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Informare privind participarea unor membri ai Parlamentului României
în cadrul unei vizite de informare la Comisia Europeană,
în perioada 27-29 martie 2014

În perioada 27-29 martie 2014, am efectuat o vizită de informare la
Comisia Europeană, la Bruxelles, avînd o serie de întâlniri în cadrul structurilor
de lucru ale acestei instituţii europene.
Ca urmare acelor audiate şi dezbătute, consider că această vizită mi-a prilejuit
înţelegerea a două mari direcţii de acţiune prioritară atât la nivelul european
cât şi la nivelul naţional:
1. În sensul unei efective aplicări a principiului subsidiarităţii, relaţiile şi
mecanismele de cooperare dintre instituţiile Uniunii Europene şi parlamentele
naţionale în general, şi dintre Parlamentul European şi Parlamentul României, în
special, sunt fundamentale în promovarea şi consolidarea democraţiei
participative.
2. Totodată, dat fiind faptul că suma alocată României privind fondurile
europene a crescut în următorul ciclu financiar 2014-2019, dar gradul de
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absorţie este redus o altă întâlnirie de o desosebită însemnătate a fost cea de la
Comisarul pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Domnul Dacian Cioloş.
În urma auditurilor efectuate de Comisia Europeană în perioada 2009-2011
s-au constatat grave abateri în utilizarea fondurilor europene aferente mai multor
Programe. România a încheiat anul 2012 cu o rată de absorbţie a fondurilor
structurale şi de coeziune de 11,47%, adică peste 2,204 miliarde de euro sume
rambursate de la Comisia Europeană, potrivit datelor oficiale prezentate de
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS). Din această
rată, 5,92 puncte procentuale au fost acumulate pe parcursul anului 2012, adică
1,138 miliarde de euro, ceea ce înseamnă mai mult de jumătate din întreaga sumă
atrasă în perioada 2007-2011.

1. În prima parte a vizitei, discuţiile s-au focalizat pe rolul crescut al
parlamentelor naţionale în aplicarea efectivă a principiului subsidiarităţi, a
luării deciziei cât mai aproape de cetăţeni.
Rolul parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană,

este crucial, iar

Tratatul de la Lisabona încurajează o participare amplă a parlamentelor naţionale
la activităţile Uniunii Europene prin consolidarea capacităţii acestora de a-şi
exprima punctul de vedere asupra propunerilor legislative, precum şi asupra altor
chestiuni care pot prezenta pentru acestea un interes special. În consecinţă, toate
documentele de consultare ale Comisiei (cărţi verzi, cărţi albe, comunicări) sunt
transmise direct parlamentelor naţionale ale statelor membre, încă de la publicarea
acestora. Tot Comisia trimite şi parlamentelor naţionale ale statelor membre
programul legislativ anual, precum şi orice alt instrument de programare
legislativă sau de strategie politică, pe care le va prezenta Parlamentului European
şi Consiliului de Miniştri, concomitent cu trimiterea lor la aceste instituţii. La fel
se întâmplă şi cu toate propunerile legislative adresate Parlamentului European.
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Tratatul de la Lisabona descrie şi codifică, într-un mod mai explicit, separarea
competenţelor între Uniune şi statele membre 1. Art. 4 TUE stipulează fără echivoc
că acele competenţe care nu sunt conferite Uniunii rămân în responsabilitatea
statelor membre.
Tratatul distinge trei mari categorii de competenţe:
-competenţele exclusive: Uniunea legiferează singură şi reglementează întrun domeniu specific. Statele membre pot să pună în aplicare actele europene,
exceptând cazul în care sunt împuternicite de Uniune să adopte, la rândul lor,
anumite acte; 2
-competenţele partajate: atât Uniunea cât şi statele membre pot legifera şi
adopta acte legislative, într-un domeniu specific. 3 Statele membre pot să-şi
exercite competenţa în măsura în care Uniunea nu şi-a exercitat-o pe a sa, şi numai
dacă legislaţia pe care o adoptă nu intră în conflict cu dreptul UE;
-competenţe de sprijin: în domenii în care Uniunea nu poate interveni decât
pentru a susţine, coordona sau completa sfera de acţiune a statelor membre, fără a
putea exercita un rol legislativ sau fără a limita competenţa acestora. 4
Dezbaterea privind rolul parlamentului nu poate evita problema legitimităţii
democratice a deciziilor politice la nivel european şi felul în care se poate realiza
aceasta în mod concret. Consolidarea dimensiunii parlamentare, atât la nivel
naţional cât şi la nivel european, este destinată să aducă un aport consistent în
legitimarea democratică a procesului politic de luare a deciziilor.

