor în aplicare. Punerea în aplicare și consolidarea sunt foarte 

importante. 

 

Doresc să evidențiez, în particular, acordurile colective între fermieri, deoarece acestea 

creează oportunități de a contribui la noul pact ecologic prin faptul că furnizează servicii 

ecosistemice. Voi lucra în strânsă legătură cu colegii mei comisari, în special cu 

vicepreședinta executivă responsabilă de o Europă pregătită pentru era digitală, pentru a ne 

asigura că explorăm potențialul existent.  

 

Inovarea 

 

Noile tehnologii au un mare potențial de abordare a provocărilor în materie de sustenabilitate. 

Ele contribuie la creșterea competitivității economice a fermelor, îmbunătățind în același timp 

sustenabilitatea de mediu.  

 

Acestea fiind spuse, ar trebui subliniat faptul că inovarea nu provine numai de la noile 

tehnologii: ea poate lua totodată forma unor practici noi sau revitalizate, iar cunoștințele 

tradiționale pot fi și ele surse de noi idei și de soluții reinventate pentru provocările actuale. 

Inovarea este un proces care necesită o combinație a mai multor etape. Trebuie să ne asigurăm 

că toți fermierii au acces la cunoștințele adecvate. Acest lucru se poate realiza prin implicarea 

lor mai îndeaproape în procesul de inovare, astfel încât soluțiile dezvoltate să răspundă 

nevoilor lor reale, sau prin dezvoltarea unor programe de educație și formare specifice, pentru 

a le îmbunătăți competențele. 

 

În cazul noilor tehnologii, este de asemenea esențial să se dispună de infrastructuri adecvate 

implementării acestora: avem nevoie să asigurăm o mai bună conectivitate a zonelor rurale 

prin introducerea internetului de mare viteză.   

 

Pentru ameliorarea procesului de inovare, Comisia a propus investiții masive în cercetarea și 

inovarea agricolă. 10 miliarde de euro au fost propuse pentru cercetarea în domeniul 
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alimentației și agriculturii în cadrul programului Orizont Europa. Trebuie să ne asigurăm că 

utilizăm în mod optim aceste fonduri în beneficiul agriculturii din UE.  

 

Cunoașterea, inovarea și digitalizarea reprezintă un obiectiv transversal în cadrul noii PAC, 

care va oferi, astfel, mai multe oportunități pentru proiectele de inovare (grupurile 

operaționale). Se pune totodată un accent sporit pe consultanța agricolă și pe învățarea 

reciprocă între fermieri. 

 

Acțiunile de inovare din cadrul politicii de cercetare și al PAC vor fi raționalizate în cadrul 

Parteneriatului european pentru inovare, care își propune să creeze o punte între știință și 

practică. Acest lucru va accelera diseminarea și implementarea practicilor inovatoare pe teren. 

 


