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1. CONTEXT 
Având în vedere evoluțiile recente de pe piețele agricole globale și noile angajamente 

ale UE privind combaterea schimbărilor climatice și dezvoltarea durabilă, politica agricolă 
comună (PAC) trebuie reformată, pentru a face față acestor provocări. În data de 29 
noiembrie 2017, Comisia Europeană a prezentat o comunicare în care sunt conturate ideile 
privind viitorul sectorului alimentar și al agriculturii.  

Comunicarea și procesul anterior de consultare pleacă de la o serie de evenimente și 
documente din anul 2016: declarația de la Cork 2.01, conferința anuală privind perspectivele 
agricole, concluziile grupului de dialog civil privind PAC și raportul Grupului operativ pentru 
piețele agricole (AMTF). 

− Raportul final al grupului operativ pentru piețele agricole 
În luna ianuarie 2016, Comisia Europeană a înființat un grup de experți din domeniul 

lanțului alimentar, format din 12 de membri, numit „Grupul operativ pentru piețele agricole”.  
Experții au discutat aspecte precum transparența pieței, accesul fermierilor la instrumentele 
financiare precum și diferitele opțiuni pentru gestionarea relațiilor contractuale din cadrul 
lanțului de aprovizionare și posibilitățile legale pentru organizarea de acțiuni colective ale 
agricultorilor; toate acestea cu scopul de a îmbunătăți poziția agricultorilor în lanțul de 
aprovizionare cu alimente. Raportul final al grupului operativ, care include o serie de 
recomandări concrete pentru inițiativele politice și legislative, a fostprezentată comisarului 
pentru agricultură și dezvoltare rurală, dl  Hogan, la data de 14 noiembrie 2016.  Pornind de 

                                                 
1Un număr de 300 de persoane, implicate la toate nivelurile în susținerea sectorului de dezvoltare rurală al 
Uniunii Europene, au decis unanim că este timpul ca mediul rural să aibă parte de o viață mai bună pentru 
locuitorii săi, drept pentru care, după 20 de ani, o a doua declarație de la Cork (Cork 2.0) a fost parafată. Cork 
2.0 propune un program dezvoltat pe 10 puncte (similar cu predecesorul, documentul de poziție Cork 1), iar 
viziunea și orientările sale să fie încorporate în viitoarea dezvoltare a politicilor europene de sector. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017DC0713&qid=1516273573680
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2017)0713&l=en
https://ec.europa.eu/agriculture/events/rural-development-2016_en
https://ec.europa.eu/agriculture/events/2016-outlook-conference_en
https://ec.europa.eu/agriculture/events/2016-outlook-conference_en
https://ec.europa.eu/agriculture/agri-markets-task-force_en
https://ec.europa.eu/agriculture/agri-markets-task-force_en
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/agri-markets-task-force/improving-markets-outcomes_en.pdf
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la recomandările care figurează în raportul final al grupului operativ pentru piețele agricole în 
luna februarie 2017, Comisia Europeană a lansat o evaluare inițială a impactului și o 
consultare publică privind îmbunătățirea lanțului de aprovizionare cu alimente. 

− Consultarea publică privind modernizarea și simplificarea politicii 
agricole comune  

Ultima reformă a fost aprobată în anul 2013 și aplicată începând cu anul 2015. Însă de 
atunci, contextul s-a schimbat semnificativ. Mai precis: 

• prețurile la produsele agricole au scăzut mult, în timp ce incertitudinea de pe 
piață a crescut (în principal din cauza unor factori macroeconomici și a unor tensiuni 
geopolitice), motiv pentru care o planificare clară și pe termen lung a sectorului este mai greu 
de realizat; 

• în cadrul negocierilor comerciale, acum se pune mai vizibil accentul pe 
acorduri bilaterale, mai degrabă decât pe cele multilaterale; prin urmare, interesele ofensive și 
cele defensive trebuie cântărite atent, iar sectoarelor sensibile trebuie să li se acorde atenția 
cuvenită; 

• UE și-a asumat noi angajamente internaționale;pentru agricultură, sunt 
relevante în special cele privind schimbările climatice (semnate la cea de a 21-a Conferință a 
părților, COP21) și cele privind dezvoltarea durabilă (luate prin adoptarea obiectivelor ONU 
de dezvoltare durabilă);nu în ultimul rând, se înregistrează fenomene geopolitice ample, 
precum migrația pe scară largă. 

Rezultatele consultării care s-a desfășurat timp de trei luni au fost prezentate în cadrul 
unei conferințe care a avut loc la data de 7 iulie 2017, la Bruxelles. Ele au scos în evidență 
consensul cu privire la următoarele aspecte: 

• menținerea unei politici agricole comune puternice la nivelul Uniunii 
Europene; 

• valoarea adăugată a unei politici agricole comune; 

• provocările viitoare (nivel de trai decent pentru agricultori, mediul și 
schimbările climatice); 

• nevoia unei politici mai simple și mai eficace. 