1

Art. 2 TFUE
Art. 3 TFUE Uniunea va avea competenţă exclusivă în următoarele domenii: uniunea vamală,
competitivitatea, politica monetară, conservarea resurselor biologice în cadrul politicii de pescuit, politica
comercială comună şi încheierea unui acord internaţional care abilitează Uniunea să-şi exercite competenţa
internă
3
Art. TFUE, principalele domenii unde se aplică acest tip de competenţe sunt: piaţa internă, politica
socială, coeziunea economică, socială ş teritorială, agricultura şi pescuitul, mediul, protecţia
consumatorului, transportul, reţelele transeuropeene, energia, spaţiul de libertate, securitate, justiţie,
aspectele comune privind sănătatea publică, etc
4
Protecţia şi îmbunătăţirea sănătăţii umane; industrie; cultură; terorism; educaţie; formare
profesională; tineret şi sport; protecţia civilă; cooperarea administrativă
2
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Dezbaterea privind rolul parlamentelor naţionale în Europa lărgită presupune
abordarea a trei teme majore:
1. Rolul parlamentelor naţionale în contextul delimitării clare a
competenţelor

între

Uniune

şi

statele

membre

conform

principiului

subsidiarităţii.
2. Locul parlamentelor naţionale în arhitectura instituţională a
Uniunii Europene. Această temă priveşte mai degrabă o chestiune de metodă,
încercând să rãspundă la întrebarea: care este cea mai bunã metodă pentru a face
auzite vocile parlamentelor naţionale? Este nevoie ca reprezentanţii parlamentelor
naţionale să exercite direct la Bruxelles exerciţiul controlului parlamentar prin
crearea unei a doua camere a Parlamentului European sau rolul parlamentelor
naţionale în materii europene să se exercite doar în cadrul naţional prin controlul şi
monitorizarea propriilor executive? Această temă este strâns legată de preocuparea
faţă de atenuarea deficitului democratic.
3. Rolul constituţional al parlamentelor naţionale în monitorizarea şi
controlul executivelor privind deciziile cu relevanţă europeană şi transpunerea
legislaţiei comunitare.
Elementul cheie în exerciţiul democraţiei este organizarea de alegeri libere
şi imparţiale la intervale regulate, astfel încât să poată fi exprimată voinţa
poporului. Aceste alegeri trebuie organizate pe baza votului universal, egal şi
direct, astfel încât toţi votanţii să-şi poată alege reprezentanţii în condiţii de
egalitate şi transparenţă, care stimulează competiţia politică. În acest scop,
drepturile civile şi politice sunt esenţiale şi dintre acestea, în special, dreptul de a
alege şi a fi ales, dreptul la libertatea de exprimare şi întrunire, accesul la
informaţie şi dreptul de a organiza partide politice şi a desfăşura activităţi politice.
Organizarea, activităţile, sursele financiare, fondurile şi etica partidelor trebuie
reglementate în mod corespunzător, într-o manieră imparţială, în scopul asigurării
integrităţii proceselor democratice.
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Viaţa publică în ansamblu trebuie să fie marcată de un sens al moralităţii şi
de transparenţă şi trebuie stabilite proceduri şi norme corespunzătoare pentru
realizarea acestora.
Întrucât existenţa unei societăţi civile active este un element esenţial al
democraţiei, capacitatea şi voinţa indivizilor de a participa la procesele
democratice şi de a avea opţiuni de conducere nu poate fi considerată ca fiind de la
sine înţeleasă.
De aceea, este necesară dezvoltarea condiţiilor care să conducă la exercitarea
autentică a drepturilor participative, eliminând, în acelaşi timp, obstacolele care
împiedică, stânjenesc sau inhibă exercitarea acestora.. Printre altele. Este necesară
asigurarea intensificării permanente a egalităţii, transparenţei şi educaţiei şi
înlăturarea obstacolelor cum ar fi ignoranţa, intoleranţa, apatia, lipsa opţiunilor
autentice şi alternativelor şi absenţa măsurilor desemnate să redreseze
dezechilibrele sau discriminarea de natură socială, culturală, religioasă şi rasială
sau din motive de sex.
Prin urmare, o societate democratică trebuie să fie angajată în educaţie,
în sensul larg al termenului şi, în special, în educaţia civică şi concretizarea în
civism responsabil.
Instituţiile şi procesele democratice trebuie, totodată, să susţină conduceri
şi administraţii locale şi regionale descentralizate, ceea ce reprezintă un drept şi o
necesitate şi care face posibilă lărgirea bazei participării publice.
O democraţie autentică şi vie depinde de „sprijinul cetăţenelor şi
cetăţenilor” 5. Astfel, participarea acestora la viaţa politică şi cooperarea lor în
cadrul instituţiilor politice este un factor determinant pentru buna funcţionare a
instituţiilor democratice.

