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Sinteză 
I Așa cum a remarcat Comisia Europeană, sectorul agricol prezintă un risc inerent și 
fermierii trebuie să găsească strategii pentru a face față pierderilor din producție (de 
exemplu, cele care rezultă în urma fenomenelor climatice sau a bolilor animalelor și ale 
plantelor) și volatilității prețurilor. Politica agricolă comună (PAC) oferă instrumente de 
sprijinire a gestionării riscurilor de către fermieri și de răspuns la situații de criză. Una 
dintre ambițiile exprimate de propunerile recente de reformă a PAC este de a se spori 
accentul pus pe gestionarea riscurilor. 

II Curtea a examinat cât de cuprinzător și de coerent este setul de instrumente pus la 
dispoziție de UE pentru prevenirea și gestionarea riscurilor și a crizelor. Ea a analizat 
dacă instrumentele de gestionare a riscurilor și a crizelor fuseseră puse în aplicare în 
mod eficient și dacă obțineau rezultate. Aspectele pe care s-a axat Curtea au inclus 
modul în care a fost utilizat de către fermieri sprijinul din parte UE pentru asigurări, 
precum și măsurile excepționale declanșate pentru sectorul fructelor și legumelor în 
urma interdicției din 2014 impuse de guvernul Federației Ruse cu privire la anumite 
importuri din UE (denumită în continuare „interdicția impusă de Rusia”). Curtea 
a constatat că, per ansamblu, instrumentele UE de gestionare a riscurilor agricole și 
măsurile de criză luate de UE și-au îndeplinit parțial obiectivele, deși nu întotdeauna 
într-un mod eficient. 

III Curtea a constatat că PAC oferă o gamă largă de instrumente menite să sporească 
reziliența fermierilor. Plățile directe (41 de miliarde de euro pe an) au un impact 
semnificativ asupra stabilizării veniturilor pentru anumiți fermieri. PAC include 
instrumente de prevenire menite să îi ajute pe fermieri să își sporească reziliența, dar 
probele arată că impactul acestor instrumente asupra comportamentului fermierilor 
este limitat.  

IV Modul în care au fost utilizate măsurile ex post pentru a reacționa la unele riscuri 
climatice extreme poate să nu fie în concordanță cu strategia de promovare a utilizării 
într-o mai mare măsură a unor instrumente precum asigurările. Există unele 
suprapuneri între diferite instrumente ale UE care sprijină asigurarea recoltelor.  
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V Nivelul de utilizare a sprijinului oferit de UE pentru asigurări rămâne scăzut, doar 
o mică parte din fermieri beneficiind de acest sprijin. Majoritatea fermierilor care 
contractează asigurări o fac fără să beneficieze de sprijin din partea UE, ceea ce ridică 
semne de întrebare cu privire la valoarea adăugată pe care o aduce acesta. Curtea 
a constatat că Comisia nu colectează informații relevante pentru a monitoriza 
utilizarea instrumentelor de gestionare a riscurilor. O proporție ridicată din sprijinul 
oferit de UE pentru asigurări este utilizat în sectorul vitivinicol în cele două state 
membre care apelează în cea mai mare măsură la acest sprijin. El este expus la riscul 
de apariție a efectului de balast (deadweight). În cazul fermierilor care au asigurare, 
este posibil ca aceștia să nu aibă un stimulent suficient pentru a aplica o strategie de 
afaceri mai favorabilă rezilienței sau pentru a se adapta la noile condiții climatice. 

VI În ceea ce privește măsurile excepționale declanșate ca urmare a interdicției 
impuse de Rusia, Curtea a constatat că nu a fost utilizat niciun criteriu specific pentru 
a se analiza oportunitatea utilizării lor și că nivelul sprijinului s-a bazat în principal pe 
pierderea pieței ruse, fără a se lua în considerare, până în al treilea an al interdicției, 
existența unor debușee alternative. Aceste măsuri au durat patru ani și au fost utilizate 
și în scopul rezolvării unor probleme subiacente de excedent structural pentru anumite 
fructe, nefiind neapărat justificate de existența unor circumstanțe excepționale 
specificate în regulament.  

VII Curtea a constatat că sprijinul din partea UE pentru piața merelor a depășit 
prețurile medii ale pieței respective. Retragerea piersicilor și a nectarinelor în vederea 
prelucrării lor a fost costisitoare pentru UE, iar cea mai mare parte din sucul produs 
a sfârșit în proprietatea sectorului prelucrător, cu titlu de contribuție în natură. În cele 
din urmă, Curtea nu a putut confirma că produsele retrase au fost într-adevăr 
înlăturate de pe piață, fie din cauza lipsei trasabilității, fie din cauză că aceste produse 
au revenit pe piață sub o formă diferită, de exemplu sub formă de suc prelucrat. 

VIII Recomandările formulate de Curte în atenția Comisiei vizează: încurajarea 
fermierilor să se pregătească mai bine în eventualitatea unor situații de criză, 
concepția și monitorizarea sprijinului pus la dispoziție pentru asigurări, criteriile pentru 
recurgerea la măsuri excepționale și compensația pentru operațiunile de retragere. 
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Introducere 

Riscul este inerent în agricultură 

01 După cum a remarcat Comisia Europeană, sectorul agricol prezintă un risc inerent 
și fermierii trebuie să găsească strategii pentru a face față pierderilor din producție (de 
exemplu, cele care rezultă în urma fenomenelor climatice sau a bolilor animalelor și ale 
plantelor) și volatilității prețurilor (cauzată, de exemplu, de riscurile geopolitice). 
Politica agricolă comună (PAC) oferă mecanisme de sprijinire a gestionării riscurilor de 
către fermieri și de răspuns la situații de criză. Una dintre ambițiile exprimate de 
propunerile recente de reformă a PAC este de a se spori accentul pus pe gestionarea 
riscurilor.  

02 Activitățile agricole au o legătură strânsă cu clima. Condițiile meteorologice pot 
fie să stimuleze, fie să frâneze producția. Potrivit Agenției Europene de Mediu, în UE 
există riscul să crească frecvența cu care survin pierderi de recolte ca urmare a unor 
condiții meteorologice extreme1. În figura 1 sunt indicate fenomenele meteorologice 
extreme, de exemplu ploi abundente, valuri de căldură și secetă, care au avut loc în UE 
în vara anului 2018. Curtea a publicat recent rapoarte care au abordat riscul de 
inundații2 și, respectiv, riscul de deșertificare3. 

                                                      
1 AEM, raportul intitulat Climate change impacts and vulnerability in Europe, 2016 – 

capitolul 5.3 Agriculture. 

2 Curtea de Conturi Europeană, Raportul special nr. 25/2018: „Directiva privind inundațiile: s-
au realizat progrese în evaluarea riscurilor, însă este nevoie de ameliorări în ceea ce 
privește planificarea și punerea în aplicare”. 

3 Curtea de Conturi Europeană, Raportul special nr. 33/2018: „Combaterea deșertificării în 
UE: o amenințare din ce în ce mai mare, care impune acțiuni suplimentare”. 
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Figura 1 – Aspecte preocupante: fenomenele meteorologice extreme 

 
Sursa: JRC, MARS Bulletin, august 2018. 

03 Alți factori de risc importanți care afectează producția agricolă sunt consecințele 
bolilor plantelor și ale animalelor. În ultimii ani au apărut frecvent focare de astfel de 
boli, parțial ca urmare a intensificării comerțului și a circulației umane (ambele 
conducând la creșterea riscului de noi agenți patogeni).  

04 Modul în care sunt abordate riscuri precum pierderile din producție și 
volatilitatea prețurilor depinde de frecvența și de impactul lor. În analiza sa, Comisia 
face referire la o clasificare a riscurilor elaborată de Organizația pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE), clasificare care stabilește situațiile în care riscurile ar 
trebui să fie suportate exclusiv de către fermieri, prin intermediul, de exemplu, al unor 
mecanisme de asigurare, precum și situațiile în care riscurile ar trebui abordate prin 
intervenții publice (a se vedea figura 2). 
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Figura 2 – Diferite categorii de riscuri cu care se confruntă fermele și 
instrumentele care abordează aceste riscuri 

 
Frontiere fluide, deoarece instrumentele care abordează diferite categorii de riscuri se influențează reciproc: 
O strategie adecvată la nivelul fermei reduce expunerea la riscurile transferabile și la riscurile catastrofice. 
Așteptările privind o intervenție publică ex post puternică limitează interesul de a elabora o strategie la nivelul fermei 
sau de a dezvolta instrumente de piață. 

Notă: repartizarea instrumentelor pentru diferite straturi de risc este cu titlu orientativ, întrucât ele 
pot juca un rol și pentru alte straturi. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor furnizate de DG AGRI și pe baza clasificării 
riscurilor a OCDE. 

Riscuri catastrofice: eveniment care survine rar, dar care este sistemic și cauzează 
daune la scară largă

Gestionate prin intervenții publice
Sprijin public ex post (UE/stat membru): măsuri excepționale din cadrul PAC, alte fonduri din partea UE, 
ajutoare ad-hoc

Riscuri transferabile: evenimente mai puțin frecvente, dar mai dificil de gestionat 
de către fermieri pe cont propriu

Gestionate prin instrumente de pe piață: prin instrumente de pe piața privată (asigurări, contracte futures și 
forward) sau partajate cu alți fermieri (fonduri mutuale) ori cu cooperative sau organizații de producători
Sprijin public ex ante (UE/stat membru): asigurări și fonduri mutuale subvenționate de UE/statul membru, 
măsuri de piață din cadrul PAC

Riscuri normale: evenimente care survin frecvent, la nivel local și în general cu un 
nivel scăzut de daune

Gestionate la nivelul fermei: rotația culturilor, specii/varietăți mai rezistente/adaptate, economii, măsuri 
sanitare și fitosanitare, diversificarea producției (inclusiv activități în afara exploatației), investiții în materie de 
prevenire (de exemplu, sisteme sustenabile de irigație, protecție contra grindinei)

Sprijin public ex ante (UE/stat membru): investiții în materie de prevenire subvenționate, măsuri de prevenire 
și monitorizarea bolilor, servicii de consiliere, de formare și de sensibilizare, plăți directe acordate de UE
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05 La nivelul fermei, fermierii pot apela la diferite strategii pentru a-și reduce 
expunerea la riscuri. Majoritatea acestor strategii pot fi considerate preventive. 
Fermierii își pot diversifica producția agricolă sau sursele de venituri pentru a repartiza 
riscul de pierdere care este concentrat în una dintre activitățile lor agricole. De 
asemenea, ei pot adopta anumite practici în cadrul fermei, cum ar fi recurgerea la 
culturi/animale mai rezistente, măsuri sanitare mai stricte, practici agricole adaptate la 
mediul local și investiții preventive adecvate (de exemplu, plase antigrindină sau irigații 
sustenabile). În completarea lor, fermierii pot apela la instrumente private/publice, 
cum ar fi asigurările sau fondurile mutuale. 

Utilizarea PAC pentru a promova un sector agricol rezilient  

06 Sprijinul de la bugetul UE pentru sectorul agricol din UE este gestionat în cadrul 
PAC. În comunicarea sa intitulată „Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii” 
(2017)4, Comisia și-a exprimat ambiția de „a dezvolta în continuare o abordare 
integrată și coerentă a prevenirii și gestionării riscurilor, precum și a rezilienței față de 
acestea, care combină în mod complementar intervenții la nivelul UE cu strategii ale 
statelor membre și instrumente ale sectorului privat abordând stabilitatea veniturilor 
și riscurile legate de climă”. 

07 Actuala politică agricolă comună și propunerile legislative pentru PAC în perioada 
de după 2020 vizează să sporească reziliența agriculturii europene (a se vedea 
exemplele din figura 3), în principal prin consolidarea robusteții (capacitatea 
fermierilor de a rezista la perturbări externe și de a menține nivelurile existente de 
funcționalitate) și, într-o mai mică măsură, prin consolidarea adaptabilității 
(capacitatea de a reacționa la circumstanțele externe în schimbare)5. 

                                                      
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ro/TXT/?qid=1565709808154&uri=CELEX:52017DC0713 

5 Assessing how policies enable or constrain the resilience of farming system in the European 
Union: case study results, 2019. 
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Figura 3 – Noi obiective ale PAC legate de consolidarea rezilienței 
fermierilor 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza noii propuneri privind PAC [COM(2018) 392]. 

08 În cadrul PAC, UE acordă sprijin unor instrumente pentru fiecare categorie de 
riscuri. Tabelul 1 prezintă sprijinul pe care îl furnizează UE pentru instrumente de 
gestionare a riscurilor (sprijin pentru prime de asigurare și pentru fonduri mutuale) și 
pentru măsuri excepționale, precum și modul în care sunt finanțate acestea de la 
bugetul UE. Acest tabel nu include sprijinul generalizat, cum ar fi plățile directe către 
fermieri, care joacă, la rândul lor, un rol important în modul în care sunt gestionate 
riscurile la nivelul fermei.  

09 Sprijinul din partea PAC este pus la dispoziție în cadrul a doi piloni. În cadrul 
pilonului I, UE finanțează măsuri de piață, măsuri de gestionare a riscurilor și de 
prevenire a crizelor pentru anumite sectoare (sectorul vitivinicol și sectorul 
fructelor/legumelor) și măsuri excepționale. În cadrul pilonului II, UE oferă statelor 
membre posibilitatea de a sprijini trei instrumente de gestionare a riscurilor (M17): 
asigurări (M17.1), fonduri mutuale (M17.2) și instrumente de stabilizare a veniturilor 
(M17.3). La 7 august 2014, guvernul rus a interzis importurile de produse, inclusiv de 
fructe și legume, din mai multe țări, inclusiv din statele membre ale UE. Pentru 
sectorul creșterii animalelor (inclusiv sectorul laptelui și produselor lactate) și pentru 
sectorul fructelor și legumelor, au fost declanșate măsuri excepționale de combatere 
a perturbărilor pieței în urma interdicției impuse de Rusia. Măsuri excepționale au fost 
activate și ca urmare a apariției focarelor de pestă porcină africană și de gripă aviară, 
precum și pentru rezolvarea unor probleme specifice precum inundațiile din țările 
baltice. 

Unul dintre obiectivele generale: promovarea unui sector agricol 
inteligent, rezilient și diversificat care garantează securitatea 

alimentară

Obiectiv specific:

sprijinirea veniturilor fiabile 
ale fermelor și a rezilienței în 
întreaga Uniune, în vederea 

îmbunătățirii securității 
alimentare

[articolul 6 alineatul 1 
litera (a)]

Obiectiv specific:

îmbunătățirea poziției 
fermierilor în cadrul lanțului 

valoric
[articolul 6 alineatul 1 

litera (c)]

Obiectiv specific:

contribuirea la energia 
sustenabilă, precum și la 
atenuarea schimbărilor 

climatice și la adaptarea la 
acestea

[articolul 6 alineatul 1 
litera (d)]
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Tabelul 1 – Cheltuielile UE pentru instrumentele de gestionare 
a riscurilor și pentru măsurile excepționale care au fost acoperite de 
acest audit 

 
Sursa: datele Comisiei. 

10 La nivel național, statele membre au elaborat diferite strategii de gestionare 
a riscurilor și a crizelor în sectorul agriculturii. Șapte state membre finanțează sisteme 
naționale proprii de sprijin pentru asigurări (Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Spania, 
Luxemburg, Polonia și Slovenia). Toate statele membre oferă sprijin ex post în urma 
unor evenimente catastrofice. De exemplu, ca reacție la seceta din 2018, Germania, 
Franța, Polonia și Suedia au oferit fermierilor compensații din fonduri naționale.  