Totodată, în declarația de deschidere a conferinței din anul 2016 Perspectivele 
agricole în UE președintele Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker a menționat intenția 
Comisiei de a adopta, înainte de sfârșitul anului 2017, o comunicare privind viitorul politicii 
agricole comune (PAC) după 2020, adăugând că „(…)simplificarea și modernizarea vor fi 
elemente - cheie și principalele obiective al comunicării”. 

 

2. PREZENTAREA PROPUNERII 
Comunicarea actuală reflectă concluziile consultării publice, care a generat un număr 

record, de peste 320 000 de răspunsuri (în comparație cu doar 5 000 de răspunsuri la ultima 
consultare). Acest fapt arată că există un sprijin larg pentru politica agricolă comună, că 
majoritatea cetățenilor consideră că fermierii au nevoie de sprijin direct pentru venituri cu 
scopul de a menține securitatea alimentară europeană și că politica agricolă ar trebui să 
genereze mai multe beneficii pentru mediu și climă. Comisia a precizat, de asemenea, că 
stabilirea unor priorități politice pentru viitor se va face „fără a aduce atingere următorului 
cadru financiar multianual” (CFM), prin urmare se va putea discuta doar de opțiunile politice 
și nu de alocări financiare.   

− Pilonul I  

https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_ro
https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_ro
https://ec.europa.eu/agriculture/events/cap-have-your-say_ro
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-4285_fr.htm
https://ec.europa.eu/agriculture/events/2016-outlook-conference_en
https://ec.europa.eu/agriculture/events/2016-outlook-conference_en
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Această comunicare prevede, de asemenea, angajamentul față de menținerea plăților 
directe.  Punctul 3.2.1 din comunicare menționează că „(…)plățile directe rămân o parte 
esențială a PAC, în concordanță cu obligațiile care îi revin acesteia în temeiul Tratatului 
privind UE.” În prezentare a comunicării către Consiliu miniștrilor agriculturii din luna 
decembrie 2017, vicepreședintele CE, dl Katainen a confirmat„(…)păstrarea structurii 
actuale bazate pe doi piloni care, în opinia CE, aduce beneficii agricultorilor și zonelor 
rurale”. 

Fermierii se confruntă cu provocări precum fenomenele meteorologice extreme, 
volatilitatea prețurilor sau prezența unor epidemii în rândul animalelor sau culturilor.  Cel 
puțin 20% dintre fermieri își pierd peste 30% din venitul lor, în comparație cu media ultimilor 
trei ani.  Nicio altă profesie sau ocupație nu generează asemenea incertitudini asupra 
veniturilor.  Pentru a ilustra amploarea provocărilor cu care se confruntă fermierii, DG 
agricultură a elaborat trei documente de context referitoare la aspectele socio-economice și de 
mediu cu care se confruntă agricultura și zonele rurale din UE.  Documentul referitor la 
schimbările economice conține o analiză SWOT care conchide că noile provocări economice 
sunt reprezentate, în principal, de nivelul veniturilor și de volatilitatea acestora. Acest lucru 
arată valoarea plăților directe, ele reprezentând un sprijin pentru venitul agricultorilor prin 
furnizarea unei rezerve stabile în venitul lor anual. 

− Al doilea pilon  
Cel de-al doilea pilon rămâne, de asemenea, un aspect deosebit de important al 

politicii agricole comune. Un pilon puternic al dezvoltării rurale contribuie la asigurarea 
vitalității zonelor rurale,după cum se menționează și în comunicare „(…)Prin politica de 
dezvoltare rurală, PAC este «campionul rural» al Uniunii.” Se exprimă angajamentul de a 
consolida sprijinul pentru comunitățile rurale prin investiții, inovare, crearea de rețele de 
sprijin și prin furnizarea de instrumente de finanțare inovatoare pentru îmbunătățirea 
competențelor, a serviciilor și a infrastructurii.  Acest angajament față de un al doilea pilon 
puternic reprezintă răspunsul UE la Declarația de la Cork 2.02, intitulată „O viață mai bună în 
zonele rurale” și cele zece orientări politice.   

Pe măsură ce domeniul agricol evoluează și apar noi provocări, cel de-al doilea pilon 
permite luarea unor măsuri de sprijin în domenii precum inovarea și utilizarea tehnologiei. 
Nevoia de adaptarea sectorului agricol nu reprezintă o alegere, ci o necesitate. Se exprimă 
angajamentul de a menține orientarea către piață a PAC și, în ciuda criticilor, acest aspect a 
fost benefic pentru agricultura europeană și agricultorii europeni.   

