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Comisia Europeană a adoptat deja o sumedenie de măsuri în 
vederea simplificării politicii sale agricole, dar discuțiile se 
concentrează acum asupra viitoarei PAC, post-2020.

Încă nu se știe câți bani va aloca Uniunea Europeană pentru una 
dintre cele mai importante politici ale sale după 2020, dar este 
clar că vor urma schimbări. 

Consultarea publică condusă de Comisia Europeană a arătat 
nevoia de reducere a birocrației și faptul că fermierii doresc o 
Politică Agricolă Comună mai simplă și mai eficientă. În același 
timp, UE vrea o eficiență sporită în domeniul protecției mediului 
și o utilizare a banilor mai potrivită nevoilor fiecărui stat.

Dar cum poate fi evitată „renaționalizarea” PAC și cum pot fi 
asigurate investiții sigure din viitoarea politică?
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Este imperios ca intenția 
Comisiei Europene de a lăsa mai 
multă libertate statelor membre 

pentru a-și ajusta politicile agricole 
să nu amenințe piața unică a Uniunii, 
potrivit unui expert consultat de 
EURACTIV.com.

Comisia Europeană intenționează 
să lase statelor membre puterea de a-și 
calibra politicile după propriile nevoi, 
ceea ce ar simplifica politica agricolă, 
dar acest lucru trebuie făcut fără a 
pune la încercare integritatea pieței 
unice, apreciază Luc Vernet, un expert 

al organizației Farm Europe.
„Comisia trebuie să se asigure că 

piața internă a UE va fi în siguranță 
și vor exista condiții similare de 
competiție pentru toți fermierii din 
Europa”, a declarat Luc Vernet pentru 
EURACTIV.com.

Rezultatele consultării publice 
asupra modernizării și simplificării 
Politicii Agricole Comune (PAC) au 
arătat din nou că este nevoie să se 
termine cu birocrația excesivă și 
politica trebuie să fie mai simplă și mai 
eficientă.

În deja faimoasa comunicare 

asupra vitorului sectorului agricol 
publicată în decembrie 2017, Comisia 
Europeană a propus o continuare 
a simplificării prin posibilitatea 
de a lăsa mai mult spațiu statelor 
membre pentru ca acestea să abordeze 
particularitățile regionale.

„Un viitor sistem de îndeplinire a 
obiectivelor ar trebui, așadar, să fie mai 
concentrat pe rezultate, să stimuleze 
subsidiaritatea oferindu-le statelor 
membre un rol mult mai important 
în a pune în aplicare schemele din 

Simplificarea PAC trebuie  
să nu afecteze coeziunea 

pieței interne a UE
D e  S a r a n t i s  M i c h a l o p o u l o s  |  E U R A C T I V. c o m

Sursa foto: Parlamentul European
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cadrul PAC, în a urmări țintele realiste 
și adecvate convenite și în a contribui 
la reducerea sarcinii administrative 
legate de UE pentru beneficiari”, 
potrivit comunicării.

Vernet a explicat că pentru o 
politică simplă este nevoie ca mai întâi 
să fie stabilite viziunea și obiectivele.

 „AVEM NEVOIE LA 
NIVELUL UE DE UN SET 
DE LEGI DE BAZĂ CU 
OBIECTIVE ȘI AMBIȚII 
CLARE... CÂND VOM AVEA 
ACEASTĂ ÎNDRUMARE 
ESENȚIALĂ VOM PUTEA 
DA STATELOR MEMBRE 
ȘI CHIAR FERMIERILOR 
SPAȚIU SĂ VINĂ CU 
IDEI MAI BUNE PE BAZA 
EXPERIENȚEI LOR DIN 
TEREN”.

Altminteri, avertizează Vernet, 
piața unică a UE riscă să fie 
distorsionată.