Sfera și abordarea auditului 
11 Având în vedere declarația din 2017 a Comisiei în care și-a exprimat ambiția de 
a spori capacitatea fermierilor de a gestiona riscurile, Curtea a examinat instrumentele 
existente de gestionare a riscurilor și a crizelor. Pe fondul creșterii riscurilor de apariție 
a crizelor provocate de condiții meteorologice extreme și de focare de boli ale 
animalelor și ale plantelor și în contextul unei volatilități din ce în ce mai frecvente 
a prețurilor, analiza Curții urmărește să contribuie la o mai bună utilizare a sprijinului 
UE pentru îmbunătățirea capacității fermierilor de a gestiona riscurile.  

12 Curtea a examinat cât de cuprinzător și de coerent era setul de instrumente pus 
la dispoziție de UE pentru prevenirea și gestionarea riscurilor și a crizelor și a analizat 
dacă instrumentele de gestionare a riscurilor și a crizelor fuseseră puse în aplicare în 
mod eficient și dacă obțineau rezultate. Atunci când a examinat instrumentele de 
gestionare a riscurilor, Curtea s-a concentrat pe sprijinul pus la dispoziție de UE pentru 
primele de asigurare. Atenția sa a fost îndreptată, de asemenea, asupra utilizării 
măsurilor excepționale în sectorul fructelor și legumelor în urma interdicției impuse de 
Rusia. Măsurile excepționale care au fost declanșate în sectorul cărnii și al produselor 
lactate nu au fost examinate. 

Pilonul II

Măsuri

Sprijin pentru 
instrumente de 

gestionare a 
riscurilor (M17) 

2015-2018

Sprijin pentru prime 
de asigurare 

(sectorul vitivinicol 
și sectorul fructelor 

și legumelor) 
2015-2018

Măsuri împotriva 
perturbării pieței 

2014-2018

Măsuri de sprijinire a 
pieței legate de boli ale 
animalelor ca urmare a 

unor riscuri pentru 
sănătatea publică, a 

animalelor sau a plantelor 
2014-2018

Măsuri pentru 
soluționarea unor 

probleme 
specifice 

2017-2018

Cheltuielile UE 
(în milioane de 

euro)
682 174 1 454 51 24

Pilonul I
Instrumente de gestionare a riscurilor Măsuri excepționale
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13 Întrebarea principală de audit a fost următoarea: „Măsurile UE de gestionare 
a riscurilor și de abordare a crizelor și-au îndeplinit obiectivele într-un mod eficient?”. 
Pentru a putea răspunde la această întrebare, Curtea a căutat să obțină răspunsuri la 
următoarele trei întrebări secundare: 

— Setul de instrumente oferit de UE pentru prevenirea și gestionarea riscurilor și 
a crizelor este complet și coerent? 

— Instrumentele puse la dispoziție de UE pentru gestionarea riscurilor și-au 
îndeplinit obiectivele într-un mod eficient? 

— Măsurile excepționale ale UE pentru sectorul fructelor și legumelor și-au 
îndeplinit obiectivele într-un mod eficient? 

14 Auditul Curții a acoperit acțiunile întreprinse în perioada 2014-2018. Probele de 
audit au fost colectate prin: 

— examinări ale datelor și ale documentelor și/sau interviuri derulate cu membri ai 
personalului din cadrul a trei direcții generale ale Comisiei (AGRI, SANTE, ESTAT) și 
cu personalul de specialitate din cadrul OCDE; 

— vizite de audit efectuate în patru state membre selectate pentru a acoperi 
utilizarea sprijinului pus la dispoziție pentru asigurări (Italia, Franța și Germania) și 
pentru măsuri excepționale (Polonia, Italia și Franța);  

— întrevederi, în aceste state membre, cu autoritățile naționale, cu societăți de 
asigurări, cu federații de asigurări, cu societăți de reasigurări, cu asociații ale 
fermierilor, cu sindicate și cu organizații de caritate;  

— examinarea a 80 de dosare ale beneficiarilor (transmise de autoritățile naționale) 
care acopereau instrumente de gestionare a riscurilor și măsuri excepționale, 
precum și vizite efectuate la fața locului la 16 beneficiari (din Franța, Polonia, 
Germania, Italia și Grecia). Grecia a fost adăugată în eșantionul Curții din cauza 
unei operațiuni examinate în contextul auditului Curții cu privire la legalitate și 
regularitate (în scopul elaborării raportului anual); 

— interviuri cu 105 fermieri din 17 state membre cu privire la strategia lor de 
gestionare a riscurilor (a se vedea anexa); 

— realizarea unui sondaj în rândul autorităților naționale din toate statele membre, 
cu privire la strategiile lor naționale de gestionare a riscurilor și a crizelor în 
sectorul agriculturii.   
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Observații 

UE sprijină o gamă largă de măsuri vizând îmbunătățirea 
rezilienței fermierilor 

15 În cadrul prezentei secțiuni, se evaluează dacă setul de instrumente oferit de UE 
pentru prevenirea și gestionarea riscurilor și a crizelor formează un pachet complet și 
coerent. Curtea a examinat dacă modul în care este conceput, în ansamblu, sistemul 
contribuie la creșterea eficace a rezilienței fermierilor la riscurile și crizele cu care se 
pot confrunta aceștia. 

Instrumentele UE abordează toate tipurile de riscuri cu care se confruntă 
fermierii, un rol important fiind jucat de plățile directe 

16 PAC prevede numeroase mecanisme destinate să combată riscurile care îi 
afectează pe fermieri (deși nu toate mecanismele sunt disponibile pentru toți 
fermierii). Plățile directe reduc variația veniturilor pentru majoritatea fermierilor, dar 
o corelație între ele și clasificarea OCDE a riscurilor nu se poate realiza cu ușurință (a se 
vedea figura 2). Instrumentele pentru care se poate stabili cu o mai mare ușurință 
o corelație cu straturile de risc sunt cele indicate în tabelul 2. 

17 Tabelul 2 arată că două grupuri de instrumente sunt prevăzute în mod expres 
pentru a face față riscurilor și crizelor, instrumente care contribuie astfel la creșterea 
rezilienței fermierilor: 

— instrumentele de gestionare a riscurilor, cum ar fi asigurările și fondurile 
mutuale, concepute pentru a compensa fermierii în cazul anumitor riscuri 
definite; 

— măsurile excepționale, menite să stabilizeze piața atunci când se produc 
perturbări grave6. 

                                                      
6 A se vedea Regulamentul (UE) nr. 1308/2013: articolul 219 privind măsurile excepționale 

împotriva perturbării pieței, articolul 220 privind bolile animalelor și pierderea încrederii 
consumatorilor și articolul 221 privind problemele specifice. 
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Tabelul 2 – Instrumentele de prevenire și de gestionare a riscurilor și 
a crizelor din cadrul PAC 

 
Notă: repartizarea instrumentelor pentru diferite straturi de risc este cu titlu orientativ, întrucât ele 

pot juca un rol și pentru alte straturi. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, 1307/2013 și 
1308/2013. 

18 Creșterea sprijinului pentru veniturile fermierilor poate deplasa anumite riscuri 
transferabile în categoria normală, deoarece, pe măsură ce fermierii beneficiază de 
o protecție mai mare a veniturilor, capacitatea lor de a gestiona riscurile în cadrul 
fermei va crește (a se vedea punctele de mai jos)7. Și invers, prin punerea la dispoziție 
a acestei plase de siguranță pentru venituri, fermierii pot fi tentați să își desfășoare 

                                                      
7 Managing risks in agriculture: a holistic approach, 2009, OCDE. 

Stratul de 
risc abordat Pilon  Instrumente

Normal I Plăți directe

Transferabil

Sprijin pentru organizațiile de producători de fructe și 
legume, inclusiv sprijin pentru prime de asigurare pentru 
recolte și pentru fonduri mutuale

Transferabil
Sprijin pentru prime de asigurare pentru recolte și 
pentru fonduri mutuale în sectorul vitivinicol 

Transferabil

Instrumente de gestionare a riscurilor: sprijin pentru 
prime de asigurare 
Sprijin pentru fonduri mutuale (include un instrument de 
stabilizare a veniturilor)

Normal
Sprijin pentru investiții în materie de prevenire și de 
refacere

Normal Sprijin pentru investiții în active fizice

Normal
Servicii de consiliere – și anume servicii de consiliere 
agricolă

Normal Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare

Transferabil
Sprijin pentru înființarea de grupuri și organizații de 
producători; sprijin pentru promovarea cooperării

Catastrofic Intervenția publică și ajutorul pentru depozitarea privată

Catastrofic Măsuri împotriva perturbării pieței

Catastrofic
Măsuri privind bolile animalelor și pierderea încrederii 
consumatorilor ca urmare a unor riscuri pentru 
sănătatea publică, a animalelor sau a plantelor

Catastrofic Măsuri pentru soluționarea unor probleme specifice

II

I

I

Măsuri 
excepționale

 Măsuri 
ex post

Prevenție și 
instrumente 

de gestionare 
a riscurilor 

Măsuri 
ex ante 
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activitatea agricolă într-un mod mai expus riscurilor (de exemplu, concentrându-se pe 
o singură cultură).  

19 Plățile directe (care reprezintă un cost anual de peste 41 de miliarde de euro) 
constituie un element stabil în veniturile fermierilor, sporindu-le astfel reziliența. 
Plățile directe acționează ca un tampon, permițându-le fermierilor să facă față scăderii 
prețurilor sau diminuării producției. Plățile decuplate (89 % din plățile directe) nu sunt 
legate de producție. Restul de 11 % din plățile directe sunt legate de producție. Aceste 
venituri suplimentare reprezintă, potrivit Comisiei, aproximativ 26 % din veniturile 
fermierilor8. Figura 4 ilustrează ponderea pe care o au plățile directe decuplate în 
veniturile agricole ale fermierilor, pondere care poate fi, de multe ori, mai mare de 
20 %. 

20 În 2017, 6,4 milioane de fermieri din UE au primit plăți directe9. Sondajul realizat 
în rândul tuturor statelor membre a arătat că nouă dintre acestea consideră plățile 
directe ca un element important din strategia unei ferme de a gestiona riscurile (cu 
alte cuvinte, plățile directe acționează ca o „plasă de siguranță” și asigură „protecția 
veniturilor”). 

                                                      
8 Documentul Comisiei privind PAC după 2013, graficul 5. Comisia estimează că sprijinul 

public total se ridică la 38 % din venitul fermierilor.  

9  https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardIndicators/FarmIncome.html 
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21 Figura 4 arată că ponderea pe care o reprezintă plățile directe în veniturile 
agricole ale fermierilor variază, în funcție de dimensiunea economică a fermei, între 
sub 20 % și peste 30 %. Așa cum indică figura 5, cu cât este mai mare dimensiunea 
economică a fermei, cu atât este mai mare probabilitatea de a contracta o asigurare 
agricolă. Între ponderea plăților directe în veniturile agricole și recurgerea la asigurări 
se remarcă o corelație negativă. Această constatare este coroborată și de rezultatele 
chestionarului adresat fermierilor (a se vedea figura 24 din anexă). Întrucât plățile 
directe oferă un tampon care poate absorbi pierderile din producție, necesitatea de 
a contracta o asigurare este mai scăzută, deoarece riscul ar putea fi suportat la nivelul 
fermei10. Există însă alți factori care ar putea influența decizia unui fermier de a încheia 
o asigurare. O parte semnificativă din fermierii care primesc sprijin din partea UE 
exercită activitatea agricolă cu fracțiune de normă, în special în cazul micilor 
agricultori11. Aceasta le reduce expunerea la risc a fermelor, deoarece exercitarea altor 
activități oferă o sursă de venituri independentă de condițiile meteorologice și de 
prețurile produselor. 
 

                                                      
10 Un studiu realizat de Ecorys cu privire la gestionarea riscurilor a constatat o corelație 

neutră/negativă între plățile directe și instrumentele de gestionare a riscurilor (tabelul 5.6). 

11 Conform bazei de date aferente anchetei structurale în agricultură (FSS), peste 30 % din 
fermierii cu mai puțin de 5 ha exercită o altă activitate lucrativă. 



 17 

 

 

Figurile 4 și 5 – Ponderea ajutorului decuplat în venitul fermierilor UE și 
procentul de fermieri care dispun de o asigurare, în funcție de 
dimensiunea economică a fermei 

 
 

*  În 2015, această valoare minimă a variat între statele membre de la 2 000 de euro/an la 25 000 de 
euro/an. 

Notă: dimensiunea economică a fermei este reprezentată de valoarea anuală medie exprimată în 
euro a producției comercializate. 
Venitul fermierilor este reprezentat de valoarea adăugată netă pe exploatație. 
Populația agricolă din RICA este de 4,7 milioane de ferme, din care 2,9 milioane (63 %) au 
o producție anuală comercializată mai mică de 25 000 de euro, iar pentru 1,7 milioane de ferme 
(35 %), această producție se situează între 25 000 și 500 000 de euro și, pentru 0,1 milioane de 
ferme (2 %), această producție este mai mare de 500 000 de euro. 
2,1 milioane de ferme care beneficiază de plăți directe au o dimensiune economică prea mică 
pentru a fi incluse în populația RICA. 

Sursa: date ale Rețelei de informații contabile agricole (RICA) pentru 2016. 

22 În cazul fermelor cu o dimensiune economică mai mare, ponderea veniturilor 
agricole în veniturile lor globale este mai mare. Cu cât este mai mare ponderea 
agriculturii în veniturile totale (în cazul fermierilor cu o suprafață mai mare de 20 de 
hectare, majoritatea exercită activitatea agricolă cu normă întreagă12), cu atât este mai 
mare măsura în care se recurge la asigurări (a se vedea figura 24 din anexă).  

                                                      
12 Document de informare – „Viitorul PAC”, martie 2018. 
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PAC promovează din ce în ce mai mult măsurile de prevenire 

23 Măsurile de prevenire (a se vedea punctul 05) pot spori reziliența fermierilor prin 
reducerea expunerii lor la riscuri și prin adaptarea producției la noi riscuri. Strategiile 
de prevenire și de adaptare pot facilita continuarea producției după ce survine, de 
exemplu, un fenomen climatic.  

Măsurile eficace de prevenire pot limita pierderile din producție  

24 Având în vedere impactul schimbărilor climatice, măsurile care încurajează 
reziliența, inclusiv pregătirea pe termen lung (adaptarea la noile condiții) sunt 
importante. Caseta 1 ilustrează modul în care s-a modificat percepția riscurilor de 
secetă în Australia. 

Caseta 1 – De la un model de răspuns la situații de urgență la un 
model bazat pe pregătire și pe gestionarea riscurilor 

În Australia, pe măsură ce secetele au devenit mai frecvente, autoritățile publice 
au încetat să considere acest fenomen ca fiind unul excepțional. Într-un raport 
oficial recent, s-a concluzionat că este important „să se renunțe la modelul bazat 
pe răspuns la situații de urgență, care presupune acordarea de asistență în caz de 
secetă și determinarea eligibilității pentru această asistență, și să se treacă la 
măsuri care încurajează pregătirea și o gestionare a riscurilor”13. 

Noul acord național în materie de secetă14 recunoaște necesitatea de a ajuta 
întreprinderile agricole și comunitățile agricole să gestioneze schimbările climatice 
și variabilitatea climei și să se pregătească pentru a le face față. Acordul pune 
accentul, în toate jurisdicțiile, pe măsuri vizând încurajarea practicilor de 
gestionare a riscurilor și consolidarea pregătirii pe termen lung și a rezilienței.  

25 Rotația culturilor, utilizarea unor culturi adaptate/mai rezistente și economiile au 
fost invocate ca cele mai frecvente trei măsuri de prevenire luate în considerare de 
fermierii intervievați de Curte (a se vedea figura 22 din anexă). Rotația culturilor face 
parte din bunele practici agricole, deoarece are un impact pozitiv asupra fertilității 
solului și contribuie la combaterea buruienilor, a bolilor și a dăunătorilor. 