− Comerțul internațional și competitivitate  
Agricultura și producția de alimente europene fac parte din economia globală fapt 

care sporește competitivitatea producției agricole europene, testată de partenerii comerciali 
internaționali. UE este cel mai mare comerciant și unul dintre cei mai mari producători de 
alimente de înaltă calitate din lume. După un an record, în 2016, pentru exporturile de 
produse agroalimentare (131 de miliarde de euro pentru exporturi și importuri în valoare de 
112 miliarde euro) performanțele comerciale au continuat și în anul 2017. Balanța comercială 
a UE în domeniul produselor agroalimentare a fost pozitivă pentru 7 ani consecutivi, fapt ce a 
adus beneficii semnificative pentru sectorul agricol european. Se vor depune eforturi 
susținute pentru a găsi echilibrul adecvat între interesele ofensive și cele defensive care 
includ aspectele sanitare și fitosanitare și protecția indicațiilor geografice. Dar, oricât de 
căutate sunt produsele alimentare europene în întreaga lume pentru calitatea și siguranța 
acestora,competitivitatea este, în ultimă instanță, factorul decident pentru comercializare. 
Competitivitatea presupune investiții în ceea ce privește modernizarea, inovarea, 

                                                 
2Mai bine de 300 de persoane, implicate la toate nivelurile în susținerea sectorului de dezvoltare rurală a Uniunii 
Europene (UE), au decis unanim că este timpul ca mediul rural să aibă parte de o viață mai bună pentru 
locuitorii săi, drept pentru care, după 20 de ani, o a doua declarație de la Cork (Cork 2.0) a fost parafată. 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declaration_en.pdf
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diversificarea și aplicarea de noi tehnologii, cum ar fi agricultura de precizie3 și energia 
curată, în vederea îmbunătățirii viabilității și competitivității exploatațiilor agricole 
individuale. 

− Mediu și politici climatice  
Combaterea schimbărilor climatice și dezvoltarea durabilă sunt sau, cel puțin, ar 

trebui să fie priorități pentru noi toți. Uniunea Europeană garantează angajamentul deplin față 
de obligațiile sale internaționale care includ obiectivele COP21 și cele de dezvoltare durabilă 
ale Organizației Națiunilor Unite. DG agricultură a elaborat un document de context cu titlul 
„Confruntarea cu schimbările climatice și provocările legate de mediu ale UE pentru 
agricultură și zonele rurale”care identifică probleme legate de schimbările climatice, 
deficitul de apă, calitatea solului (eroziune, pierderea materiei organice, compactare) și 
provocările specifice cu care se confruntă fermierii. În ceea ce privește calitatea aerului în 
UE, agricultura reprezintă principala sursă de emisii de amoniac, iar în ceea ce privește 
biodiversitatea și peisajele documentul descrie speciile de plante și animale din Europa ca pe 
„(…)o rezervă de diversitate genetică care trebuie să fie conservată și care va ajuta 
societatea actuală în confruntarea cu diversele provocări.” Din acest motive, o PAC 
modernizată ar trebui să-și sporească valoarea adăugată europeană reflectând un grad mai 
mare de ambiție în domeniul mediului și climei și să se ocupe de preocupările cetățenilor cu 
privire la producția agricolă durabilă. De asemenea, fenomenele meteo extreme sunt din ce în 
ce mai frecvente: pe de o parte valuri de căldură, de secetă care afectează anumite regiuni, iar 
pe de altă parte ploile torențiale, inundațiile și furtunile în alte regiuni. Comisia poate 
răspunde la aceste crize prin aprobarea plăților în avans acordate fermierilor afectați și poate 
permite statelor membre să facă derogări de la anumite cerințe de „înverzire”.   

 

3. ÎNVERZIREA ȘI RAPORTUL CURȚII EUROPENE DE CONTURI 
Actuala PAC are în structura sa și unele elemente ecologice. ”Înverzirea” este un nou 

tip de plată directă pentru fermieri, care a fost introdusă odată cu reforma din anul 2013 a 
politicii agricole comune (PAC). Ea a fost concepută să remunereze fermierii pentru impactul 
pozitiv pe care aceștia îl produc asupra mediului, care, altfel, nu ar fi recompensat de piață. 
Este singura plată directă al cărei obiectiv principal declarat are un caracter ecologic. 

