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POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ
DE CE ESTE ACEST SUBIECT O PRIORITATE?
Europa are nevoie de un sector agricol rezilient, durabil și competitiv, pentru a asigura producția de alimente de înaltă
calitate, sigure și accesibile pentru cetățenii săi și o structură socioeconomică puternică în zonele rurale. Având în
vedere natura globală și transfrontalieră a provocărilor cu care se confruntă sectorul agricol și zonele rurale din UE, este
necesară o politică comună la nivelul UE.
Comisia propune o politică agricolă comună (PAC) modernizată care va asigura accesul la alimente de înaltă
calitate, menținând, în același timp, o piață unică pe deplin integrată pentru produsele agricole în UE.
Politica modernizată
va acorda o mai mare atenție mediului și aspectelor climatice;
va sprijini tranziția către un sector agricol mai durabil;
va sprijini dezvoltarea unor zone rurale dinamice.

CARE SUNT
IMPLICAȚIILE FINANCIARE?
Politica agricolă comună modernizată va dispune de un buget de 365 de miliarde EUR și va fi construită în continuare
în jurul a doi piloni: plățile directe către fermieri și finanțarea dezvoltării rurale. Pentru aceasta din urmă, Comisia propune
majorarea ratelor de cofinanțare națională. În plus, 10 miliarde EUR alocate în cadrul programului Orizont Europa
vor sprijini cercetarea și inovarea în domeniile produselor alimentare, agriculturii, dezvoltării rurale și bioeconomiei.

CE ELEMENTE NOI
INTRODUC PROPUNERILE COMISIEI?
Un nou model de punere în aplicare, care reunește operațiunile într-un instrument unic de programare - planul
strategic al politicii agricole comune
 ai multă flexibilitate și simplificare Bazându-se pe obiective comune decise la nivelul UE, statele membre vor
M
dispune de o marjă sporită pentru a-și corela nevoile cu sistemele de intervenție pe care acestea le vor stabili în

planul lor strategic național. Acest lucru ar trebui să simplifice normele pentru fermieri și administrații și să confere
politicii agricole comune o orientare mai pronunțată către obținerea de rezultate.
	Plățile directe vor constitui în continuare o parte esențială, dar vor fi reduse într-o oarecare măsură și vor fi mai
bine direcționate.
 e va promova o distribuție mai echilibrată a plăților prin plafonare obligatorie la nivel de exploatație sau
S
prin plăți degresive, care scad în funcție de dimensiunea exploatației agricole. Aceasta înseamnă că sprijinul va fi
redistribuit către exploatațiile mijlocii și către cele mai mici. Nivelurile plăților directe la hectar în statele membre
vor continua, de asemenea, să conveargă către media de la nivelul UE .
O legătură mai strânsă cu obiectivele de mediu Plățile directe vor fi supuse unei condiționalități sporite care se
va aplica tuturor beneficiarilor. În bugetul pentru plățile directe se vor introduce schemele ecologice voluntare. O
parte semnificativă a finanțării va fi dedicată acțiunilor în beneficiul aspectelor climatice, mediului și dezvoltării
rurale. Acest sistem va asigura o mai mare flexibilitate pentru statele membre, ceea ce le va permite să își
urmărească mai bine obiectivele de mediu și să fie mai ambițioase.
Va fi creată o nouă rezervă pentru situațiile de criză pentru a răspunde crizelor generate de evoluțiile
imprevizibile de pe piețele internaționale sau de șocuri specifice sectorului agricol în urma unor acțiuni întreprinse
de țări din afara UE. Va fi necesar să se prevadă în planurile strategice sprijin pentru instrumentele de
gestionare a riscului, inclusiv pentru stabilizarea veniturilor.

CE ALT IMPACT VA AVEA VIITORUL
BUGET AL UE ÎN ACEST DOMENIU?
V
 iitorul buget al UE va îmbunătăți sinergiile dintre politica de coeziune a UE și politica agricolă comună, pentru
a finanța investiții în natură și biodiversitate. În conformitate cu Acordul de la Paris și cu angajamentul față de
obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, cel puțin 25 % din cheltuielile UE din
cadrul tuturor programelor sale ar trebui să contribuie la realizarea obiectivelor în materie de climă.
 rogramul Orizont Europa va sprijini cu 10 miliarde EUR cercetarea și inovarea în domeniile produselor
P
alimentare, agriculturii, dezvoltării rurale și bioeconomiei.
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 rogramul spațial, cu sateliții săi Galileo și Copernicus, va face ca agricultura de precizie să devină realitate:
sateliții monitorizează terenurile agricole din UE și trimit semnale fermierilor cu privire la parcelele lor pe care pot
folosi îngrășăminte. Acest lucru reduce utilizarea inutilă de produse, diminuându-se astfel poluarea terenurilor și
a aerului în ansamblu.
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 IFE, programul deja consacrat pentru mediu și politici climatice, va sprijini, de asemenea, măsurile de
L
promovare a eficienței energetice și a energiei curate.

