CONFERINȚA INTERPARLAMENTARĂ DEDICATĂ POLITICII
AGRICOLE COMUNE ȘI POLITICII DE COEZIUNE
Bugetul politicii agricole comune
- Fișă de informare -

Politica agricolă a devenit în timp un
pilon important în arhitectura Uniunii
Europene. cetățenii europeni recunoscând
până astăzi valoarea adăugată a acesteia
în viețile lor.

Propunerea pentru CFM aferentă
perioadei 2021-2027 include 365 de miliarde
euro pentru PAC (în prețuri curente). Acest
cuantum corespunde unei proporții medii
de 28,5% din bugetul general al UE pentru
perioada 2021-2027. Din acest cuantum
pentru PAC, suma de 265,2 miliarde euro
este destinată plăților directe, 20 de miliarde
euro merg către măsurile de sprijinire a
pieței (FEGA), iar 78,8 miliarde euro sunt
pentru dezvoltarea rurală (FEADR).

Propunerile prezentate în data de
1 iunie 2018 de Comisia Europeană includ
un nou model de PAC, în care statele
membre ar avea mai multă flexibilitate
pentru a-și personaliza deciziile și a le
adapta la circumstanțele locale. Aceste
propuneri includ:

Propunerea privind CFM include, de
asemenea, o suma de 10 miliarde euro
pentru cercetare și inovare în domeniul
produselor alimentare, al agriculturii, al
dezvoltării rurale și al bioeconomiei.

1.
un
regulament
privind
planurile strategice PAC
(o nouă
modalitate de lucru propusă care vizează
plățile directe către fermieri, sprijinul pentru
dezvoltarea rurală și programele de sprijin
sectorial),

Bugetul alocat politicii agricole
comune este sensibil mai mic decât cel din
exercițiul financiar curent (2014-2020), iar
ponderea banilor pentru agricultură din
totalul bugetului UE scade la circa 28,5%,
față de 37% în actualul CFM.

2.
un
regulament
privind
organizarea comună a piețelor (OCP) și
3.

un
regulament
orizontal
privind
finanțarea,
gestionarea
și
monitorizarea PAC.

Un memorandum privind bugetul
PAC în contextul următorului CFM a fost
semnat de Finlanda, Grecia, Irlanda,
Portugalia și Spania în luna mai 2018 și a fost
susținut, în cadrul Consiliului pentru
agricultură și pescuit din
18 iunie
2018, de Croația, Cipru, Ungaria, Lituania,
Luxembourg, Polonia, România și Slovacia.
În cadrul memorandumului se solicită ca
bugetul PAC să fie majorat pentru a-l
readuce la nivelul UE-27, ceea ce ar permite

Anterior, Comisia Europeană a făcut
propuneri și pentru viitorul buget european.
Propunerea
privind
cadrul
financiar
multianual (CFM) a fost prezentată într-un
context bugetar extrem de dificil, ținând
seama de pierderea unui important
contribuitor net ca urmare a Brexitului,
precum și de necesitatea de a aborda noi
provocări, cum ar fi securitatea și migrația.
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fermierilor să răspundă provocărilor
economice, de mediu, climatice și în
materie de sănătate în cadrul ambilor piloni.
Totodată, este exprimat regretul privind
reducerea bugetului PAC în viitorul cadru
financiar multianual 2021-2027 fapt ce ar
crea un risc fără precedent pentru
viabilitatea exploatațiilor agricole europene,
pentru veniturile agricultorilor și pentru
capacitatea lor de a răspunde cererilor
cetățenilor privind o alimentație sănătoasă,
durabilă, accesibilă și de calitate, privind
protecția mediului și adaptarea la
schimbările climatic.
Prin rezoluția sa din 30 mai 2018,
referitoare la viitorul sectorului alimentar și al
agriculturii, Parlamentul European solicită
ca bugetul PAC să fie majorat sau menținut
nemodificat astfel încât să fie îndeplinite
obiectivele privind o PAC revizuită și
eficientă după anul 2020. Totodată,
Parlamentul European respinge reducerea
semnificativă a bugetului pentru dezvoltare
rurală astfel cum a fost inclusă în
propunerea din 2 mai 2018 pentru CFM
2021-2027.

bunuri publice de mediu, contribuind astfel
în mod decisiv la vitalitatea mediului rural și
la stabilitatea economiei.
În cadrul Consiliului European din
luna decembrie a anului trecut, liderii
europeni au aprobat obiectivul de a se
ajunge la un acord politic până în toamna
anului 2019. Acest lucru va fi esențial pentru
a se putea finaliza negocierile privind PAC și
pentru a se asigura o tranziție lină către
perioada următoare de finanțare.
Statele membre, în codecizie cu
Parlamentul European, au posibilitatea de a
majora contribuțiile bugetare globale în
vederea menținerii PAC la nivelul actual.

Elemente pentru dialog:

Întrucât viitoare PAC trebuie să
asigure atât producția de alimente sigure și
de înaltă calitate, cât și o valoare adăugată
societală clară, este suficientă alocarea
financiară propusă de Comisia Europeană
pentru îndeplinirea celor 9 obiective
ambițioase anunțate deja?

Comitetul European al Regiunilor
(COR) subliniază necesitatea unei finanțări
adecvate a PAC și respinge reducerea de
28% propusă pentru bugetul alocat
dezvoltării rurale, ca fiind contrară
obiectivului UE privind coeziunea teritorială.
În consecință, COR se opune unei reduceri
a nivelului finanțării UE pentru PAC după
2020.
Propunerile de reducere a bugetului
PAC sunt criticate și de Comitetul Economic
și Social European, care consideră, prin
avizul său din 17 octombrie 2018, că
menținerea
unui
pachet
financiar
corespunzător pentru PAC este o condiție
prealabilă pentru durabilitatea (economică,
de mediu și socială) a agriculturii din UE,
pentru a păstra locurile de muncă și pentru
asigurarea veniturilor și a producției de
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