Curtea de  Conturi Europeană în Raportul special nr. 21/2017, intitulat „Înverzirea: o 
schemă de sprijin pentru venit mai complexă”,a constatat că logica de intervenție pe care 
Comisia Europeană o elaborase pentru plățile de înverzire nu era completă. În plus, Comisia 
nu a stabilit ținte clare și suficient de ambițioase cu privire la mediu pe care înverzirea ar 
trebui să le atingă. Mai mult, alocarea bugetară pentru înverzire nu este justificată de gradul 
de realizare a obiectivelor legate de mediu și de climă ale politicii. De asemenea, Curtea a 
constatat că este puțin probabil ca înverzirea să producă beneficii semnificative pentru mediu 
și climă, în principal din cauza faptului că o pondere semnificativă din practicile 
subvenționate ar fi fost realizate chiar și în lipsa acestei plăți. Curtea estimează că înverzirea a 
produs schimbări la nivelul practicilor agricole pentru doar aproximativ 5 % din suprafața 
agricolă a UE. Nu în ultimul rând, Curtea a constatat că exista o probabilitate scăzută ca 
rezultatele politicii să justifice gradul de complexitate semnificativ pe care înverzirea îl 
adaugă la PAC. O parte din această complexitate decurge din suprapunerile care intervin între 
înverzire și alte cerințe legate de mediu din cadrul PAC. În perspectiva următoarei reforme a 
PAC, Curtea recomandă Comisiei să elaboreze o logică de intervenție completă în ceea ce 
privește contribuția PAC la obiectivele UE în materie de mediu și climă. La elaborarea 
propunerilor sale în vederea reformei, Comisia ar trebui să se ghideze după următoarele 
principii: 
                                                 
3Agricultura de precizie oferă un suport de încredere în managementul fermei cu scopul de a optimiza intrările 
din producția agricola (semințe, pesticide, îngrășăminte, etc.) maximizând profiturile și realizând o economie cât 
mai mare de resurse. 

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=44179
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• fermierii nu ar trebui să beneficieze de plăți în cadrul PAC decât dacă îndeplinesc un 
ansamblu de condiții de bază referitoare la mediu; sancțiunile care sunt aplicate în cazul 
nerespectării acestor norme ar trebui să fie stabilite la un nivel suficient de mare pentru a 
acționa ca factor disuasiv; 

• programele agricole menite să răspundă nevoilor referitoare la mediu și climă ar 
trebui să includă ținte în materie de performanță și o finanțare al cărei cuantum să reflecte 
costurile suportate și pierderile de venituri antrenate de acțiuni care depășesc cerințele de 
referință în materie de mediu; 

• atunci când li se prezintă diverse opțiuni pentru implementarea PAC, statele membre 
ar trebui să fie obligate să demonstreze că opțiunile pe care le-au selectat sunt eficace și 
eficiente din punctul de vedere al capacității lor de a duce la îndeplinirea obiectivelor 
politicii. 

În acest context Comisa Europeană a ajuns la concluzia că, la fel ca în multe alte 
aspecte ale PAC, o abordare unică la nivelul tuturor statelor membre nu este adecvată în ceea 
ce privește realizarea ambițiilor ecologice. În consecință, actuala arhitectură a politicii 
ecologice ar trebui înlocuită cu o abordare mai ambițioasă cu dublul obiectiv: îndeplinirea 
obiectivelor din domeniul politicii de mediu și climă  precum și un grad mai mare de 
simplificare. Comunicarea propune stabilirea unor obiective ecologice ambițioase în cadrul 
PAC și o reevaluare generală a componentei ecologice existente, cu scopul de a răspunde mai 
bine acestor obiective printr-o mai mare flexibilitate pentru statele membre de a alege 
opțiunile cele mai potrivite pentru nevoile lor și printr-o monitorizare riguroasă a acțiunilor 
statelor membre.  Noua arhitectură ecologică propusă, care va fi și parte a noilor propuneri 
legislative,se bazează pe experiențele pozitive în ceea de privește înverzirea și măsurile de 
eco-condiționalitate și va face uz de tehnologia modernă. Comunicarea Comisiei 
preîntâmpină, astfel una dintre recomandările raportului CCE și anume necesitatea elaborării 
unor măsuri complete de intervenție în materie de mediu și de climă.   

 

4. ELEMENTE SENSIBILE 
− Renaționalizarea 
O critică adusă noilor măsuri propuse este reprezentată de faptul că PAC se îndreaptă 

către o renaționalizare, lipsindu-i elementul „C” (C= comun, PAC- politica agricolă comună). 
Comisia Europeană a răspuns acestor critici oferind garanții că își va respectă 
responsabilitățile sale și nu va renunța la trăsătura centrală a PAC de peste 50 de ani, și 
anume caracterul comun al politicii. Comisia  propune o mai mare subsidiaritate pentru 
statele membre, dar cu posibilitatea Comisiei de a asigura alinierea și coerența în alegerile 
făcute de statele membre cu prioritățile și obiectivele UE.  Obiectivele vor fi stabilite la 
nivelul UE ținând cont de obiectivele PAC prevăzute în tratat, precum și de cele identificate 
în comunicarea actuală: 

