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Recentele extinderi ale Uniunii Europene au avut ca efect creºterea impor-
tanþei agriculturii. Noile state membre au un imens potenþial agricol în ceea ce
priveºte resursele umane ºi extinderea terenurilor agricole. Totuºi, acest poten-
þial nu este încã pe deplin exploatat, din cauza numeroaselor disparitãþi socioeco-
nomice semnificative între vechile ºi noile state membre în sectorul agricol.
Astfel cã acest potenþial uriaº constituie pentru UE o provocare semnificativã în
ceea ce priveºte gestionarea ºi exploatarea sa. Adaptarea legislaþiei europene re-
prezintã deci un imperativ, cãci furnizeazã instrumentele pentru ca potenþialul
acesta sã se transforme într-un beneficiu.

România are o poziþie privilegiatã din punctul de vedere al resurselor agri-
cole. Cu un procent de aproape 40% teren agricol din suprafaþa sa totalã, ar avea,
teoretic, datele pentru a deveni, dupã Germania ºi Franþa, a treia putere agricolã
din Uniunea Europeanã1 Cu alte cuvinte, în chestiunea agriculturii, UE ºi Româ-
nia ar trebui sã vinã una în întâmpinarea celeilalte, punând la un loc fonduri ºi
potenþial în interesul comun.

În prezentul articol vom încerca sã decupãm câteva aspecte din activitatea
eurodeputaþilor români în domeniul agriculturii, studiind rapoartele de speciali-
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tate întocmite de Comisia pentru agriculturã ºi dezvoltare ruralã2 a Parlamentu-
lui European (PE). Ne vom axa pe contribuþia celor trei membri români ai aces-
teia, dintre care doi sunt membri permanenþi —Vasilica Viorica Dãncilã (Grupul
Alianþei Progresiste a Socialiºtilor ºi Democraþilor – SD) ºi Rareº-Lucian
Niculescu (Grupul Partidului Popular European – PPE), iar unul supleant — Da-
ciana Octavia Sârbu (Grupul Alianþei Progresiste a Socialiºtilor ºi Democraþilor
– SD). În documentele studiate, vom încerca sã descoperim în ce mãsurã comisia
de specialitate sau ºedinþele plenare sunt pentru deputaþii români locul ºi ocazia
pentru a face auzit interesul românesc într-un anumit aspect din PoliticaAgricolã
Comunã (PAC).

În comisia de specialitate, aºa cum rezultã din studierea arhivei electronice a
documentelor de ºedinþã, pe întinderea 2009-2011, nu se poate însã reface pozi-
þia lor individualã exprimatã prin vot, deoarece procesele-verbale nu conþin de-
cât tabelele centralizatoare ale voturilor. În schimb, anumite amendamente pe
care ei le fac pe marginea textelor de bazã discutate în comisie permit recupe-
rarea unor aspecte din activitatea lor.

Ca urmare, vom încerca sã identificãm opþiunile lor individuale folosind in-
strumentul voturilor nominale. Ne vom referi la exemple de rapoarte întocmite
ºi votate de Comisia de agriculturã ºi dezvoltare ruralã, din care decurg rezoluþii
legislative ce sunt la rândul lor votate în ºedinþã plenarã de PE. Din documentele
studiate, a reieºit cã votul nominal este solicitat pentru fragmente din textul
supus votului, spre exemplu pentru amendamentele formulate de PE pe baza
textului de bazã al propunerii legislative, dar ºi pentru votarea unor texte în
întregimea lor. Aºa cum demonstraserã Simon Hix, Abdul G. Noury ºi Gérard
Roland, în cartea Politica democraticã în Parlamentul European, analizând însã
legislaturile anterioare, se face apel la votul nominal în circa o treime din cazu-
rile supuse votului3.

Uitându-ne la voturile nominale, ieºim însã din cadrul strict al Comisiei pen-
tru agriculturã ºi dezvoltare ruralã, ºi vom prezenta opþiunile unui numãr mai
mare de eurodeputaþi români.

Pe de altã parte, deducem indirect votul individual din situaþiile în care euro-
parlamentarul dã explicaþii cu privire la votul sãu, precizând însã cã nu întot-
deauna sunt formulate astfel de explicaþii, fapt ce restrânge numãrul de voturi
individuale retrasate.

Înainte de a intra în analiza câtorva rapoarte, cu titlu de exemplu, facem însã
o parantezã pentru a explica procedura legislativã ordinarã (fosta codecizie), prin-
cipalul instrument legislativ ce se aplicã PAC ºi care include printre paºii sãi ºi
redactarea rapoartelor în diferitele comisii parlamentare.

Pânã la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, legislaþia UE în mate-
rie de agriculturã era adoptatã de Consiliu dupã consultarea PE. Concret, în ca-
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drul procedurii de consultare, Parlamentul European, prin Comisia de agricul-
turã ºi dezvoltare ruralã, putea aproba sau respinge o propunere legislativã a Co-
misiei sau veni cu amendamente pe marginea ei. Consiliul nu avea obligaþia le-
galã sã þinã cont de avizul Parlamentului sau de amendamentele formulate de
acesta, însã nu putea lua o decizie în lipsa acestui aviz. Cu alte cuvinte, în cadrul
acestei proceduri, singura modalitate prin care PE exercita presiuni asupra Con-
siliului era refuzul de a-ºi formula o opinie cu privire la propunerea legislativã.4
Comisia pentru agriculturã ºi dezvoltare ruralã a PE îºi desfãºura lucrãrile în ca-
drul procedurii de codecizie numai în ceea ce priveºte siguranþa produselor ali-
mentare ºi statisticile.

Tratatul de la Lisabona, semnat în decembrie 2007 ºi intrat în vigoare în
decembrie 2009, reclãdeºte în mod global ºi complet cele douã tratate fondatoare
— Tratatul Uniunii Europene ºi Tratatul ce instituie Comunitatea Europeanã.
Politica Agricolã Comunã intrã ºi ea sub incidenþa acestor schimbãri substan-
þiale. Tratatul introduce o clasificare cu trei categorii de competenþe — exclu-
sive, împãrþite între Uniune ºi statele membre ºi competenþe de coordonare, de
sprijin ºi de completare a acþiunilor statelor membre. PAC este încadratã în cate-
goria competenþelor non exclusive ale UE, ceea ce duce la o schimbare a naturii
sale. Pânã la acel moment, politica pieþelor — pilonul I al PAC — era conside-
ratã competenþã exclusivã a Uniunii.

