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Curtea de Conturi Europeană examinează instrumentele 
de gestionare a riscurilor și a crizelor care au ca scop 
stabilizarea veniturilor fermierilor  
Curtea de Conturi Europeană desfășoară în prezent un audit al instrumentelor de gestionare 
a riscurilor și a crizelor prevăzute de politica agricolă comună (PAC). Auditorii vor examina dacă 
măsurile existente abordează în mod eficace și eficient problema pierderilor de venituri ale 
fermierilor cauzate de amenințări precum condiții meteorologice extreme, epidemii și unele decizii 
politice, cum ar fi embargoul impus de Rusia la importurile provenite din UE.  

Auditul se va axa pe instrumentele de gestionare a riscurilor care au fost concepute pentru a transfera 
o parte din riscurile cu care se confruntă fermierii către terțe părți, cum ar fi societățile de asigurare și 
fondurile mutuale, precum și pe „măsurile excepționale” care vin în ajutorul fermierilor aflați într-o 
situație de criză precum un dezechilibru al pieței, o boală la animale sau pierderea încrederii 
consumatorilor. 

„Pierderile la nivel de producție și deciziile de natură politică, cum ar fi embargoul impus de Rusia la 
importuri, afectează în mod direct veniturile fermierilor”, a declarat domnul Samo Jereb, membrul 
Curții de Conturi Europene responsabil de acest audit. „Date fiind constrângerile legate de bugetul 
UE și noile priorități avute în vedere, precum și numărul tot mai mare de evenimente meteorologice 
extreme, cadrul de gestionare a riscurilor și a crizelor în domeniul agriculturii trebuie să fie unul solid și 
coerent”, a mai adăugat acesta. 

În cadrul auditului, vor fi supuse atenției evaluările realizate de Comisia Europeană cu privire la 
nevoile existente în materie de gestionare a riscurilor și de soluționare a crizelor. Se va evalua dacă 
instrumentele de gestionare a riscurilor și a crizelor sunt bine integrate și coordonate atât între ele, 
cât și cu măsurile de la nivel național. Auditul va include, de asemenea, o analiză a modului în care are 
loc în practică gestionarea riscurilor la nivelul UE, precum și o analiză a măsurilor excepționale 
instituite pentru sectorul fructelor și legumelor ca urmare a embargoului impus de Rusia cu privire la 
importurile aferente. 

Sunt planificate vizite de audit în mai multe state membre, auditorii urmând să poarte discuții cu 
autoritățile de management și cu agențiile de plăți din domeniul PAC, precum și cu principalele părți 
interesate, de exemplu, societăți de asigurare și fonduri mutuale. Se estimează că raportul rezultat în 
urma auditului va fi publicat la mijlocul anului 2019. 
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Note către editori 

Suma totală a cheltuielilor publice (finanțare din partea statelor membre și cofinanțare din partea UE) 
care a fost alocată pentru asigurări, fonduri mutuale și stabilizarea veniturilor, în contextul 
programării privind dezvoltarea rurală pentru perioada 2014-2020, se ridică la 2 500 de milioane de 
euro. 

Cheltuielile suportate de UE în perioada 2015-2017 în scopul măsurilor excepționale din cadrul 
sectorului fructelor și legumelor s-au ridicat la 459 de milioane de euro. 

 