• promovarea creșterii inteligente și rezistente în sectorul agricol;   
• sprijinirea protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice;   
• consolidarea structurii socio-economice a zonelor rurale. 
Aceste obiective principale vor fi apoi transpuse într-o serie de obiective specifice 

care vor fi prioritățile concrete ale propunerilor legislative. Fiecare dintre obiectivele 
specifice vor fi însoțite de un set de indicatori de realizări care le va permite statelor membre 
să definească țintele. Statele membre vor avea obligația de a elabora un plan strategic PAC, 
care va fi supusă aprobării Comisiei. Pregătirea planului va implica o evaluare ex -ante a 
nevoilor statelor membre, o precizare a țintelor lor și o mențiune cu privire la alegerile făcute, 
de exemplu intervenții de sprijin decuplat pentru venit, sprijin cuplat, sprijin pentru investiții 
și acțiuni de protecție a mediului.  Planurile strategice ale PAC și aprobarea lor de către 
Comisia Europeană vor asigura o valoare adăugată la nivelul UE și vor menține o bună 
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funcționare a pieței interne agricole. În ceea ce privește menținerea elementului comun a 
politicii, noua abordare va garanta că statele membre nu vor lua decizii în mod izolat, ci în 
cadrul unui proces structurat în care Comisia va avea un rol central. În examinarea planurilor 
strategice Comisia va urmări evitarea reglementării excesive - încerca sa evite reglementarea 
excesivă. Evaluarea Comisiei se va axa pe: 

• analiza SWOT și a strategiei propuse de statele membre;   
• coerența între obiectivele UE și țintele definite de statele membre;   
• coerența cu intervențiile alese, precum și țintele și alocările financiare 

efectuate.   

Această abordare presupune că stabilirea țintelor și măsurarea performanțelor se va 
face la nivel statelor membre. Relația dintre UE și beneficiar va fi simplificată semnificativ 
deoarece statele membre vor fi responsabile de stabilirea cerințelor pentru beneficiar (lățimea 
sau lungimea gardurilor vii sau numărul de arbori pe un domeniu). Ceea ce se propune este o 
schimbare importantă. Comisia și-a exprimat angajamentul de a colabora cu statele membre 
în următoarele luni pentru a se asigura că sunt furnizate clarificările necesare în contextul 
pregătirii propunerii legislative. 

În cadrul reuniunii Consiliului agricultură și pescuit din 11 decembrie 2017, multe 
state membre au afirmat clar că, în opinia lor, mai multă subsidiaritate nu ar trebui să ducă la 
o renaționalizare, la cofinanțarea primului pilon și la reducerea condițiilor echitabile de 
concurență și a nivelului de integrare a pieței interne. La nivel mai general, atât gradul mai 
ridicat de subsidiaritate propus, cât și „granițele” dintre responsabilitățile UE și cele naționale 
vor fi stabilite în textele legislative pentru viitoarea PAC și, prin urmare, acestea sunt 
deschise pentru dezbatere și schimb de opinii. 

− Bugetul pentru viitoarea PAC 
Un alt aspect sensibil este reprezentat de bugetul pentru viitoarea PAC. Comisia va 

prezenta o propunere privind CFM pentru următoarea perioadă de programare, în primăvara 
anului 2018. Consiliul European4 și Parlamentul European vor decide în cele din urmă 
bugetul.  În acest context, statele membre vor trebui să aibă în vedere golul lăsat în buget de 
ieșirea din UE a Regatului Unit al Marii Britanii, precum și alte provocări bugetare (dacă 
statele membre sunt pregătite să crească contribuția de la 1 la sută până la 1.1 sau 1.2 la sută 
din VNB).  Comunicarea și dezbaterile actuale pot influența dezbaterea privind CFM, 
stabilind o direcție politică clară pentru viitorul politicii agricole și pentru sectorul agricol 
care oferă aproximativ 44 milioane de locuri de muncă. Este nevoie de un buget finanțat 
corespunzător pentru PAC, astfel încât politica să poată să furnizeze, în continuare, 
obiectivele care sunt nu doar în interesul fermierilor, ci și al societății în ansamblul său.  
Întrucât PAC pune un accent mai mare pe furnizarea de bunuri publice, ar trebui considerată 
ca o politică pentru toți cetățenii europeni.   

− Regulamentul Omnibus  
Un alt element de menționat este Regulamentul Omnibus care are anumite prevederi 

care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2018. Propunerile vor continua să conducă spre o PAC 
mai simplă și mai modernă. Printre îmbunătățirile adusese numără: furnizarea de instrumente 
de gestionare a riscurilor, norme mai clare privind intervenția pe piețe și o mai mare 
flexibilitate pentru statele membre pentru a sprijini anumite sectoare de importanță 
economică, socială sau de mediu prin sprijinul cuplat facultativ, chiar și atunci când 
sectoarele respective nu sunt într-o situație de criză. Dispozițiile Omnibus vor oferi, de 
asemenea, sprijin pentru consolidarea poziției fermierilor în cadrul lanțului de aprovizionare 
cu alimente. Integrarea agriculturii europene și a lanțurilor de aprovizionare cu alimente în 
general în contextul globalizării piețelor prezintă oportunități dar și riscuri. Trebuie asigurată 

                                                 
4Consiliul European furnizează în mod tradițional orientări Consiliului UE în legătură cu negocierile privind 
CFM cu Parlamentul European. 

http://www.consilium.europa.eu/media/32437/st15628en17.pdf
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faptul că lanțul de aprovizionare cu alimente funcționează în mod corespunzător și că 
agricultorul beneficiază de o parte echitabilă din valoarea adăugată care este generată în 
aceste lanțuri.   