De asemenea, noul tratat de funcþionare a UE care recunoaºte împãrþirea
competenþelor între UE ºi statele membre în domeniul PAC declanºeazã, în mod
logic, ºi principiul subsidiaritãþii. Parlamentele naþionale vor putea, deci, sã
adreseze preºedinþilor PE, Consiliului ºi Comisiei un aviz motivat referitor la
conformitatea unui act legislativ în domeniul agricol cu principiul subsidiaritãþii.
De altfel, sistemul „cooperãrii consolidate“ — legat de competenþele non exclu-
sive ale UE — devine aplicabil ºi în cazul PAC. Concret, „cooperarea consoli-
datã“ permite statelor membre — în numãr de cel puþin 9 — sã realizeze între
ele angajamente agricole suplimentare, în mãsura în care PAC este din ce în ce
mai suplã în privinþa aplicãrii mecanismelor comune.

O altã schimbare venitã cu Tratatul de la Lisabona constã în introducerea co-
deciziei ca „procedurã legislativã ordinarã“ a PAC, înlocuindu-se astfel proce-
dura de consultare, aplicabilã pânã la acel moment acestui domeniu. Aceastã
schimbare, logicã ºi fireascã prin prisma faptului cã agricultura a fost recunos-
cutã drept competenþã nonexclusivã, înseamnã cã Parlamentul European (in-
stituþia care îi reprezintã pe cetãþenii europeni ºi ai cãrei membri sunt aleºi prin
vot direct) trebuie sã aprobe legislaþia UE împreunã cu Consiliul (instituþia re-
prezentând guvernele celor 27 de state membre).

În ciuda acestei întãriri a rolului de colegislator al PE, materializatã ºi în do-
meniul PAC, noul tratat ridicã probleme de interpretare semnificative, în mãsura
în care sunt introduse excepþii de la procedura ordinarã, în favoarea Consiliului.
În lipsa unei clare delimitãri a competenþelor legislative ale PE ºi ale Consiliului
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pentru agriculturã, pot apãrea probleme juridice ºi politice, chiar dacã s-a dove-
dit în practicã tendinþa de interpretare restrictivã a excepþiilor de la procedura
legislativã ordinarã.5

În plus faþã de aceastã „neclaritate“, iniþiativa legislativã aparþine Comisiei.
Înainte de a lansa textele de bazã ale propunerilor legislative, Comisia realizeazã
evaluãri de impact care prezintã avantajele ºi inconvenientele diferitelor opþiuni
politice, identificând potenþialele consecinþe economice, sociale ºi ecologice pe
care le-ar putea avea propunerea respectivã. Cu acest pas se pune în miºcare pro-
cedura de codecizie.

La prima lecturã, PE adoptã o poziþie cu privire la propunerea legislativã. Ra-
portorul PE — numit de comisia parlamentarã de specialitate — întocmeºte pro-
iectul de raport, care e discutat în grupurile politice ºi modificat de comisia sau
comisiile competente. Parlamentul îºi adoptã poziþia cu majoritate simplã. Dacã
poziþia sa nu conþine amendamente la propunerea legislativã iniþialã, ºi dacã ºi
Consiliul acceptã propunerea iniþialã a Comisiei, actul este adoptat cu majoritate
calificatã de cãtre Consiliu, ºi apoi semnat de preºedintele PE ºi respectiv al
Consiliului. În cazul în care PE aduce amendamente pe care le adoptã în poziþia
sa faþã de propunerea legislativã, dacã acestea sunt acceptate de Consiliu ºi nu
intervin ºi alte amendamente, atunci actul este adoptat de Consiliu cu majoritate
calificatã ºi semnat.

Etapa celei de-a doua lecturi intervine atunci când Consiliul nu aprobã toate
amendamentele parlamentare sau le respinge. În acest caz, Consiliul adoptã cu
majoritate calificatã o nouã poziþie pe care o transmite PE pentru a doua lecturã.
În termen de trei luni, PE analizeazã poziþia Consiliului, având urmãtoarele op-
þiuni:

— sã aprobe poziþia Consiliului
— sã nu ia nici o decizie în acest termen, caz în care actul este considerat

adoptat
— sã respingã poziþia Consiliului, cu majoritatea absolutã a membrilor sãi,

caz în care procedura se încheie definitiv
— sã propunã amendamente la poziþia Consiliului, cu majoritatea absolutã a

membrilor sãi; Consiliul dispune de trei luni pentru a acþiona. Dacã amendamen-
tele propuse de PE sunt în totalitate aprobate de Consiliu, atunci actul se consi-
derã adoptat.

În cazul în care Consiliul nu aprobã toate amendamentele aduse de PE, se de-
clanºeazã în ºase sãptãmâni procedura de conciliere, cu alte cuvinte a treia
lecturã.

Este convocat un comitet de conciliere, format din reprezentanþi ai celor 27
de state membre ºi un numãr egal de deputaþi din PE, ce alcãtuiesc o delegaþie
ce reflectã importanþa fiecãrui grup politic. Comitetul analizeazã poziþia Consi-
liului ºi amendamentele formulate de PE la a doua lecturã, având un termen de
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ºase sãptãmâni pentru a elabora un proiect comun. Imposibilitatea de a ajunge la
un proiect comun, face ca actul sã fie considerat neadoptat, iar procedura se în-
cheie. Dacã, în schimb, se ajunge la un proiect comun, atunci Consiliul îl va
aproba cu majoritate calificatã, iar PE cu majoritatea voturilor exprimate, într-un
termen de ºase sãptãmâni.6

În dezbaterea academicã, controversele cu privire la codecizie reflectã în fapt
evoluþiile înregistrate de la versiunea „codecizia I“ lansatã de Tratatul de la
Maastricht, la versiunea „codecizia II“, consacratã prin Tratatul de la Amster-
dam, ºi sunt declanºate de preocuparea de a demonstra cum ºi dacã PE a cunos-
cut, prin toate modificãrile aduse de tratate competenþelor sale, o adevãratã întã-
rire a puterii sale legislative.

