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RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE SCRISE SUPLIMENTARE 

ADRESATE DE PARLAMENTUL EUROPEAN COMISARULUI 

DESEMNAT PENTRU AGRICULTURĂ 

Janusz WOJCIECHOWSKI 

 

Vă mulțumesc că mi-ați dat această ocazie de a oferi mai multe informații privind portofoliul 

agriculturii și dezvoltării rurale, alături de gândurile mele cu privire la modul în care putem 

face agricultura europeană mai competitivă, mai ecologică, mai echitabilă și mai inovatoare.  

 

1/ La audierea din 1 octombrie 2019, ați vorbit despre o viziune pe termen lung pentru 

agricultură. Care este aceasta, și cum ați integra-o în reforma actuală a PAC, în special în 

ceea ce privește: 

1.1 – Pactul ecologic european: ce rol considerați că vor avea agricultura ecologică și noile 

tehnici de ameliorare? 

Pactul ecologic european și în special strategia „de la fermă la consumator” vor oferi cadrul 

pentru o viziune pe termen lung privind zonele rurale, în care agricultura va juca un rol 

important. Se vor aborda astfel probleme esențiale legate de metodele agricole și de modul în 

care putem produce alimente în mod sigur și durabil. Pactul ecologic european și strategia 

„de la fermă la consumator” vor explora răspunsuri la nivel de politică, ținând cont de factorii 

și provocările de mai sus. Această viziune pe termen lung se va baza pe ampla analiză 

reflectată în evaluarea impactului care însoțește propunerile de reformă a PAC.  

 

Agricultura ecologică poate juca într-adevăr un rol important în contextul Pactului ecologic 

european, în vederea abordării schimbărilor climatice și a atingerii obiectivului de reducere a 

poluării la zero. Ea poate contribui semnificativ la îmbunătățirea biodiversității și la protecția 

solurilor, datorită reducerii utilizării pesticidelor și a îngrășămintelor. Suprafața totală 

utilizată pentru agricultura ecologică în UE-28 era de 12,6 milioane de hectare (ha) în 2017. 

Creșterea acestei suprafețe între 2012 și 2017 a fost de 25%, potrivit Eurostat. Acest lucru 

arată clar că consumatorii sunt din ce în ce mai înclinați să cumpere alimente ecologice. Cred 

cu tărie că Uniunea Europeană ar trebui să încurajeze producția ecologică în cadrul reformei 

politicii agricole comune. Statele membre ar trebui să profite de această oportunitate pentru a 

mări sprijinul acordat prin planurile lor strategice naționale fermierilor care practică 

agricultura ecologică. Ar putea fi utilizate noi programe ecologice pentru promovarea 

acesteia și pentru remunerarea corespunzătoare a respectivilor fermieri. Vă voi prezenta un 

Plan de acțiune european pentru promovarea agriculturii ecologice și aștept cu interes 

contribuțiile dumneavoastră. 

 

După cum știți, noile tehnici de ameliorare vor cădea în responsabilitatea colegei mele, Stella 

Kyriakides. Sunt de părere că trebuie să ne angajăm într-o discuție cu toate părțile interesate 

și cu cetățenii pe această temă, în lumina jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene. 

Orice eventuale măsuri privind utilizarea în condiții de siguranță a noilor tehnici de 
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ameliorare trebuie să fie adecvate și proporționate și trebuie să examinăm modul în care 

acestea pot fi utilizate. În UE se desfășoară deja o serie de activități de cercetare legate de 

noile tehnici de ameliorare și va trebui să analizăm toate elementele de probă disponibile. Voi 

lucra îndeaproape cu comisara pentru sănătate și cu Parlamentul European în acest sens.  

1.2 – Agricultura familială: ce măsuri concrete veți lua pentru a preveni acapararea 

terenurilor și care este poziția dumneavoastră față de compromisul la care s-a ajuns în 

COMAGRI cu privire la plafonare și la plata redistributivă? 

Ca parte a propunerii sale pentru politica viitoare, Comisia a propus menținerea 

instrumentului esențial menit să facă din agricultură o sursă de venit durabilă pentru 

comunitatea noastră agricolă, și mă refer aici la plățile directe. 

Majoritatea acestui ajutor pentru venit este acordată fermelor familiale; în fapt, astăzi, 72% 

din totalul plăților directe sunt destinate fermelor familiale profesionale de dimensiuni medii 

– cu suprafețe între 5 și 250 ha – care exploatează 2/3 din suprafața agricolă a UE. 

Cu toate acestea, o pondere semnificativă și în creștere a sprijinului pentru venit este captată 

de exploatațiile agricole de dimensiuni foarte mari (de peste 250 ha), care exploatează 

aproximativ 30% din terenurile agricole ale UE, dar care nu reprezintă decât puțin peste 1% 

din numărul total al fermelor. 

Această situație a provocat îngrijorări și ar putea pune în pericol legitimitatea și credibilitatea 

PAC în rândul cetățenilor UE. De asemenea, ea afectează eficiența principalului nostru 

instrument de politică de sprijin, deoarece fermele mari beneficiază de economii de scară și 

de o mai mare flexibilitate în gestionare. 

Drept urmare, Comisia a propus introducerea unei serii de instrumente și de mecanisme 

importante care vizează îmbunătățirea distribuirii și direcționării sprijinului între beneficiarii 

PAC. 

Ele se referă în principal la introducerea obligatorie a următoarelor elemente: 

- o plată redistributivă complementară pentru durabilitate destinată fermelor mici și 

mijlocii (care urmează să fie definită de statele membre): această plată redistributivă, care 

este deja pusă în aplicare în 10 state membre, s-a dovedit eficientă în redistribuirea sprijinului 

de la fermele mai mari către fermele mai mici, într-un context UE în care veniturile cresc, în 

medie, odată cu dimensiunea fermei; 

- un mecanism de reducere a plăților și de plafonare, cu o reducere progresivă a plăților 

directe începând de la nivelul de 60 000 EUR și o plafonare de la 100 000 EUR. Aceste cifre 

au fost propuse pentru a aduce o schimbare reală în distribuirea sprijinului pentru venituri, 

întrucât un număr de aproximativ 30 000 de ferme beneficiază în prezent de sume de peste 

100 000 EUR, ceea ce înseamnă că o proporție de sub 0,5% din populația sprijinită absoarbe 

peste 15% din sprijinul direct. Consider că o revizuire ascendentă a acestor praguri ar reduce 

semnificativ eficacitatea mecanismului și ar pune sub semnul întrebării relevanța acestuia. 

Trebuie să adaug că statele membre vor fi, de asemenea, obligate să direcționeze sprijinul 

către cei care au cu adevărat nevoie de el, adică fermierii autentici sau, cu alte cuvinte, cei 

care depind în principal de agricultură pentru a-și câștiga existența. Este esențial ca aceasta să 
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rămână o obligație pentru toate statele membre, pentru a îmbunătăți percepția publică în 

legătură cu PAC și cu performanțele sale. Acest lucru ar trebui să împiedice și acordarea de 

sprijin pentru venit unor entități a căror activitate principală nu este agricultura și care nu au 

nevoie de el, în detrimentul celor care ar avea nevoie de sprijinul respectiv.  

Statele membre pot folosi totodată așa-numitele plăți de sume forfetare, pentru a simplifica 

viața micilor fermieri și pentru a se asigura că aceștia obțin o sumă care îi ajută să devină mai 

competitivi, în pofida dimensiunii lor. 

În fine, doresc să reamintesc faptul că statele membre vor trebui, ca parte a planurilor lor 

strategice, să stabilească un obiectiv în ceea ce privește redistribuirea către fermele mai mici 

(ferme cu dimensiuni sub medie). Realizarea acestui obiectiv va fi monitorizată îndeaproape, 

ca parte a exercițiului anual de evaluare a performanței pe care Comisia l-a propus pentru 

viitoarea PAC. Astfel, statele membre își vor concepe strategia de intervenție folosind 

instrumentele pe care tocmai le-am descris pentru a se asigura că își îndeplinesc obiectivul. 

Sunt la curent cu propunerea făcută în COMAGRI referitor la plafonare, și anume o reducere 

obligatorie începând de la 100 000 EUR, renunțarea la plafonare și la rata de reducere. Sunt 

de asemenea conștient de controversele pe care această propunere le-a provocat cu ocazia 

discuțiilor. Consider că plafonarea obligatorie vine clar în beneficiul fermelor familiale, iar 

această chestiune este, după cum știți, una dintre principalele mele priorități.  