 

5. POZIŢII ALE INSTITUŢIILOR UNIUNII EUROPENE 
 
5.1. Consiliul UE 
 
Concluziile Consiliului pentru agricultură și pescuit din 11-12 decembrie 2017 
Comisia a prezentat Consiliului comunicarea sa privind „Viitorul alimentelor și al 

agriculturii”, care stabilește liniile directoare ale viziunii Comisiei privind viitorul politicii 
agricole comune  după 2020. Miniștrii au avut apoi o primă ocazie să își exprime punctul de 
vedere față de ideile prezentate în comunicare și să scoată în evidență ceea ce ei consideră a 
fi aspectele strategice ale viitoarei PAC. Miniștrii au convenit că PAC și-a atins obiectivele și 
că principalele sale caracteristici și structura pe 2 piloni ar trebui, prin urmare, menținute. În 
mod deosebit, ei și-au exprimat opiniile cu privire la noile elemente prezentate de Comisie, 
cum ar fi subsidiaritatea sporită și revizuirea normelor privind înverzirea. S-a menționat 
necesitatea de a se continua procedura plăților directe și a fost combătută idea de cofinanțare 
a pilonului 1 pentru a garanta condiții de concurență echitabile tuturor agricultorilor. Mulți 
miniștri au subliniat nevoia adoptării unui buget viitor adecvat, care să facă față așteptărilor 
mari care vizează sectorul agricol și alimentar. 

 

Concluziile Consiliului pentru agricultură și pescuit din 29 ianuarie 2018 
În cadrul reuniunii Consiliului pentru agricultură și pescuit din luna ianuarie 2018 

miniștrii au desfășurat un schimb de opinii referitoare la comunicarea Comisiei privind 
viitorul alimentelor și agriculturii, axându-se în special pe valoarea adăugată a PAC, 
principalele obiective care trebuie stabilite la nivelul UE și nivelul adecvat de subsidiaritate 
propus pentru diversele instrumente de politică avute în vedere. Miniștrii au subliniat 
valoarea adăugată a PAC pentru agricultori, cetățeni și societate în ansamblul său, precum și 
rolul esențial al acesteia în furnizarea de alimente sigure, de înaltă calitate și în cantități 
suficiente, în protecția mediului, atenuarea schimbărilor climatice,în menținerea zonelor 
rurale puternice și durabile. De asemenea, a fost menționată și contribuția la asigurarea unor 
venituri echitabile pentru fermieri și pentru menținerea producției agricole în întreaga UE, 
inclusiv în zonele defavorizate.   

Câțiva miniștri au considerat că valoarea adăugată a PAC ar putea fi consolidată, în 
special, în ceea ce privește protecția mediului, atenuarea schimbărilor climatice și 
îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă pentru 2030 ale ONU.  Totuși, acest lucru ar 
fi posibil numai prin intermediul unui parteneriat, bazat pe încredere, cu fermierii.  Prin 
urmare, este important ca fermierii să rămână în centrul PAC și după 2020.   

Numeroși miniștri au precizat că valoarea adăugată obținută până în prezent a fost 
posibilă numai datorită nivelului actual de sprijin oferit de UE. Pentru ca agricultorii să poată 
furniza, în continuare, aceste bunuri publice aceștia ar trebui să fie recompensați 
corespunzător. În plus, miniștrii au considerat că obiectivele PAC prevăzute în Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene(TFUE) sunt încă valabile și au subliniat, în special, 
importanța asigurării un standard de viață echitabil pentru agricultori. De asemenea, 
delegațiile au subliniat necesitatea asigurării egalității de tratament și a unei concurențe loiale 
între agricultori. 

Miniștrii au salutat propunerea Comisiei de a crește nivelul actual al subsidiarității, 
dar, în același timp, miniștrii au subliniat importanța simplificării și flexibilizării, astfel încât 
statele membre să poată lua în considerare specificul național și regional. Delegațiile au 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15628-2017-INIT/en/pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/32564/st05710-en18.pdf
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pledat pentru reducerea sarcinii administrative atât pentru agricultori, cât și pentru autoritățile 
publice, dar și pentru evitarea întârzierilor în efectuarea plăților.  Mai mulți miniștri au 
considerat că o mai mare subsidiaritate nu ar trebui să compromită caracterul „comun” al 
PAC, care ar trebui să rămână o politică cu adevărat europeană. Orice fragmentare sau 
„renaționalizarea”a PAC diminuează valoarea adăugată a acesteia. Un nivel crescut de 
subsidiaritate trebuie aplicat în așa fel încât să se permită statelor membre să adopte opțiunile 
naționale strategice pertinente, dar să și contribuie la îndeplinirea obiectivelor care au fost 
convenite la nivelul UE.   