5

Rezuluţia 1121/1997 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.
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Din nefericire, procentul scăzut de participare la alegeri atât pentru
Parlamentul European (43% în 2009) cât şi pentru forurile legislative naţionale
precum şi la referendum-urile organizate în statele democratice şi, în general,
insatisfacţia cetăţenilor faţă de funcţionarea democraţiilor pluraliste şi
reprezentative impun reflecţia asupra acestui fenomen care nu este surprinzător,
întrucât democraţia este obiectul unei cuceriri permanente cerută de noi
circumstanţe

într-o dinamică extraordinară precum şi de schimbări de

mentalitate.
Cauzele absenteismului, a apatiei cetăţenilor, sunt multiple:
• contrastul între tehnicitatea limbajului politic, pe de-o parte şi
simplificarea prezentării contextului de către media - însoţită de
efecte dramatizatoare - pe de altă parte;
• imediata comunicare a informaţiilor şi încetineala pe care o implică
luarea deciziilor de către responsabilii politici;
• necunoaşterea adecvată a complexităţii problemelor şi aşteparea
unor soluţii rapide şi pertinente;
• diferenţa dintre promisiunile electorale şi realizarea acestora.
Armonizarea cerinţelor, în mod majoritar contradictorii şi conflictuale,
cetăţenilor sau grupurilor de cetăţeni dictate de interesul general nu poate fi
realizată decât prin deliberările parlamentare cu caracter deschis, public.
Spaţiul european de libertate, securitate şi justiţie este astfel garanţia
aplicării principiilor democratice şi respectării drepturilor omului.
Recunoaşterea şi respectarea acestor principii, cuprinse în Carta
Drepturilor Fundamentale a UE, reprezintă elementul central al integrării
fiecărui individ în cadrul Uniunii.
Fără structuri instituţionale capabile să furnizeze cu acurateţe informaţii
despre nevoile şi aspiraţiile cetăţeanului, fără o continuă implicare a acestuia din
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urmă în decizii, toate demersurile vor fi nu numai delegitimate, dar şi, foarte
posibil, sortite eşecului.
După anii dificili ai crizei, sunt în pericol atât credibilitatea Uniunii
Europene, cât şi rata de participare a cetăţenilor la scrutinul pentru Parlamentul
European. În acest context, absenteismul masiv ar afecta principala miză care
este însăşi finalitatea proiectului european, care, după mai bine de 60 de ani de
istorie a integrării, se află într-un punct critic al evoluţiei sale politicoinstituţionale.