O piață funcțională a terenurilor este esențială pentru păstrarea modelului european de 

agricultură, dar reglementarea transferului de terenuri nu este o competență conferită Uniunii, 

ea rămânând în sarcina statelor membre, în conformitate cu tratatul. Terenurile agricole sunt 

recunoscute ca fiind un activ limitat și special. Prin urmare, în aproape toate statele membre 

există dispoziții legislative în vigoare pentru a asigura gestionarea adecvată a terenurilor, 

pentru a evita speculațiile excesive cu terenuri agricole și pentru a combate concentrarea 

proprietății în cazul terenurilor agricole. Consider în continuare importante problemele 

privind concentrarea terenurilor și vă pot asigura că funcționarea piețelor funciare va continua 

să fie monitorizată îndeaproape de către Comisie. 

1.3 – Inovare: ne puteți spune în ce domenii concrete vedeți un potențial de inovare, în 

sectorul agricol? 

O problemă generală legată de inovare este aceea că cunoștințele deja disponibile nu sunt 

suficient de utilizate sau de utilizabile de către comunitatea agricolă. Fermierii trebuie să își 

asume noile tehnologii, noile modele de afaceri și noile forme de cooperare. PAC poate aduce 

o contribuție substanțială în acest sens, punând fermierii în centrul procesului de inovare. Un 

instrument eficace este Parteneriatul european pentru inovare privind productivitatea și 

durabilitatea agriculturii (PEI-AGRI). PEI-AGRI a finanțat deja peste 1 200 de grupuri 

operaționale în întreaga UE. În peste 90% din aceste grupuri, fermierii sunt prezenți și joacă 

un rol esențial în dezvoltarea de inovații care pot fi deveni imediat operaționale în domenii ce 

includ gestionarea apei și a solului, controlul dăunătorilor și al bolilor, calitatea alimentelor, 

competitivitatea lanțurilor valorice, eficiența energetică și multe altele. Promovarea inovării 

prin instrumente precum PEI este esențială pentru ca fermierii și silvicultorii europeni să facă 

față provocărilor viitoare și pentru a-i ajuta să-și îmbunătățească productivitatea, reziliența și 

durabilitatea. 

Un alt domeniu important care va avea un potențial enorm de inovare este cel al digitalizării 

agriculturii (internetul obiectelor, agricultura de precizie). El are potențialul de a încuraja 
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durabilitatea sectorului și a întregului lanț valoric, de la producție la consum. Inovarea în 

economia circulară va contribui la îmbunătățirea utilizării resurselor naturale (reutilizarea 

deșeurilor etc.) și la încurajarea creșterii economice în mediul rural, cu activități și afaceri 

noi. În particular, dezvoltarea de noi utilizări ale biomasei, cu ajutorul bioeconomiei, oferă 

fermierilor oportunități de a integra noi lanțuri de valoare (cum ar fi energia regenerabilă, 

noile materiale din surse biologice) și de a-și spori veniturile. Inovații precum 

agrosilvicultura pot aduce avantaje multiple fermierilor (un control mai bun al bolilor sau un 

venit suplimentar din exploatarea lemnului, de exemplu), favorizând, în același timp, 

atenuarea schimbărilor climatice (stocarea carbonului) și adaptarea la acestea (îmbunătățirea 

microclimatului). Inovațiile asistate de digitalizare în biocontrolul dăunătorilor și al bolilor ar 

trebui să permită și reducerea utilizării pesticidelor chimice în sectorul agricol. 

Diseminarea cunoștințelor se bazează pe generarea de cunoștințe. În cadrul următorului CFM, 

Comisia a propus un buget de 10 miliarde de euro pentru cercetarea în sectoarele agriculturii, 

alimentelor și resurselor naturale, cu un accent specific pe cercetarea în domeniul solurilor. 

Rezultatele cercetării și inovării sunt încurajatoare, dar solicit ajutorul dumneavoastră pentru 

a le disemina în UE. De fiecare dată când aș vizita un stat membru, aș dori să includ în 

programul meu un eveniment legat de cercetarea și inovarea în sectorul agricol.  

 

2.1/ Unul dintre principiile fondatoare ale PAC este „asigurarea unui nivel de trai echitabil 

pentru agricultori”. Cum veți asigura distribuirea echitabilă a plăților PAC în cadrul 

următoarei reforme a PAC, pentru a îndeplini acest principiu? În special, vă veți lua 

angajamentul de a sprijini convergența deplină a plăților pe hectar în statele membre în 

următoarea perioadă de programare, ținând cont de faptul că plățile divergente în statele 

membre se bazează pe date istorice dinainte de 2003, când plățile erau decuplate și, prin 

urmare, nu pot fi justificate? 

 

Sunt favorabil realizării în timp util a convergenței interne depline. 

 

Sunt conștient că subzistă diferențe la nivelul plății de bază pe hectar între fermierii din 

același stat membru. Unele dintre aceste diferențe sunt pe deplin justificate și vor putea fi 

justificate și cu ocazia implementării propunerii Comisiei, deoarece nu toți fermierii dintr-un 

stat membru se confruntă cu aceleași situații agronomice și socioeconomice. În acest context, 

Comisia a propus ca toate statele membre să aibă opțiunea de a diferenția nivelul sprijinului 

de bază între grupuri de teritorii care se confruntă cu condiții agronomice sau socioeconomice 

diferite. 

 

În sistemul actual, din cele 18 state membre care acordă plata de bază folosind drepturi de 

plată, 7 vor continua să dețină drepturi bazate parțial pe referințe de producție istorică la 

sfârșitul acestui an (ca urmare a reformei din 2013). Comisia propune impunerea unei 

convergențe suplimentare a valorii drepturilor, cu o țintă minimă de 75% din valoarea medie 

pentru toate drepturile din același stat membru sau același grup de teritorii, până cel târziu în 

2026. Aceasta este o țintă minimă; toate statele membre pot opta pentru o convergență internă 

deplină la nivelul statului membru sau al grupului de teritorii. Această obligație este 

combinată cu cerința de a stabili o valoare maximă pentru toate drepturile, pentru a elimina 
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definitiv valorile nejustificat de ridicate care, deși în mod marginal, continuă să existe în 

unele state membre. 

 

Obligațiile minime menționate ar trebui privite în contextul mai larg al propunerii Comisiei 

ca fiecare stat membru să își planifice strategia de intervenție (pentru toate instrumentele, 

inclusiv pentru sprijinul direct) pe baza propriei analize SWOT pentru fiecare dintre cele 9 

obiective specifice și pentru nevoile rezultate. Acest lucru se aplică în egală măsură tuturor 

obiectivelor specifice, inclusiv celor de sprijinire a veniturilor viabile realizate de ferme și a 

rezilienței la nivelul întregii Uniuni, pentru sporirea securității alimentare. Spre deosebire de 

sistemul actual, statele membre trebuie să justifice cuantumurile sprijinului pe care 

intenționează să îl acorde și sub formă de ajutor pentru venitul de bază. Decizia de a menține 

anumite diferențe individuale bazate pe referințe istorice ar trebui să rezulte din acest proces 

de evaluare și să fie justificată. Ea va fi supusă aprobării Comisiei. 

 

2.2 Pentru a putea susține și menține bugetul PAC în viitor, ce inițiative intenționați să 

adoptați, în cadrul mandatului dumneavoastră, pentru a vă asigura că agricultorii care 

primesc plăți PAC se implică în acțiuni semnificative pentru a aborda problema rezistenței la 

antimicrobiene (RAM) și pentru a răspunde preocupărilor privind bunăstarea animalelor 

legate de creșterea intensivă? 

Bunăstarea animalelor este foarte importantă pentru mine. Intenționez să fac mai multe în 

legătură cu acest subiect, dar împreună cu fermierii, nu împotriva lor. Este o problemă la care 

voi lucra îndeaproape cu comisara pentru sănătate. 

Politica actuală, precum și propunerea privind viitoarea PAC, condiționează plățile de sprijin 

– printre alte elemente – de respectarea legislației alimentare generale a UE prin mecanismul 

de ecocondiționalitate (condiționalitate viitoare). Acest mecanism impune, printre altele, 

asigurarea respectării legislației privind medicamentele de uz veterinar și furajele 

medicamentate.  

Propunerea privind viitoarea PAC include, de asemenea, implementarea strategiei privind un 

plan de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la 

antimicrobiene [COM(2017) 339] în cadrul serviciilor de consiliere agricolă (SCA). Prin 

SCA, statele membre vor trebui să asigure consultanță fermierilor pentru a-i ajuta să înțeleagă 

obiectivele și să îndeplinească cerințele legislației UE. 