                                                      
13 Review of the inter-governmental agreement on national drought programme reform. 

14 12 decembrie 2018. 
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26 Actualmente, plățile directe către fermierii mai mari prevăd o cerință de 
diversificare a culturilor (prin intermediul plăților pentru înverzire, un nou tip de plată 
directă introdus în 2013 cu scopul de a îmbunătăți performanța de mediu a PAC). În 
noile propuneri privind PAC, plățile directe ar putea impulsiona rotația culturilor și ar 
putea spori, indirect, reziliența fermelor, cu condiția ca:  

— standardele naționale stabilite de statele membre să fie suficient de ambițioase15; 

— fermierii să respecte cerințele aferente bunelor condiții agricole și de mediu; 

— să se obțină schimbări reale în comportament.  

Curtea a semnalat, în trecut, că, adeseori, înverzirea nu conduce la schimbări de 
comportament16. 

27 Riscurile sanitare reprezintă un domeniu în care prevenirea cu succes limitează 
necesitatea unei intervenții ex post. Autoritățile publice (ale UE și ale statelor membre) 
sunt puternic implicate în combaterea riscurilor legate de bolile animalelor, recurgând 
la măsuri ex ante precum prevenția (inclusiv eradicarea), monitorizarea și 
instrumentele de gestionare a riscurilor. Se depun eforturi semnificative ex ante astfel 
încât să se evite costurile potențial ridicate și consecințele negative ale măsurilor 
ex post (de exemplu, criza legată de encefalopatia spongiformă bovină a avut un cost 
pentru UE de peste 5 miliarde de ECU în perioada 1996-1998). Deși aceste eforturi au 
avut un impact pozitiv semnificativ, o serie de studii independente au estimat că 
cheltuielile publice efectuate pentru compensațiile pentru bolile animalelor și ale 
plantelor au reprezentat pentru statele membre ale UE, în perioada 2010-2014, un 
cost în valoare de o jumătate de miliard de euro anual17.  

                                                      
15 A se vedea Avizul nr. 7/2018 al Curții de Conturi Europene referitor la propunerile Comisiei 

de regulamente privind politica agricolă comună pentru perioada de după 2020, 
punctele 55-58 și caseta 6. 

16 A se vedea Raportul special nr. 21/2017 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Înverzirea: 
o schemă de sprijin pentru venit mai complexă, însă ineficace deocamdată din punctul de 
vedere al impactului asupra mediului”, punctele 26-57. 

17 Estimări prezentate de Bardaji și Garrido (2016) în EU Agricultural Markets Brief din 
septembrie 2017, tabelul 2. 
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Nu este posibil să se evalueze încă măsura în care noile instrumente disponibile cresc 
reziliența fermierilor la riscurile de preț 

28 În opinia Comisiei18, contractele la termen de tip forward și contractele futures 
sunt instrumente menite să combată riscurile de preț. Contractele forward s-au plasat 
pe locul patru în rândul măsurilor de prevenire menționate cel mai frecvent de către 
fermierii intervievați de Curte (a se vedea figura 22 din anexă). 

29 În temeiul cadrului juridic al UE, statele membre pot solicita fie utilizarea unor 
contracte obligatorii, fie o ofertă scrisă pentru un contract din partea primului 
cumpărător către producător19. Componenta agricolă a Regulamentului Omnibus20 
a introdus modificări în cadrul legislativ. În prezent, acest regulament oferă 
producătorului dreptul de a solicita un contract scris între părți și/sau o ofertă scrisă de 
contract din partea cumpărătorilor. În aprilie 2019, a intrat în vigoare o directivă 
pentru a se interzice anumite practici comerciale neloiale în cadrul lanțului alimentar 
(și anume, modificările unilaterale ale contractului aduse de cumpărător)21. Este încă 
prea devreme pentru a se evalua impactul acestor modificări recente.  

30 Pilonul II al PAC poate sprijini instrumente de stabilizare a veniturilor care oferă 
compensații fermierilor în cazul unei „scăderi drastice” a veniturilor. Regulamentul 
Omnibus a redus pragul pentru compensare prin intermediul asigurărilor de la 30 % 
reprezentând pierderi din producție la 20 % și a prevăzut posibilitatea unui instrument 
sectorial de stabilizare a veniturilor (de exemplu, un instrument de stabilizare 
a veniturilor specific pentru sectorul cerealelor). Deocamdată, niciun instrument de 
stabilizare a veniturilor sprijinit de UE nu este însă operațional.  

31 În cazul unei volatilități semnificative a prețurilor, plățile directe, măsurile de 
intervenție pe piață și măsurile excepționale împotriva perturbărilor pieței rămân cele 
mai importante instrumente prin care UE vine în sprijinul fermierilor. 

                                                      
18 Risk management schemes in EU agriculture, septembrie 2017. 

19 A se vedea articolul 148 pentru sectorul laptelui și articolul 168 din Regulamentul (UE) 
nr. 1308/2013 pentru alte sectoare, cu excepția zahărului. 

20 Regulamentul (UE) 2393/2017 al Parlamentului European și al Consiliului. 

21 Directiva (UE) 2019/633 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul 
lanțului de aprovizionare agricol și alimentar. 
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Există unele suprapuneri între instrumentele UE 

32 Atât pilonul I, cât și pilonul II prevăd scheme de sprijin pentru asigurări din partea 
UE. În cazul sectorului vitivinicol și al sectorului fructelor și legumelor, aceste scheme 
se suprapun. Sprijinul pentru fonduri mutuale și sprijinul pentru asigurări sunt 
complementare numai atunci când sunt acoperite riscuri diferite. Măsurile 
excepționale declanșate ca reacție la probleme specifice cauzate de evenimente 
extreme pot să nu fie în concordanță cu strategia de promovare a utilizării într-o mai 
mare măsură a instrumentelor de gestionare a riscurilor, cum ar fi asigurările. 
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O complementaritate între asigurări și fonduri mutuale există numai atunci când sunt 
acoperite riscuri diferite 

33 În cadrul pilonului I al PAC, din 2009 este eligibil pentru finanțare un sprijin 
pentru fonduri mutuale în cadrul programelor operaționale pentru sectorul fructelor și 
legumelor și în cadrul programelor naționale pentru sectorul vitivinicol, dar această 
finanțare nu a fost absorbită. În cadrul pilonului II, finanțarea disponibilă pentru 
fonduri mutuale a fost utilizată într-o foarte mică măsură (a se vedea punctul 43). 

34 Gradul redus în care se recurge la fonduri mutuale se explică parțial prin 
complexitatea mai ridicată a acestui instrument. Pentru a putea funcționa, este 
necesar ca un număr suficient de fermieri să subscrie la un fond mutual. De exemplu, 
în Italia, numărul minim de fermieri care trebuie să adere la un fond mutual este de 
700. Această complexitate poate „incita fermierii să apeleze la alte instrumente 
disponibile pentru gestionarea riscurilor, în special la asigurări”22. Doar în cazul în care 
fondurile mutuale acoperă alte riscuri care nu sunt acoperite de asigurări, aceste două 
instrumente sunt complementare. În Franța, sprijinul UE pentru asigurări este limitat la 
„asigurarea recoltelor”, care acoperă numai riscurile climatice pentru culturi, în timp ce 
Fondul mutual național, care primește sprijin din partea UE, acoperă bolile animalelor 
și ale plantelor și incidentele de poluare. 

Recurgerea în mod inadecvat la măsuri excepționale poate reduce stimulentul de 
a utiliza instrumente de gestionare a riscurilor 

35 Incertitudinea cu privire la circumstanțele care pot declanșa adoptarea unor 
măsuri de criză influențează percepția fermierilor în ceea ce privește limitele între care 
se situează propriile responsabilități în materie de gestionare a riscurilor. Cu cât se 
acordă mai frecvent ajutoare publice în timpul sau după producerea unei „crize”, cu 
atât scade stimulentul pentru fermieri de a atenua riscurile prin recurgerea la 
instrumente de gestionare a riscurilor, cum ar fi asigurările23. 

                                                      
22 EU Agricultural Markets Brief din septembrie 2017. 

23 Potrivit OCDE, intervenția publică ex post „face parte din sistemul de gestionare a riscurilor 
pe care fermierii îl iau în calcul atunci când își planifică propriile decizii și strategii”. A se 
vedea documentul intitulat Managing risks in agriculture: a holistic approach, 2009, OCDE. 
A se vedea, de asemenea, documentul Risk management schemes in EU agriculture, 
septembrie 2017, secțiunea 3. 
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36 De exemplu, în 2018, Comisia a aprobat un regulament de punere în aplicare care 
viza să finanțeze o măsură în cadrul PAC de sprijinire a fermierilor afectați de inundații 
și de precipitații abundente la sfârșitul anului 2017 în anumite zone din Lituania, 
Letonia, Estonia și Finlanda. Fermierii erau eligibili dacă pierduseră cel puțin 30 % din 
suprafața lor consacrată semănăturilor de iarnă și nu beneficiaseră, pentru aceeași 
pierdere, de niciun fel de ajutoare naționale sau de asigurări [Regulamentul de punere 
în aplicare (UE) 108/2018 al Comisiei – s-au alocat 15 milioane de euro, repartizați în 
funcție de numărul de hectare afectate, astfel: 9,12 milioane de euro pentru Lituania, 
3,46 milioane de euro pentru Letonia, 1,34 milioane de euro pentru Estonia și 
1,08 milioane de euro pentru Finlanda]. Fermierii care contractaseră o asigurare 
împotriva acestui risc nu erau deci eligibili pentru a primi compensație pentru 
pierderile lor din producție. Astfel de criterii îi pot descuraja pe fermieri, în viitor, să 
contracteze asigurări.  

37 Pe de altă parte, implicarea Comisiei în criza din 2018 provocată de secetă a fost 
în concordanță cu strategia sa de dezvoltare a instrumentelor de gestionare 
a riscurilor. Comisia nu a instituit măsuri (ex post) suplimentare, ci s-a folosit mai 
degrabă de flexibilitatea instrumentelor preexistente. Această abordare a implicat, în 
special, derogări de la normele privind înverzirea și de la cele de mediu, derogări care 
le-au permis fermierilor să cosească iarba sau să pască vitele în zone care altfel ar fi 
fost lăsate în pârloagă. Ea este în concordanță cu mai multe strategii naționale din 
șapte state membre (Austria, Italia, Franța, Grecia, Țările de Jos, Spania și Slovenia), 
strategii care vizează să orienteze cheltuielile publice de la măsurile ex post la cele 
ex ante (prevenție și sprijin pentru instrumente de gestionare a riscurilor). 
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Propunerile Comisiei de reformă a PAC urmăresc să consolideze sprijinul pentru 
instrumente de gestionare a riscurilor pentru care este deja disponibil un sprijin 
național 

38 Pentru perioada actuală, 17 state membre au decis să nu implementeze 
instrumente de gestionare a riscurilor în cadrul pilonului II (sprijin pentru asigurări și 
pentru fonduri mutuale). 8 dintre ele consideră că instrumentele lor actuale de 
gestionare a riscurilor sunt satisfăcătoare. 7 dintre statele membre care nu au 
implementat instrumente de gestionare a riscurilor în cadrul pilonului II (a se vedea 
punctul 10) instituiseră un sprijin național pentru primele de asigurare, iar 2 dispuneau 
de un sistem de asigurare național obligatoriu24. 

39 În noile sale propuneri privind PAC, Comisia propune să oblige statele membre să 
pună la dispoziție sprijin din partea UE pentru instrumente de gestionare a riscurilor25. 
Sondajul realizat de Curte în rândul statelor membre relevă că 11 state nu sunt de 
acord cu această propunere, mai multe dintre ele invocând principiul UE al 
subsidiarității pentru a justifica recurgerea la propriul sistem național de sprijin.  

                                                      
24 Grecia și Cipru. 

25 Cf. COM(2018) 392, articolul 70. 
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În ceea ce privește instrumentele de gestionare a riscurilor, cea 
mai mare parte a sprijinului UE este consacrată asigurărilor, dar 
absorbția acestor finanțări este redusă și neuniformă 

40 Având în vedere că sprijinul UE este concentrat pe asigurări (a se vedea 
tabelul 3), Curtea s-a axat pe acest aspect, în cadrul ambilor piloni ai PAC. A fost 
examinat modul în care este gestionat sprijinul acordat de UE pentru asigurări și a fost 
evaluată utilizarea de către fermieri a asigurărilor.  

41 Mai mult de o treime din fermieri recurg la asigurări. Dintre fermierii asigurați, 
aproximativ 8 % sunt sprijiniți de UE în cadrul pilonului II (în principal prin asigurarea 
recoltelor). Fermierii care plătesc pentru asigurare din fonduri proprii și din fonduri 
naționale sunt mai numeroși decât cei care apelează la fonduri UE în acest scop.  

Instrumentele UE de gestionare a riscurilor au fost utilizate într-o măsură 
redusă și neuniformă 

42 Așa cum s-a menționat la punctul 39, statele membre manifestă doar un interes 
limitat de a utiliza fonduri UE pentru instrumentele de gestionare a riscurilor. 17 state 
membre nu au intenția de a solicita sprijin pentru instrumentele de gestionare 
a riscurilor în cadrul pilonului II. 

43 Tabelul 3 prezintă cele trei instrumente ale UE de gestionare a riscurilor și arată 
că, în cazul celor 11 state membre participante, cea mai mare parte a sprijinului este 
consacrată asigurărilor. Doar 3 state membre (Franța, Italia și Portugalia) oferă sprijin 
din partea UE pentru fonduri mutuale și două state membre (Italia și Ungaria) oferă 
sprijin din partea UE pentru fonduri mutuale pentru stabilizarea veniturilor. Pentru 
perioada 2014-2020, 91 % din cheltuielile planificate pentru instrumente de gestionare 
a riscurilor sunt legate de asigurări. 
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Tabelul 3 – Instrumentele de gestionare a riscurilor din cadrul pilonului II 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza legislației și a datelor Comisiei, martie 2019. 

44 Figura 6 indică statele membre care oferă sprijin pentru asigurări.  

Instrument Riscuri acoperite

Pragul de 
declanșare a 
compensației Contribuția publică

Cheltuielile 
publice 

planificate
2014-2020 (în 

milioane de euro) 

M17.1 Asigurări
pierderi din 
producție 
> 20 %

până la 70 % din prima de 
asigurare

2 317

M17.2 Fonduri mutuale
pierderi din 
producție 
> 30 %

125

Fond mutual sectorial
scădere 
> 20 % a 
veniturilor

Fond mutual nesectorial
scădere 
> 30 % a 
veniturilor

116

fenomene climatice 
nefavorabile, boli ale 

animalelor și ale 
plantelor, infestări cu 

dăunători și 
incidente de mediu

 până la 70 % din
► costurile administrative 
aferente creării fondului 
mutual și din dobânzile 
percepute pentru 
împrumuturile comerciale 
contractate de fondul 
mutual
► compensația plătită de 
fondul mutual
► suplimentarea 
cuantumului plăților anuale 
în fond
► capitalul subscris inițial 
al fondului

M17.3 
Instrumentul 
de stabilizare 
a veniturilor

scăderea drastică a 
veniturilor fermierilor
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Figura 6 – Harta sprijinului acordat pentru asigurări în UE 

 
Notă: în Germania, Cipru și Slovacia, se oferă doar într-o măsură redusă sprijin din partea UE 

pentru asigurări în cadrul pilonului I. 

Sursa datelor: Curtea de Conturi Europeană. 

45 Tabelul 4 arată că, chiar și în statele membre care propun această schemă din 
partea UE, gradul de utilizare este scăzut. Franța, Ungaria, Letonia și Italia au cea mai 
mare proporție de fermieri care sunt asigurați cu sprijin din partea UE.  
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Tabelul 4 – Cheltuielile publice și numărul de fermieri asigurați în cadrul 
schemei UE (din cadrul pilonului II) în 2017 

 
Notă: Belgia, Estonia și România nu au efectuat încă astfel de cheltuieli. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor comunicate Comisiei de statele membre și 
a datelor din RICA, martie 2019. 