Mai întâi, se naºte întrebarea dacã procedura de codecizie, mai ales în for-
mula instauratã prin Tratatul de la Maastricht, nu este decât un mecanism com-
plicat prin care statele membre pãstreazã puterea slãbind Comisia. Andrew
Moravcsik este unul din cei ce se înscriu acestui prim curent. Conform lui, code-
cizia este o tacticã deliberatã menitã a dizolva alianþa tradiþionalã dintre PE ºi
Comisie, prin aplicarea principiului „divide ºi stãpâneºte“. Codecizia nu repre-
zintã un transfer de suveranitate de la nivel naþional la nivel european, ci mai
degrabã o redistribuire a puterilor deja delegate Uniunii de cãtre statele membre,
în favoarea PE ºi în detrimentul Comisiei: s-a redus puterea Comisiei de a res-
pinge amendamente propuse de PE, în timp ce a devenit mai uºor pentru PE sã
negocieze direct cu Consiliul7.

Pentru autori precum Garrett ºi Tsebelis, procedura de codecizie în versiunea
sa de la Maastricht a subminat deopotrivã Comisia ºi Parlamentul European. Cei
doi demonstreazã cã în practicã dreptul de veto este foarte puþin probabil sã fie
folosit de Parlamentul European, a cãrui majoritate preferã oricând sã evite
vacuumul legislativ, chiar cu preþul unei legislaþii puþin mulþumitoare. De aici, ei
concluzioneazã cã „plusul de putere“ revine, indirect, acelor guverne naþionale
ale cãror preferinþe sunt apropiate de cele ale PE, ºi care ar putea folosi exer-
citarea dreptului de veto de cãtre PE ca pe o ameninþare cu ajutorul cãreia sã
forþeze o poziþie a Consiliului care sã reflecte propria lor poziþie. Tsebelis merge
mai departe spunând cã prin procedura de codecizie s-a fãcut chiar mai puþin
decât prin cea anterioarã, a cooperãrii, deoarece aceasta din urmã a avut meritul
de a obliga instituþiile implicate în procesul decizional sã ajungã la un parteneriat
efectiv. Spre deosebire, un numãr mai mare de amendamente ale PE au fost
respinse de cãtre Consiliu în cadrul procedurii de codecizie, comparativ cu cele
respinse în cadrul procedurii de cooperare.8

Desigur, acestor critici li s-au opus viziuni mai optimiste, care pun accentul
pe faptul cã PE, Comisia ºi Consiliul au ajuns la o serie de aranjamente menite
a netezi de la bun început mecanismul codeciziei.
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Astfel, autori precum Garman ºi Hilditch încearcã sã demonstreze cã cele trei
instituþii au învãþat procesul concilierii, punând accent pe întâlnirile informale la
care îºi trimit reprezentanþi-cheie ºi în cadrul cãrora este posibilã negocierea în
„spatele scenei“, urmatã de aprobarea formalã primitã din partea întâlnirilor de
conciliere între delegaþiile respective. Iar în acest proces „învãþat“ al concilierii,
avantajul PE vine din însãºi flexibilitatea sa, în contrast cu poziþia mai rigidã a
Consiliului, care este mai strâns legat de nivelul naþional. Astfel cã este mai pro-
babil ca PE sã genereze o soluþie de compromis instituþional în favoarea sa,
comparativ cu Consiliul.9 Referindu-se la procesul de învãþare a concilierii,
Andreas Maurer spune despre PE cã, în eforturile sale de a valorifica procedura
de codecizie, a creat echipe restrânse de experþi-membri permanenþi ai delegaþii-
lor pentru conciliere. Prin aceasta PE a reuºit ca aproape 60% din amendamen-
tele sale, formulate la a doua lecturã a unei propuneri, sã fie acceptate de Con-
siliu sau sã constituie baza unor texte de compromis în cadrul concilierii.10
Earnshaw ºi Judge au realizat o mãsurãtoare în urma cãreia au arãtat cã în primii
ani de „funcþionare“ a codeciziei, PE a reuºit sã producã legislaþie destul de dife-
ritã de propunerea Comisiei ºi de Poziþia Comunã a Consiliului.11

Procedura de codecizie a modificat relaþia dintre PE ºi Consiliu. Chiar înainte
de începerea concilierii, cele douã instituþii încearcã sã identifice probleme pe
care sã le rezolve repede, prin intermediul actorilor din ambele instituþii ce aº-
teaptã unii de la alþii sã fie pregãtiþi pentru negocieri ºi sã producã un text de
compromis. Aceastã culturã legislativã comunã între cele douã instituþii se acti-
veazã atunci când compromisul este gãsit cu uºurinþã. În cazul în care compro-
misul este mai greu de atins, actorii din PE pot interveni pe lângã politicienii
naþionali sau pe lângã alþi actori pentru a-ºi asigura obiectivele, exploatând
sistemul codeciziei. Astfel cã, chiar cu limitele indicate de unii ca fiind inerente
versiunii Maastricht, procedura de codecizie a avut un impact considerabil asu-
pra influenþei PE în elaborarea legislaþiei europene.12

Un al doilea curent susþine cã transferul de putere înspre PE a fost realizat,
dar acest lucru s-a întâmplat la Amsterdam mai degrabã decât la Maastricht. Tra-
tatul de laAmsterdam a redus posibilitatea ca PE sã piardã din influenþã prin pro-
cedura de codecizie, ºi aceasta prin prevederea pe care a inclus-o despre conci-
liere — ca final absolut al procesului de luare a deciziilor. Garrett ºi Tsebelis
aratã cã aceastã reformã proceduralã stabileºte egalitatea între PE ºi Consiliu în
ceea ce priveºte puterea decizionalã, de vreme ce ambele instituþii sunt egal
reprezentate în Comisia de Conciliere, care ia deciziile finale13. PE a „pierdut“
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dreptul de veto vizavi de poziþia Consiliului, dar ºi acesta a pierdut din abilitatea
sa de a-ºi impune Poziþia Comunã în faþa PE. De aici, rezultã cã ambele instituþii
sunt interesate sã aibã negocieri pentru conciliere, cu o atitudine reciproc con-
structivã, ceea ce reduce numãrul de obiective ale PE neatinse.14

