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Subiect: Reforma PAC - Semnalele contradictorii ale Comisiei Europene

Stimate președinte,
Stimată doamnă von der Leyen,

Vă scriem în numele membrilor PPE ai Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a
Parlamentului European referitor la negocierile interinstituționale în curs privind reforma PAC.
Observăm cu mare îngrijorare că poziții contradictorii sunt adoptate de Comisia Europeană cu
privire la acest proces extrem de important.
În scrisoarea dvs. către Verzii europeni din 30 octombrie 2020, declarați în mod clar că Comisia
nu are în vedere retragerea propunerii de reformă a PAC. În această privință, aveți sprijinul nostru
deplin, nu în ultimul rând pentru că atât Consiliul, cât și Parlamentul au luat deja poziții în acest
sens.
Unele dintre punctele de vedere exprimate recent de vicepreședintele executiv Timmermans pun
sub semnul întrebării elementele centrale ale poziției Parlamentului European cu privire la
reforma PAC în ceea ce privește sustenabilitatea mediului și a climei. Vice-Președintele
Timmermans a amenințat public că va retrage propunerea Comisiei dacă consideră personal că
nivelul de ambiție este insuficient pentru aceste elemente. Aceste observații sunt în mod clar în
neconformitate cu scrisoarea dvs. recentă și cu asigurările făcute atunci când noua Comisie a fost
confirmată acum un an. Este dificil de a concilia o astfel de poziție cu buna funcționare a
procesului decizional al UE și ar lipsi de legitimitate democratică.
Este inacceptabil pentru noi. Nu îi respectă pe colegiuitori. Un vicepreședinte al Comisiei
Europene trebuie să respecte deciziile luate de Consiliu și Parlament. Într-adevăr, rolul Comisiei
în negocierile trialogului trebuie să fie acela de a facilita un acord între PE și Consiliu, nu de a-și
împinge propriile priorități politice.

Solicităm respectarea procedurilor decizionale normale, ca executivul (Comisia) să acționeze ca
un organism colegial și ca punctele de vedere individuale ale membrilor colegiului, oricât de
pasionați ar fi fost, să nu submineze cooperarea interinstituțională eficientă.
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