„Dacă un stat membru decide să 
impună anumite reguli în sectorul 
lactatelor pentru că are anumite 
probleme legate de emisii de CO2, 
dar în alt stat membru nu sunt astfel 
de probleme, vom avea o divergență, 
iar competitivitatea economică va fi 
afectată”, a subliniat expertul.

Comunitatea fermierilor din 
Europa susține că obligațiile lor au 
crescut dramatic. În același timp, și 
sarcinile administrative sunt mai 
multe, ceea ce le face agricultorilor 
și mai complicată confruntarea cu 
provocările tot mai mari.

În ultimul deceniu, Comisia 
Europeană, în special în mandatul 
comisarului Phil Hogan, a luat o serie 
de măsuri pentru a reduce birocrația 
din PAC.

Dar complexitatea acestui proces, 
combinată cu provocările tot mai mari, 
arată faptul că nu este un exercițiu 
simplu pentru UE.

Executivul european a subliniat că 

sprijinul fermierilor va fi condiționat 
de practicile în domeniul protecției 
mediului, care, la rândul lor, vor fi 
definite de statele membre „pentru 
ca acestea să țină mai bine seama 
de situația specifică a fiecăruia, 
de riscurile și nevoile legate de 
climă, asigurându-se totodată că 
practicile respective contribuie în 
mod corespunzător la realizarea 
obiectivelor convenite la nivelul UE”.

Aceași flexibilitate va fi și în 
partea de administrare, controale și 
sancțiuni.

Fermierii europeni au salutat 
noile propuneri de simplificare, 
dar au avertizat asupra riscului de 
„renaționalizare” a politicilor agricole.
În cadrul Consiliului Agrifish (pe 
teme de agricultură și pescuit) din 
19 februarie, comisarul Hogan a 
clarificat că nu există nicio intenție 
de a conduce către o renaționalizare a 
PAC și a apărat noua condiționalitate, 
susținând că Executivul UE nu își 
propune „să reinventeze roata”.

„Flexibilitatea suplimentară 
acordată statelor membre să transfere 
standardele UE în regulamente 
naționale va permite ca acele reguli să 
fie adaptate situațiilor locale”, a spus 
Hogan.

NU SUNT GARANȚII CĂ 
PAC VA FI MAI SIMPLĂ

Totuși, nu toată lumea este 
convinsă de eficiența propunerilor 
Comisiei.

În opinia lui Vernet, sunt două 
motive care nu garantează că sistemul 
va fi mai simplu decât este astăzi. Mai 
întâi, expertul notează că principalele 
decizii și reglementări sunt mutate 
de Comisie la nivel național și nu la 
nivelul fermierilor.

„Asta înseamnă că cea mai mare 
parte a simplificării și găsirii de idei 
bune pentru a simplifica sistemul vor 
rămâne la latitudinea statelor membre, 
ceea ce este, practic, o formă prin care 
Comisia spune: «nu este treaba mea, 
este în sarcina statelor membre; astfel 

că fermierii să meargă să se plângă 
la ministerele respective»”, spune 
Vernet.

Mai departe, expertul francez 
susține că din comunicarea Comisiei 
rezultă mai degrabă un nou nivel de 
sarcini administrative.

Referindu-se la controale, Vernet a 
spus că există un buget comun al UE și 
Comisia analizează ideea de a transfera 
această responsabilitate statelor.

„La urma urmei, este o politică 
comună, cu performanțe și rezultate 
și controlată de UE. UE va controla 
statele membre, iar statele trebuie să 
se asigure că au consumat corect banii 
UE”.

Dar apare eventualitatea, spune 
Vernet, că statele membre vor 
introduce un sistem de control foarte 
complex pentru a-și securiza bugetul 
sau, dimpotrivă, vor avea controale 
mai puțin stricte care s-ar putea solda, 
în cele din urmă, cu un risc bugetar.

„Dar toate acestea nu înseamnă 
că este imposibil să avem o politică 
simplă”.

