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perioada 2021-2027.

Noua propunere Politicii Agricole Comune (PAC)
 Uniunea Europeana elaboreaza un buget însotit de o planificare pe termen lung,
pentru perioada 2021-2027. Comisia propune o reducere moderata, de circa 5 %, a
fondurilor pentru PAC. Aceasta situatie apare din cauza reducerii contributiilor, in
conditiile in care Uniunea va ramane cu 27 de state membre.
 Pe baza a noua obiective clare, viitoarea PAC isi propune sa asigure accesul la
alimente de calitate superioara si un sprijin puternic pentru modelul european de
agricultura.
 Cele 9 obiective ale viitoarei PAC sunt:
1. Sa le asigure fermierilor un venit echitabil
2. Sa amelioreze competitivitatea
3. Sa restabileasca echilibrul de putere in lantul alimentar
4. Sa combata schimbarile climatice
5. Sa protejeze mediul
6. Sa conserve peisajele și biodiversitatea
7. Sa sprijine reinnoirea generațională
8. Sa ajute la dinamizarea zonelor rurale
9. Sa protejeze calitatea alimentelor și sanatatea

Principalele aspecte ale propunerilor
Comisia Europeana ia in calcul un sprijin mai bine directionat catre fermieri, pentru mai
multa echitate
Pentru a asigura stabilitatea și predictibilitatea, sprijinul pentru venit va ramane o parte
esentiala a PAC. În cadrul acestuia, platile de baza vor depinde în continuare de suprafața
fermei, în hectare. Viitoarea PAC vrea insa sa prioritizeze fermele mici si mijlocii si sa
incurajeze tinerii sa devina fermieri.
Intr-o prima faza Comisia a propuns ca:
 sprijinul pe hectar sa fie mai mare pentru fermele mici și mijlocii
 proportia de plati directe primite de o ferma dincolo de anumite sume (care urmeaza a
fi definitivate) sa fie redusa sau chiar limitata. Romania s-a pronuntat importiva plafonarii
sumelor acordate in cadrul platilor directe.
 minimum 2 % din plațile directe alocate fiecarei tari din UE sa fie rezervate pentru tinerii
fermieri, fonduri care ar urma sa fie însoțite de sprijin financiar din cadrul masurilor pentru
dezvoltare rurala și a celor care faciliteaza accesul la terenuri și transferul de terenuri
 tarile UE sa trebuiasca sa se asigure ca nu primesc sprijin decat fermierii veritabili

Ambitii mai mari pentru protectia mediului și combaterea schimbarilor climatice.
Fermierii joacă un rol-cheie in combaterea schimbarilor climatice, protejarea mediului si
conservarea peisajelor si a biodiversitatii. Propunerea Comisiei Europene stabileste ambitii
mari in aceste directii. Printre cerintele obligatorii ar urma sa se numere:
 conservarea solurilor bogate în carbon, prin protejarea zonelor umede și a turbariilor;
 utilizarea unui instrument obligatoriu pentru gestionarea nutrientilor, menit sa
amelioreze calitatea apei si sa reduca nivelurile de amoniac si de protoxid de azot;
 rotatia culturilor, in locul diversificarii acestora.

Fermierii europeni, in centrul societatii
Fermierii sunt inima comunitatilor rurale. Ei dau intregii Europe bunuri publice vitale.
Viitoarea PAC propune stimularea zonelor rurale prin masuri care:
 sa ajute tinerii sa devina fermieri, prin indrumare oferita de fermieri mai
experimentati, prin imbunatatirea transferului de cunostinte de la o generație la
alta și prin dezvoltarea unor planuri de succesiune
 sa incurajeze statele membre sa faca mai mult la nivel national, de exemplu prin
norme mai flexibile privind impozitarea si mostenirea, pentru a imbunatati accesul
tinerilor fermieri la terenuri
 sa le impuna fermierilor cerinte mai stricte de siguranta și calitate a alimentelor, de
exemplu prin acordarea sprijinului financiar doar daca acestia respecta normele
de reducere a utilizării pesticidelor sau antibioticelor

Un nou mod de lucru

Politica Agricola Comuna va muta accentul de pe conformitate si reguli pe rezultate si
performanta.
Tarile UE vor elabora Planuri Nationale Strategice in care sa arate cum intentioneaza sa atinga
cele 9 obiective europene utilizand instrumentele PAC si, in acelasi timp, sa satisfaca nevoile
specifice ale fermierilor si comunitatilor rurale.
Noul mod de lucru va mai presupune:
 simplificarea proceselor administrative: tarile vor trimite un singur Plan Strategic care sa
acopere platile directe, dezvoltarea rurala si strategiile sectoriale
 facilitarea practicilor care protejeaza mediul: plecand de la un set de standarde si obiective
valabile in toata Uniunea, fiecare tara isi va adapta la realitatea din teritoriu toate actiunile
menite sa protejeze mediul si sa combata schimbările climatice
 simplificarea sprijinului pentru tinerii fermieri: planul strategic unic va asigura coerenta
actiunilor de sprijinire a reinnoirii generationale, intrucat va acoperi atat platile directe, cat și
dezvoltarea rurala. In plus, tinerii fermieri vor putea obține mai usor sprijin complementar
pentru venit si pentru instalare, intrucat se vor reduce criteriile UE de eligibilitate.
Comisia Europeana a propus alocarea a 10 miliarde EUR din Programul Orizont Europa pentru
cercetare si inovare în domeniul alimentar, agricol, al dezvoltarii rurale si al
bioeconomiei. Parteneriatul european pentru inovare in domeniul agriculturii (PEI-AGRI) va
continua sa concentreze sursele de finantare ale programului Orizont Europa si ale programelor
de dezvoltare rurala pentru a stimula competitivitatea si sustenabilitatea agriculturii si silviculturii.