46 Figura 7 arată că:  

— sprijinul din partea UE ajunge la o proporție foarte mică din totalul fermierilor din 
UE; 

— peste 90 % din fermierii care contractează asigurări o fac fără să beneficieze de 
sprijin din partea UE în acest sens.  

Stat 
membru

Cheltuielile publice 
(în milioane de euro)

Numărul de 
fermieri asigurați 
cu sprijin din 
partea UE 

Franța 100 57 996 19
Ungaria 25 15 708 15
Letonia 5 2 300 9
Italia 110 41 076 8
Țările de Jos 27 2 012 4
Portugalia 26 3 793 4
Croația 4 1 953 2
Lituania 2 402 1
Total UE 299 125 240 3

Procentul 
fermelor 
asigurate cu 
sprijin din 
partea UE 
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Figura 7 – Fermierii care sunt sprijiniți cu fonduri UE în raport cu diferite 
populații agricole, în milioane 

 
Notă: populația agricolă din RICA reprezintă doar fermele care sunt mai mari decât o anumită 

dimensiune economică, în timp ce ancheta structurală în agricultură vizează să acopere toate 
exploatațiile, inclusiv pe cele foarte mici. Cercurile nu se suprapun în totalitate, întrucât 
populațiile agricole sunt diferite. Curtea consideră că, întrucât fermierii din ancheta structurală 
în agricultură care sunt excluși din RICA sunt mici fermieri, ei tind să se asigure în mai mică 
măsură și că majoritatea fermierilor care contractează o asigurare cu sprijin din partea UE 
aparțin populației agricole asigurate din RICA. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor din RICA, decembrie 2018. 

47 Asigurarea mono-risc, în principal împotriva riscului de grindină, există încă din 
secolul al XIX-lea și este forma cea mai utilizată de asigurare. Introdusă mai recent, 
asigurarea multi-risc (18 riscuri în Franța și până la 11 riscuri în Italia) este mai puțin 
răspândită și a fost dezvoltată în principal cu sprijin public. Comisia lasă la latitudinea 
statelor membre să decidă ce tip de asigurare doresc să sprijine (mono-risc și/sau 
multi-risc).  
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48 Curtea a constatat că, în Franța (2017), au fost asigurate împotriva grindinei 
5,2 milioane de hectare (în principal fără sprijin), iar 4,7 milioane de hectare au fost 
acoperite de asigurări multi-risc care au beneficiat de sprijin din partea UE, ceea ce 
înseamnă că 36 % din suprafața agricolă utilizată era acoperită de o asigurare. În 
Germania, erau asigurate împotriva grindinei aproximativ 8 milioane de hectare (48 % 
din suprafața agricolă utilizată)26, în principal fără sprijin public27.  

49 Valoarea adăugată europeană este valoarea pe care o aduce o acțiune întreprinsă 
de UE (prin politici, regulamente, instrumente juridice și fonduri ale UE) în plus față de 
valoarea care ar fi fost altfel generată de statele membre dacă ar fi acționat individual. 
Gradul scăzut de utilizare a sprijinului oferit pentru asigurări în cadrul pilonului II și 
numărul mare de fermieri care aleg să plătească mai degrabă pentru o asigurare 
mono-risc decât pentru o asigurare multi-risc subvenționată ridică semne de întrebare 
cu privire la valoarea adăugată pe care o aduce sprijinul oferit de UE pentru asigurări. 

Comisia nu colectează informații relevante cu privire la utilizarea 
sistemelor de gestionare a riscurilor 

50 Comisia a stabilit un singur indicator de rezultat general pentru sistemele de 
gestionare a riscurilor: „procentajul exploatațiilor care participă la sisteme de 
gestionare a riscurilor”. Acesta se referă la două măsuri din cadrul pilonului II: 
măsura 17 și măsura 5. Măsura 17 acoperă sprijinul pentru asigurări, fonduri mutuale 
și instrumente de stabilizare a veniturilor, iar măsura 5 acoperă sprijinul pentru 
refacerea potențialului de producție agricolă și pentru măsurile de prevenire. Întrucât 
acoperă activități multiple, indicatorul nu poate reflecta fiecare activitate în mod 
corespunzător. 

                                                      
26 Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, Landwirtschaftliche 

Mehrgefahrenversicherung für Deutschland, noiembrie 2016. 

27 Pilonul I furnizează sprijin pentru asigurări în sectorul fructelor și legumelor (2,6 milioane de 
euro/an) și în sectorul vitivinicol (0,164 milioane de euro/an). 
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51 În Franța, de exemplu, acest indicator acoperă peste 99 % din ferme, reflectând 
obligativitatea de a adera la fondul mutual național. Astfel, indicatorul maschează 
ponderea mult mai scăzută a fermierilor care contractează o asigurare cu sprijin din 
partea UE, care au aderat la un fond mutual pentru stabilizarea veniturilor sau care au 
refăcut potențialul de producție agricolă. În Italia, gradul de acoperire al aceluiași 
indicator este mai mic de 5 % și reflectă în principal ponderea fermierilor care au 
încheiat o asigurare sprijinită de UE.  

52 Franța și Italia dispun și de indicatori naționali privind numărul de hectare și 
valoarea capitalului asigurat. Aceștia oferă o perspectivă mai revelatoare asupra 
măsurii în care sectorul agricol apelează la instrumente de gestionare a riscurilor (cu 
alte cuvinte, indicatorii măsoară realizări). Un indicator de rezultat util ar măsura 
impactul pe care îl au asigurările asupra stabilității veniturilor. 

Pentru sprijinirea asigurărilor sunt necesare sisteme de gestionare 
complexe 

53 Sistemele și procesele instituite de autoritățile naționale pentru gestionarea 
furnizării de sprijin public pentru asigurări (pilonul I și II) sunt complexe. Deși 
acoperirea prin asigurări se furnizează unui număr relativ mic de fermieri, numărul 
contractelor de asigurare care trebuie să fie administrate în fiecare an este 
considerabil (140 000 în Italia și 70 000 în Franța). Un fermier poate avea mai multe 
contracte de asigurare. Prin urmare, numărul total de contracte este mai mare decât 
numărul de fermieri asigurați. Caseta 2 ilustrează sistemul instituit de Italia pentru 
gestionarea sprijinului pentru asigurări; acesta implică doi intermediari (Condifesa și 
CAA) care oferă asistență fermierilor. Deși aderarea la acești intermediari nu este 
obligatorie, complexitatea sistemului este de așa natură încât peste 95 % din fermieri 
aderă și plătesc pentru serviciile pe care le oferă intermediarii. Conform estimărilor 
Curții, costurile legate în mod specific de această măsură pe care le plătesc fermierii 
italieni entităților private pentru a le facilita accesul la sprijin se ridică la cel puțin 
2,8 milioane de euro pe an. 
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Caseta 2 – Procesul administrativ pentru sprijinul pentru asigurări în 
Italia  

 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor furnizate de autoritățile italiene. 
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54 Sondajul realizat de Curte în rândul statelor membre a indicat că, dintre cele 17 
care nu au aplicat măsura 17, 5 au luat decizia de a nu oferi sprijin pentru asigurări din 
cauza costurilor și a sarcinii administrative implicate. 

Asigurările au un impact pozitiv asupra stabilității veniturilor, dar 
impactul pe care îl are sistemul de sprijin din partea UE pentru asigurări 
este mai puțin clar 
Fermierii care au asigurare au o stabilitate mai mare a veniturilor și probabilitatea ca 
aceștia să primească despăgubiri mai devreme este mai mare 

55 Curtea a comparat evoluția veniturilor agricole între 2014 și 2016 pentru fermierii 
asigurați în raport cu fermierii care nu sunt asigurați, indiferent dacă acești fermieri au 
primit sau nu fonduri din partea UE. Pentru a evalua variația venitului (reprezentat de 
valoarea adăugată netă pe exploatație) pe parcursul acestei perioade, Curtea a utilizat 
abaterea standard (dispersia venitului între ani). Cu cât este mai scăzută abaterea 
standard, cu atât este mai stabil venitul. Figura 8 ilustrează faptul că, indiferent de 
tipul de fermă, veniturile fermierilor care au asigurare variază în mai mică măsură 
decât cele ale fermierilor neasigurați. 

Figura 8 – Variația veniturilor (în %) fermelor din UE în funcție de 
dimensiunea economică a fermei (între 2014 și 2016) 

 
Sursa: analiza Curții de Conturi Europene, pe baza datelor din RICA. 
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56 În Franța și în Italia, plata despăgubirilor de la societățile de asigurări are loc în 
cursul anului în care a avut loc evenimentul climatic. În Italia, contractele de asigurare 
îi obligă pe asigurători să plătească despăgubirile înainte de sfârșitul anului. Acest lucru 
îi ajută pe fermieri să își gestioneze fluxul de numerar și le facilitează continuarea 
activității. Curtea a constatat că acordarea compensațiilor pentru evenimente din 2018 
prin intermediul unor măsuri ex post adoptate de autoritățile publice a durat mai mult 
și va fi finalizată abia în 2019. 

Sprijinul din partea UE pentru asigurări este concentrat în sectorul vitivinicol  

57 În cele două state membre care apelează cel mai mult la sprijinul oferit de UE 
pentru asigurări, Curtea a observat o concentrare a sprijinului din partea UE în sectorul 
vitivinicol. În Italia, sectorul vitivinicol dispune de două canale prin care se poate primi 
sprijin pentru asigurări (a se vedea punctul 32). În 2015, acest sector a beneficiat de 
aproape o treime din totalul sprijinului public pentru asigurări. În Franța, suprafața 
viticolă asigurată cu sprijin din partea UE a crescut, depășind, în 2017, un sfert din 
suprafața viticolă totală. Capitalul asigurat în sectorul vitivinicol poate ajunge la 
115 000 de euro/ha, în timp ce valoarea medie a capitalului asigurat pe hectar în 
sectorul agricol din Franța a fost de 1 649 de euro/ha în 201728. Cu cât capitalul 
asigurat este mai ridicat, cu atât prima este mai mare și cu atât nivelul sprijinului public 
este mai ridicat. 

58 Statele membre care pun la dispoziția fermierilor sprijin din partea UE pentru 
asigurări nu au obligația de a fi selective29. De exemplu, unul dintre beneficiarii 
selectați de Curte pentru examinarea documentară este un actor la nivel mondial în 
sectorul vitivinicol, cu plantații viticole în întreaga lume, cu active estimate în sectorul 
vitivinicol de 600 de milioane de euro și cu o cifră de afaceri anuală estimată la 50 de 
milioane de euro. Având în vedere suma pe care o investesc anumiți beneficiari, 
capacitatea lor financiară și profilul lor de risc, este probabil ca aceștia să își fi asigurat 
producția și în lipsa subvențiilor; se creează astfel un efect de balast. Curtea a semnalat 
în trecut faptul că sprijinul oferit de UE pentru asigurări este expus la un efect de 
balast30.  

                                                      
28 Calcul bazat pe cifre furnizate de Ministerul Agriculturii din Franța. 

29 A se vedea articolul 49 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. 

30 Raportul special nr. 10/2013 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Politica agricolă 
comună: ajutorul specific prevăzut la articolul 68 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al 
Consiliului este conceput și implementat în mod corespunzător?”, punctul 44. 
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Despăgubirile pot afecta comportamentul fermierilor 

59 Așa cum se arată în caseta 3, fermierii care sunt asigurați pot să nu aibă un 
stimulent suficient pentru a aplica un model de afaceri mai rezilient. Atunci când știu 
că vor primi o compensație din partea asigurărilor în cazul în care cultura lor eșuează, 
fermierii pot să considere că este mai puțin important să investească în cultivarea unor 
culturi rezistente și pot să aibă deci mai puține stimulente pentru a le diversifica. În 
mod frecvent, societățile de asigurări le solicită clienților să întreprindă anumite acțiuni 
de atenuare și pot reduce astfel acest hazard. Dispoziția legală aferentă pilonului I face 
referire la această practică, dar pentru pilonul II nu există nicio dispoziție care să 
reducă expunerea la acest risc. 

Caseta 3 – Fermierii care sunt asigurați sunt mai puțin adaptabili la 
condiții extreme  

În Statele Unite ale Americii, unde asigurarea recoltelor este larg răspândită și 
este, de asemenea, sprijinită cu fonduri publice, un anumit studiu a demonstrat că 
culturile de porumb și de soia care beneficiază de o asigurare sunt mult mai 
sensibile la condiții de căldură extremă decât culturile neasigurate (mai precis, au 
o productivitate mai scăzută).  

Studiul a concluzionat că sensibilitatea culturilor asigurate demonstrează faptul că 
fermierii asigurați au o capacitate mai redusă/un stimulent mai scăzut de a se 
adapta la condiții extreme, deoarece se bazează pe compensația plătită de 
asigurări31. 

Control insuficient asupra unora dintre măsurile excepționale 

60 Articolul 219 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 dă Comisiei posibilitatea de 
a lua măsuri excepționale pentru a reacționa la „amenințările de perturbare a pieței 
cauzate de majorări sau reduceri semnificative de preț pe piețele interne ori externe 
sau la alte evenimente și circumstanțe care perturbă sau amenință să perturbe piața 
într-un mod semnificativ”. Curtea a examinat dacă măsurile excepționale care au 
abordat problema perturbărilor semnificative ale pieței pentru sectorul fructelor și 
legumelor au fost direcționate în mod corespunzător și dacă operațiunile de retragere 
funcționaseră în mod eficient. În acest sens, Curtea s-a axat pe acțiunile întreprinse pe 
piețele fructelor și legumelor după „interdicția impusă de Rusia” (a se vedea 
punctul 09).  

                                                      
31 Francis Annan și Wolfram Schlenker, Federal Crop Insurance and the disincentive to adapt 

to extreme heat, 2015. 
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61 În urma acestei interdicții, considerată ca o amenințare pentru piață, Comisia 
a instituit măsuri excepționale pentru sectorul fructelor și legumelor. Cheltuielile 
pentru aceste măsuri excepționale în perioada 2014-2018 s-au ridicat la 513 milioane 
de euro, ceea ce corespunde unui volum de 1,8 milioane de tone de produse retrase. 
Măsurile au implicat retragerea de pe piață, prin intermediul diferitor opțiuni, 
a fructelor și legumelor afectate de interdicția impusă de Rusia (a se vedea figura 9). 
Opțiunea principală de retragere a fost distribuirea gratuită (reprezentând 60 % din 
cantitățile retrase și peste 86 % din suma plătită). 

Figura 9 – Opțiunile de retragere și ponderea lor respectivă în sprijinul 
acordat de UE 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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62 În figurile 10 și 11 sunt indicate principalele produse retrase și repartizarea 
geografică a distribuirii gratuite. 

Figurile 10 și 11 – Sume acordate cu titlu de sprijin în cadrul sistemelor 
de distribuire gratuită, pe produse și pe state membre (în milioane de 
euro) 

 

 
Sursa: DG AGRI, octombrie 2018. 
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UE nu a stabilit parametri obiectivi pentru a se analiza oportunitatea 
utilizării măsurilor excepționale 

63 Conceptul de perturbare a pieței este destul de general și nu este aprofundat în 
legislația UE. Inexistența unor criterii specifice conferă o marjă largă de apreciere 
pentru circumstanțele în care ar trebui să se aibă în vedere utilizarea măsurilor 
excepționale. În contextul interdicției impuse de Rusia, Comisia a declanșat măsuri 
excepționale prin intermediul a șapte regulamente delegate care fac referire la riscul 
de perturbare a pieței (913/2014; 932/2014, 1031/2014, 1371/2014, 1369/2015, 
921/2016 și 1165/2017). Continuarea măsurilor nu se fundamenta însă pe o evaluare 
care să determine că pierderile depășeau un anumit prag. 

64 Atunci când a stabilit nivelul sprijinului din partea UE, Comisia a luat în 
considerare datele referitoare la producție și la export din cei trei ani care au precedat 
interdicția impusă de Rusia (2011-2013). Comisia nu a avut în vedere existența unor 
debușee comerciale alternative, cum ar fi alte piețe externe sau piața intra-UE, decât 
în al treilea an al interdicției. 