Sunt preocupat de domeniile critice de punere în aplicare a normelor actuale privind 

bunăstarea animalelor în UE (unul dintre ele este utilizarea pe scară largă a derogării de la 

mutilare în cazul porcinelor, în particular în ceea ce privește codotomia, care trebuie 

abordată). Trebuie să asigurăm transpunerea directivelor UE în legislația națională. La fel de 

important este și faptul că fermierii au nevoie de încurajare. Cu ajutorul PAC, putem oferi 

sprijin pentru instruire, consultanță și investiții și, în consecință, putem îmbunătăți modul în 

care sunt crescute animalele domestice.  

Există o legătură între nivelul de bunăstare a animalelor și necesitatea utilizării sistematice a 

antibioticelor la animalele de fermă. O gestionare adecvată în scopul îmbunătățirii ambelor 

aspecte necesită eforturi suplimentare din partea fermierilor, care trebuie să fie sprijinite. Voi 

acorda o atenție deosebită acestui aspect pe parcursul mandatului meu. 
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Intrarea în vigoare, la începutul anului 2022, a noilor norme privind utilizarea 

medicamentelor de uz veterinar, care vor reduce în mod considerabil posibilitățile de utilizare 

a antibioticelor, va necesita schimbări substanțiale în gestionarea animalelor de fermă. Prin 

urmare, trebuie să luăm în considerare modalități de a dezvolta sisteme de creștere a 

animalelor care să-i ajute pe fermieri să se adapteze viitorului. În particular, fermierii trebuie 

să fie pregătiți să elimine treptat utilizările profilactice pentru tratamentele de grup ale 

animalelor și să rezerve antibioticele de importanță critică pentru sănătatea umană. Noile 

practici de gestionare a zootehniei vor trebui să fie holistice. În acest sens, eforturile de 

sporire a bunăstării animalelor vor fi importante și pentru prevenirea bolilor. 

Rezultatul evaluării în curs a strategiei privind bunăstarea animalelor pentru perioada 2012-

2015 ne va oferi informații pentru a stabili acțiunile viitoare. Este important să avem o 

abordare consecventă a bunăstării animalelor și să menținem o poziție bazată pe știință în 

dimensiunea internațională, pentru a asigura condiții de concurență echitabile fermierilor din 

UE, într-un context multilateral. Intenționez să lucrez îndeaproape cu colegii mei comisari 

desemnați pentru sănătate și comerț, pentru a realiza acest lucru. 

3.1/ La audierea din 1 octombrie, ați recunoscut că propunerea de reformă a PAC merge, 

probabil, prea departe către renaționalizare. V-ați referit și la criticile formulate de Curtea 

de Conturi cu privire la această propunere, și ați spus de mai multe ori că sunteți deschis la 

îmbunătățirea propunerii. Cu toate acestea, în răspunsurile dumneavoastră scrise ați spus: 

„În calitate de auditor cu experiență, cred în schimbare în direcția unei politici bazate mai 

degrabă pe performanță decât pe conformitate și consider că cheltuielile publice trebuie să 

se concentreze pe obținerea de rezultate măsurabile. Sunt gata să colaborez cu Parlamentul 

European și statele membre pentru a asigura că această schimbare a gestionării PAC va 

funcționa atât pentru agricultori, cât și pentru administrații.” Care este poziția 

dumneavoastră, exact? În termeni concreți, cum intenționați să îmbunătățiți propunerea, și în 

ce interval de timp? 

Sunt convins că propunerile Comisiei privind PAC post-2020 oferă o bază solidă pentru 

discuțiile privind viitorul politicii agricole europene. Această convingere este întărită de 

sprijinul general de care s-au bucurat propunerile în cadrul reuniunii COMAGRI din luna 

aprilie a acestui an și în cadrul Consiliului. În același timp, atât COMAGRI, cât și statele 

membre au prezentat amendamente și sunt gata să iau în considerare adaptarea propunerii 

acolo unde există un consens între colegiuitori. 

Agricultura și zonele rurale din UE s-au confruntat cu provocări în trecut și au reușit – 

încadrate de politica agricolă comună (PAC) – să se adapteze și să facă față unor 

circumstanțe mereu noi. Propunerile făcute de Comisie în privința PAC post-2020 continuă 

să urmeze această direcție. Ele prezintă o serie de îmbunătățiri menite să simplifice și să 

modernizeze gama de instrumente a PAC, fapt ce va permite fermierilor și comunităților 

rurale din întreaga Europă să răspundă la provocările comune, al căror impact local depinde 

foarte mult de parametrii socioeconomici și agronomici generali dintr-un anumit stat 

membru.  

1) Doi piloni, o singură strategie. În prezent, PAC este guvernată de două mecanisme diferite, 

și anume schemele de plăți directe și măsurile de dezvoltare rurală, care nu permit o utilizare 

sinergică a finanțării în ansamblul PAC. În viitor, aceste două mecanisme vor fi reunite într-

un plan PAC național unic. 
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2) Intervenții mai bine direcționate. Marja sporită de manevră propusă va permite statelor 

membre să aleagă și să propună intervenții care răspund în mod direcționat și simplificat 

circumstanțelor fiecărui stat membru în parte. Această legătură mai strânsă cu teritoriile este 

în conformitate cu principiul subsidiarității. Dacă este utilizată din plin, ea poate contribui la 

o mai bună înțelegere și asumare a politicilor UE de către fermierii și cetățenii de pe teren. 

3) Accent pe performanță Obținerea de rezultate pentru fermierii, zonele rurale și cetățenii 

noștri trebuie să constituie o preocupare comună și a determinat Comisia să pună performanța 

în centrul următoarei PAC. Aceasta înseamnă, în mod concret, definirea, planificarea și 

monitorizarea strategică a progreselor făcute în direcția obiectivelor noastre comune cu 

ajutorul unor soluții creative și direcționate, mai degrabă decât definirea mai întâi a unor 

abordări foarte prescriptive și universale și apoi investirea de timp și resurse pentru a defini și 

controla excepțiile, cu costuri și sarcini ridicate pentru administrațiile și fermierii noștri.  

Deși oferă administrațiilor de la toate nivelurile noi oportunități de îmbunătățire a colaborării 

cu beneficiarii PAC, propunerea nu dă mână liberă statelor membre: există garanții atent 

concepute, care fac parte dintr-un puternic cadru de norme comune la nivelul UE: 

1) Cerințe obligatorii, comune tuturor statelor membre, care permit canalizarea acțiunilor 

către cele 9 obiective comune ale PAC (de exemplu, condiționalitatea consolidată privind 

mediul și clima, sprijinul obligatoriu pentru fermierii tineri). Aceasta se referă totodată la 

elementele și procedurile legate de performanță, care creează o punte între nevoi, intervenții 

și monitorizarea rezultatelor și care sunt aceleași pentru toate statele membre. 

2) Un rol puternic pentru instituțiile europene: Rolul Comisiei Europene nu începe numai 

odată cu prezentarea oficială a planurilor PAC. Mă voi asigura că serviciile Comisiei vor 

continua discuțiile cu statele membre pentru o pregătire adecvată. Acest aspect va fi foarte 

valoros în ceea ce privește evaluarea și aprobarea planurilor PAC ale statelor membre. În 

acest context, voi onora angajamentul asumat de președinta aleasă, Dna von der Leyen, 

privind un parteneriat special consolidat cu Parlamentul European și intenționez să informez 

periodic Parlamentul European cu privire la punerea în aplicare a noii politici.  

3) Un cadru eficient de guvernare și de asigurare. În ceea ce privește controalele, propunerea 

Comisiei se bazează pe o structură robustă existentă, alcătuită din organismele de guvernanță 

și sistemele de control din statele membre. Toate funcționează bine, oferind un nivel ridicat 

de asigurare, așa cum o dovedesc ratele scăzute de eroare. Tot în ceea ce privește viitoarea 

PAC, Comisia va rămâne în ultimă instanță responsabilă cu execuția bugetului PAC și va 

oferi în mod continuu un nivel ridicat de asigurare privind cheltuirea judicioasă a acestuia. 

În fine, în ceea ce privește avizul Curții de Conturi Europene, permiteți-mi să subliniez 

sprijinul general exprimat în favoarea unei politici mai orientate spre performanță și mai 

ecologice.  

3.2 De asemenea, în calitate de comisar AGRI, în ce mod intenționați să conduceți strategia 

„de la fermă la consumator”, care ar trebui să constituie o autentică politică alimentară a 

UE, și în ce fel considerați că se va înscrie aceasta în dezbaterea actuală privind propunerea 

de reformă a PAC?  

