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Ecocondiționalitatea: Comisia nu poate garanta eficacitatea 
sistemului, avertizează Curtea de Conturi Europeană 

După cum se arată într-un nou raport al Curții de Conturi Europene, Comisia Europeană nu dispune în prezent de suficiente 
informații pentru a putea evalua în mod corespunzător eficacitatea normelor de ecocondiționalitate prevăzute de politica 
agricolă comună. Curtea de Conturi Europeană a constatat că indicatorii de performanță nu ofereau decât o imagine 
parțială a situației, că procedurile erau în continuare complexe și că, la nivelul Comisiei, nu exista o estimare fiabilă 
a costurilor.  

Ecocondiționalitatea este un sistem care condiționează plata subvențiilor agricole de respectarea de către fermieri a unor 
norme în materie de mediu și nu numai. Curtea a examinat dacă sistemele de gestiune și de control al ecocondiționalității 
erau eficace și dacă acestea puteau fi simplificate în continuare. În acest sens, au fost realizate două sondaje în rândul 
agențiilor de plăți și al organismelor de consultanță agricolă și au fost efectuate vizite în trei state membre – Germania 
(Schleswig-Holstein), Spania (Catalonia) și Regatul Unit (Irlanda de Nord). 

Potrivit concluziilor Curții, informațiile disponibile nu au permis Comisiei să evalueze în mod corespunzător eficacitatea 
sistemului de ecocondiționalitate. S-a constatat că, în pofida modificărilor aduse politicii agricole comune (PAC) pentru 
perioada 2014-2020, sistemele de gestiune și de control al ecocondiționalității puteau fi simplificate în continuare.  

„7,5 milioane de fermieri fac obiectul normelor în materie de ecocondiționalitate”, a declarat domnul Nikolaos Milionis, 
membrul Curții de Conturi Europene responsabil de acest raport. „Însă, în prezent, Comisia nu poate fi sigură că acest 
sistem contribuie la o agricultură mai sustenabilă și mai ecologică în UE.” 

Curtea a constatat că indicatorii de performanță utilizați de către Comisie nu ofereau decât o imagine parțială a eficacității 
sistemului și că aceștia nu au luat în considerare nivelul de neconformitate a fermierilor. Mai mult, Comisia nu a analizat 
motivele încălcărilor normelor și nici mijloacele de soluționare a acestor probleme. 

Modificările aduse PAC pentru perioada 2014-2020 au redus numărul obligațiilor ce le revin fermierilor în cadrul sistemului 
de ecocondiționalitate, prin eliminarea cerințelor care nu erau suficient de pertinente pentru activitatea agricolă, dar 
procedurile au rămas complexe. Măsurile de simplificare, cum ar fi schema pentru micii fermieri, trebuie să fie cântărite în 
raport cu necesitatea de a atinge obiectivele sistemului de ecocondiționalitate.  

Practicile agricole acoperite de noua plată pentru „înverzire” prezintă similitudini cu standardele GAEC anterioare (vizând 
menținerea terenurilor în „bune condiții agricole și de mediu”). În consecință, potrivit concluziilor Curții, există în acest 
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moment două seturi de practici agricole complementare care vizează aceleași obiective: întreținerea terenurilor și protecția 
biodiversității. În pofida similitudinilor dintre ele, normele sunt verificate în cadrul a două sisteme de control diferite. Acest 
lucru poate duce la o lipsă de eficiență a sistemelor de control și la o birocrație suplimentară. 

Costurile implementării sistemului de ecocondiționalitate nu sunt suficient cuantificate, se mai arată în raportul Curții. Atât 
timp cât nu dispune de o estimare fiabilă a costului global al ecocondiționalității, Comisia nu poate garanta faptul că acest 
sistem prezintă un bun raport cost-eficacitate. 

De asemenea, s-a constatat că sistemul de sancțiuni nu a asigurat o bază suficient de armonizată la nivelul UE pentru calculul 
sancțiunilor administrative impuse fermierilor din UE care nu au respectat normele. Modul în care factorii reprezentați de 
gravitate, amploare, persistență și intenție au fost aplicați în cazuri similare varia în mod semnificativ între statele membre. 

Curtea recomandă Comisiei: 

• să își dezvolte în continuare indicatorii utilizați pentru evaluarea performanței și a conformității; 

• să îmbunătățească partajarea informațiilor cu privire la încălcările normelor între serviciile sale și să ia măsuri 
adecvate în legătură cu încălcările;  

• să propună adaptarea normelor care reglementează controalele la fața locului, astfel încât să devină posibilă 
o direcționare mai eficace a acestora; 

• să promoveze sinergii între cele două sisteme care funcționează cu obiective de mediu similare;  

• să elaboreze, până la sfârșitul anului 2018, o metodologie de măsurare a costurilor sistemului de ecocondiționalitate; 

• să încurajeze o aplicare mai armonizată a sancțiunilor la nivelul UE după 2020.  

Note către editori 

Ecocondiționalitatea este un sistem care condiționează majoritatea plăților din cadrul PAC de respectarea de către fermieri 
a unor norme de bază legate de mediu, de siguranța alimentară, de sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și de 
respectarea bunelor condiții agricole și de mediu. Acest sistem se aplică în prezent pentru 7,5 milioane de fermieri care au 
primit, în 2015, un ajutor total în valoare de aproximativ 47 de miliarde de euro. Aceștia reprezintă 68 % din numărul total al 
fermierilor care primesc sprijin în cadrul PAC, ei beneficiind de 83 % din totalul plăților. Micii fermieri nu sunt incluși în aceste 
cifre deoarece ei nu fac obiectul unor sancțiuni administrative în cazul în care nu respectă obligațiile în materie de 
ecocondiționalitate. În cadrul societății există așteptări ridicate ca fermierii care primesc subvenții din partea UE să își 
respecte obligațiile în materie de ecocondiționalitate. 

Statele membre transpun normele UE în obligații la nivelul fermierilor și verifică dacă acestea sunt respectate. 
Responsabilitatea pentru monitorizarea punerii în aplicare a sistemului revine Comisiei. 

Raportul special nr. 26/2016: „Creșterea eficacității și simplificarea mecanismului de ecocondiționalitate prezintă în 
continuare unele provocări”, este disponibil în 23 de limbi ale UE. 