65 Mai mult de jumătate din sprijinul UE a fost pentru mere, atât din punctul de 
vedere al valorii sprijinului, cât și din cel al cantităților retrase. Figura 12 arată că, în 
timpul interdicției impuse de Rusia, exporturile intra-UE și extra-UE au crescut în 2014 
și în 2015 și, per total, s-au menținut peste media anterioară interdicției. Pierderea 
pieței ruse a fost compensată de alte piețe din afara UE. În consecință, figura 13 arată 
că valoarea exporturilor de mere intra-UE și extra-UE a rămas, în general, stabilă, 
înregistrând doar o ușoară scădere în 2014 (-4 % în comparație cu media pentru 
perioada 2011-2013). Scăderea înregistrată în 2014 în valoarea totală a exporturilor 
a fost mai mică decât scăderea din 2009, când nu a fost pusă în aplicare nicio măsură 
de urgență. 
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Figura 12 – Evoluția exporturilor de mere din UE, ca volum 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Eurostat, International trade in goods, 
ianuarie 2019.  
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Figura 13 – Evoluția exporturilor de mere din UE, ca valoare 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Eurostat, International trade in goods, 
ianuarie 2019. 

66 Această evoluție indică faptul că, pentru UE în ansamblu, „perturbarea pieței” 
merelor cauzată de interdicția impusă de Rusia a fost una limitată și nu a durat patru 
ani (care a fost durata măsurilor excepționale). Scăderea exporturilor directe către 
Rusia a fost compensată de creșterea exporturilor către alte destinații. 

S-au aplicat măsuri excepționale pentru produse în cazul cărora exista un excedent 
structural 

67 UE a aplicat măsuri excepționale și pentru a sprijini retragerea piersicilor și 
a nectarinelor. Costul retragerii de pe piață a piersicilor și a nectarinelor a reprezentat 
34 % din totalul operațiunilor de retragere pentru Spania și 45 % din acest total pentru 
Grecia. Primele regulamente delegate fac referire la interdicția impusă de Rusia, 
precum și la un dezechilibru între cerere și ofertă. „Nivelurile ridicate din punct de 
vedere sezonier ale ofertei de piersici și de nectarine și încetinirea consumului cauzată 
de condițiile meteorologice nefavorabile din perioada de vârf a recoltei au creat 
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o situație de piață dificilă”32. „Aceste măsuri excepționale au fost luate în principal 
pentru a răspunde situației specifice a sectoarelor piersicilor și nectarinelor”33. 

68 Figura 14 arată că producția de piersici și de nectarine este în creștere în Spania și 
în Grecia. Potențialul de producție al acestor țări este, de asemenea, în creștere, 
întrucât suprafața lor plantată a crescut cu 6 % și, respectiv, cu 20 % între 2006 și 2016. 
Italia, care a fost cel mai mare producător de piersici și de nectarine până în 2012 
(când a fost depășită de Spania), și-a redus suprafața plantată cu 30 %34 și și-a redus 
treptat producția. 

Figura 14 – Evoluția producției de piersici și de nectarine în Spania și în 
Grecia 

 
Sursa: date ale DG AGRI din Dashboard. 

69 Atunci când producția crește fără să existe o creștere corespunzătoare 
a consumului intern sau a exporturilor, rezultatul este o supraproducție structurală: 
livezile produc mai mult decât se poate absorbi prin consum și prin export. Scăderea 
constantă, în Spania, a consumului intern de piersici nu a fost compensată de 
o creștere a exporturilor35.  

                                                      
32 Regulamentul delegat (UE) nr. 913/2014, preambul, considerentul 1. 

33 Regulamentul delegat (UE) nr. 932/2014, preambul, considerentul 22. 

34 Sursa datelor: DG AGRI, Dashboard, 2017. 

35 Ministerio de agricultura, pesca y alimentación, Fruta de hueso: análisis de campaña 2018. 
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70 Figura 15 arată că, în cei patru ani în care au avut loc operațiuni de retragere în 
Spania și în Grecia, rata de retragere nu a fost redusă progresiv (ca o modalitate de 
eliminare treptată a măsurii), ci a reflectat mai degrabă nivelurile de producție.  

Figura 15 – Evoluția cantităților de piersici și de nectarine alocate pentru 
retragere 

 
Sursa: Comisia și regulamentele delegate. 

71 Concluzia Curții este că măsurile excepționale au fost declanșate, cel puțin parțial, 
de o problemă structurală legată de supraproducția de piersici/nectarine în Spania. 
Obiectivul măsurilor excepționale nu este de a aborda problema supraproducției 
structurale, ci mai degrabă de a face față perturbărilor pieței.  

Principiul „primul venit, primul servit” a încurajat o punere în aplicare rapidă, în 
detrimentul însă al unei direcționări adecvate a finanțării 

72 În urma regulamentului delegat din 201436, peste 85 % din sprijin (ca valoare și ca 
volum) a fost utilizat de Polonia și de Belgia, pe baza principiului „primul venit, primul 
servit”. În regulamentele ulterioare, s-au alocat cantități pentru retragere fiecărui stat 
membru. Figura 16 sugerează că stabilirea unor plafoane pentru fiecare stat membru 

                                                      
36 Regulamentul delegat (UE) 932/2014. 
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în locul aplicării principiului „primul venit, primul servit” a permis mai multor state 
membre să aibă acces la sprijin în conformitate cu necesitățile lor previzionate.  

Figura 16 – Volumele de produse retrase în baza diferitor regulamente, 
defalcare pe state membre37 

 

 
Sursa: datele DG AGRI privind punerea în aplicare a măsurilor excepționale, octombrie 2018. 

Sprijinul din partea UE pentru retragerea produselor în vederea 
distribuirii gratuite este costisitor 
Sprijinul din partea UE pentru piața merelor a depășit prețurile medii ale pieței care 
au fost înregistrate în anii precedenți 

73 Sprijinul pentru retragerile în vederea distribuirii gratuite este format din două 
componente: contribuția maximă pe tip de produs și costurile conexe destinate să 
compenseze cheltuielile de sortare, de ambalare și de transport. 

74 Cea mai mare parte din sprijinul furnizat prin opțiunea distribuirii gratuite a fost 
consacrată merelor, așa cum se arată în figura 10. Polonia a fost țara care a beneficiat 
cel mai mult de sprijinul din partea UE, atât din punctul de vedere al volumului, cât și în 
termeni monetari. 

                                                      
37 Regulamentele delegate (UE) 1031/2014, 2016/921 și 2017/1165. 
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75 În figura 17, se realizează o comparație între ajutorul pentru distribuire gratuită 
(care acoperă atât prețul produselor, 16,98 euro/100 kg, cât și costul pentru 
sortare/ambalare, 18,77 euro/100 kg) și prețul pieței practicat în Polonia pentru 
produsul sortat și ambalat38. Media trunchiată a prețurilor pieței pentru mere în ultimii 
cinci ani anteriori interdicției impuse de Rusia în Polonia era cu 10 % mai mică decât 
nivelul sprijinului acordat de UE, ceea ce înseamnă că producătorii de mere au 
beneficiat de o supracompensare. 

Figura 17 – Comparație între sprijinul pentru distribuire gratuită pentru 
mere și prețurile pieței din Polonia 

 
Sursa: DG AGRI. 

76 În primii trei ani de comercializare39 (2014/2015, 2015/2016 și 2016/2017), UE 
a plătit producătorilor polonezi de mere compensații în valoare totală de 200 de 
milioane de euro pentru 559 448 de tone de mere distribuite gratuit (estimările privind 
costurilor de transport au fost excluse), în timp ce prețurile medii ale pieței pentru 
acest volum de mere se ridicau la 182 de milioane de euro40.  

                                                      
38 Articolul 98 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 543/2011. 

39 Anul de comercializare este o perioadă de un an desemnată pentru a raporta o analiză 
a producției, a comercializării și a utilizării unui produs agricol. Campania agricolă pentru 
producția de mere începe în luna august a anului n și se termină în luna iulie a anului n+1. 

40 Media trunchiată a prețurilor pieței merelor din Polonia pentru anii de 
comercializare 2009/2010-2013/2014: 32,54 euro/100 kg. 
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Costuri disproporționat de mari suportate de UE pentru prelucrarea piersicilor și 
a nectarinelor  

77 Costul măsurilor de urgență pentru distribuirea gratuită de piersici și nectarine s-
a ridicat la 55 de milioane de euro. În cazul piersicilor și al nectarinelor, costurile de 
sortare și de ambalare reprezintă aproximativ 37 %, iar costurile de transport 13 %, 
astfel încât valoarea produselor retrase în sine constituie doar aproximativ 50 % din 
costul total. Aproximativ 48 de milioane de euro (87 %) au fost acordați producătorilor 
din Spania și din Grecia. 

78 Costul suportat de fond pentru un litru de suc destinat consumului de către 
persoanele aflate în dificultate a fost de până la 4,25 euro pe litru – de aproximativ 
patru ori mai mare decât costul unui litru de suc într-un supermarket. Acest cost era 
constituit din plăți pentru valoarea piersicilor și nectarinelor retrase de pe piață, 
pentru costurile de sortare și de ambalare și pentru costurile de transport, precum și 
din plăți pentru contribuții în natură către producătorii de sucuri. 

Nu există suficiente dovezi că produsele retrase sunt într-adevăr scoase 
de pe piață 

79 Dat fiind caracterul lor perisabil, piersicile și nectarinele retrase în vederea 
distribuirii gratuite pot fi prelucrate în anumite condiții. Produsul prelucrat (suc/nectar) 
este oferit gratuit persoanelor aflate în dificultate. Peste 94 % din piersicile și 
nectarinele pentru care s-a acordat sprijin în vederea distribuirii gratuite erau din 
Spania și din Grecia. Dintre cele 132 000 de tone retrase în vederea distribuirii gratuite 
în Spania și în Grecia, 99 000 de tone au fost transformate în nectar/suc. 

80 Pentru a acoperi costurile de prelucrare, producătorii de sucuri au păstrat cea mai 
mare parte din produsul prelucrat drept contribuție în natură, așa cum este permis în 
conformitate cu normele UE41. De exemplu, din dosarele Comisiei reiese că Spania 
a autorizat o rată de schimb de până la 11 kilograme de piersici livrate către 
producătorii de suc în schimbul unui litru de nectar de piersici, iar Grecia dispunea de 
o rată de schimb de până la 8,5 kilograme de piersici pentru un litru de nectar de 
piersici. A se vedea figura 18 pentru un exemplu de operațiune de retragere. În cele 
din urmă, cea mai mare parte din produsele retrase au fost reintroduse pe piață sub 
formă de suc, în timp ce doar o foarte mică parte a ajuns la persoanele aflate în 
dificultate. Faptul că se permite prelucrătorilor să rețină cea mai mare parte din 

                                                      
41 Conform articolului 80 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 543/2011. 
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cantitățile retrase plătite de fond ca și cum ar fi destinate consumului în stare 
proaspătă contravine obiectivului final al distribuirii gratuite. 

Figura 18 – Circuitul piersicilor și al nectarinelor retrase și prelucrate 
pentru distribuirea gratuită de suc în Grecia 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

81 Conform estimărilor Curții, cantitățile de piersici și de nectarine utilizate drept 
contribuție în natură în Grecia și în Spania reprezintă un cost pentru bugetul UE de 
34 de milioane de euro. Eficacitatea și eficiența distribuirii gratuite sunt compromise, 
deoarece o pondere de 62 % din costuri a acoperit această contribuție în natură, 
permițând produselor să revină pe piața sucurilor, în timp ce doar o pondere de 38 % 
a servit pentru a oferi suc proaspăt și fructe proaspete persoanelor aflate în dificultate. 
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82 Curtea a estimat, de asemenea, că piersicile și nectarinele reținute de către 
prelucrători cu titlu de contribuție în natură au reprezentat între 20 % și 25 % din 
cantitățile de piersici și nectarine cu care s-au aprovizionat aceștia în 
perioada 2014-2018 pentru a prelucra sucuri. Aproape un sfert din produsul brut al 
producătorilor de suc a fost primit de aceștia ca o contribuție în natură mai degrabă 
decât în urma unei achiziții.  

Trasabilitatea incompletă a anumitor produse retrase 

83 Acordarea ajutorului pentru „alte destinații” este condiționată de furnizarea de 
produse distilate exclusiv în scopuri energetice. În Italia, Curtea a constatat că 
controalele pe care le utilizau responsabilii de supraveghere pentru a urmări produsele 
retrase care erau transmise către „alte destinații” în vederea distilării în scopuri 
industriale sau energetice încetau înainte ca alcoolul să fi fost denaturat în scopuri 
energetice (a se vedea figura 19).  

Figura 19 – Verificări incomplete în Italia cu privire la produsele pentru 
alte destinații 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Concluzii și recomandări 
84 Curtea a examinat cât de cuprinzător și de coerent este setul de instrumente pus 
la dispoziție de UE pentru prevenirea și gestionarea riscurilor și a crizelor în sectorul 
agricol. Ea a analizat dacă instrumentele de gestionare a riscurilor și a crizelor fuseseră 
puse în aplicare în mod eficient și dacă obțineau rezultate. Curtea a constatat că, per 
ansamblu, măsurile UE de gestionare a riscurilor agricole și-au îndeplinit parțial 
obiectivele, însă au avut un nivel scăzut de absorbție, precum și că au existat cazuri de 
supracompensare pentru măsurile de criză. 

85 UE pune la dispoziție mai multe măsuri care vizează să sporească reziliența 
fermierilor la volatilitatea prețurilor și la pierderile din producție cauzate de fenomene 
climatice sau de boli ale plantelor și ale animalelor. Printre aceste măsuri se numără 
plățile directe, care ajută un număr mare de mici fermieri să suporte riscuri la nivelul 
fermelor. Pe de altă parte, plățile directe tind să reducă necesitatea fermierilor de 
a contracta o asigurare (punctele 16-23). Deși PAC poate promova măsuri de 
prevenire, în special prin stabilirea bunelor condiții agricole și de mediu, dovezile care 
să arate că acestea au un impact semnificativ asupra comportamentului fermierilor 
sunt deocamdată limitate. În viitor, impunerea unor obligații mai stricte în ceea ce 
privește bunele condiții agricole și de mediu (printre care rotația culturilor) ar putea 
constitui un instrument puternic de stimulare a rezilienței fermierilor și de 
îmbunătățire a impactului PAC asupra mediului (punctele 24-26). 

86 Măsurile de prevenire sunt importante și reduc expunerea la risc (punctele 23-
26). În cazul fermierilor care au asigurare, este posibil ca aceștia să nu aibă un 
stimulent suficient pentru a aplica o strategie de afaceri mai favorabilă rezilienței sau 
pentru a se adapta la noile condiții climatice (punctul 59), însă societățile de asigurare 
pot solicita ca clienții lor să ia măsuri în vederea reducerii riscurilor. Curtea a constatat 
că sprijinul furnizat de UE în domeniul riscurilor sanitare, în special în cel al bolilor 
animalelor, acorda prioritate măsurilor de prevenire/de monitorizare (punctul 27). 
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Recomandarea 1 – Încurajarea fermierilor să se pregătească 
mai bine în eventualitatea unor situații de criză  

În contextul schimbărilor climatice, sprijinul public ar trebui să favorizeze măsurile de 
prevenire/de adaptare, încurajând fermierii să își sporească gradul de pregătire și 
reziliența. Comisia ar trebui să coreleze sprijinul oferit de UE de practici agricole care 
reduc expunerea la risc (cum ar fi rotația culturilor) și care atenuează daunele (cum ar 
fi utilizarea unor culturi mai rezistente). 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 2021 (regulamentele de 
punere în aplicare a PAC după 2020). 