Referitor la planurile strategice PAC propuse în comunicare, s-a considerat că sunt 
necesare informații suplimentare pentru o mai bună înțelegere a impactului acestora (în 
special în cadrul primului pilon).  

România nu este de acord cu plafonarea plăților directe și a respins ideea cofinanțării 
din surse naționale a sumelor plătite pe suprafața agricolă. Totodată, a comunicat că, în 
perioada următoare de programare, zonele rurale trebuie să fie finanțate corespunzător în 
continuare pentru a se ajunge la un nivel de dezvoltare comparabil cu cel din alte state 
membre. Mai multe state membre au împărtășit poziția României, în special în legătură cu 
nevoia atingerii convergenței externe a plăților pentru fermieri. Cu toate acestea au fost 
exprimate și opinii care au respins egalizarea plăților directe între statele membre. Olanda a 
invocat niveluri diferite de la o țară la alta în ceea ce privește costurile, prețul terenurilor și al 
forței de muncă. 

 

5.2. Comitetului Economic şi Social European (CESE) 
O eventuală redefinire a politicii agricole comune 
În sesiunea plenară din luna iunie 2017 Comitetului Economic şi Social European a 

adoptat un aviz privind o eventuală redefinire a PAC. În document se menționează că o PAC 
redefinită, care sprijină cu fermitate modelul de agricultură al UE, trebuie să rămână fidelă 
obiectivelor principale prevăzute în Tratatul de la Roma din 1957. Ar trebui introduse 
obiective noi, care să se refere la angajamentele asumate în contextul ODD și al COP 21. 

CESE susține menținerea modelului PAC alcătuit din doi piloni. Plățile directe din 
pilonul 1 trebuie să sprijine veniturile fermelor și măsurile de gestionare a pieței, asigurând 
totodată, într-o mai mare măsură, furnizarea de bunuri publice. Plățile pentru dezvoltare 
rurală din pilonul 2 ar trebui să se concentreze asupra programelor economice, de mediu și 
sociale bazate pe obiectivele stabilite în Declarația Cork 2.0, pentru a sprijini regiunile și 
sectoarele vulnerabile, asigurându-se astfel o abordare bine orientată a furnizării de bunuri 
publice. 

Bugetul PAC post-2020 trebuie să fie suficient satisfăcător pentru a putea răspunde 
cerințelor financiare suplimentare rezultate din decizia privind Brexit, din presiunile cu care 
se confruntă veniturile agricole și din creșterea cererii de bunuri publice. 

6. POZIȚIA ROMÂNIEI 
 
 Ministerul agriculturii și dezvoltării rurale a organizat, în luna ianuarie 

2018, două dezbateri5 pe marginea comunicării Comisiei Europene privind Viitorul 
sectorului alimentar și al agriculturii. S-au dezbătut aspectele-cheie pentru România precum: 

                                                 
5La prima dezbatere, au participat membrii Grupului tehnic de lucru pentru pregătirea sectorului agricol 
românesc în contextul modernizării și simplificării PAC, constituit prin Ordinul MADR nr. 25/13.02.2017 și 
anume: reprezentanți ai APIA, AFIR, ASAS, USAMV Cluj-Napoca, Institutul de Economie Agrară, Institutele 
de Cercetare Dezvoltare de la Fundulea, Balotești, Constanța, FGCR IFN SA, ARB, precum și reprezentanți din 
minister. La cea de-a doua dezbatere, au fost invitați și au participat reprezentanții federațiilor, asociațiilor de 
fermieri și producători agricoli din România, precum și reprezentanți ai Academiei de Studii Economice din 
București. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017AE0955
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• flexibilitatea de implementare a PAC la nivel de stat membru; 
• convergența externă a plăților directe (reducerea diferențelor dintre statele 

membre în ceea ce privește sprijinul PAC); 
• asigurarea unui sprijin echitabil și mai bine orientat pentru venitul fermierului 

(convergența internă); 
• un accent mai puternic pe cercetare, inovare, formare și utilizarea serviciilor 

de consiliere; 
• îmbunătățirea protecției mediului și acțiuni climatice; 
• reînnoirea generațiilor de fermieri; 
• gestionarea riscurilor. 