În calitate de comisar pentru agricultură, voi contribui la strategia „de la fermă la 

consumator” care este condusă de colega mea, Stella Kyriakides. Strategia „de la fermă la 
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consumator” are de oferit o viziune holistică asupra modalității de a face ca sistemul nostru 

alimentar să fie durabil, de-a lungul întregului lanț alimentar. Strategia „de la fermă la 

consumator” va sprijini toate cele trei aspecte ale durabilității: economic, de mediu și 

climatic, social și de sănătate. PAC reformată va juca un rol esențial în realizarea ambițiilor 

strategiei „de la fermă la consumator” și va fi o parte esențială a acestei strategii. Vă invit să 

consultați și răspunsul la întrebarea 5. 

3.3 Dacă se deleagă către statele membre toate responsabilitățile în materie de planificare și 

strategie, inclusiv în ceea ce privește măsurile referitoare la climă și la mediu, Comisiei îi 

revine competența de a evalua eficacitatea și caracterul comun al planurilor strategice 

naționale, fără ca cerințele precise de bază obligatorii să fie definite la nivel european. În 

acest caz, cum vor fi stimulați agricultorii europeni să se îndrepte spre realizarea 

obiectivelor comune, cu o remunerare adecvată și echitabilă, pentru a furniza servicii de 

mediu îmbunătățite și valoare adăugată pentru protecția climei, a apei, a solului și a 

biodiversității, în beneficiul întregii comunități a UE? 

Comisia a făcut o propunere care, pe de o parte, conferă multă responsabilitate statelor 

membre în definirea unei strategii naționale, dar care face acest lucru într-un cadru robust al 

UE și sub rezerva supravegherii și aprobării de către Comisie. 

Delegarea responsabilității este necesară datorită naturii problemelor de mediu, care necesită 

cel mai adesea soluții adaptate care nu numai că sunt mai eficiente decât o abordare 

universală, dar sunt și mai acceptabile pentru fermieri, deoarece permit abordarea unor nevoi 

concrete de mediu. Este clar că statele membre nu au aceleași nevoi și că ele nu pornesc toate 

de la același nivel, în special în ceea ce privește reducerea emisiilor. Este clar că 

instrumentele destinate să răspundă provocărilor naționale/regionale/locale trebuie să reflecte 

diferitele situații: de exemplu, promovarea restabilirii pășunilor naturale prin scăderea 

activității agricole constituie un răspuns adecvat în anumite zone, dar este o soluție mai puțin 

potrivită într-o altă zonă care se luptă cu fenomenul de abandonare a terenurilor, cu impact 

negativ, de exemplu, asupra biodiversității. 

După cum am spus, faptul că statele membre sunt considerate mai bine poziționate pentru a 

stabili o strategie corespunzătoare propriilor nevoi și priorități strategice și pentru a concepe 

intervențiile în detaliu nu înseamnă că ele au mână liberă. Într-adevăr, obiectivele la care 

trebuie să răspundă strategiile lor sunt stabilite la nivelul UE. Caracteristicile și principiile 

esențiale ale posibilelor intervenții, care există pentru a asigura condiții de concurență 

echitabile și pentru a evita uniformizarea la un nivel inferior, sunt stabilite în legislația UE. 

Intervențiile, destinate a-i stimula pe fermieri să facă mai mult pentru mediu și climă, se vor 

baza pe un set de cerințe de bază obligatorii comune și pe un mecanism de condiționalitate, 

care sunt definite la nivel european. Se asigură astfel faptul că toți fermierii din UE care se 

angajează să depășească aceste cerințe vor porni de la aceeași bază. Planurile strategice vor 

trebui să fie pregătite și discutate la nivelul statelor membre cu părțile interesate/autoritățile 

relevante, cum ar fi cele responsabile cu problemele de mediu și climă. Aceste planuri vor fi 

apoi aprobate de Comisie. Planurile nu vor trebui doar să fie conforme cu alte angajamente 

relevante privind mediul, clima și sănătatea plantelor/animalelor, pe care statele membre și le 

asumă în cadrul altor politici conexe, dar vor trebui să arate și modul în care contribuie la 

țintele și la obiectivele acestor angajamente. În fine, dar nu în ultimul rând, cel puțin 30% din 

fondurile de dezvoltare rurală alocate unui plan vor trebui cheltuite pentru obiectivele 

specifice ale PAC în materie de mediu și climă. Toate aceste caracteristici ale propunerii 
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Comisiei privind viitoarea PAC vor conduce la o ambiție sporită în materie de mediu și climă 

a planurilor statelor membre și a întregii PAC post-2020.  

Pe baza celor de mai sus, sunt convins că avem nevoie de un echilibru între responsabilitățile 

statelor membre și cele ale Comisiei. Voi raporta în mod regulat Parlamentului European cu 

privire la această chestiune, ca parte a ceea ce consider că trebuie să fie un dialog constant. 

Propunerea privind PAC se bazează pe recunoașterea faptului că avem o responsabilitate 

comună și partajată, dar că răspunsurile la provocări trebuie să fie diferențiate pentru a fi 

eficace.  

3.4 UE trebuie să continue să orienteze politica către obiective mai ambițioase, în cadrul 

noului Pact ecologic și în alte domenii, cum ar fi rolul femeilor în agricultură și în zonele 

rurale. Mulți deputați europeni consideră că, dacă ne îndepărtăm de conformitate, riscăm să 

pierdem garanțiile actuale în ceea privește integritatea și caracterul comun al viitoarei PAC. 

Ca urmare a comentariilor dumneavoastră din timpul audierii, sunteți gata să susțineți o 

abordare alternativă, bazată pe actualul sistem de asigurare a conformității - care s-a 

dovedit eficace (rată de eroare sub 3%) și care asigură un tratament egal și o implementare 

solidă la nivelul întregii UE? În mod specific, cum veți face lucrurile să progreseze spre o 

astfel de abordare alternativă? 

Noul model de performanță stă la baza propunerii Comisiei, iar aprobarea de către Comisie a 

Planului strategic PAC este un pas crucial pentru garantarea faptului că politica este 

implementată în conformitate cu obiectivele comune. Trecerea de la conformitate la 

performanță răspunde criticilor formulate de Curtea de Conturi Europeană, de această 

comisie și de alții; toată lumea dorește o performanță sporită! Cu toate acestea, adăugarea 

unei noi etape la procesul de implementare a PAC nu ar aduce niciun avantaj. Ea nu ar face 

decât să sporească în mod serios sarcina administrativă și costurile implementării politicii în 

statele membre.  

Comisia nu va da statelor membre mână liberă. Propunerea formulată de Comisie se bazează 

pe organismele de guvernanță și pe sistemele de control existente, care s-au dovedit eficace. 

La implementarea PAC, aceste organisme vor trebui să respecte cerințele de bază ale UE, 

care reprezintă garanțiile pentru integritatea și caracterul comun al viitoarei PAC! Sugestiile 

dumneavoastră vizând îmbunătățirea propunerii și crearea de garanții în acest sens sunt 

binevenite. În paralel, în cadrul noului model de performanță, asigurarea este obținută din 

performanțele statelor membre. 

 

4.1 În ceea ce privește PAC ca mijloc de trecere la sisteme agricole sustenabile pretutindeni: 

intenționați să faceți noi propuneri în domeniul PAC, care să recompenseze sistemele 

agricole sustenabile care favorizează biodiversitatea, care nu contribuie la schimbările 

climatice, care să reducă densitatea șeptelului la niveluri sustenabile, care să introducă o 

rotație obligatorie a culturilor cu culturi de leguminoase, pentru a ne îndepărta de furajele 

importate? Veți prezenta un program coerent, care să direcționeze finanțarea către 

agricultura la scară mică în UE?  

Politica agricolă comună propusă urmărește să contribuie substanțial la realizarea obiectivelor 

UE privind acțiunile climatice, resursele naturale, biodiversitatea și bunăstarea animalelor. 

Cred cu tărie că ea oferă mijloacele de sprijinire a eforturilor agriculturii europene de a face 

față în mod cât mai eficace provocărilor generate de schimbările climatice și de pierderea 
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biodiversității. Pentru realizarea acestui deziderat, Parlamentul European și Consiliul trebuie 

să colaboreze la negocierea reformei finale a PAC, cu un sprijin hotărât din partea Comisiei. 

Împreună, ar trebui să ne asigurăm că maximizăm ambițiile climatice ale sectorului agricol și 

că reducem la minimum impactul acestuia asupra mediului, valorificând la maximum 

instrumentele propuse în viitoarea PAC. În acest sens, sunt pregătit să acționez ca intermediar 

între colegiuitori pentru a promova consensul.  