87 Măsura în care a fost utilizat sprijinul oferit de UE pentru instrumente de 
gestionare a riscurilor este redusă și neuniformă. Majoritatea statelor membre nu îl 
folosesc. Sprijinul din partea UE, concentrat pe asigurări, ajunge doar la o mică parte 
din fermieri. Majoritatea fermierilor care contractează asigurări o fac fără să 
beneficieze de sprijin din partea UE. Prin alegerile pe care le fac statele membre care 
apelează cel mai mult la sprijinul oferit pentru asigurări, fondurile furnizate de UE sunt 
concentrate pe sprijinirea producătorilor de vin. Un astfel de sprijin este expus la riscul 
de apariție a efectului de balast. Curtea concluzionează că, deocamdată, dovezile 
privind valoarea adăugată europeană a acestui sprijin sunt limitate (punctele 42-49 și 
57-58).  

88 Curtea a constatat că Comisia nu colectează unele informații relevante pentru 
a monitoriza aplicarea complexă a instrumentelor de gestionare a riscurilor, deși sunt 
disponibile informații în statele membre care utilizează cel mai frecvent măsura 
(punctele 50-52). 
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Recomandarea 2 – Îmbunătățirea concepției și a monitorizării 
sprijinului pus la dispoziție pentru asigurări  

Comisia ar trebui: 

(a) să evalueze dacă, având în vedere gradul scăzut de utilizare a sprijinului oferit 
pentru asigurări și concentrarea lui în anumite sectoare și la producătorii mai 
mari, sprijinul acesta constituie o valoare adăugată europeană;  

(b) să monitorizeze cheltuielile prin intermediul unor indicatori de realizare relevanți 
(cum ar fi suprafața și capitalul asigurate, indicatori care sunt deja utilizați la 
nivelul statelor membre) și al unor indicatori de rezultat relevanți. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 2021 (regulamentele de 
punere în aplicare a PAC după 2020). 

89 Comisia a luat măsuri pentru a combate amenințarea reprezentată de 
perturbarea pieței în urma interdicției impuse de Rusia, dar nu a stabilit criterii 
specifice pentru declanșarea utilizării măsurilor excepționale. Nivelul de sprijin oferit 
nu a ținut seama de existența unor debușee comerciale alternative (punctele 63-66). 
Comisia a acordat compensații producătorilor de mere (61 % din sprijinul UE) în 
condițiile în care cantitățile exportate erau în creștere și valoarea globală a exporturilor 
a rămas relativ constantă. De asemenea, producția de piersici și de nectarine, care 
a fost sprijinită în cadrul acestor măsuri, a fost afectată de excedente structurale 
(punctele 68-71). 

90 Modul în care au fost utilizate măsurile ex post pentru a reacționa la riscurile 
climatice poate să nu fie în concordanță cu strategia de promovare a utilizării într-o 
mai mare măsură a unor instrumente precum asigurările (punctele 24 și 35-37). 
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Recomandarea 3 – Clarificarea criteriilor pentru declanșarea și 
încheierea măsurilor excepționale și pentru combinarea lor cu 
alte instrumente 

Comisia ar trebui să clarifice sfera de intervenție a măsurilor excepționale: 

(a) prin definirea unor parametri și a unor criterii economice și de piață obiective 
pentru a decide când există o bază suficientă pentru a avea în vedere utilizarea 
măsurilor excepționale. Acești parametri ar trebui să țină cont de profitul global 
pe care îl pot obține producătorii, inclusiv de impactul plăților directe și de 
creșterea producției; 

(b) prin axarea utilizării măsurilor excepționale pentru fenomene meteorologice 
extreme pe acei fermieri care utilizaseră în mod adecvat instrumentele de 
prevenire și cele de gestionare a riscurilor, în cazul în care acestea sunt suficient 
de dezvoltate și sunt disponibile pentru fermieri.  

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 2021.  

91 Auditul Curții a evidențiat că sprijinul plătit pentru distribuirea gratuită de mere 
a depășit în mod frecvent prețurile pieței, permițându-se astfel să apară o situație de 
supracompensare (punctele 73-76). Dispozițiile care permit prelucrarea produselor 
proaspete în regimul distribuirii gratuite antrenează riscul ca nivelul de sprijin să fie 
prea ridicat și ca prelucrătorii să rețină o proporție substanțială din produsele retrase 
pentru a-și acoperi costurile de prelucrare (punctele 77-82). 

Recomandarea 4 – Ajustarea compensației pentru operațiunile 
de retragere 

Pentru a evita supracompensarea, Comisia ar trebui: 

(a) să se asigure că sprijinul pentru operațiunile de retragere nu depășește prețul 
mediu pe piață practicat înainte de criză în statul membru din care este 
producătorul; 

(b) să evalueze dacă ar fi practic să se stabilească rate ale ajutorului sub 100 % și să se 
solicite o cofinanțare semnificativă în cazul în care statele membre joacă un rol 
important în definirea elementelor-cheie ale schemelor de sprijin. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 2021. 
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Prezentul raport a fost adoptat de Camera I, condusă de domnul Nikolaos Milionis, 
membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 16 octombrie 2019. 

 Pentru Curtea de Conturi 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
 Președinte 
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Anexă 

Chestionare pentru fermieri 
 
Note introductive 

Curtea a discutat tema gestionării riscurilor cu 105 fermieri – din 17 state membre – vizitați în 
cadrul exercițiului de audit desfășurat în 2018 în vederea declarației de asigurare. Acest 
eșantion a fost bazat pe valoarea subvenției primite și s-a axat, așadar, pe fermele de 
dimensiuni mai mari. 
 
Întrebările adresate de Curte s-au referit la riscuri și la strategii de gestionare a riscurilor la 
nivel de exploatație.  

Figura 20 – Distribuția chestionarelor, pe state membre 

 
Notă: graficul arată că țările cu cel mai mare număr de fermieri intervievați au fost Italia și Franța 

(12 interviuri), Spania (11) și Germania (10). 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Figura 21 – Cauze ale unor pierderi semnificative din producție (%) 

 
Notă: la această întrebare, fermierii puteau indica mai multe cauze ale pierderilor. Principalele cauze 

ale pierderilor, așa cum sunt percepute de fermieri, au fost fenomenele climatice nefavorabile, 
urmate de fluctuațiile prețurilor pieței. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Figura 22 – Măsuri de prevenire la nivelul fermei 

 
Notă: măsurile de prevenire nu includ fermierii care au încheiat contracte de asigurare sau care au 

aderat la un fond mutual. Zece fermieri au declarat că nu au adoptat nicio măsură de prevenire 
la nivelul fermei. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Figura 23 – Procentajul fermierilor care dispun în prezent de o asigurare 
sau care au aderat la un fond mutual 

 
Notă: majoritatea fermierilor au o asigurare sau au aderat la un fond mutual. Majoritatea fermierilor 

(57) au asigurare în mod voluntar. 33 nu dispun nici de asigurare și nici nu au aderat la un fond 
mutual. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

Figura 24 – Utilizarea asigurărilor în raport cu ponderea plăților directe în 
venitul agricol total  

 
Notă: cu cât este mai mare ponderea plăților directe (PD) în venitul agricol, cu atât este mai redus 

gradul de recurgere la asigurări. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Figura 25 – Principalele motive invocate de fermieri pentru faptul că nu 
au contractat o asigurare sau că nu au aderat la un fond mutual 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Acronime și abrevieri 
CAA: Centri di Assistenza Agricola – centre autorizate de asistență pentru fermieri 

ESTAT: Eurostat 

FSS: ancheta structurală în agricultură 

OCDE: Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 

PAC: politica agricolă comună 

RICA: Rețeaua de informații contabile agricole 
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Glosar 
Adaptabilitate: capacitatea unui sistem de a ajusta elementele și procesele interne ca 
reacție la circumstanțele externe în schimbare și, astfel, de a continua pe aceeași 
traiectorie, menținând, în același timp, toate funcțiile importante (Folke et al., 2010). 

An de comercializare: perioada de referință, determinată în funcție de momentele de 
recoltare, utilizată pentru analiza și raportarea producției de culturi și pentru stabilirea 
prețurilor. 

Condifesa: o asociație regională a fermierilor, din Italia, în vederea asigurării împotriva 
riscurilor climatice. 

„Efectul de balast” (efectul deadweight): o situație în care se utilizează fonduri publice 
pentru a finanța o activitate care ar fi fost desfășurată și în absența sprijinului public.  

Interdicția impusă de Rusia: la 7 august 2014, guvernul Federației Ruse a interzis 
importurile pentru o listă de produse din mai multe țări, inclusiv din statele membre 
ale UE. 

Medie trunchiată: media unui interval de valori după eliminarea valorii celei mai mari 
și a valorii celei mai mici. 

Nerecoltare: încetarea ciclului de producție pe o anumită suprafață în cazul în care 
produsul este bine dezvoltat și de o calitate bună, corectă și vandabilă.  

Principiul „primul sosit, primul servit”: un criteriu de selecție care recompensează 
doar rapiditatea de reacție. 

Principiul subsidiarității: regula conform căreia UE nu ar trebui să acționeze decât 
dacă acțiunea sa poate fi mai eficace decât cele întreprinse la nivel național, regional 
sau local. 

Recoltarea înainte de coacere: recoltarea, pe o anumită suprafață, de produse 
necoapte și necomercializabile. Produsele în cauză nu trebuie să fi fost deteriorate în 
niciun fel. 

Reziliență: capacitatea fermierilor de a suporta șocuri și de a-și continua activitatea. 
Are trei componente: robustețe, adaptabilitate și transformabilitate. 

Robustețe: capacitatea unui sistem de a rezista la perturbări externe și de a menține 
nivelurile anterioare de funcționalitate fără modificări majore ale elementelor sale 
interne (Urruty et al., 2016). 
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Transformabilitate: capacitatea unui sistem de a dezvolta sau de a integra noi 
elemente și procese, într-o măsură care îi schimbă logica operațională, pentru 
a menține funcții importante atunci când anumite schimbări structurale survenite în 
mediul ecologic, economic sau social îl fac să devină nesustenabil sau disfuncțional. 

Valoarea adăugată netă pe exploatație: un indicator din cadrul Rețelei de informații 
contabile agricole, destinat să descrie valoarea totală a producției unei exploatații 
agricole, la care se adaugă subvențiile și din care se scad consumul intermediar 
(valoarea bunurilor și serviciilor consumate în cursul procesului de producție) și 
amortizarea. 

Venit: suma veniturilor pe care le obține un fermier de pe piață, la care se adaugă 
orice sprijin public suplimentar și din care se scad costurile cu factorii de producție. 
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RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RAPORTUL SPECIAL AL CURȚII DE CONTURI 

EUROPENE 

„STABILIZAREA VENITURILOR PENTRU FERMIERI: UN SET CUPRINZĂTOR DE 

INSTRUMENTE, DAR ESTE NECESAR SĂ SE ABORDEZE PROBLEMA GRADULUI REDUS 

DE ADOPTARE A ACESTORA, PRECUM ȘI CHESTIUNEA SUPRACOMPENSĂRIIˮ 

 

SINTEZĂ 

I Deși există o nevoie generală de creștere a gradului de sensibilizare cu privire la gestionarea riscurilor și 

de concentrare asupra acestui aspect, acțiunile în cadrul PAC după 2020 trebuie, de asemenea, să fie 

analizate în contextul mecanismului de punere în aplicare orientat către performanță, propus pentru 

politica viitoare. Acest lucru necesită, printre altele, ca intervențiile finanțate de PAC să fie în 

concordanță cu nevoile statelor membre, care trebuie identificate pe bază de dovezi. 

IV Asigurarea recoltelor este pusă la dispoziție în cadrul ambilor piloni ai PAC, dar finanțarea dublă este 

exclusă. 

V Unul dintre obiectivele sprijinului UE este de a asigura condiții de concurență echitabile pentru statele 

membre. Statele membre pot decide să pună în aplicare asigurările sprijinite de UE, bazate pe analiza 

SWOT și pe o evaluare a nevoilor. 

Valoarea adăugată a politicii UE nu ar trebui măsurată numai prin participarea și cheltuielile măsurate pe 

termen scurt, în special dacă instrumentele sunt noi. De exemplu, asigurările în domeniul dezvoltării 

rurale sunt instrumente noi și, ca atare, necesită timp pentru a fi implementate. Comisia colectează date de 

la statele membre cu privire la măsurile în situații de criză și la măsurile de gestionare, inclusiv cu privire 

la măsuri excepționale, și primește informații referitoare la nivelul submăsurilor privind gestionarea 

riscurilor în cadrul pilonului II în rapoartele anuale de implementare ale statelor membre.  

În ceea ce privește instrumentele de gestionare a riscurilor din cadrul pilonului II, statele membre pot 

evita riscul potențial de apariție a efectului de balast (deadweight) prin limitarea cuantumului eligibil 

pentru sprijin cu ajutorul dispozițiilor articolului 37 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. 

VI Pierderea pieței ruse, care a fost fizic închisă imediat, a constituit criteriul luat în considerare (în 

funcție de produse, volum și valoare comparativ cu alte piețe din țări terțe și cu piața internă). 

La momentul impunerii interdicției de către Rusia, nu au fost disponibile debușee alternative de talia 

pieței ruse. 

VII Controalele sunt efectuate de autoritățile competente ale statelor membre. În acest context, 

„trasabilitatea” trebuie înțeleasă ca un control. 

VIII A se vedea răspunsurile Comisiei la punctele 84-92.  

Comisia acceptă recomandările într-o anumită măsură, în special în ceea ce privește încurajarea 

fermierilor pentru a se pregăti mai bine pentru criză, conceperea și monitorizarea sprijinului pentru 

asigurare (parțial), criteriile pentru recurgerea la măsuri excepționale (parțial) și în ceea ce privește 

compensarea pentru operațiuni de retragere (parțial). 
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INTRODUCERE 

01 A se vedea răspunsul Comisiei la punctul I. 

03 Politica sanitară a UE, pusă în aplicare timp de zeci de ani, a prevenit extinderea bolilor plantelor și 

animalelor în aceeași proporție în care s-au intensificat comerțul și circulația oamenilor. 

06 Comunicarea Comisiei din 2017 a contribuit la propunerile PAC din 2018. Acestea impun statelor 

membre, printre altele, să includă în planurile lor PAC o explicație privind intervențiile care vor contribui 

la asigurarea unei abordări coerente și integrate a gestionării riscurilor [articolul 97 din regulamentul 

propus privind planurile strategice, COM(2018) 392]. 

07 Comisia ar dori să sublinieze următoarele aspecte: 

Pentru PAC după 2020, aceasta a propus trei obiective generale și nouă obiective specifice, astfel cum se 

prevede la articolele 5 și 6 din regulamentul propus privind planurile strategice [COM(2018) 392]. 

Dintro perspectivă conceptuală, cele trei obiective generale – unul economic, unul privind mediul/clima 

și unul teritorial/societal – sunt defalcate în continuare, în trei obiective specifice fiecare. În exemplele 

prezentate în figura 3, obiectivul general economic este legat de două dintre cele trei obiective specifice 

economice și de unul dintre cele trei obiective specifice privind mediul/clima. 

A se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctul 16. 

09 În cadrul pilonului II, UE oferă statelor membre posibilitatea de sprijini fermierii prin intermediul 

măsurii 5 pentru refacerea potențialului de producție agricolă și pentru măsurile de prevenire (nu este 

analizată în cadrul prezentului audit) și a trei instrumente de gestionare a riscurilor (măsura 17): asigurări 

(M17.1), fonduri mutuale (M17.2) și instrumente de stabilizare a veniturilor (M17.3). 

SFERA ȘI ABORDAREA AUDITULUI 

11 Comisia precizează că abordarea riscurilor și a crizelor sunt două aspecte diferite (dar complementare). 

În concordanță cu figura 2, PAC pune la dispoziție instrumente pentru riscuri normale, transferabile și 

catastrofice în același timp. 