Traducere și adaptare de Bogdan 
Neagu

Continuare din pagina 4
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O Politică Agricolă Comună 
(PAC) revizuită, cu mai puțină 
birocrație și o perspectivă 

pe termen lung orientată către 
digitalizare, va atrage mai multe 
investiții și mai mulți tineri în sectorul 
agricol, susțin fermierii europeni.

„Simplificarea este atractivă 
pentru investitori”, spune Pekka 
Pesonen, secretar general al Copa-
Cogeca, organizația fermierilor și 
cooperativelor agricole din Uniunea 
Europeană.

Fermierii spun că noile generații 
vor reveni pe câmp pentru că nu se 
vor baza doar pe plățile directe de la 
UE. Ba chiar dimpotrivă, tinerii vor 

să dezvolte sectorul agricol european 
prin implicarea altor activități, cu 
o legătură mai strânsă cu cel de-al 
doilea pilon al PAC, mai „creativ” - 
dezvoltarea rurală.

„Dacă cineva așteaptă intrarea unor 
tineri în sectorul agricol, aceștia nu vor 
veni doar pentru subvențiile directe”, a 
spus Pesonen pentru EURACTIV.com.

„Sunt motivați să producă alimente 
de înaltă calitate, să răspundă nevoilor 
consumatorilor, într-o manieră 
sustenabilă și, în măsura în care o 
permit condițiile, încorporează și 
alte elemente precum agroturismul, 
managementul resurselor de apă, 
care nu sunt legate direct de sectorul 
agricol”, a adăugat el.

Comisia Europeană și statele 
membre UE discută în prezent 
viitoarea politică agricolă, post-
2020, în baza unei comunicări a 
executivului european care a sugerat 
o cale de simplificare prin lăsarea unui 
spațiu de manevră mai larg țărilor 
din UE pentru ca acestea să aloce 
fondurile conform propriilor nevoi. Ca 
urmare, statele membre ar trebui să-și 
definească propriile strategii pentru 
rezolvarea situațiilor naționale.

Pesonen a explicat că, dacă este 
un singur lucru pe care majoritatea 
fermierilor din întreaga Uniune 
Europeană aleg să-l spună, acela este 

Fermierii spun că simplificarea 
PAC și digitalizarea vor atrage 

noi investiții în agricultură
D e  S a r a n t i s  M i c h a l o p o u l o s  |  E U R A C T I V. c o m

Sursa foto: AGERPRES/XINHUA
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că sunt sătui de birocrație.
În ultimii ani, Comisia a făcut mai 

multe eforturi pentru a simplifica 
măsurile de mediu, pe care fermierii 
le găseau prea complicate, deși, după 
cum spune Pesonen, „majoritatea 
agricultorilor nu sunt în dezacord cu 
obiectivele de protecție a mediului”.

În urma consultării publice de anul 
trecut, a rezultat că fermierii consideră 
că pot face mai mult în această privință, 
dar maniera de organizare este prea 
birocratică și că agricultorii petrec mai 
mult timp cu „hârțogăraia” decât cu 
implementarea efectivă a măsurilor 
în fermele lor, notează reprezentantul 
Copa-Cogeca.

Fermierii spun că statele membre 
ar trebui să facă planuri strategice 
„rezonabile” și mai puțin birocratice, 
insistând însă că partea comună a 
politicii agricole trebuie protejată.

„Ideea este că, acordând un grad 
mult mai ridicat de subsidiaritate 
statelor membre, cu care suntem 
de acord, cum putem asigura 
armonizarea? Este nevoie să definim 
un set de principii privind practicile 
agricole la nivelul UE”, a subliniat 
Pesonen.

O viziune asemănătoare are și 
IFOAM, organizația internațională 
a fermierilor eco, care susține că 
flexibilitatea și simplificarea nu 
trebuie promovate în defavoarea 
cadrului comun al politicii agricole a 
UE.