Recunosc faptul că agricultura europeană se confruntă cu provocări foarte grave în ceea ce 

privește mediul și clima. Recentele rapoarte internaționale subliniază rolul esențial pe care 

sectorul agricol va trebui să îl joace în acest sens. Consider că propunerea Comisiei se află la 

înălțimea acestei ambiții: ea răspunde provocărilor în materie de mediu și climă cu obiective 

clare, iar întreaga abordare va pune un accent mai mare pe rezultate decât în prezent și va fi 

mai adaptată provocărilor și realităților locale. Acesta este motivul pentru care voi colabora 

îndeaproape cu vicepreședintele executiv desemnat Timmermans și cu Parlamentul European, 

pentru a ne asigura că agricultura va face parte integrantă din Pactul ecologic european.  

Vor exista legături mult mai puternice între PAC și atingerea obiectivelor și a țintelor 

legislației UE în materie de mediu și climă – privind schimbările climatice, energia, apa, 

calitatea aerului, biodiversitatea și pesticidele. 

Noul sistem de condiționalitate va stabili standarde de bază esențiale pe care fermierii vor 

trebui să le îndeplinească, printre ele numărându-se o rotație obligatorie a culturilor. Acesta 

va oferi suficientă flexibilitate, astfel încât statele membre să poată face față efectiv 

provocărilor de pe teritoriile lor. Sistemul va prevedea, însă, și elemente comune puternice 

între statele membre. 

Vor fi disponibile instrumente noi importante. În cadrul primului pilon, programele ecologice 

vor asigura un nou flux de finanțare destinat să fie cheltuit pe grija pentru mediu și climă. 

Aceste programe ecologice vor oferi o nouă modalitate de stimulare a trecerii la o agricultură 

mai ecologică, pe scară largă. 

În cadrul celui de-al doilea pilon al PAC va rămâne disponibilă o gamă amplă de instrumente 

importante, relevante pentru mediu și climă. Acestea vor include plăți de mediu bazate pe 

suprafață, atât pentru agricultură, cât și pentru silvicultură. De asemenea, ele vor include 

sprijin pentru investiții, formare, inovare și cooperare. 

În general, fiecare stat membru va avea obligația juridică de a manifesta o ambiție mai mare 

decât în perioada curentă în ceea ce privește mediul și clima, asigurându-se că cel puțin 40% 

din bugetul total al PAC va contribui la acțiunile climatice și că minimum 30% din fondurile 

pilonului pentru dezvoltare rurală vor fi destinate obiectivelor legate de climă și mediu. 

Consider că actuala propunere oferă potențialul pentru o viitoare PAC cu performanțe 

deosebite în materie de mediu și climă. Sper că Parlamentul și Consiliul vor remarca acest 

potențial cu ocazia negocierilor pe marginea viitoarei PAC. Promit să ofer sprijinul meu 

deplin în cadrul acestui proces, ajutându-i astfel pe fermieri să treacă la un model de 

agricultură mai durabil, într-un ritm acceptabil pentru aceștia.  

În ceea ce privește sprijinul direct pentru fermele mici, vă îndrept atenția către întrebarea 6. 
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4.2 Dacă respectați noul model de performanță, la evaluarea planurilor strategice, cum vă 

veți asigura că statele membre care ezită să cheltuie 40% din bugetul PAC pentru climă și 

mediu, de exemplu prin programe ecologice obligatorii, chiar fac acest lucru, într-un mod 

adecvat și eficace? În oricare dintre scenarii, cum veți mări nivelul de ambiție și de ce 

metode dispuneți pentru a trage la răspundere statele membre cu privire la angajamentele 

internaționale în materie de schimbări climatice și dezvoltare?  

Propunerea Comisiei stabilește că fiecare plan strategic PAC trebuie să aloce cel puțin 30% 

din bugetul pilonului II pentru intervenții dedicate climei și mediului. Per ansamblu, 

contribuția totală a întregului pachet financiar al PAC la măsuri în domeniul climei este 

stabilită la 40%.  

Deja în cadrul actualei PAC, cel puțin 30% din bugetul pentru dezvoltare rurală trebuie 

rezervat pentru măsuri în domeniul climei și al mediului. Numai planurile de dezvoltare 

rurală care respectă această cerință au fost aprobate de Comisie. Viitoarea PAC va spori și 

mai mult acest nivel de ambiție, prin excluderea din cele 30% a plăților către zonele care se 

confruntă cu constrângeri naturale (ZCN). În propunerea privind PAC, planurile strategice 

naționale PAC trebuie, de asemenea, să fie aprobate de Comisie. 

Comisia va trebui să examineze planul PAC al fiecărui stat membru și să aprecieze dacă 

această obligație a fost îndeplinită. Aceasta va fi o prioritate absolută pentru mine. În acest 

scop, Comisia ar urma să ia în considerare întreaga gamă de elemente enumerate în 

propunere. Unul dintre aceste elemente ar fi alocarea planificată de către fiecare stat membru 

a bugetului său pentru PAC. Însă și alte elemente ar fi, de asemenea, extrem de importante. 

De exemplu, propunerea stabilește că fiecare plan va trebui să demonstreze o „ambiție 

sporită” în ceea ce privește clima și mediul în comparație cu situația actuală. Mai mult, 

planurile ar trebui să arate modul în care combinația diverselor intervenții (standardele 

privind bunele condiții agricole și de mediu, programele ecologice și angajamentele în 

materie de agromediu și climă sau de silvicultură din cadrul pilonului II), alocarea resurselor, 

obiectivele intermediare și țintele răspund provocărilor și necesităților din domeniul mediului 

și al climei. Acestea din urmă ar trebui să țină seama în special de planurile naționale 

relevante privind mediul și clima, precum și de obiectivele și țintele acestora care decurg din 

legislația UE în domeniul climei și al mediului. 

Propunerea stabilește, de asemenea, un proces transparent de pregătire a planului la nivel 

național, cu implicarea autorităților competente și în parteneriat cu părțile interesate. Comisia 

ar urma să aprobe planul PAC doar în cazul în care consideră că planul, în ansamblul său, a 

demonstrat o ambiție suficientă în ceea ce privește schimbările climatice și mediul. În etapa 

de punere în aplicare, propunerea prevede și un mecanism solid cu etape de monitorizare și 

de evaluare la nivel național și la nivelul UE. În cazul unor performanțe reduse, este 

prevăzută revizuirea planurilor, precum și, ulterior, aplicarea de sancțiuni. Mă voi asigura că 

utilizăm toate instrumentele pe care le avem la dispoziție.  

4.3 Cum veți asigura integrarea perspectivei de gen în cadrul întregii PAC?  

Sunt convins că femeile joacă un rol indispensabil în ocuparea forței de muncă și în creșterea 

economică din agricultură și din zonele rurale. Propunerea privind noua PAC recunoaște pe 

deplin această contribuție.  

Unul dintre obiectivele specifice ale PAC se referă la promovarea ocupării forței de muncă, a 

creșterii economice și a incluziunii sociale. Salut includerea explicită de către COMAGRI a 
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egalității de gen în acest obiectiv. Atunci când tratează acest obiectiv, statele membre vor 

trebui să abordeze nevoile femeilor din zonele rurale.  

 

Planurile strategice PAC pot oferi multe oportunități de concepere și de direcționare a unor 

intervenții specifice pentru a soluționa nevoile identificate ale unor beneficiari specifici. În 

cazul femeilor din mediul rural, acestea includ sprijinul pentru dezvoltare rurală, de exemplu 

pentru dezvoltarea de servicii de bază în zonele rurale, pentru strategii de dezvoltare locală 

(LEADER), pentru înființarea de întreprinderi, pentru dobândirea de cunoștințe și formare, 

pentru proiecte de cooperare etc. 

 

În fine, împreună cu vicepreședinta pentru democrație și demografie și cu comisara pentru 

coeziune și reforme, voi elabora o viziune pentru zonele rurale care va asigura faptul că 

aceste zone rămân vitale și dinamice. Este necesar să se ofere oportunități de angajare atât 

bărbaților, cât și femeilor din mediul rural și să se ofere un viitor atractiv cetățenilor noștri 

din mediul rural, pentru a-i sprijini atunci când se confruntă cu propriul lor set unic de 

provocări. 

 

4.4 Veți asigura că finanțarea din programul de dezvoltare rurală va fi în continuare legată 

de Fondul de coeziune, prin Regulamentul privind dispozițiile comune?  

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) face parte din PAC. Odată cu 

noul model de performanță, cele două fonduri agricole, FEADR și FEGA (Fondul european 

de garantare agricolă) sunt reunite într-un cadru strategic comun pentru acțiuni mai simple, 

mai bine orientate și coerente. 