OBSERVAȚII 

16 Deși plățile directe nu sunt concepute în mod specific ca instrument de gestionare a riscurilor și, prin 

urmare, nu pot fi cartografiate ușor în conformitate cu clasificarea riscurilor, acestea oferă totuși un 

dispozitiv de siguranță pentru fermieri, care nu este influențat de fluctuațiile pieței. Astfel, acestea au un 

efect de stabilizare a veniturilor, prin faptul că acționează ca un amortizor împotriva volatilității 

veniturilor. 

18 Plățile directe permit fermierilor să își îmbunătățească gradul de pregătire pentru riscuri – lucru care, 

fără sprijin, ar fi imposibil în multe cazuri. 

În ceea ce privește instrumentele de gestionare a riscurilor din cadrul pilonului II, există două mecanisme 

care asigură faptul că fermierul rămâne sensibil la riscuri: (1) instrumentele oferă compensare numai 

pentru pierderile care depășesc un prag minim și (2) pierderea care determină compensarea se calculează 

în raport cu producția medie sau cu venitul din ultimii 3 sau 5 ani. Astfel, această medie este actualizată 

anual. 
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21 Răspunsul comun al Comisiei la punctele 21 și 22: 

Corelația nu indică/explică per se o cauzalitate subiacentă, și anume că măsura în care se recurge la 

asigurări este mai scăzută din cauza ponderii mai mari a plăților directe în venituri. Dincolo de alți factori 

care influențează deciziile fermierilor (de exemplu, disponibilitatea asigurărilor), rezultatele pot fi 

influențate de ponderea relativă a anumitor sectoare în categorii (<30 % plăți directe, 30-50 %, >50 % 

plăți directe), întrucât ponderea plăților directe în venituri depinde în mare măsură de sector. 

26 A doua liniuță: faptul că rotația culturilor va face parte din cerințele din cadrul condiționalității va 

crește gradul de sensibilizare a fermierilor cu privire la practica respectivă. Rotația culturilor va contribui 

la abordarea obiectivului privind calitatea protecției solului și va crește indirect reziliența fermelor, care 

va fi, de asemenea, obținută în combinație cu alte practici. 

Condiționalitatea sporită va stabili un nivel minim de practici agricole pentru fermieri, permițându-le 

celor care îndeplinesc deja cerințele să continue să facă acest lucru și solicitând eforturi suplimentare din 

partea celorlalți. În plus, în cadrul viitoarei PAC urmează să fie consolidate măsurile voluntare de însoțire 

a fermierilor în vederea adoptării altor practici agricole mai durabile. 

27 Comisia consideră că actualul său cadru de măsuri preventive a asigurat în Europa cele mai înalte 

standarde de siguranță alimentară și de sănătate a animalelor și a plantelor din lume. Acest lucru a 

asigurat un nivel foarte ridicat de protecție a sănătății și a acționat în beneficiul pieței interne și al 

exporturilor UE de alimente. Costul de o jumătate de miliard de euro trebuie considerat în contextul 

producției agroalimentare globale care este în valoare de 408 miliarde EUR. 

Fără măsuri ex ante eficace, puse în aplicare timp de decenii la nivelul UE, măsurile ex post ar fi atins 

niveluri mult mai ridicate ale costurilor. 

30 Dată fiind noutatea instrumentelor de stabilizare a veniturilor, implementarea acestora necesită timp. 

Totuși, câteva state membre sunt în prezent în măsură să înceapă implementarea unui astfel de instrument 

în curând (de exemplu, Italia, Ungaria). 

32 PAC oferă un set de diferite instrumente. Faptul că sectorul vinului și cel al fructelor și legumelor pot 

beneficia de sisteme de asigurare în cadrul ambilor piloni nu ar trebui considerat drept o potențială 

suprapunere, ci o opțiune oferită statelor membre, organizațiilor de producători și fermierilor individuali, 

pentru a alege instrumentul cel mai adecvat pentru un anumit risc. 

Pentru OCP, fondurile mutuale pot fi activate în cazul unor condiții de piață adverse, în timp ce asigurarea 

poate fi activată în caz de dezastre naturale, fenomene climatice, boli sau infecții cauzate de dăunători.  

Măsurile de dezvoltare rurală vizează sistemele de asigurare pentru pierderile din producție și fondurile 

mutuale pentru pierderile din producție și de venituri. Programarea simultană a asigurărilor și a fondurilor 

mutuale pentru pierderile din producție este posibilă și, în conformitate cu nevoile statelor membre și ale 

beneficiarilor, poate fi oportună. Astfel, cele două instrumente de gestionare a riscurilor s-ar completa 

reciproc. În plus, ca dispoziție generală, nu este permisă dubla finanțare a aceleiași măsuri [articolul 30 

din Regulamentului (UE) nr. 1306/2013]. 

Măsurile excepționale sunt activate în cazul unor evenimente de natură politică sau de alt tip, în care 

măsurile preventive de gestionare a riscurilor nu mai pot face față. 

33 În cadrul pilonului I, până în prezent, sprijinul pentru fondurile mutuale este limitat la costurile 

administrative pentru înființarea fondului mutual și alimentarea sa. Aceasta explică lipsa de interes din 
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partea organizațiilor de producători. În cadrul PAC după 2020, Comisia propune eliminarea acestei 

limitări și furnizarea de finanțare din partea UE pentru fondul mutual destinat măsurilor de criză. Acest 

lucru ar trebui să favorizeze utilizarea acestei măsuri. 

În ceea ce privește utilizarea fondurilor mutuale în cadrul pilonului II, a se vedea răspunsurile Comisiei la 

punctele 43-45. 

34 În cadrul PAC după 2020, Comisia propune sporirea în continuare a atractivității fondurilor mutuale 

pentru organizațiile de producători. 

Deși structura fondurilor mutuale este mai complexă decât semnarea unui contract de asigurare, fondurile 

mutuale oferă fermierilor o serie de avantaje, cum ar fi dreptul de proprietate asupra instrumentului, 

economii monetare pe termen lung și posibilitatea de a acoperi riscuri care nu sunt acoperite de piață. 

Abordarea franceză este o soluție posibilă. Totuși, statele membre pot oferi fermierilor mai multe opțiuni 

pentru a alege instrumentul mai adecvat nevoilor lor. Așadar, atât timp cât finanțarea dublă este evitată, și 

instrumentele care acoperă același risc pot fi complementare. 

35 Fondurile mutuale și asigurările se află sub responsabilitatea directă a producătorilor prin organizațiile 

de producători, în timp ce măsurile excepționale sunt un răspuns la evenimente specifice care afectează în 

general piețele (precum interdicția impusă de Rusia). 

36 Măsura PAC pentru sprijinirea fermierilor afectați de inundații și de ploi abundente a fost instituită ca 

urmare a unor condiții meteorologice excepționale fără precedent pe o perioadă prelungită, care au avut 

loc în statele membre vizate.  

Dată fiind utilizarea excepțională a articolului 221, fermierii nu se pot baza pe compensare pentru 

pagubele legate de vreme și se confruntă în continuare cu riscul considerabil al pierderilor de venituri în 

cazul în care acesta nu este atenuat prin instrumente obișnuite de gestionare a riscurilor, de exemplu, 

asigurări. 

38 În cadrul gestiunii partajate, este la latitudinea statului membru să aleagă instrumentele adecvate 

oferite de FEADR pe baza analizei SWOT și a evaluării nevoilor respective. Pentru perioada de 

programare 2014-2020, statele membre sunt totuși cele care trebuie să decidă dacă implementarea 

instrumentelor de gestionare a riscurilor oferite în baza regulamentului privind dezvoltarea rurală este 

adecvată. 

39 Propunerile Comisiei nu implică suspendarea sistemelor naționale de către statele membre. În schimb, 

în conformitate cu principiul subsidiarității, statele membre beneficiază de mai multă flexibilitate pentru a 

concepe instrumentele respective pe baza unei analize SWOT solide și a unei evaluări a nevoilor. Statele 

membre care furnizează deja sprijin național pentru gestionarea riscurilor ar trebui să profite de 

oportunitatea de a utiliza sprijinul pentru dezvoltare rurală pentru schemele inovatoare care le 

completează pe cele existente într-un mod coerent. 

41 Obiectivul sprijinului UE nu este de a înlocui sistemele naționale, indiferent dacă acestea sunt sisteme 

de asigurare publice sau private. Obiectivul este de a dota statele membre cu instrumente pentru abordarea 

situațiilor de necesitate, de exemplu în cazul în care nu există alte instrumente pentru a încuraja 

participarea fermierilor la gestionarea riscurilor. 

42 A se vedea răspunsul Comisiei la punctul 38.  
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43 Răspunsul comun al Comisiei la punctele 43-45:  

Sprijinul preponderent oferit până în prezent asigurărilor se datorează în principal faptului că acest 

instrument este cel mai cunoscut și cel mai utilizat de fermieri, cu sau fără sprijin din partea UE. 

Fondurile mutuale, atât pentru pierderile din producție, cât și pentru cele de venituri sunt, în general, mai 

puțin cunoscute și utilizate. 

Implementarea noilor instrumente necesită timp, deoarece consolidarea capacităților administrațiilor 

statelor membre este necesară în egală măsură cu sensibilizarea și implicarea fermierilor. În prezent există 

deja programe de dezvoltare rurală în care țintele de utilizare au fost aproape atinse sau chiar depășite. 

În plus, semnificația gradului de utilizare trebuie analizată în relație cu nevoile identificate și prioritățile 

rurale atunci când sunt programate măsuri de dezvoltare rurală: de exemplu, furnizarea de sprijin pentru 

gestionarea riscurilor pentru aproape 20 % dintre fermieri, astfel cum se indică în tabelul 4 în cazul 

Franței, poate fi considerată drept un grad de utilizare semnificativ.  

A se vedea, de asemenea, răspunsul Comisiei la punctul 38. 

46 A se vedea răspunsurile Comisiei la punctele 41 și 45. 

49 Valoarea adăugată europeană a sprijinului PAC pentru asigurări, integrată în setul general de 

instrumente de gestionare a riscurilor din cadrul PAC, derivă din nevoia de a răspunde la gestionarea 

riscurilor ca provocare comună sub forma unui set comun de norme la nivelul UE care – în conformitate 

cu principiul subsidiarității – permite statelor membre să facă alegeri și adaptări în funcție de nevoile lor. 

În ceea ce privește utilizarea asigurărilor, Comisia ar dori să facă referire la răspunsul său la punctele 

4345. În plus, Comisia ar dori să indice faptul că utilizarea unui anumit sistem de asigurare este 

determinată de mulți factori (de exemplu, capacitatea administrativă pentru conceperea unui sistem 

atractiv și eficient) și ar putea face, de asemenea, în timp, obiectul unor modificări. 

50 Răspunsul comun al Comisiei la punctele 50 și 51:  

În cadrul comun de monitorizare și evaluare (Common Monitoring and Evaluation Framework – CMEF), 

un indicator de rezultat vizează să cuantifice și să monitorizeze punerea în aplicare a programelor de 

dezvoltare rurală la nivelul ariilor de intervenție, și nu la nivelul măsurilor/submăsurilor unice. Indicatorul 

de rezultat „procentajul exploatațiilor care participă la sisteme de gestionare a riscurilor” este legat de aria 

de intervenție 3b „sprijinirea prevenirii și a gestionării riscurilor la nivelul exploatațiilor” și captează 

efectul cumulativ al tuturor măsurilor/submăsurilor relevante în vederea atingerii obiectivelor zonei de 

interes respective. În ceea ce privește măsura 17, o defalcare mai detaliată privind implementarea 

instrumentelor individuale poate fi obținută cu ajutorul indicatorilor de realizare definiți pentru fiecare 

submăsură, al Planului de indicatori pentru fiecare program de dezvoltare rurală și al informațiilor din 

rapoartele anuale de implementare transmise de statele membre în fiecare an. 

52 Cadrul juridic oferă statelor membre posibilitatea de a defini indicatori suplimentari specifici 

programului, care să acopere nevoile lor specifice. 

Indicatorii de rezultat nu măsoară impactul politicii, care poate fi măsurat numai prin evaluare, pentru 

aceasta indicatorii oferind unele informații, dar nu toate informațiile necesare. 

Totuși, există mai mulți factori care afectează veniturile (evoluția pieței, sprijinul pentru venituri, 

gestionarea riscurilor etc.), iar clarificarea rolului asigurărilor în stabilizarea veniturilor necesită o 

evaluare. 
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53 În conformitate cu principiul subsidiarității, instituirea mecanismului de execuție și a procedurilor de 

punere în aplicare pentru diferitele sisteme reprezintă o responsabilitate a statelor membre. 

Sistemul de asigurări este, prin natura sa, complex, întrucât contractele trebuie adaptate periodic. Pentru 

punerea în aplicare a măsurilor de sprijin ale UE, statele membre sunt încurajate să evite crearea unei 

birocrații suplimentare. În plus, în multe state membre, serviciile de sprijin voluntar pentru fermieri există 

pentru a-i ajuta să solicite sprijin în baza diferitelor scheme ale PAC. Acest lucru nu este specific numai 

implementării instrumentelor de gestionare a riscurilor. 

54 Punerea inițială în aplicare a unei noi măsuri de dezvoltare rurală într-un stat membru presupune 

implicarea mai multor tipuri de resurse – monetare, administrative și umane – independent de măsură. 

Prin urmare, această situație nu exclude măsura 17. În funcție de capacitatea statului membru, la început 

aceasta poate fi descurajatoare. 

55 Astfel cum s-a subliniat în răspunsul Comisiei la punctul 52, veniturile sunt afectate de mai mulți 

factori, alții decât participarea la sistemele de asigurare, cum ar fi evoluția pieței, sprijinul pentru venituri. 

Clarificarea rolului asigurărilor în stabilizarea veniturilor necesită o evaluare. 

56 Diferitele obiective, cauze declanșatoare și mecanisme de execuție stau, printre altele, la baza 

diferenței privind calendarul plăților între asigurări și măsurile ex post. De fapt, asigurările și măsurile 

excepționale ex post constituie răspunsuri la riscuri diferite și, prin natura lor, urmează un calendar diferit. 

58 Statele membre au posibilitatea de a utiliza articolul 37 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 

nr. 1305/2013 pentru a limita cuantumul primei eligibile pentru sprijin aplicând plafoane corespunzătoare. 

59 Fermierii sunt antreprenori: este în interesul lor să pună în aplicare măsuri de atenuare pentru a reduce 

expunerea la risc și a obține cele mai mari venituri posibile din recoltele lor, indiferent dacă semnează sau 

nu o poliță de asigurare. Fermierii pot primi ajutor din partea FEARD pentru a încheia o poliță de 

asigurare, acesta însă nu poate depăși 70 % din prima plătită. În plus, există plafoane și francize care 

trebuie luate în considerare. Așadar, este în interesul lor ca acești bani să nu fie irosiți. 

Asigurările trebuie considerate drept un element de siguranță economică pentru fermieri împotriva 

riscurilor asociate activității agricole. Acestea ajută la stabilizarea veniturilor fermierilor și pot promova 

diversificarea și investițiile care, la rândul lor, pot crește reziliența exploatației. 

63 Pierderile economice și perturbarea preconizate nu au fost comparate cu un plafon definit deoarece 

colegiuitorii nu au stabilit un astfel de plafon. Formularea de la articolul 219 ține seama de perturbările 

cauzate de „majorări sau reduceri [...] de preț pe piețele interne ori externe sau [...] alte evenimente și 

circumstanțe care perturbă sau amenință să perturbe piața într-un mod semnificativ”. Comisia nu a 

efectuat o analiză detaliată a perturbărilor pieței și a pagubelor economice preconizate, care să conducă la 

concluzia potrivit căreia condițiile pentru declanșarea măsurilor excepționale în temeiul articolului 219 au 

fost îndeplinite. 