Cu toate aceste beneficii pentru rolul de legislator al PE, Tratatul de la Am-
sterdam a introdus ºi o serie de schimbãri cu impact negativ asupra legitimitãþii
democratice a procesului de luare a deciziilor. Este vorba de întâlnirile informale
între delegaþi din partea Consiliului (de obicei, de la COREPER I) ºi reprezen-
tanþi ai PE, ce au loc chiar ºi în etapa primei lecturi din cadrul procedurii de co-
decizie, ºi care ºi-au atins scopul imediat — sporirea eficienþei acestei proceduri
— cu preþul scãderii standardelor de legitimitate democraticã.15

Dintr-o a treia perspectivã, creºterea puterilor PE, în versiunea Amsterdam a
procedurii de codecizie, reprezintã un risc pentru UE, deoarece creºte probabili-
tatea „indeciziei“. În acest sens, Christophe Crombez afirmã cã deºi Tratatul de
la Amsterdam ridicã, în mod clar, PE la poziþia de colegislator, alãturi de Con-
siliu, în cea mai mare parte a legislaþiei referitoare la primul pilon, aceastã evo-
luþie a fost gestionatã greºit, aºa încât este ºi mai dificil pentru PE sã îºi asigure
obiectivele. Comisia a ieºit slãbitã din acest aranjament în care PE ºi Consiliul
pot negocia direct, iar concilierea a devenit un proces de tipul „totul sau nimic“,
în care, în lipsa unui compromis cu Consiliul, PE se aflã în situaþia fie de a ac-
cepta legi pe care în realitate nu le vrea, fie de a accepta vacuumul legislativ.16

Interesul pentru rolul legislativ al PE este de înþeles, având în vedere cã este
vorba de singura instituþie europeanã aleasã, despre care, teoretic, se formuleazã
pretenþia de a reprezenta cetãþenii europeni, cei asupra cãrora legile europene au
efect. În plus, existã tendinþa de a descrie, explica sau critica Uniunea Europeanã
având în minte modelul statelor naþionale, transpus la nivel european. În reali-
tate, aceastã tendinþã de a replica la nivel UE modelul naþional nu este nici pe de
parte corectã, dat fiind cã UE este o entitate internaþionalã aparte, nu este nici
stat, nici o organizaþie internaþionalã clasicã17 Cu alte cuvinte, ne putem întreba
dacã suntem îndreptãþiþi sã aºteptãm ca PE sã aibã aceeaºi pondere în procesul
legislativ ca parlamentele naþionale.

Astfel cã unii autori susþin cã PE nu are nici în prezent o putere considerabilã,
aceasta aparþinând în schimb acelor instituþii ce deþin controlul deplin asupra
agendei politice ºi a promovarii legislaþiei. Puterea legislativã a PE ar fi doar
consultativã, în faþa Consiliului ce poate adopta acte legislative pe care PE le
dezaprobã ºi care, în plus, prin puterea veto-ului membrilor sãi, afecteazã natura
consensualã a PE. Plecând de la asumpþia cã PE este principalul depozitar al le-
gitimitãþii UE, cei ce susþin nevoia unei reforme instituþionale menite a întãri cu
adevarat PE recomandã generalizarea votului cu majoritate calificatã din Con-
siliu. Spre deosebire, alþii considerã cã legitimitatea la nivelul structurilor euro-
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pene decurge din faptul cã procesul decizional poate fi controlat prin intermediul
dreptului de veto din Consiliu. Astfel cã, din acest punct de vedere, se poate con-
tura teama ca în Consiliul voinþa minoritarã a unor state membre sã fie pusã în
umbra de voinþa majoritãþii celorlalte state membre, ceea ce ar însemna cã anu-
mite decizii s-ar lua fãrã acceptul unei pãrþi din cetãþenii cãrora li se adreseazã.18

Toate aceste precizãri sunt menite a pune în luminã, chiar ºi de o manierã
schematicã, faptul cã puterea decizionalã are în UE mecanisme care pot fi depla-
sate de la o instituþie la alta, în totalitate sau parþial, dar interconexiunea lor le
face sã resimtã reciproc orice schimbare în acest plan.

Rapoarte ale Comisiei pentru agriculturã ºi dezvoltare ruralã

Dupã cum am amintit anterior, Comisia este cea cãreia îi revine în principal
iniþiativa legislativã.

Cu toate acestea, articolul 225 din Tratatul de Funcþionare a UE, stabileºte
condiþiile în care PE poate exercita iniþiativa legislativã. În primul rând, prin
intermediul comisiilor de specialitate se întocmesc rapoarte pe baza cãrora PE,
dupã ce le-a votat cu majoritatea membrilor sãi, poate cere Comisiei sã prezinte
o propunere legislativã adecvatã. În al doilea rând, oricare membru al PE poate
face o astfel de propunere, care este transmisã de preºedintele PE cãtre comisia
competentã spre analizare, reluându-se circuitul de mai sus. Aceste rapoarte din
proprie iniþiativã conþin o propunere de rezoluþie, proiect de decizie sau de pro-
punere, precum ºi o expunere de motive însoþitã la nevoie de o situaþie finan-
ciarã. Deºi PE poate stabili un termen în care Comisia sã vinã cu o propunere
legislativã, aceasta din urmã nu este obligatã sã accepte sã pregãteascã o propu-
nere legislativã solicitatã de PE.