Noul cadru legislativ va conduce la un set unic de norme pentru PAC în ansamblu, care va fi 

clar definit, consecvent și coerent, în vederea simplificării și a unei performanțe îmbunătățite 

a politicilor. 

Având în vedere diferitele mecanisme de acordare a sprijinului, combinarea „cadrului unic de 

reglementare” pentru FEADR și FEGA cu Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC) 

ar duce la sporirea complexității și la o birocrație inutilă. Sunt conștient de faptul că 

COMAGRI împărtășește în mare măsură acest punct de vedere. 

Cu toate acestea, RDC prevede dispoziții comune pentru FEADR și pentru fondurile 

structurale și de investiții europene în acele domenii de politică în care armonizarea este 

posibilă fără a spori complexitatea (de exemplu, instrumente financiare, dezvoltare teritorială 

sau comunicare). 

Complementaritățile dintre FEADR și alte fonduri care fac obiectul gestiunii partajate vor fi 

asigurate, în orice caz, în documentele de programare prezentate Comisiei de statele membre, 

precum acordurile de parteneriat, planurile strategice PAC (PS PAC) și programele din cadrul 

politicii de coeziune. 

4.5 Cum veți utiliza PAC pentru a ajuta agricultorii să se adapteze la schimbările climatice, 

mărind reziliența agroecosistemelor, în special prin aprofundarea stratului superficial și prin 

integrarea agrosilviculturii?  
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Un raport al Agenției Europene de Mediu a subliniat recent faptul că sectorul agricol al UE 

este foarte vulnerabil la impactul schimbărilor climatice. El trebuie să se adapteze. În special 

în sectorul agricol, adaptarea la schimbările climatice și atenuarea efectelor acestora merg 

mână în mână.  

În conformitate cu propunerea Comisiei privind viitoarea PAC, unul dintre obiectivele PAC 

este legat în mod specific de adaptarea la schimbările climatice. Condiționalitatea consolidată 

include mai multe elemente care vor sprijini adaptarea sectorului. De exemplu, standarde 

privind protecția solului organic, rotația culturilor, suprafața dedicată elementelor 

neproductive și eroziunea solului. 

Subsidiaritatea și flexibilitatea sporită acordată statelor membre vor permite adaptarea logicii 

lor de intervenție la nevoile și la provocările specifice de pe teren, precum și la sporirea 

rezilienței sectoarelor lor agricole la schimbările climatice. 

În plus, viitoarea PAC propusă va sprijini o gamă foarte largă de practici agricole și de 

schimbări care ar contribui la adaptarea la schimbările climatice. De exemplu, un fermier ar 

putea fi sprijinit să investească în irigații mai eficiente, să își diversifice culturile, să treacă la 

agricultura de precizie sau să participe la sisteme de gestionare a riscurilor. Mai mult, 

soluțiile bazate pe natură, precum și agrosilvicultura vor fi pe deplin eligibile pentru sprijin 

din partea PAC. 

Dar trebuie să sporim în continuare adoptarea unor astfel de soluții benefice. Acesta este 

motivul pentru care trebuie să consolidăm Sistemul de cunoștințe și inovare în agricultură 

(AKIS) și să continuăm activitatea deosebită a PEI-AGRI, care permite crearea în comun a 

cunoștințelor de către fermieri și comunitatea științifică. Cercetarea, inovarea, parteneriatul 

pentru inovare și transferul de cunoștințe joacă, de asemenea, un rol esențial.  

Voi colabora îndeaproape cu vicepreședintele executiv desemnat Timmermans, în cadrul 

activității sale privind acțiunile în domeniul climei, pentru a promova în continuare măsuri 

suplimentare de adaptare la schimbările climatice în toate zonele rurale. 

În concluzie, consider că propunerea Comisiei privind o viitoare PAC oferă un mare potențial 

în ceea ce privește adaptarea la schimbările climatice. Sper că Parlamentul și Consiliul vor 

remarca potențialul respectiv în cadrul negocierilor cu privire la viitoarea PAC. Promit 

sprijinul meu deplin în acest proces. 

4.6 Dat fiind că este deja posibil să se reducă utilizarea pesticidelor cu 30% până la 50% 

prin gestionarea integrată a dăunătorilor, veți promova un obiectiv de reducere cu 50% a 

utilizării pesticidelor până în 2025? 

Directiva privind utilizarea durabilă a pesticidelor, care ține de responsabilitatea colegei 

mele, comisara desemnată Stella Kyriakides, oferă un cadru solid pentru ca statele membre și 

fermierii să își reducă dependența de pesticide și, în acest cadru, gestionarea integrată a 

dăunătorilor este într-adevăr un instrument valoros. Punerea în aplicare a generat unele 

rezultate bune, însă s-a confruntat și cu anumite probleme. DG SANTE și alte servicii 

interesate ale Comisiei, inclusiv DG AGRI, examinează în prezent posibile modificări ale 

sistemului pentru ca acesta să reacționeze mai bine. Voi sprijini această activitate, care va 

continua în cadrul strategiei „de la fermă la consumator”. Pentru a atinge un nivel mai ridicat 
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de ambiție, statele membre trebuie mai întâi încurajate să pună integral în aplicare dispozițiile 

directivei.  

În conformitate cu punctul de vedere al președintei alese von der Leyen, consider că este 

necesară o abordare transversală la nivelul colegiului pentru a realiza acest lucru. Deși actuala 

PAC include deja o serie de instrumente foarte utile, care contribuie la obiectivul nostru 

general de reducere a dependenței de pesticide a fermierilor, propunerea Comisiei privind 

PAC post-2020 sporește nivelul nostru de ambiție și introduce noi inițiative. Printre acestea 

se numără introducerea rotației culturilor și a Directivei privind utilizarea durabilă în 

condiționalitate, consolidarea consultanței agricole și alte dispoziții specifice referitoare la 

Directiva privind utilizarea durabilă. Un instrument deosebit de relevant care a fost propus 

este reprezentat de programele ecologice, care au un potențial enorm de a încuraja fermierii 

să își schimbe practicile, reducând dependența de pesticide a fermelor și sporind 

biodiversitatea. Acestea sunt elemente concrete în cadrul propunerilor de reformă a PAC 

pentru a încuraja fermierii să reducă utilizarea pesticidelor în producția vegetală. 

Consider că trebuie să colaborăm pentru a accelera reducerea dependenței de pesticide și 

pentru a analiza modul în care putem face mai mult în vederea încurajării trecerii la 

alternative nechimice cu risc mai scăzut.  

Am convingerea că, prin abordările noastre combinate, vom face progrese împreună cu 

statele membre și cu fermierii. Pactul ecologic european, PAC și fermierii din UE vor trebui 

să își joace fiecare rolul său. Consider că setul de instrumente propus pentru PAC post-2020 

ar permite acest lucru. În conformitate cu misiunea pe care am primit-o de la președinta 

aleasă von der Leyen, sunt pe deplin angajat să asigur tranziția necesară a agriculturii UE 

către o durabilitate mai mare și o dependență de pesticide mai redusă. 

5.1 În ceea ce privește contribuția agriculturii la Pactul ecologic european: ce anume trebuie 

modificat în reforma actuală a PAC, pentru a asigura că agricultura contribuie în mod 

echitabil la realizarea obiectivelor din Acordul de la Paris și a angajamentelor 

internaționale privind biodiversitatea, și că agricultorii sunt stimulați să adopte mai multe 

practici favorabile mediului și climei? 

Dacă ne uităm le cele mai recente rapoarte internaționale privind schimbările climatice și 

biodiversitatea, provocările legate de mediu și de climă rămân semnificative, iar agricultura 

este unul dintre sectoarele cele mai implicate. Doresc însă să consider fermierii și 

comunitățile rurale ca parte a soluției, mai degrabă decât ca parte a problemei. În primul rând, 

permiteți-mi să subliniez că actuala PAC contribuie deja în mod semnificativ la prioritățile 

legate de climă și de mediu. De exemplu, prin programele de dezvoltare rurală pentru 

perioada 2014-2020, circa 80 de milioane de hectare de teren agricol și aproape 8 milioane de 

hectare de păduri vor fi primit finanțare pentru refacerea, conservarea și consolidarea 

ecosistemelor – un buget total de aproximativ 45 de miliarde EUR. 

Cu toate acestea, este clar că trebuie să se facă mult mai mult pentru îndeplinirea obiectivelor 

și a angajamentelor noastre legate de climă și de biodiversitate și consider că propunerea 

Comisiei privind PAC post-2020 oferă un răspuns la aceste provocări. 