Cu o gamă atât de largă de situații, este practic imposibil să se stabilească parametri obiectivi pentru 

declanșare. Stabilirea unor plafoane pentru declanșarea unei astfel de măsuri ar contraveni chiar 

caracterului excepțional al măsurii. De asemenea, ar împiedica reacția în caz de urgență și adaptarea 

reacției la caracteristicile fiecărei perturbări a pieței. Aceasta explică motivul pentru care, chiar și în 

dezbaterile din mediul academic, nu există un consens referitor la ceea ce constituie un plafon sau 

parametru obiectiv în acest scop. 
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64 La începutul aplicării interdicției impuse de Rusia, nivelul exporturilor de fructe și legume din UE 

către Rusia a constituit un criteriu existent obiectiv, în timp ce piețe alternative din UE și din țări terțe ar 

fi reprezentat simple ipoteze. 

65 Reprezentarea în funcție de anul de comercializare mai degrabă decât de anul calendaristic este mai 

adaptată la o analiză adecvată a pieței. 

Utilizarea datelor din interiorul UE conduce la o posibilă dublă numărare a fluxurilor. Aceasta are loc de 

fiecare dată când merele tranzitează un alt stat membru în cazul în care declarația vamală de export este 

depusă înainte de expedierea către o țară din afara UE. 

În timpul interdicției impuse de Rusia, volumul total exportat în afara UE a crescut în 2014/2015, dar a 

început să scadă din 2015/2016, reflectând o modificare a tendinței.  

În perioada de creștere, alte piețe din afara UE au compensat parțial și temporar pierderea pieței ruse. La 

începutul embargoului rus, în 2014/2015, piața rusă a rămas accesibilă și, ulterior, a devenit accesibilă în 

2015/2016 și 2016/2017 numai prin intermediul Belarusului, implicând costuri de tranzacționare 

suplimentare. În paralel, o parte dintre exporturile UE au fost reorientate către Africa de Nord, dar, mai 

târziu, Algeria și-a închis frontierele. Între timp, prețurile UE la mere au scăzut, ceea ce a demonstrat o 

perturbare reală a pieței. 

66 Combinația dintre o scădere semnificativă pe o perioadă de trei ani a prețurilor la producător și o 

schimbare clară de tendință (de la pozitiv la negativ) la nivelul exporturilor în afara UE, determinată de 

interdicția impusă de Rusia, conducând la scăderea exporturilor, deși nu imediat, grație redirecționării 

prin Belarus și unei compensări parțiale pe alte piețe (cu costurile de tranzacționare/redirecționare pe care 

această situație le implică pentru comercianți), a constituit o perturbare pentru un sector bazat pe livezi, în 

care deciziile de investiție ale operatorilor vizează următorii 10 ani. 

67 Posibilitatea limitată de depozitare a acestor fructe perisabile nu permite o ameliorare rapidă într-o 

astfel de situație. În plus, interdicția anunțată de Rusia asupra importurilor de fructe și legume din UE 

către Rusia riscă să agraveze situația de pe piețele piersicilor și nectarinelor. În consecință, pe piață a 

apărut o situație care se pare că nu poate fi rezolvată prin măsurile normale disponibile în temeiul 

Regulamentului (UE) nr. 1308/2013, care par insuficiente. 

75 Răspunsul comun al Comisiei la punctele 75 și 76: 

Costurile de transport, ambalare și sortare sunt stabilite la nivelul UE. Sprijinul se aplică tuturor statelor 

membre. Aceste costuri au fost revizuite în 2013. Ele reflectă costurile medii în cauză în UE. 

În medie, pentru mere, costurile în cauză se ridică la 40 EUR/100 kg. 

78 Răspunsul comun al Comisiei la punctele 78-80: 

Statele membre pot permite retrageri în vederea distribuirii gratuite pentru prelucrătorii de fructe și 

legume (pentru producția de suc și/sau nectar), trebuie să decidă cu privire la rata de conversie a 

piersicilor retrase și a sucului/nectarului obținut și să se asigure că plățile efectuate către prelucrători 

compensează numai costurile de prelucrare. Ratele de conversie pot varia în funcție de produsele în cauză 

(clasa II în orice caz), de caracteristicile lor și de calitate. 

În cazul retragerilor în vederea distribuirii gratuite, UE finanțează, de asemenea, costurile de transport și 

costurile de sortare și ambalare în cadrul unui sistem bazat pe o sumă forfetară, revizuit ultima dată în 

2013. Întrucât cele mai ridicate sume forfetare sunt de aproximativ 10 cenți/kg pentru transport și, 
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respectiv, de 20 cenți/kg pentru sortare și ambalare (sau de aproximativ 39 cenți/kg în medie pentru 

ambele), aceste sume joacă un rol mai degrabă limitat în costul total suportat de UE pentru sucul/nectarul 

produs. 

În cadrul distribuirii gratuite, prețul pentru retragere este strict plafonat la un nivel care nu depășește 40 % 

din prețurile medii pe piață pentru ultimii 5 ani, dar rate înalte de conversie a piersicilor transformate în 

suc/nectar, justificate sau nu, pot conduce, într-adevăr, la un cost ridicat suportat de fondul UE destinat 

operațiunii. Această situație trebuie evaluată de serviciile Comisiei. 

83 Conform dreptului UE, controalele sunt efectuate de autoritățile competente ale statelor membre. 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

84 Există un grad redus de utilizare a retragerilor în cadrul programelor operaționale (mai puțin de 1 % 

din bugetul UE pentru fructe și legume), în timp ce gradul de utilizare a fost semnificativ în contextul 

măsurilor excepționale generate de interdicția impusă de Rusia. 

85 În propunerea sa privind PAC viitoare, Comisia a consolidat cerințele de la nivelul obligatoriu al PAC 

în cadrul condiționalității. Aceasta include o cerință privind rotația culturilor. Pentru o analiză mai 

detaliată a legăturii dintre plățile directe și decizia fermierilor în favoarea unei asigurări, a se vedea 

răspunsul Comisiei la punctul 21. 

86 În ceea ce privește efectele de stimulare, a se vedea răspunsul Comisiei la punctul 59. 

Recomandarea 1 – Încurajarea fermierilor să se pregătească mai bine în eventualitatea unor 

situații de criză 

Comisia acceptă recomandarea și ar dori să sublinieze faptul că eforturile în contextul viitoarei PAC se 

îndreaptă în această direcție, inclusiv  

 pentru un nivel crescut de ambiție în domeniul climei și al mediului: cerințe consolidate la nivelul 

obligatoriu al PAC în cadrul condiționalității (de exemplu, rotația culturilor, protecția solurilor 

bogate în carbon, întreținerea materiei organice din sol), care să fie completate cu angajamente 

voluntare (noi programe ecologice în cadrul pilonului I și intervenții în domeniul dezvoltării 

rurale în cadrul pilonului II) și instrumente de sprijin (de exemplu, servicii de consiliere) finanțate 

de PAC. În plus, separarea bugetară obligatorie pentru acțiunile privind mediul și clima în cadrul 

programelor operaționale pentru fructe și legume și pentru intervenții în domeniul dezvoltării 

rurale, precum și oportunitățile în baza plăților directe cuplate (de exemplu, direcționarea 

sprijinului către o producție extensivă de animale) joacă, de asemenea, un rol în acest context; 

 pentru o abordare mai integrată a gestionării riscurilor: ofertă obligatorie pentru fermieri de 

instrumente de gestionare a riscurilor în cadrul dezvoltării rurale și cerință de stabilire a unei 

abordări integrate în planurile strategice ale PAC. 

Statele membre vor beneficia de o flexibilitate sporită pentru a-și direcționa mai bine intervențiile către 

nevoile lor și vor trebui să le stabilească pe baza nevoilor identificate în concordanță cu noua abordare 

propusă, bazată pe performanță. 

În ceea ce privește intervalul de timp propus, Comisia ar dori să sublinieze că propunerile pentru PAC 

după 2020 sunt în prezent în curs de negociere de către Consiliu și Parlamentul European în calitate de 
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colegiuitori; data efectivă a cadrului legislativ pentru PAC după 2020 (inclusiv actele de punere în 

aplicare) este, prin urmare, necunoscută în acest stadiu. 

87 Comisia face referire la răspunsurile sale la punctele 30, 33, 34, 35, 41, 43, 49 și 58. 

88 Informațiile colectate pentru instrumentele de gestionare a riscurilor din cadrul pilonului II (măsura 

17) oferă o defalcare per submăsură în ceea ce privește numărul de exploatații participante și cheltuielile 

publice totale. În plus, mai multe informații sunt furnizate de statele membre în rapoartele anuale de 

implementare pentru programele de dezvoltare rurală. Totodată, statele membre au posibilitatea de a 

defini indicatori suplimentari specifici programului, care să acopere nevoile lor specifice. 

În sectorul fructelor și legumelor, Comisia colectează numeroase informații privind piața de la statele 

membre și de la părțile interesate prin intermediul unor canale diverse (rapoarte anuale privind punerea în 

aplicare a programelor operaționale, grupurile de experți și grupurile de dialog civil cu părțile interesate, 

tablouri de bord, perspective și, de acum înainte, observatoare ale pieței). 

Recomandarea 2 – Îmbunătățirea concepției și a monitorizării sprijinului pus la dispoziție pentru 

asigurări 

(a) Comisia nu acceptă recomandarea. 

Este posibil ca efectuarea analizei privind un astfel de subiect în acest moment al ciclului de elaborare a 

politicii să nu fie optimă, dată fiind activitatea recentă și planificată de evaluare, și anume: studiul privind 

gestionarea riscurilor din 2017, studiul privind gestionarea crizelor care urmează să fie finalizat în 2019 și 

evaluările ex post care urmează să fie publicate la sfârșitul anului 2024.  

În ceea ce privește valoarea adăugată pentru UE, Comisia face referire și la răspunsurile sale la punctele 

49 și 87. 

(b) Comisia acceptă parțial recomandarea. 

Comisia va încerca să monitorizeze cheltuielile prin indicatori pertinenți de realizare și de rezultat, dar nu 

acceptă să colecteze informații privind indicatorii specifici menționați de Curtea de Conturi Europeană 

(suprafața și capitalul asigurate). 

Potrivit propunerii privind viitoarea PAC, numărul de fermieri acoperiți de instrumentele de gestionare a 

riscurilor va fi colectat în scopul verificării performanței. Informații suplimentare vor fi colectate prin 

evaluări, ținând seama de solicitarea fermă privind simplificarea. Prin urmare, Comisia nu poate accepta 

partea din recomandare care face referire la suprafața și la capitalul asigurate. 

Indicatorul de rezultat (ponderea exploatațiilor care dispun de instrumente de gestionare a riscurilor în 

cadrul PAC) este neschimbat și va permite statelor membre să stabilească o țintă privind numărul de 

exploatații acoperite de instrumentele de gestionare a riscurilor. Comisia va utiliza acest indicator pentru a 

monitoriza progresele înregistrate de statele membre în procesul de implementare. 

În ceea ce privește intervalul de timp propus, Comisia ar dori să sublinieze că propunerile pentru PAC 

după 2020 sunt în prezent în curs de negociere de către Consiliu și Parlamentul European în calitate de 

colegiuitori; data efectivă a cadrului legislativ pentru PAC după 2020 (inclusiv actele de punere în 

aplicare) este, prin urmare, necunoscută în acest stadiu. 

89 A se vedea răspunsurile Comisiei la punctele 62-71. 

90 Măsura ex post evidențiată de Curtea de Conturi a fost folosită o singură dată, ca urmare a condițiilor 

meteorologice excepționale fără precedent. De atunci și în pofida secetelor din anii 2018 și 2019, care au 
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afectat zone ample din Europa, Comisia nu a repetat o compensare similară în temeiul articolului 221 din 

Regulamentul (CE) nr. 1308/2013. 

Recomandarea 3 – Clarificarea criteriilor pentru declanșarea și încheierea măsurilor excepționale 

și limitarea utilizării acestora atunci când sunt disponibile alte instrumente  

(a) Comisia acceptă parțial recomandarea. 

Comisia este de acord că condițiile de pe piață și profitul global pe care îl pot obține producătorii, inclusiv 

impactul plăților directe și creșterea producției, ar trebui luate în considerare în cadrul analizei care stă la 

baza propunerii Comisiei privind declanșarea sau încetarea aplicării măsurilor excepționale. 

Cu toate acestea, stabilirea unor parametri de piață obiectivi și a unor criterii ex ante ar contraveni esenței 

măsurii, afectând scopul acesteia: abordarea riscurilor catastrofice, de obicei subite și neprevăzute, care 

nu pot fi abordate de fermieri și autoritățile publice în cadrul strategiilor de gestionare a riscurilor. 

În plus, absența unor criterii obiective nu implică faptul că declanșarea unor astfel de măsuri excepționale 

nu se bazează pe analiză. Acest tip de măsură implică, în fiecare caz, o evaluare atentă a situației de pe 

piață și a posibilelor amenințări, realizată de Comisie, analiză discutată cu colegiuitorii, părțile interesate, 

presa etc. 

(b) Comisia nu acceptă recomandarea.  

Deși Comisia acceptă că aceasta reprezintă un considerent important și relevant, fiecare eveniment extrem 

este unic și, prin urmare, necesită o abordare de la caz la caz. 

Recomandarea 4 – Ajustarea compensației pentru operațiunile de retragere 

(a) Comisia nu acceptă recomandarea. 

Deși apreciază într-o anumită măsură obiectivele acestei recomandări, Comisia consideră că aceasta i-ar 

restricționa capacitatea de a se ocupa de situațiile de criză de la caz la caz. Prețurile implicate de retragere 

sunt stabilite în mod sistematic cu mult sub prețurile prevalente pe piață în cadrul pieței unice. Prețul pe 

piață în statul membru al producătorului nu reprezintă criteriul unic pentru evaluarea nivelului adecvat al 

sprijinului pentru retragere. 

(b) Comisia acceptă recomandarea. 

Comisia va evalua situația privind ambalarea, sortarea și transportul, dar toate opțiunile ar trebui să 

rămână deschise. Legislația secundară a UE impune implicarea statelor membre, a Parlamentului 

European și a părților interesate. Comisia va evalua în special retragerile în vederea distribuirii gratuite 

pentru prelucrătorii de fructe și legume (pentru producția de suc și/sau de nectar), chestiunea ratei de 

conversie a piersicilor retrase și a sucului/nectarului obținut și se va asigura că plățile efectuate către 

prelucrători compensează numai costurile de prelucrare. 
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  Sectorul agricol prezintă un risc inerent și, prin urmare, fermierii trebuie să 
găsească strategii pentru a face față pierderilor în urma fenomenelor climatice 
sau a bolilor animalelor și ale plantelor, precum și pentru a face față volatilității 
prețurilor. Politica agricolă comună (PAC) oferă instrumente de sprijinire a 
gestionării riscurilor de către fermieri și de răspuns la situații de criză. 
Propunerile recente de reformă a PAC urmăresc să sporească accentul pus pe 
gestionarea riscurilor. 
Curtea a constatat că PAC oferă o gamă largă de instrumente preventive menite 
să sporească reziliența fermierilor, dar că impactul acestor instrumente asupra 
comportamentului fermierilor este limitat. Nivelul de utilizare a sprijinului oferit 
de UE pentru asigurări rămâne scăzut, doar o mică parte din fermieri beneficiind 
de acest sprijin. Nu s-a apelat la niciun criteriu specific pentru a se analiza 
oportunitatea utilizării măsurilor excepționale în urma interdicției impuse de 
Rusia. Curtea a constatat, de asemenea, că sprijinul din partea UE pentru 
retragerea produselor în vederea distribuirii gratuite a fost costisitor, conducând 
la unele cazuri de supracompensare. 
Curtea formulează o serie de recomandări în atenția Comisiei, care vizează să 
încurajeze fermierii să se pregătească mai bine în eventualitatea unor situații de 
criză, să îmbunătățească concepția și monitorizarea sprijinului pus la dispoziție 
pentru asigurări, să clarifice criteriile pentru declanșarea și încheierea măsurilor 
excepționale și să ajusteze compensația pentru operațiunile de retragere. 

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 
alineatul (4) al doilea paragraf TFUE. 

 