În durata celor trei ani de activitate a PE constituit în formulã nouã dupã ale-
gerile din iunie 2009, am identificat un singur caz în care un membru român al
Comisiei pentru agriculturã ºi dezvoltare ruralã a fost raportor pe o chestiune de
competenþa acestei comisii. Este vorba de întocmirea, în decembrie 2010, a unui
Raport referitor la recunoaºterea agriculturii ca sector strategic în contextul se-
curitãþii alimentare, de cãtre Octavia Daciana Sârbu (SD), membru supleant al
comisiei. Chiar dacã nu este vorba de un document supus procedurii de code-
cizie ºi chiar dacã nu se referã direct la România, ci la chestiuni generale, euro-
pene ºi chiar globale în care ºi România se vede reflectatã ca parte a unui întreg,
ne oprim asupra acestui raport, precizând, de asemenea, cã s-a bucurat de o soli-
dã apreciere manifestatã cu ocazia dezbaterilor plenare în luãrile de cuvânt, spu-
nându-se chiar despre el cã ar fi unul din cele mai importante rapoarte întocmite
pânã la acel moment, prin tema abordatã ºi prin expertiza furnizatã.19

Declanºat prin procedura numitã rezoluþii ºi iniþiative ale PE, ce are ca bazã
juridicã articolul 48 din Regulamentul de Procedurã al PE, acest raport a fãcut
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obiectul implicãrii a doi actori instituþionali, PE ºi Comisia Europeanã, prin Di-
recþia Generalã pentru Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã.

Interacþiunea celor doi actori s-a produs pe parcursul mai multor etape de
procedurã. În primã fazã, s-a anunþat în ºedinþã plenarã a PE sesizarea comisiei
de specialitate, în luna iulie 2010. La 1 decembrie 2010, în cadrul comisiei parla-
mentare, a fost votat, în lecturã unicã, textul raportului, cu 34 de voturi pentru,
3 împotrivã ºi 1 abþinere. Vom spicui din rezumatul textului adoptat de comisia
de specialitate câteva argumente ce pot fi puse în relaþie cu interesul României.

Amintind de importanþa unei politici agricole comune puternice pentru a rãs-
punde cerinþelor securitãþii alimentare, raportul pune în evidenþã punctele slabe
cãrora PAC va trebui sã le gãseascã un rãspuns adecvat:

— Scãderea veniturilor agricole ºi costurile din ce în ce mai ridicate ce derivã
din obligaþia ca agricultorii europeni sã respecte cele mai ridicate norme din
lume în privinþa securitãþii sanitare alimentare, a mediului, a bunãstãrii anima-
lelor ºi a muncii. În consecinþã, în raport se aratã cã este necesarã retribuirea
agriculturilor pentru a compensa costurile suplimentare evocate, precum ºi im-
punerea aceloraºi norme ºi pentru produsele agricole furnizate UE de statele
terþe.

— Un alt aspect în care se întrezãreºte ºi situaþia României þine de accesul
limitat al persoanelor defavorizate din Uniune la hranã, în favoarea cãrora rapor-
tul propune un program axat pe securitatea alimentarã, nutriþie, calitate, proximi-
tate, inovaþie ºi productivitate. La un nivel superior al aceleiaºi probleme, se vor-
beºte ºi despre calitatea hranei.

— Nevoia de a controla pieþele financiare, în strânsã interdependenþã cu pie-
þele agricole, de a controla specula, de a modifica legislaþia referitoare la instru-
mentele financiare, asigurarea unui lanþ echitabil de aprovizionare alimentarã
sunt alte aspecte în legãturã cu care raportul invitã Comisia sã prezinte propuneri
de soluþionare.

— În aceeaºi tematicã, se subliniazã nevoia de a asigura stocuri alimentare
mondiale gestionate de ONU sau FAO.

— Susþine, în ideea de a asigura securitatea alimentarã pentru toþi, simplifi-
carea ºi debirocratizarea PAC.

— Rolul tinerilor agricultori — derivând direct, în cazul României, din îmbã-
trânirea populaþiei rurale — ºi importanþa inovaþiilor tehnologice menite a îmbu-
nãtãþi productivitatea.

— Ni se pare de asemenea relevant pentru România ºi faptul cã raportul sus-
þine nevoia de diversitate în agricultura europeanã, concretizatã în coexistenþa
diferitelor modele agricole, mai ales de agriculturã þãrãneascã — creatoare de
locuri de muncã —, susþine diversitatea produselor alimentare — asiguratã prin
produse þãrãneºti ºi artizanale rezultate din filiera scurtã. În acest sens, Comisia
este invitatã sã þinã cont, în propunerile sale viitoare referitoare la PAC, de dife-
ritele modele agricole europene, pentru a cãror sprijinire sã opereze mãsuri fi-
nanciare încurajatoare ºi de identificare speciale.20
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Comisia parlamentarã pentru Mediu, Sãnãtate Publicã ºi Siguranþã Alimen-
tarã ºi-a dat la rândul sãu avizul, completând cu sugestii raportul comisiei de
fond. Din procesele verbale ce sintetizeazã voturile asupra acestui raport la nive-
lul comisiei de origine nu rezultã felul în care au optat membrii din partea Româ-
niei, ci doar totalul de voturi pentru, contra sau abþineri.21

Versiunea finalã elaboratã de comisie a fost depusã la 16 decembrie 2010 în
PE, fiind dezbãtutã în ºedinþa plenarã de a doua zi. Dupã cum rezultã din pro-
cesul verbal ce descrie desfãºurarea votului în acest caz, pânã la votarea textului
în ansamblu, s-a recurs la votul prin apel nominal doar în cazul punctului 14 din
text — referitor la importul de produse modificate genetic din statele terþe cãtre
UE. Acest punct a fost votat ºi pe trei pãrþi, fiecare fãcând obiectul unul vot prin
apel nominal aparte. Cu toate acestea, nu am putut delimita pãrþile în sine, ca
atare rezultatul votului nu „vede“ esenþa opþiunii.

Uitându-ne la felul în care au votat acest punct europarlamentarii români,
vom constata cã pentru formulele rezultate în urma discuþiilor pe pãrþi asupra
punctului 14, tendinþa europarlamentarilor români este de a vota pentru, cel mai
mare numãr de voturi în acest sens provenind de la cei afiliaþi grupului PPE. În
schimb, cele mai multe voturi împotriva acestui punct s-au adunat din partea
europarlamentarilor afiliaþi grupului social-democrat, din care face parte rapor-
torul.

În ºedinþa din 18 ianuarie 2011, textul în ansamblu a fost votat în ºedinþã ple-
narã a PE, prin procedura ridicãrii mâinii, care nu înregistreazã aparte opþiunea
individualã.