 
 În data de 25 ianuarie 2018, la Budapesta, a avut loc reuniunea Grupului de la 

Vișegrad (Republica Cehă, Ungaria, Polonia, Slovacia) la care a participat și Bulgaria, 
Croația, România și Slovenia. În cadrul reuniunii a avut loc un schimb de opinii privind unele 
aspecte financiare ale PAC după 2020 și obiectivele înaintate de Comisie prin Comunicarea 
sa privind viitorul sectorului alimentar și al agriculturii. În final a fost semnată o Declarație 
comună a reuniunii miniștrilor agriculturii ai Grupului de la Vișegrad (Republica Cehă, 
Ungaria, Polonia, Slovacia și Croația) cu privire la Comunicarea Comisiei privind viitorul 
alimentelor și agriculturii. 

România a subliniat necesitatea ca PAC să fie finanțată cel puțin la același nivel ca 
până în prezent și a arătat importanța menținerii plăților directe fără cofinanțare națională 
pentru sprijinirea veniturilor fermierilor. Un pilon de dezvoltare rurală puternic va asigura 
continuarea modernizării și crearea locurilor de muncă necesare pentru vitalitatea acestor 
zone. O filă de buget PAC distinctă trebuie alocată cercetării agricole. România a mai 
susținut că măsuri precum plafonarea plăților directe și cofinanțarea din bugetele naționale 
vor afecta capacitatea PAC de a asigura un acces egal pe piața unică și la fondurile UE în 
domeniul agricol. Pentru România este esențială continuarea schemei de plată unică pe 
suprafață  și a plăților cuplate, precum și continuarea investițiilor în zonele rurale, care 
contribuie la creșterea gradului de ocupare și la reducerea disparităților între statele membre. 
România are rezerve în legătură cu „Planul strategic pentru schemele de plăți directe”, 
deoarece elaborarea și aprobarea acestuia poate fi un proces îndelungat, punând în pericol 
efectuarea la timp a plăților și, nu în ultimul rând, să determine penalități substanțiale și o 
posibilă naționalizare a plăților directe. 

INFORMAȚII ȘI DOCUMENTE UTILE: 

− Pagina de examinare parlamentară a COM(2017)713 – Camera Deputaților; 
− MEMO/17/4842, Întrebări și răspunsuri,Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii - 

Comunicare privind politica agricolă comună după 2020 – Comisia Europeană; 
− Fișă informativă: Simplificarea– Comisia Europeană; 
− Fișă informativă: Agricultura și PAC în UE– Comisia Europeană; 
− Fișă informativă: Sprijinirea agricultorilor– Comisia Europeană; 
− Fișă informativă: PAC și mediul– Comisia Europeană; 
− Fișă informativă: Agricultura, noua versiune – Comisia Europeană; 
− Către politica agricolă comună de după 2020, fișă de informare – Parlamentul 

European; 
− Declarația de deschidere a conferinței din anul 2016 Perspectivele agricole în UE 

președintele Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker; 
− Conferința din anul 2017 privind perspectivele agricole; 
− Declarația de la Cork 2.0; 
− Raportul Grupului operativ pentru piețele agricole; 
− Consultarea publică privind modernizarea și simplificarea politicii agricole comune; 
− Raportul special nr. 21/2017, Înverzirea: o schemă de sprijin pentru venit mai 

complexă” al Curții de  Conturi Europene; 
− Concluziile Consiliului pentru agricultură și pescuit din 11-12 decembrie 2017; 

http://www.visegradgroup.eu/calendar/2018/joint-declaration-of-the
http://www.visegradgroup.eu/calendar/2018/joint-declaration-of-the
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=542
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4842_ro.htm
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/future-of-cap/factsheet_i_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/future-of-cap/factsheet_ii_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/future-of-cap/factsheet_iii_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/future-of-cap/factsheet_i_v_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/future-of-cap/factsheet_v_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_3.2.9.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-4285_fr.htm
https://ec.europa.eu/agriculture/events/2016-outlook-conference_en
https://ec.europa.eu/agriculture/events/rural-development-2016_en
https://ec.europa.eu/agriculture/agri-markets-task-force_en
https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_ro
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=44179
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15628-2017-INIT/en/pdf
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− Concluziile Consiliului pentru agricultură și pescuit din 29 ianuarie 2018; 
− Dezbatere privind PAC după 2020, pe baza Comunicării Comisiei intitulată „Viitorul 

sectorului alimentar și al agriculturii” – schimb de opinii în cadrul Consiliului pentru 
agricultură si pescuit; 

− O eventuală redefinire a politicii agricole comune, avizul CESE; 
− Declarație comună a reuniunii miniștrilor agriculturii ai Grupului de la Vișegrad 

(Republica Cehă, Ungaria, Polonia, Slovacia și Croația) cu privire la Comunicarea 
Comisiei privind viitorul alimentelor și agriculturii. 
 
 
 
 

Mihaela GÎDEI 
12 februarie 2018 
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