2. În partea a doua a vizitei am fost la Cabinetul Comisarului pentru
agricultură şi dezvoltare rurală.
Conceptele în jurul cărora au gravitat dezbaterile au fost despre rolul
Comisiei Europene în gestionarea Fondurile Europene, Fondul European
Social şi desigur, Politica Agrară Comună (PAC).
2.1.Consideraţii generale privind Comisia Europeană
Comisia are rol de iniţiativă legislativă, dar este, în acelaşi timp, şi executivul
UE fiind considerată a fi „cea mai revoluţionară” instituţie a Uniunii Europene
precum şi „motorul” integrării europene.
Ea este adesea considerată drept întruchiparea ideii europene deoarece
membrii săi, deşi numiţi de guvernele naţionale, nu au nicio obligaţie faţă de
acestea, iar loialitatea lor este în întregime dedicată intereselor Uniunii Europene
în ansamblul său.
Rolul Preşedintelui Comisiei Europene a fost întărit prin sporirea puterii sale
de decizie la nivelul organizării interne a Comisiei, conferindu-i-se atribuţia de a
delega responsabilităţi membrilor acesteia, ca şi aceea de a remania Comisia pe
parcursul mandatului său. De asemenea, Preşedintele poate numi, cu aprobarea
celorlalţi membri ai Comisiei, vice-preşedinţii acesteia.
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Tratatul de la Lisabona accentuează controlul politic exercitat de
Parlament, reformează alcătuirea Comisiei şi restructurează competenţele ei
prin includerea celor specifice relaţiilor externe. Înaltul Reprezentant PESC,
Catherine Ashton, începând cu anul 2010, deţine şi funcţia de vicepreşedinte
al Comisiei.
Desigur, se doreşte creşterea legitimităţii şi caracterului democratic al
Comisiei, dar rolul ei central de iniţiator şi garant al aplicării legislaţiei UE
precum şi de responsabil al politicilor europene, conform Tratatului de la
Lisabona, rămâne.
Organizarea Comisiei poate fi grupată pe următoarele trei categorii:
1. Politici publice;
2. Relaţii externe;
3. Servicii interne
Rolurile Comisiei se pot grupa în cinci titluri mari care au fost utilizate,
ulterior, ca linii directoare generale:
• Rolul de iniţiativă – cu puţine excepţii în cadrul CE, Comisia are
răspunderea oficială pentru iniţierea legislaţiei; ea împarte această răspundere cu
statele membre în alte domenii;
• Rolul administrativ şi de conducere – în domenii precum agricultura sau
politica concurenţială, care au fost delegate Comisiei de către statele membre;
• Rolul de mediere – acela de a media între statele membre şi între instituţii
cu scopul de a ajunge la un acord şi la o hotărâre;
• Rolul reprezentativ – prin participarea la reprezentarea UE prin aşa –
numita ”troică” (de cele mai multe ori alcătuită din patru membrii) - în terţe ţări şi
în multe organizaţii internaţionale;
• Rolul normativ – în calitate de ”gardian” al tratatelor şi al ”acquis-ului
comunitar”, cât şi în calitate de „conştiinţă” a comunităţii.
Comisia are competenţe şi în ceea ce priveşte gestionarea fondurilor
structurale 6, cum sunt Fondul European de Orientare şi Garanţie Agricolă

6

Fondurile structurale sunt principalele instrumente financiare ale politicii regionale. Ele sunt: FEDR,
FEOGA, FSE, IFOP
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(FEOGA) 7, Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 8, Fondul Social
European (FSE) 9 şi Fondul European de Coeziune (FEC) 10.
Există o recunoaştere a faptului ca integrarea europeană, pe de o parte, şi
eliminarea disparităţilor regionale, pe de altă parte, reprezintă părţi ale aceluiaşi
proces. Succesul integrării depinde, în bună măsură, de efortul făcut, în termeni
bugetari, în direcţia eliminării pe termen lung a diferenţelor dintre regiuni.
Politicile regionale ţin cont de următoarele caracteristici:
•

mişcarea pe scară largă a forţei de muncă nu trebuie să reprezinte un
mecanism de ajustare major;

•

ajutorul trebuie sa fie concentrat mai degrabă spre regiuni decât spre
ţări;

•

accentul trebuie pus pe promovarea competitivităţii regionale cu
scopul de a creea condiţii pentru o creştere durabilă a veniturilor şi a
locurilor de muncă;

•

mijloacele independente bugetare trebuie să fie disponibile la nivelul
Comunităţii concomitent cu politici macro şi microeconomice a ţărilor
membre pentru a promova stabilitatea.

Politicile de redistribuire in Uniunea Europeană nu se datorează numai
motivaţiilor de ordin economic, dar şi a celor de ordin politic, născute din
ideea solidarităţii.