Mergem însã pe urma acestor voturi, parþial, cercetând explicaþiile pe margi-
nea votului formulate de europarlamentari, care îºi pun în legãturã decizia cu
unul sau mai multe aspecte încadrate de raport. Astfel, Elena Oana Antonescu
(PPE) invocã douã aspecte principale în baza cãrora a votat pentru raport: con-
trolul preþurilor la alimente ºi menþinerea veniturilor agricole, respectiv consu-
mul de hranã sãnãtoasã. George Becali (NI) pune în relaþie interesul UE pentru
securitatea alimentarã cu realitatea celor cca 79 milioane de persoane ce trãiesc
sub limita sãrãciei în interiorul graniþelor europene. Subliniazã, de asemenea,
necesitatea de a se pãstra modelele diverse de agriculturã practicate de statele
membre, evitându-se uniformizarea lor forþatã. Sebastian Valentin Bodu (PPE)
vorbeºte la rândul sãu despre integrarea specificului naþional în PAC, dar ºi des-
pre mãsuri concrete menite a corecta diferenþele existente în privinþa plãþilor di-
recte pentru agricultori între statele membre, diferenþe ce se resimt în competiti-
vitatea produselor agricole pe piaþa unicã. Corina Creþu (SD) apreciazã oportuni-
tatea ºi realismului raportului în chestiune, punând accent pe: grija pentru forma-
rea ºi susþinerea unor noi generaþii de fermieri europeni, pãstrarea diversitãþii
agriculturii în UE, a cãrei principalã valenþã ar fi menþinerea modelului tradiþio-
nal. Vasilica Viorica Dãncilã (SD), membrã a comisiei interesate, aduce în prim-
plan programele naþionale de susþinere a nutriþiei — precum laptele ºi cornul din
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ºcolile româneºti — concretizare a securitãþii alimentare concepute ca drept
fundamental al fiecãrui individ. Petru Constantin Luhan (PPE) declarã cã a votat
pentru prezentul raport în care identificã aspecte-cheie asupra cãrora PAC tre-
buie sã se aplece: stabilizarea preþurilor, sprijinirea agricultorilor, calitatea hra-
nei. Rareº-Lucian Niculescu (PPE), membru al comisiei interesate, aratã cã a vo-
tat pentru raportul în cauzã, formulând totuºi rezerve în privinþa versiunii finale
a punctului 14 — singurul ce a fãcut obiectul votului prin apel nominal, ºi care
se referea la produsele modificate genetic — dar ºi în legãturã cu eliminarea din
textul final a referirii la existenþa în unele state membre a unor mari suprafeþe
agricole necultivate. Rovana Plumb (SD) indicã faptul cã securitatea alimentarã
nu se poate contura ca obiectiv fãrã controlul preþurilor la alimente ºi fãrã a spori
rezervele de alimente la nivel mondial, în condiþiile în care din întreaga popu-
laþie a planetei cca 1 miliard suferã de sãrãcie extremã ºi cca 2 miliarde se con-
fruntã cu diverse grade de sãrãcie ce fac imposibilã securitatea alimentarã pe
termen lung.

În aceeaºi zi, Comisia Europeanã a formulat reacþia sa la textul adoptat de PE
încheind procedura. Din pãcate, documentul respectiv nu a putut fi accesat elec-
tronic.

Pe de altã parte, rapoartele sunt întocmite de comisiile de specialitate ca reac-
þie la o propunere legislativã înaintatã PE de cãtre Comisie. În acest al doilea caz,
raportul de specialitate realizat de comisia parlamentarã respectivã include even-
tuale proiecte de amendamente aduse propunerii Comisiei, însoþite de posibile
justificãri succinte, un proiect de rezoluþie legislativã, precum ºi expunerea de
motive însoþitã, dacã este cazul, de o situaþie financiarã. În funcþie de poziþia PE
ºi a Consiliului, propunerea Comisiei este adoptatã de PE cu sau fãrã amenda-
mente, într-una din cele trei etape de lecturã din cadrul procedurii de codecizie,
în funcþie de intensitatea negocierilor între instituþiile implicate

Este însã necesarã o precizare, dat fiind cã perioada de care ne ocupãm cu-
prinde ºi un interval de câteva luni — iunie-decembrie 2009 — în care agri-
cultura a avut ca mecanism de adoptare a legislaþiei procedura de consul-
tare.

Cele patru rapoarte întocmite de comisia de specialitate în acest interval au
avut un singur raportor, Paolo de Castro (PPE, Italia), ºi au fost votate prin apel
nominal. Ne vom referi mai pe larg la raportul Politica Agricolã Comunã: regi-
muri de susþinere directã în favoarea agriculturilor, ce vine ca urmare a propu-
nerii legislative înaintate de Comisie în iunie 2009 de modificare, respectiv abro-
gare a unor regulamente anterioare, în sensul mãririi valorii ajutorului direct
acordat agricultorilor din statele membre. În iulie 2009 este consultat PE, care
sesizeazã comisia de specialitate ºi numeºte raportorul. Dupã votarea în comisie,
fãrã amendamente, în septembrie 2009, urmeazã votul în ºedinþã plenarã, rezolu-
þia legislativã arãtând cã PE aprobã propunerea Comisiei ºi cere Consiliului sã
fie consultat în legãturã cu orice modificare a textului adoptat de PE sau a
propunerii Comisiei. Rezultatul votului prin apel nominal este: 525 pentru, 16
împotrivã, 31 abþineri. Din procesul verbal al votului din 17 septembrie 2009
rezultã cã nici unul din europarlamentarii români prezenþi — 20 — nu a votat
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împotrivã ºi nici nu a formulat vreo abþinere.22 În noiembrie 2009, Consiliul
adoptã la rândul sãu textul, încheindu-se procedura prin publicarea actului legis-
lativ în Jurnalul Oficial al UE, ca Regulamentul Consiliului numãrul 1250/2009,
în decembrie 2009.

În lipsa unui caz în care un raport întocmit de un europarlamentar român ar
fi integrat în procedura de codecizie, ne vom opri, cu titlu de exemplu, pentru a
vedea cum funcþioneazã mecanismul acestei proceduri, asupra unui numãr de
douã astfel de rapoarte ale comisiei de specialitate.

