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Politica agricolă a UE în tranziție: Curtea de Conturi Europeană
consideră că trebuie să existe continuitate, precum și reguli clare
Aprobarea cadrului financiar multianual (CFM) al UE pentru perioada 2021-2027 și aprobarea
politicii agricole comune (PAC) pentru perioada de după 2020 înregistrează întârzieri. Din acest
motiv, Comisia Europeană a propus norme tranzitorii aplicabile pentru PAC în 2021, care să
asigure continuarea finanțării fermierilor și a dezvoltării rurale în UE după expirarea politicii
actuale în 2020 și până la intrarea în vigoare a noii PAC. Curtea de Conturi Europeană
avertizează într-un nou aviz că aceste întârzieri vor amâna cu cel puțin un an o politică agricolă
a UE posibil mai ambițioasă. Curtea consideră că acest timp suplimentar ar trebui să fie utilizat
pentru a se găsi soluții la provocările legate de climă și de mediu prezentate în Pactul ecologic,
pentru a se asigura o guvernanță solidă a viitoarei PAC și pentru a întări cadrul de performanță
aferent acesteia.
Comisia a propus prelungirea cadrului juridic existent și continuarea finanțării politicii pe baza
sumelor pe care le-a propus pentru CFM în ceea ce privește perioada de după 2020.
Regulamentul de tranziție propus urmărește să ofere certitudine și continuitate în acordarea
sprijinului, precum și să faciliteze tranziția de la actuala perioadă la următoarea. Normele
tranzitorii propuse pentru 2021 pleacă de premisa că noua PAC – prevăzută inițial a fi lansată la
1 ianuarie 2021 – va fi întârziată cu un an. Auditorii au analizat dacă normele propuse sunt clare
din punct de vedere juridic și sunt prudente pe plan financiar. Au fost examinate totodată
implicațiile acestor norme pentru PAC post-2020.
„Stadiul negocierilor dintre Parlamentul European și Consiliu sugerează că aplicarea noului cadru
juridic și a planurilor strategice PAC începând din 2022 riscă să fie dificilă”, a declarat domnul
João Figueiredo, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de acest aviz. „Acest timp
suplimentar ar trebui să fie utilizat pentru a se aborda problemele semnalate de Curte, în special
în raport cu provocările în materie de mediu și climă.”
Propunerea Comisiei oferă statelor membre posibilitatea de a-și prelungi programele de
dezvoltare rurală cu un an, până la sfârșitul anului 2021. Curtea subliniază că, în cazul utilizării
oricăror „noi sume” în temeiul normelor anterioare, statele membre ar trebui să urmărească în
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continuare un nivel de ambiție cel puțin similar sau mai ridicat în materie de mediu și climă decât
până în prezent. De asemenea, Curtea ia notă de atenția crescută acordată plăților către
persoane care nu sunt „fermieri veritabili” și care achiziționează teren doar pentru a primi plăți în
temeiul PAC și solicită Comisiei și factorilor de decizie să utilizeze anul suplimentar pentru
a evalua riscurile conexe și necesitatea de a se revizui criteriile stabilite în propunerile legislative
pentru PAC post-2020. Un alt aspect semnalat de Curte este acela că evaluarea ex post a actualei
perioade este amânată pentru sfârșitul anului 2026: cu alte cuvinte, Comisia va pregăti
o propunere pentru PAC post-2027 fără să fi evaluat în totalitate performanța PAC din
perioada 2014-2020.
Note către editori
Comisia a propus în 2018 o nouă politică agricolă comună pentru perioada de după 2020.
Conform noii PAC, care ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2021, plățile nu vor mai fi
efectuate pentru simpla respectare a normelor, ci vor depinde în același timp de performanța
înregistrată în îndeplinirea obiectivelor prevăzute în planurile strategice ale statelor membre. În
același an, Curtea a publicat Avizul nr. 7/2018 referitor la reforma propusă, observând că aceasta
nu se ridica la înălțimea ambițiilor declarate de UE privind o abordare mai ecologică și mai
robustă, bazată pe performanță.
Potrivit propunerilor legislative ale Comisiei referitoare la PAC pentru perioada de după 2020,
statele membre ar trebui să prezinte Comisiei planurile lor strategice până la 1 ianuarie 2020.
Dacă în 2020 nu se ajunge la un acord cu privire la CFM, actualele plafoane financiare se aplică și
în 2021. Regulamentul de tranziție se referă la sprijinul acordat din Fondul european agricol
pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și
afectează mai multe aspecte ale PAC, printre care angajamentele multianuale, nivelul de ambiție
în domeniul mediului și al climei, calendarul plăților și modalitățile de evaluare.
Curtea de Conturi Europeană contribuie la o mai bună legiferare în Uniunea Europeană și prin
intermediul avizelor pe care le publică cu privire la propuneri de acte legislative noi sau de
modificare a legislației existente, propuneri având un impact financiar. Aceste avize sunt utilizate
de autoritățile legislative – Parlamentul European și Consiliul – în cadrul activității lor legislative.
Avizul nr. 1/2020 al Curții de Conturi Europene referitor la propunerea Comisiei de regulament de
tranziție privind PAC în anul 2021 și documentul din 2019 intitulat „Pe scurt – observațiile Curții
de Conturi Europene cu privire la propunerile legislative ale Comisiei pentru următorul cadru
financiar multianual (CFM)” sunt disponibile pe site-ul Curții eca.europa.eu.
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