7

FEOGA a fost creat în 1962 în cadrul CEE, este unul din cele patru fonduri structurale, se adresează
dezvoltării rurale şi este împărţit în două secţiuni: FEOGA-garanţie finanţează politica agricolă comună
(PAC) a Uniunii şi FEOGA-orientare.
8
FEDR este axat pe investiţii productive, infrastructuri şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii
(PME) pentru reducerea dezechilibrelor regionale.
9
FSE a fost creat în virtutea dispoziţiilor art.123 din Tratatul CEE în scopul îmbunătăţirii
posibilităţilor de utilizare a lucrătorilor şi în general în scopul reglementării problemelor sociale pe care
liberalizarea schimburilor le poate antrena, cu deosebire ale şomerilor şi ale pregătirii profesionale.
10
FEC a fost creat în 1993 ca un instrument financiar destinat să sprijine statele membre mai puţin
favorizate în dezvoltarea infrastructurilor pentru a-i putea aduce în situaţia de a participa la Uniunea
Economică şi Monetară.
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2.2. Coeziune şi dezvoltare
Politica de coeziune a apărut ca urmare a temerilor statele membre cu
economii mai slabe că vor pierde în competiţia liberă din cadrul UE. Odată cu
definitivarea uniunii vamale, a pieţei unice şi a monedei unice, au fost furnizate
fonduri pentru a asista dezvoltarea lor economică, astfel încât să poată coopera în
aceste noi întreprinderi şi să devină parteneri prosperi: de aici cuvântul
„coeziune”.
Politica de coeziune a Uniunii Europene este finanţată prin instrumentele
structurale. În termeni financiari, aceste instrumente reprezintă al doilea procent ca
mărime alocat din bugetul Uniunii Europene destinat politicilor europene.
În terminologia Uniunii Europene, “Instrumentele structurale” cuprind:
Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social
European (FSE), FEOGA (Fondul European de Orientare şi Garantare în
Agricultură) şi IFOP (Instrument Financiar de Organizare a Pescuitului),
cunoscute şi sub denumirea de “Fonduri structurale” şi Fondul de Coeziune
(FC).
Punerea în aplicare a politicii regionale se face prin intermediul
instrumentelor structurale care finanţează programele de dezvoltare regională
multianuale, elaborate împreună de regiuni, statele membre şi Comisie, pe baza
orientării propuse de Comisie pentru întreaga Uniunea Europeană.
Fondul Social European (FSE) a fost înfiinţat în anul 1958 şi a constituit,
încă de la început, principalul instrument al politicii sociale comunitare.
În scopul de a întări coeziunea economică şi socială şi de a contribui la
implementarea “strategiei europene pentru ocuparea forţei de muncă”, FSE are ca
sarcină să îmbunătăţească oportunităţile de angajare pentru şomeri şi muncitori în
cadrul Pieţei unice, prin creşterea mobilităţii lor şi prin facilitarea adaptării la
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schimbările industriale, în particular prin instruire vocaţională şi reinstruire,
precum şi prin îmbunătăţirea funcţionării sistemelor de recrutare.
Tipurile de măsuri finanţate prin FSE au în vedere reintegrarea profesională a
persoanelor care au fost în şomaj pe termen lung, integrarea profesională a tinerilor
şomeri, reintegrarea profesională a persoanelor excluse de pe piaţa muncii.
Tot prin acest fond sunt sprijinite măsurile menite să promoveze egalitatea de
şanse în ceea ce priveşte accesul pe piaţa muncii, să îmbunătăţească sistemele de
educaţie şi formare.