Raportul întocmit în 2010 de deputatul german Britta Reimers (GrupulAlian-
þei Liberalilor ºi Democraþilor pentru Europa —ALDE) trateazã un subiect care
nu este indiferent României: Modularea voluntarã a plãþilor directe în cadrul
politicii agricole comune, chiar dacã referiri directe la România — sau la un alt
stat membru — nu existã în textele supuse dezbaterilor din PE sau Consiliu. Pre-
cizãm de asemenea cã acest raport se referã la PAC, dar substanþa lui este consti-
tuitã de adaptarea anumitor dispoziþii legislative (normele de aplicare a modu-
lãrii voluntare a plãþilor directe în cadrul PAC) la modificãrile aduse prin Trata-
tul de la Lisabona, ºi nu strict la agricultura propriu-zisã. De asemenea, precizãm
cã raportul reflectã compromisul negociat la care au ajuns PE ºi Consiliul în
aceastã chestiune, precum ºi faptul cã procedura s-a încheiat în prima lecturã din
cele trei prevãzute de codecizie.

Actorii instituþionali implicaþi sunt PE (ce activeazã Comisia de agriculturã
ºi dezvoltare ruralã), Consiliul (Agriculturã ºi Pescuit) ºi Comisia Europeanã
(prin Direcþia Generalã pentru Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã).

Procedura se declanºeazã prin depunerea propunerii legislative redactate de
Comisie, în decembrie 2010, actul propus spre adoptare fiind un regulament al
PE ºi Consiliului, menit a adecva domeniul vizat la modificãrile respective aduse
de Tratatul de la Lisabona.

În ianuarie 2011 a fost anunþatã în ºedinþã plenarã sesizarea Comisiei pentru
agriculturã ºi dezvoltare ruralã, al cãrei raport, votat la sfârºitul lui ianuarie,
propune anumite modificãri ale textului de bazã furnizat de Comisie, în sensul
convenit anterior de PE ºi Consiliu. Comisia parlamentarã voteazã cu 39 de vo-
turi pentru ºi 1 contra raportul. Procesul-verbal aferent nu lasã însã sã se între-
vadã voturile individuale.

Pasul urmãtor, votarea raportului în ºedinþã plenarã a PE, a avut loc în sep-
tembrie 2011, la o primã lecturã. Fãrã a intra pe fondul amendamentelor aduse
de raport anumitor dispoziþii din Tratatul de Funcþionare a UE referitoare la
competenþele de execuþie, vom spune doar cã procesul-verbal al votãrii preci-
zeazã cã amendamentele respective sunt rezultatul compromisului negociat între
Parlamentul European ºi Consiliu. Rezoluþia legislativã în sine, dupã votarea se-
paratã a amendamentelor, a fãcut obiectul apelului nominal. Niciun europarla-
mentar român, indiferent de apartenenþa sa de grup, nu a votat împotriva rezo-
luþiei referitoare la raport, dupã cum niciunul nu s-a abþinut în privinþa lui. Doar
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Corina Creþu (SD) a formulat explicaþii privind votul, subliniind necesitatea unui
astfel de raport de actualizare a unor norme legislative.23

În aceeaºi zi, reacþia Comisiei vine în întregirea procedurii, documentul emis
de aceasta arãtând cã sunt acceptate toate amendamentele formulate de PE, a
cãrui rezoluþie reflectã în totalitate rezultatul „trialogului informal“24.

O lunã mai târziu Consiliul a adoptat cu majoritate calificatã — toþi cei 27 de
membri votând pentru25 — propunerea ce trecuse de PE, în lecturã unicã. Dupã
semnarea actului final ce a pus capãt procedurii, în noiembrie 2011, acesta a fost
publicat în Jurnalul Oficial, ca Regulamentul 1231/2011.

Al doilea raport la care ne vom referi, Fondul european agricol pentru dez-
voltare ruralã (FEADER): creºterea participãrii pentru anumite state membre,
întocmit de eurodeputatul italian de Paolo de Castro (SD), trateazã un subiect
care face ca România sã fie, alãturi de alte cinci state membre, un destinatar di-
rect ºi explicit al rezoluþiei legislative respective. Douã direcþii converg în acest
caz: dezvoltarea ruralã ºi chestiunile bugetare.

Procedura debuteazã cu propunerea de regulament a PE ºi a Consiliului, pu-
blicatã de Comisie în august 2011, al cãrei obiectiv este de a ajuta statele mem-
bre cel mai grav atinse de efectele crizei financiare sã continue programele de
dezvoltare ruralã în curs, cu scopul de a injecta astfel fonduri în economiile lor.
Comisia însoþeºte propunerea de explicare, contextului ce impune o astfel de
mãsurã: ºase state — Ungaria, România, Letonia, Portugalia, Grecia ºi Irlanda
— au cerut intervenþia financiarã a acestor mecanisme ºi au convenit cu Comisia
asupra unui program de redresare economicã.26 Fãrã a intra în detaliile tehnice
ale acestei propuneri, menþionãm cã este vorba de o mãsurã temporarã, despre
care Comisia spune cã nu greveazã suplimentar asupra bugetului în curs.

Comisia pentru agriculturã ºi dezvoltare ruralã a PE se sesiseazã la 13 sep-
tembrie 2011 pentru a discuta proiectul de raport întocmit de Paolo de Castro.
Au fost solicitate spre avizare Comisiile de buget ºi control bugetar, datã fiind
natura propunerii, dar aceste douã comisii au decis cã nu este nevoie sã nu îºi
dea avizul. Proiectul de raport Castro reia ºi întãreºte motivele expuse de Comi-
sie în justificarea propunerii, arãtând necesitatea de a grãbi procedura legislativã,
astfel încât aceasta sã se finalizeze înainte de sfârºitul anului 2011.27 Cele nouã
amendamente formulate de comisie, dintre care unele reflectã sugestii ale Consi-
liului, au fost discutate în ºedinþa din 22 noiembrie 2011, care a ºi votat raportul
de Castro. Niciunul dintre amendamentele dezbãtute în comisia de specialitate
nu a fost iniþiat de un membru român al acesteia.