Principala inovație din propunerea Comisiei este un nou model de performanță, care va 

înlocui actuala abordare universală cu un sistem mai flexibil. Această nouă abordare va 

permite o mai mare libertate la nivel național pentru a decide asupra celei mai bune 
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modalități de a îndeplini obiectivele comune la nivelul UE, răspunzând în același timp 

provocărilor și nevoilor specifice. Noul model de performanță propus va oferi statelor 

membre flexibilitatea necesară pentru a concepe intervenții care să corespundă cât mai bine 

situațiilor și nevoilor lor locale, ceea ce este esențial pentru climă și mediu, deoarece acestea 

sunt în majoritatea cazurilor specifice fiecărui loc; de asemenea, el permite o mai bună 

contribuție la prioritățile, strategiile și obiectivele naționale în materie de climă și de 

biodiversitate care decurg din legislația UE. 

Sper că Parlamentul și Consiliul vor remarca potențialul respectiv în cadrul negocierilor cu 

privire la viitoarea PAC. Promit sprijinul meu deplin în acest proces.  

Pe parcursul mandatului meu, voi face tot ce îmi stă în putință pentru a mă asigura că 

agricultura și silvicultura din UE vor contribui în mod semnificativ la realizarea obiectivelor 

noastre în materie de climă și de mediu, colaborând îndeaproape în cadrul echipei care 

lucrează la Pactul ecologic european. 

 

5.2 Cum priviți legătura dintre reforma PAC și strategia „de la fermă la consumator”, și 

cum s-ar traduce ea în măsuri concrete?  

Strategia „de la fermă la consumator” va fi o componentă importantă a Pactului ecologic 

european. Ea va fi o strategie pentru obținerea durabilității de-a lungul întregului lanț 

alimentar. Strategia „de la fermă la consumator” va trebui să sprijine toate cele trei aspecte 

ale durabilității – economic, de mediu și climatic, social și de sănătate. 

Viitoarea PAC va juca un rol esențial în realizarea obiectivelor ambițioase ale strategiei „de 

la fermă la consumator”. 

 

În primul rând, cred cu tărie că, pentru a sprijini durabilitatea economică de bază a 

agriculturii, PAC trebuie să ofere în continuare sprijin fermierilor, așa cum este cazul în 

propunerile prezentate.  

 

Mai mult, propunerile de reformă a PAC oferă un nivel de ambiție mai mare în ceea ce 

privește durabilitatea din punctul de vedere al mediului, nu numai prin noi cerințe obligatorii 

pentru beneficiarii sprijinului direct și printr-un nivel minim de 30% din cheltuielile din 

cadrul pilonului de dezvoltare rurală pentru obiectivele legate de climă și de mediu, ci, mai 

ales, prin stimulente pentru fermieri în temeiul programelor ecologice din cadrul primului 

pilon și al măsurilor din cadrul celui de-al doilea pilon. 

 

Durabilitatea socială va fi urmărită prin intervenții legate de obiectivele zonelor rurale 

dinamice, de reînnoirea generațiilor și de cerințele societale referitoare la alimente și la 

sănătate, în special în ceea ce privește bunăstarea animalelor și utilizarea antibioticelor și a 

pesticidelor. 

 

Statele membre vor pregăti măsuri concrete, în spiritul reformei propuse. De exemplu: pentru 

a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, un stat membru poate să mențină turbării prin 

intermediul unui program ecologic, să stimuleze conținutul de carbon în sol printr-un 

angajament în materie de mediu și climă, să reducă utilizarea îngrășămintelor prin stimularea 

agriculturii ecologice (tot un angajament în materie de mediu și climă), să furnizeze programe 

de formare utilizând un alt tip de intervenție etc. 
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5.3 Care ar fi contribuția concretă a agriculturii la o economie circulară? 

Promovarea economiei circulare este extrem de importantă pentru protecția mediului și 

pentru combaterea schimbărilor climatice și a pierderii biodiversității, stimulând, în același 

timp, competitivitatea întreprinderilor din UE și plasându-le într-o poziție fruntașă în cadrul 

unei economii globalizate. 

Agricultura și silvicultura joacă un rol important în economia circulară, prin faptul că 

furnizează biomaterii prime integral reciclabile și contribuie la reciclarea unei părți din 

materiile organice produse de economia noastră. 

Agricultura și silvicultura au potențialul de a absorbi carbonul din atmosferă prin sol și prin 

biomasă și furnizează în mod durabil biomasă pentru dezvoltarea bioeconomiei. Biomasa 

poate fi utilizată pentru a fabrica o gamă largă de produse (materiale de construcții, lemn, 

mobilier, hârtie, fibre și textile, enzime, produse biochimice, bioplastice, biocombustibili 

etc.). Aceasta ar crea o rezervă de carbon din ce în ce mai mare și ar permite înlocuirea 

materialelor bazate pe combustibili fosili cu materiale integral reciclabile. De asemenea, 

bioeconomia poate oferi oportunități de a valorifica mai bine materialele și produsele 

secundare, care sunt în prezent eliminate ca deșeuri în cadrul lanțurilor de aprovizionare ale 

industriei prelucrătoare. 

Pe de altă parte, agricultura poate, de asemenea, să utilizeze în mod eficient produsele care 

sunt în prezent eliminate ca deșeuri de către părțile din aval ale lanțului de aprovizionare cu 

alimente, inclusiv de către consumatori. De exemplu, deșeurile alimentare care pot fi făcute 

sigure pentru consumul animal ar putea fi folosite ca furaje; sau transformate în compost 

pentru a fi utilizate ca îngrășăminte organice ori în biogaz și energie, împreună cu gunoiul de 

grajd. Nutrienții extrași din deșeurile urbane pot fi utilizați, de asemenea, ca îngrășăminte 

pentru culturi, înlocuind astfel îngrășămintele minerale. 

Actuala Comisie a adoptat o serie de inițiative care facilitează rolul agriculturii în economia 

circulară, în special Regulamentul privind îngrășămintele recent adoptat (care promovează o 

piață a UE pentru îngrășămintele organice și pentru biostimulatori), Directiva modificată 

privind deșeurile (cu o secțiune privind deșeurile alimentare), propunerea privind reutilizarea 

apei (care va crea o sursă suplimentară de apă în regiunile aride), precum și strategia în 

domeniul bioeconomiei și sistemul de durabilitate pentru bioenergie. 

După cum a declarat președinta aleasă, Pactul ecologic european va promova și mai mult 

economia circulară în UE. Viitoarea PAC, care oferă mai multă flexibilitate statelor membre 

în ceea ce privește conceperea propriilor intervenții, va reprezenta o oportunitate de a sprijini 

rolul agriculturii în economia circulară prin inițiative concrete pe teren. Strategia „de la fermă 

la consumator” va contribui, de asemenea, în mod semnificativ la acest exercițiu.  

6.1 DG AGRI a jucat și joacă un rol crucial în definirea agriculturii și a silviculturii UE. 

Ținând cont de acest lucru, cum intenționați să vă îndepliniți obiectivele, fără Unitatea 

privind ajutorul de stat din direcția dumneavoastră generală? 

Ceea ce este important, mai presus de toate, este să existe norme clare care să permită statelor 

membre să sprijine sectorul agricol, mai ales în perioade de criză. În această privință, 

Comisia a adoptat recent o majorare semnificativă a ajutoarelor de minimis în sectorul 

agricol. De asemenea, celelalte instrumente legate de ajutoarele de stat au fost întotdeauna 
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elaborate printr-o cooperare foarte strânsă între diferiții comisari responsabili pentru 

agricultură și dezvoltare rurală, pe de o parte, și pentru concurență, pe de altă parte. În acest 

context, schimbarea organizațională avută în vedere de președinta aleasă nu afectează 

responsabilitatea generală a Comisiei, în calitate de organism colegial, în domeniul 

ajutoarelor de stat. Colaborând îndeaproape, ne vom asigura că dispunem de resursele și de 

expertiza necesare pentru asigurarea aplicării integrale a normelor.  

În acest spirit, va exista o cooperare strânsă între mine și vicepreședinta executivă pentru o 

Europă pregătită pentru era digitală, precum și între cele două direcții generale în cauză, 

pentru a asigura coerența dintre ajutoarele de stat planificate de statele membre și politica 

sectorială a UE. Se va ține seama în mod corespunzător de necesitatea de a asigura succesul 

politicii agricole comune și al politicii comune în domeniul pescuitului, astfel cum se 

specifică în scrisorile de misiune transmise de președinta aleasă celor doi colegi vizați, în 

special prin intermediul unor norme privind ajutoarele de stat care continuă să fie coerente cu 

politicile comune din aceste două domenii. 