2.3. Politica Agricolă Comună (PAC)
Este prima politică comună care a apărut în cadrul Comunităţilor având ca
scop asigurarea securităţii alimentare a consumatorilor de pe teritoriul ei şi
garantarea veniturilor obţinute în agricultură.
Politica agricolă a Uniunii Europene, denumită Politica Agricolă Comună
(PAC), aplicată după 1962, a fost şi este şi astăzi una dintre cele mai importante
politici comunitare, un element central al sistemului instituţional comunitar.
Cheltuielile alocate sectorului agricol reprezintă aproximativ 45% din bugetul
comunitar.
Politica în domeniul agriculturii a fost precursoarea Pieţei Unice şi,
alături de alte politici, constituie liantul politic şi economic care asigură
unitatea Comunităţii.
Acţiunile desfăşurate în domeniu s-au concentrat în crearea unui cadru
coerent, instituţional şi reglementar de sprijinire directă a fermierilor, de
gestionare şi impulsionare a producţiei, pentru asigurarea aprovizionării
consumatorilor europeni, şi nu numai, cu produse agricole şi alimentare la preţuri
rezonabile. Comunitatea a reuşit să-şi atingă autonomia în materie de
aprovizionare agro-alimentară în timp foarte scurt, dar s-a confruntat şi cu un
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fenomen nedorit – supraproducţia, care presupunea costuri suplimentare, fie
pentru stocare, fie pentru susţinerea preţurilor la export.
O mare provocare pentru Politica Agricolă Comună a fost considerată a fi
extinderea Uniunii Europene prin aderarea ţărilor din Europa Centrală şi de
Est. În condiţiile în care nivelurile lor de dezvoltare economică sunt mai scăzute
decât ale statelor membre, ţările foste comuniste care au aderat în ultimul val
reprezintă o potenţială sursă de eterogenitate şi dezechilibre structurale şi
regionale.
Este vorba de un ansamblu de peste 100 milioane locuitori şi o suprafaţă de
1,1 milioane km2, din care 60 milioane ha de suprafaţă agricolă. În uema
integrării, numai Bulgaria, România, Polonia şi Ungaria ar contribui la creşterea
populaţiei Uniunii cu 26%, iar la creşterea PIB cu numai 7%.
Obiectivele principale pe care Politica Agricolă Comună trebuie să le atingă
la nivel comunitar sunt:


creşterea

productivităţii

activităţii

din

agricultură,

prin

promovarea progresului tehnic, asigurarea dezvoltării raţionale a
producţiei agricole şi utilizarea optimă a factorilor de producţie, mai
ales a forţei de muncă;


asigurarea unui nivel de viaţă echitabil pentru populaţia
agricolă, în particular prin mărirea veniturilor celor care lucrează în
agricultură;



stabilizarea pieţelor agricole;



garantarea securităţii aprovizionării cu produse agroalimentare;



asigurarea ofertei la preţuri rezonabile pentru consumatori.
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Politica Agricolă Comună se bazează pe trei principii:
1. Unicitatea pieţei, principiu care are o dublă semnificaţie: aplicarea regulilor
privind libera circulaţie a bunurilor între statele membre la produse agricole şi
fixarea de preţuri şi ajutoare comune (în euro), independent de statul membru în
care se află operatorii economici. Aplicarea corectă a acestui principiu impune
gestionarea comună a preţurilor, ajutoarelor şi regulilor concurenţei, dispoziţii
administrative şi sanitar-veterinare armonizate şi o politică comună pentru
comerţul exterior cu produse agricole.
2. Preferinţa comunitară (pentru produse agricole obţinute în interiorul
Comunităţii) vizează îndeplinirea obiectivelor formulate în art. 33.1 al Tratatului
de la Amsterdam, prin:

a)protecţia la frontieră a pieţei comunitare împotriva

importurilor masive şi la preţuri mici de produse agricole originare din ale ţări,
pentru garantarea veniturilor agricultorilor europeni; b) protecţia împotriva
fluctuaţiilor pieţei mondiale, cu scopul menţinerii stabilităţii pieţei comunitare.
3. Solidaritatea financiară: cheltuielile pentru aplicarea Politicii Agricole
Comune trebuie să fie suportată de către toate statele membre, pe o bază comună
şi independent de interesele naţionale. În acest scop, în anul 1962, a fost creat un
organism comunitar specializat pentru finanţarea în domeniu - Fondului
European pentru Orientare şi Garantare Agricolă (FEOGA).
Astfel, prin participarea la Cabinetul Comisarului pentru agricultură şi
dezvoltare rurală am aflat care sunt propunerile Comisiei Europene de
reformare a Politicii Agricole Comune (PAC) după 2013 şi atragerea de
fonduri de coeziune şi politică regională, context în care s-a subliniat
necesitatea de a finanţa direct din fonduri europene fermele de familie
precum şi de a integra în programele rurale aspecte privind educaţia tinerilor
din zonele rurale, dezvoltărea activităţilor de consultanţă şi consiliere
autohtonă.
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A avut loc o dezbatere aprofundată asupra programelor destinate tinerilor
fermieri şi fermelor mici, relevante pentru sectorul rural din România, precum şi
agriculturii din zonele montane şi defavorizate, pentru care se propune o nouă
schemă de clasificare.
Comisia Europeană a reformulat definiţia pentru agricultorii activi, pentru a
exclude de la plăţile PAC pe cei care nu au o legătură reală, tangibilă cu
agricultura.
În solicitarea unei finanţări de la Comisia Europeană va fi permisă
accesarea simultană a finanţării din fondurile PAC şi din fondurile structurale,
dacă statul membru identifică o astfel de necesitate.
Alte aspecte ridicate pe parcursul intalnirilor au fost următoarele:
 cel de a de a integra în programele rurale aspecte ale educaţiei tinerilor
din zonele rurale, dezvoltării activităţilor de consultanţă şi consilierii
autohtone.
 în urma eliminării cotelor de lapte după anul 2015, va fi necesară
promovarea inteligentă a laptelui românesc prin folosirea etichetării de
origine, ca şi în alte state membre;
 liberalizarea pieţei funciare în România poate include şi o serie de
condiţionalităţi, aşa cum se practică în alte state membre;
 risipa de alimente în faza de procesare şi comercializare este în
preocuparea Comisiei Europene, care a emis un document de consultare
pe această temă;
 fondurile programului LEADER mai pot fi încă suplimentate pentru
România, la solicitarea acesteia, dar este necesară redefinirea noţiunii de
spaţiu rural, încă posibilă.
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Astfel aşa cum a arătat Dacian Cioloş, comisarul european pentru agricultură
şi dezvoltare rurală:
„Politica agricolă comună va aduce o contribuţie importantă la realizarea
obiectivului global de promovare a unei creşteri durabile, inteligente şi
incluzive”

3. Concluzii
În final, conform celor dezvoltate mai sus, putem aprecia că în urma vizitei
la Comisia Europeană, se pot creiona câteva concluzii, dată fiind specificitatea
dar si importanţa anului 2014 în Uniunea Europeană:
1.

Euro-alegerile europene oferă posibilitatea ca cetăţenii europeni
să determine, prin votul lor, majorităţile politice din Parlament,
stabilind tendinţele pentru elaborarea legislaţiei, corectând
politicile greşite şi influenţând dezbaterile politice în viitorii cinci
ani după alegeri.

2.

Pentru succesul proiectului european şi recâştigarea încrederii
cetăţenilor UE trebuiesă întărească mecanismele de decizie
comună a deputaţilor din parlamentele naţionale şi europarlamentari.

Libertatea,

elementul

central

al

proiectului

european, nu poate fi concepută fără existenţa unui sistem
legislativ şi juridic recunoscut de popoarele Uniunii iar exercitarea
ei nu este posibilă fără respectarea valorilor democraţiei.
3.

Extinderea şi aprofundarea continuă a procesului de integrare a
determinat ca şi în domeniul politicilor să apară adaptări şi
reorientări impuse şi de dezvoltarea globală.
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4.

Conform orientărilor din ultimul deceniu, PAC urmăreşte
reglementarea şi promovarea unei dezvoltări rurale durabile,
care să asigure o mai bună coerenţă cu politica de pieţe şi
preţuri şi să susţină dezvoltarea mediului rural, la nivelul tuturor
sectoarelor sale caracteristice pe tot teritoriul Uniunii Europene.

Astfel, alegerile pentru Parlamentul European din 22-25 mai , precum şi
alegerea unui preşedinte al Comisiei Europene prin participarea activă a
cetăţenilor europeni dar şi atragerea banilor europeni concomitent cu
respectarea legislaţiei europene în materie de fonduri europene este şi va
rămâne una din temele importante ale Uniunii Europene şi a României.

Deputat Tamara Dorina CIOFU

Întocmit: Consilier dr. Marcela Monica STOICA
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