Stimularea inovării

Cunostintele si inovarea sunt esentiale pentru un sector agricol inteligent, rezilient si
sustenabil. Viitoarea PAC va incuraja investitiile mai mari in cercetare si inovare si,
totodata, va ajuta fermierii si comunitatile rurale sa profite de rezultate.
 Este foarte important sa construim sisteme mai solide de cunostinte si inovare in
agricultura (AKIS), prin care sa sustinem initierea si dezvoltarea proiectelor de
inovare, sa le difuzam rezultatele și sa le folosim cat mai mult posibil. Includerea
strategiilor nationale AKIS in planurile strategice ale PAC va stimula structurarea si
organizarea ecosistemului national de inovare. Daca toate tarile UE ar avea
sisteme AKIS care funcționeaza bine, s-ar evita dublarea eforturilor, s-ar reduce
costurile, s-ar mari impactul finantarii europene, nationale si regionale si s-ar
accelera inovarea.
Strategiile AKIS de succes au patru seturi principale de actiuni:
 consolidarea fluxurilor de cunostinte si a legaturilor dintre cercetare și practica
 consolidarea tuturor serviciilor de consiliere pentru fermieri si sustinerea unei bune
comunicari intre acestea in cadrul AKIS
 consolidarea inovarii interactive care reuneste mai multe teme si mai multe tari
 sprijinirea tranzitiei digitale in agricultura

Consultare publica (I) – viitorul Plan National Strategic 2021-2027
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a organizat consultarea publica
privitoare la elaborarea viitorului Plan National Strategic 2021-2027 pe doua
paliere:

I. O prima pare care vizeaza contactul direct cu partile interesate fermieri, organizatii non-guvernamentale din teritoriu, institute si
statiuni de cercetare, universitati, facultati si licee, cooperative si
grupuri de producatori, primarii, Grupuri de actiune locala, etc.
In cadrul acestei prime forme de consultare a fost pregatit un Chestionar care urmareste sa
identifice cel putin urmatoarele aspecte:
 Importanta pe care fermierii, autoritatile locale, societatea civila o dau celor 9 obiective
specifice ale viitoarei Politici Agricole Comune.
 Care sunt cele mai semnificative activitati care ar trebui finantate in viitor dintre optiunile
aflate in propunerea de Regulament: angajamente in materie de mediu si clima,
constrangeri naturale sau alte constrangeri specifice anumitor zone, dezavantaje
specifice anumitor zone, generate de anumite cerinte obligatorii, investitii, Instalarea
tinerilor fermieri si infiintarea intreprinderilor rurale, instrumente de gestionare a riscurilor,
cooperare, schimb de cunostinte si informare.
 Perceptia celor interesati asupra necesitatii de finantare a sectoarelor/ subsectoarelor/
temelor agro-alimentare: agricultura - sector zootehnic, agricultura – sector vegetal,
industrie alimentara, irigatii, silvicultura, pomicultura si legumicultura, infrastructura rurala
și servicii de baza.

Consultare publica (II) – viitorul Plan National Strategic 2021-2027
II. O a doua parte urmareste crearea si activarea Comitet

Consultativ Tematic pentru elaborarea Planului National Strategic
2021 – 2027. (CCT PNS). Aceasta este structura nationala de tip
partenerial, fara personalitate juridica, cu rol decizional strategic
in procesul de elaborare a Planului National Strategic

Comitetul Consultativ Tematic pentru elaborarea Planului National Strategic:
 Membrii Comitetului sunt desemnati in urma consultarilor cu reprezentanti ai
autoritatilor publice centrale, regionale si locale relevante. Se va organiza un
proces de selectie transparent al membrilor din cadrul organizatorilor societatii
civile, partenerilor economici si sociali care isi desfasoara activitatea in domeniul
agriculturii si dezvoltarii rurale, industriei alimentare, protectiei mediului precum si a
altor organismelor relevante care reprezinta societatea civila. Atentie va fi data si
entitatilor responsabile cu promovarea incluziunii sociale, a drepturilor
fundamentale a egalitatii de gen si a nediscriminarii.
 In cadrul Comitetului Consultativ se vor organiza grupuri de lucru subsecvente
pentru urmatorele domenii: agricultura, industrie alimentara, siguranta si securitate
alimentara, mediu si clima, tineri fermieri, ocupare şi incluziune sociala, inclusiv
LEADER, cercetare, inovare, transfer de cunosinte.