Permiteți-mi, însă, să vă atrag atenția asupra unei dispoziții foarte importante din tratat, și 

anume articolul 42, potrivit căruia colegiuitorii, adică Parlamentul European și Consiliul, sunt 

cei care trebuie să stabilească în ce măsură se aplică normele privind ajutoarele de stat în 

sectorul agricol. Colegiuitorii au decis, într-adevăr, că cea mai mare parte a ajutorului finanțat 

parțial sau integral de la bugetul UE în sectorul agricol este exclus per se de la controlul 

privind ajutoarele de stat. Această competență a colegiuitorilor nu este afectată în niciun fel 

de schimbarea menționată. În cadrul responsabilității colegiale, portofoliul meu va cuprinde 

sarcina de a evalua dacă și în ce măsură colegiul dorește să prezinte colegiuitorilor propuneri 

legislative conexe. 

6.2 Cum intenționați să vă asigurați că regulamentul de tranziție este conceput pentru a 

pregăti treptat administrațiile statelor membre pentru noul model de performanță? 

Primul nostru obiectiv – prima mea prioritate – este ajungerea în timp util la un acord cu 

privire la PAC reformată. Aceasta va permite statelor membre și Comisiei să aibă la 

dispoziție mai mult timp pentru a pregăti punerea în aplicare a planurilor strategice PAC. 

Acest lucru este absolut esențial. 

 

Desigur, consider de asemenea că este esențial să existe continuitate pentru a se asigura 

certitudinea și liniștea celor care vor beneficia de PAC. Doresc să colaborez îndeaproape cu 

dumneavoastră pe această temă. După cum știți, în 2013 a fost adoptat un regulament de 

tranziție pentru reforma PAC. La momentul respectiv, normele tranzitorii au fost deosebit de 

utile pentru acele domenii ale PAC în care măsurile au un caracter multianual.  

 

Doresc să subliniez faptul că serviciile Comisiei colaborează deja intens cu statele membre 

pentru a facilita elaborarea planurilor strategice PAC. Și să nu uităm că actuala PAC prevede, 

în cadrul celui de-al doilea pilon, resurse pentru asistența tehnică ce pot fi utilizate la 

pregătirea noii perioade de programare, nu doar pentru intervențiile de tip „dezvoltare rurală”, 

ci și pentru întregul plan strategic. 

 

Consider că este o prioritate să se asigure suficient timp după acordul politic cu privire la 

viitoarea PAC pentru a institui norme care să faciliteze trecerea la noul sistem și pentru a 

sprijini statele membre în implementarea noului model de performanță.  
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6.3 Cum veți gestiona riscul de standarde duble, în cazul în care cerințele de sustenabilitate 

care provin din sectorul financiar ar fi diferite de criteriile de sustenabilitate ale legislației 

existente privind biomasa lemnoasă sau PAC, în ceea ce privește reglementarea și taxonomia 

în domeniul finanțării sustenabile? 

Propunerea Comisiei de regulament privind finanțarea durabilă este în prezent în curs de 

negociere cu Parlamentul European și cu Consiliul. Acest regulament ar permite Comisiei să 

adopte un act delegat privind taxonomia și criteriile de durabilitate care trebuie utilizate în 

sectorul financiar. Scopul taxonomiei și al criteriilor de durabilitate în sectorul financiar este 

de a oferi investitorilor un instrument pentru clasificarea gradului de durabilitate al 

investițiilor lor în activități economice.  

 

Cerințele de durabilitate din cadrul PAC au ca scop principal să asigure faptul că biomasa 

produsă respectă standardele legale relevante și oferă, de asemenea, beneficii legate de mediu 

și de climă, prin respectarea bunelor condiții agricole și de mediu obligatorii. Printre aceste 

beneficii se numără reducerea poluării aerului. 

 

În plus, cerințele de durabilitate din Directiva privind energia din surse regenerabile sunt 

menite să asigure faptul că biomasa produsă pentru energia din surse regenerabile nu 

dăunează mediului și nu generează pierderi de carbon care ar submina economiile de gaze cu 

efect de seră generate de utilizarea bioenergiei, care constituie principalul scop al acestei 

directive.  

 

Voi colabora îndeaproape în cadrul colegiului pentru a evita suprapunerile și incoerențele în 

ceea ce privește criteriile de durabilitate.  

 

6.4 Veți favoriza exploatațiile agricole mici și mijlocii, față de exploatațiile mari? Ați afirmat 

în repetate rânduri că exploatațiile agricole mici și mijlocii sunt cele mai în măsură să 

realizeze o producție sustenabilă și să combată schimbările climatice. Ce probe susțin 

această afirmație? 

Datoria mea în calitate de comisar pentru agricultură va fi aceea de a avea grijă de toate 

tipurile de exploatații, indiferent dacă sunt mici, mijlocii sau mari. Nu există îndoială că 

exploatațiile mici și cele familiale au nevoie de mai mult sprijin public și contribuția lor este 

fundamentală pentru atingerea obiectivului general privind durabilitatea în toate dimensiunile 

sale (economică, de mediu, socială și teritorială), precum și pentru satisfacerea cerințelor 

societale. 

6.5 Puteți confirma că viitoarele programe ecologice vor recompensa agricultorii, și că 

aceste recompense pot depăși principiul acoperirii costurilor, aplicat în cadrul pilonului 2 al 

PAC? 

În primul rând, permiteți-mi să confirm că acest sprijin axat pe practici agricole durabile le 

permite statelor membre să ofere cuantumuri de plăți care ar putea fi mai mari decât simpla 

compensare a costurilor suportate și a pierderilor de venit. 

Consider că această posibilitate reflectă potențialul pe care îl vedem în agricultură. 

Programele ecologice au fost concepute ca un factor de schimbare. Acest nou instrument va 

încuraja un număr cât mai mare posibil de fermieri să adopte practici agricole care vor fi 
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favorabile climei, biodiversității și resurselor naturale și care vor contribui la obiectivele 

generale de reducere a pesticidelor ce urmează să fie definite în viitoarea strategie „de la 

fermă la consumator”, precum și de atenuare a efectelor schimbărilor climatice pe baza 

angajamentelor asumate de statele membre. El va permite fermierilor să devină membri activi 

ai Pactului ecologic. 

În fine, permiteți-mi să vă asigur că, deși propunerea conferă statelor membre marja de 

manevră necesară pentru a concepe programe care să corespundă condițiilor naționale și să 

răspundă nevoilor locale, există norme care să asigure faptul că sprijinul rămâne în continuare 

axat pe fermierii veritabili care desfășoară practici agricole pe terenuri eligibile pentru plăți 

directe. Voi apăra acest principiu în timpul dezbaterilor viitoare, astfel încât fondurile să 

rămână în sectorul agricol în care sunt foarte necesare. 

7/ Sunteți de acord cu reducerea cheltuielilor PAC, astfel cum este propusă în proiectul de 

cadru financiar multianual pentru perioada 2021-2027? 

Propunerea Comisiei prezentată în mai 2018 cu privire la cadrul financiar multianual pentru 

perioada 2021-2027 constituie o bază bună. Ea trebuie privită într-un context mai larg. 

Consider ca propunerea stabilește un echilibru just și rezonabil între necesitatea de a asigura o 

finanțare adecvată pentru noile priorități și pentru politicile mai tradiționale, precum politica 

agricolă comună și coeziunea. Mai mult, propunerea a trebuit să țină seama de retragerea 

Regatului Unit, un important contribuitor net la bugetul UE. 

În acest context dificil, Comisia a propus doar o reducere moderată pentru politica agricolă 

comună. Propunerea permite menținerea rolului central al plăților directe pentru sprijinirea 

fermierilor europeni, continuând convergența plăților directe între statele membre și 

menținând un nivel adecvat al sprijinului public pentru dezvoltarea rurală. În plus, în 

conformitate cu ceea ce se propune în cadrul politicii de coeziune, majorarea propusă pentru 

cofinanțarea națională în cadrul dezvoltării rurale va asigura o finanțare suficientă pentru 

fermieri pe teren. 

Consider că propunerea prezentată de Comisia actuală constituie o bază bună pentru 

negocierile privind CFM. Trebuie să găsim un compromis acceptabil pentru toți, cu scopul 

general de a avea un buget al UE modern și ambițios, care să abordeze atât provocările 

tradiționale, cât și noile priorități. În calitate de comisar pentru agricultură, voi susține 

acordarea unui buget important pentru agricultură. 