Dupã depunerea sa în PE, proiectul de raport este votat la 13 decembrie 2011,
în lecturã unicã/primã lecturã, prin vot cu mâna ridicatã. Din cele nouã amenda-
mente regãsite în documentele de ºedinþã ale comisiei de specialitate, au fost
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votate de PE doar ºase. Rezoluþia legislativã a PE cu privire la propunerea de
faþã a fost votatã prin apel nominal cu 622 de voturi pentru, 60 împotrivã ºi 17
abþineri. Toþi europarlamentarii români prezenþi la ºedinþã — în numãr de 25 —
au votat pentru aceastã rezoluþie, indiferent de afilierea lor din cadrul PE.28 Patru
dintre eurodeputaþii români — Corina Creþu (SD), Adriana-Silvia Þicãu (SD),
Cãtãlin Sorin Ivan (SD), Vasilica Viorica Dãncilã (SD) — au explicat votul po-
zitiv acordat rezoluþiei prin faptul cã aceasta faciliteazã gestionarea finanþãrii
acordate de UE unor þãri afectate de crizã.

Cea de-a treia instituþie implicatã, Consiliul, adoptã textul votat în PE în ºe-
dinþa din 15 decembrie 2011 a formaþiunii sale pentru Agriculturã ºi Pescuit.
România, ca stat direct vizat de regulamentul în discuþie, care îi aduce un plus
de fonduri pentru dezvoltarea ruralã, a votat pentru în ºedinþa de Consiliu. Preci-
zãm în schimb cã Bulgaria, cu care România este frecvent asociatã în virtutea
faptului cã cele douã fac parte din acelaºi val de extindere, a votat împotriva
regulamentului.29 Acest vot se explicã ºi prin aceea cã regulamentul nu se adre-
seazã, cu mãsurile de ajutor economic pe care le include, ºi acestui stat.

Dupã semnarea actului final, adoptat în etapa primei lecturi a procedurii de
codecizie, acesta este publicat în Jurnalul Oficial al UE, ca Regulamentul cu
numãrul 1312/2011.

Exemplele prezentate mai sus nu acoperã întreaga cantitate de acte legislative
adoptate prin procedura legislativã ordinarã în domeniul PAC, în legislatura în
curs. Asumându-ne limitele acestei prezentãri, din studierea tuturor rapoartelor
de specialitate ale Comisiei pentru agriculturã ºi dezvoltare ruralã din cadrul
procedurii de codecizie au rezultat câteva concluzii cu privire la „greutatea“
membrilor români ai acestei structuri

În cazul Comisiei pentru agriculturã ºi dezvoltare ruralã, conform datelor din
L’Observateur Législatif, am identificat pentru legislatura actualã 10 cazuri ce
antreneazã procedura de codecizie. În 7 din aceste cazuri, procedura a fost finali-
zatã prin adoptarea de acte legislative în domeniul agriculturii. Din cele 7 proce-
duri finalizate — 2 dintre ele fiind prezentate mai sus — 6 s-au încheiat în etapa
primei lecturi a codeciziei, iar 1 a avut nevoie de etapa a doua pentru a se ajunge
la finalizare. În nici unul din cazuri nu a fost nevoie sã se convoace Comitetul
de conciliere, ce se identificã cu etapa celei de-a treia lecturi. Din cele 3 proce-
duri în curs, 2 se aflã în aºteptarea semnãturii actului legislativ, iar 1 în aºteptarea
primei lecturi în PE. De precizat cã în cele douã cazuri în care actul legislativ a
fost adoptat în etapa a doua a codeciziei, rapoartele comisiei de specialitate au
fost întocmite de eurodeputaþi polonezi.

Conform aceleiaºi surse, ºapte membri ai comisiei din cei 88 au în portofoliu
cel puþin un raport realizat în cadrul procedurii de codecizie, în numele comisiei
de specialitate: Paolo de Castro, preºedintele comisiei (SD, Italia) – 4 rapoarte,
Paulo Alves Luis (SD, Portugalia) – 1 raport, Maryia Nedelcheva (PPE, Bulga-
ria) – 1 raport, James Nicholson (Conservatorii ºi Reformiºtii Europeni – ECR,
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Marea Britanie) – 1 raport, Britta Reimers (ALDE, Germania) – 1 raport,
Czeslaw Adam Siekierski (PPE, Polonia) – 1 raport, Wojchiechowski Janusz
(ECR, Polonia).30 Printre aceºtia nu se aflã niciun reprezentant român, în timp
ce „tovarãºa“ de extindere a României, Bulgaria, figureazã cu un astfel de raport,
finalizat de altfel prin adoptarea unui act legislativ. Chiar dacã nu este cazul celor
douã exemple prezentate, din studierea celor 10 proceduri de codecizie ale Co-
misiei pentru agriculturã ºi dezvoltare ruralã a reieºit cã în ºedinþele comisiei cei
trei reprezentanþi români au contribuit prin propunerea de amendamente la textul
de bazã redactat de Comisie. Nu este însã o regulã ca aceste amendamente sã fie
concepute ºi justificate ca urmare a unui aspect concret decupat din situaþia
României.

Rapoartele comisiei parlamentare de specialitate reflectã în fapt interesul
general al mai multor state din Uniunea Europeanã. Iar puterea de a atenua even-
tuale efecte secundare asupra unui stat ca România presupune pe lângã o exper-
tizã solidã a eurodeputaþilor români, acumularea unui anumit nivel de experienþã
a acestora în ceea ce priveºte folosirea instrumentelor, procedurilor ºi mecanis-
melor ce pun în miºcare procesul decizional european. Or, aºa cum arãtau Hix,
Noury ºi Roland în cartea amintitã mai sus, aceastã acumulare de experienþã de
cãtre reprezentaþii noilor state membre presupune o perioadã de rodare, de învã-
þare.
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Cu toate acestea, am observat, din datele disponibile la pagina electronicã a fiecãrui membru al PE, cã au
existat în legislatura actualã 20 de rapoarte ale Comisiei de agriculturã ºi dezvoltare ruralã, întocmite de un
numãr de 14 membri din cei 88 ai comisiei. Dintre acestea, 10 nu dispun de Fiºa de procedurã electronicã ce
permite refacerea parcursului lor. Acesta ar putea fi motivul pentru care ele nu sunt înregistrare de
L’Observateur législatif.