„PAC trebuie să rămână o politică 
europeană care stabilește obiective 
comune în beneficiul fermierilor, 
comunităților rurale, consumatorilor 
și a mediului”, a declarat IFOAM EU.

EFECTUL BREXIT

În ceea ce privește ieșirea Marii 
Britanii din UE și efectele acesteia 
asupra bugetului pe termen lung al 
Uniunii, Pesonen a afirmat că tăierile 
de fonduri pentru sectorul agricol sunt 
„absolut excluse”.

„Dacă discutăm încă de economii, 
nu vom accepta niciun fel de măsuri 
restrictive adiționale pentru fermieri 
în privința performanței, pentru că 
acestea ar putea afecta veniturile”.

DIGITALIZAREA ȘI PAC

Luc Vernet, expert al organizației 
Farm Europe, a explicat că, în 
contextul piețelor volatile din prezent, 
fermierii europeni au nevoie de mai 
multe certitudini.

„Viitoarea PAC trebuie să 
se concentreze pe rezistență, 
managementul riscurilor pe de-o parte 
și managementul de criză de cealaltă 
parte. Este nevoie de un set coerent la 
nivelul UE”.

În ceea ce privește adoptarea noilor 
tehnologii în sectorul agricol, Vernet a 
subliniat că fermierilor trebuie să li se 
acorde mai mult timp pentru adaptare, 
în perioada de tranziție.

„Tehnologiile din sectorul agricol 
avansează foarte rapid. Avem noi 
tehnici de însămânțare, datele oferite 
de agricultura de precizie. PAC ar 
trebui să se concentreze asupra 
viitorului, nu trecutului și ar trebui să 
ajute fermierii în această tranziție”, a 
spus Vernet.

Dar pentru a-i susține pe fermieri 
în „saltul digital”, aceștia au nevoie 
de uneltele potrivite pentru a face față 
riscurilor.

Vernet spune că este nevoie că UE 
trebuie să le ofere fermierilor o plasă 
de siguranță timp de câțiva ani. „Avem 
nevoie de o schemă de tranziție spre 
agricultura de precizie precum există o 
schemă pentru agricultură organică”, 
a explicat expertul Farm Europe.

În ceea ce privește investițiile, UE 
trebuie să propună investiții specifice 
care să țintească indicatori specifici 
economici și de mediu, a adăugat el.

„Este evident că, în viitor, va fi 
mult mai ușor de implementat o 
abordare digitală și de simplificat 
toate procedurile. De aceea, nu este 
momentul potrivit acum să reducem 
politica comună pentru că, mai mult 

decât în trecut, avem unealta potrivită 
să simplificăm politica europeană - 
instrumentele digitale”, a spus Vernet.

O DEFINIRE MAI CLARĂ A 
OBIECTIVELOR

Dar o simplificare la nivel european 
ar putea însemna o creștere a gradului 
de complexitate la nivel național și 
regional, având în vedere dificultățile 
întâlnite la implementarea actualei 
PAC, spune Geneviève Savigny, 
reprezentant al organizației 
non-guvernamentale European 
Coordination Via Campesina NGO 
(ECVC).

Acest ONG militează pentru o 
politică agricolă comună simplă 
pentru fermieri și cere mai multe 
măsuri de piață pentru a se asigura 
prețuri stabile și profitabile, 
completate de plăți directe în zonele 
cu constrângeri naturale sau socio-
economice.

Savigny spune că obiectivele 
urmărite de PAC trebuie clar 
definite și însoțite de un calendar 
de implementare, adăugând că 
propunerea Comisiei de „a întreține 
un sector agricol inteligent și 
rezilient” este prea largă și deschisă 
unor interpretări variate.

„Modelul care e la bază este clar un 
model agro-industrial orientat către 
export și competitivitate constantă, ” 
a declarat Savigny pentru EURACTIV.

„Cum ne putem asigura că astfel 
de planuri strategice pot fi concepute 
în state europene în care democrația 
este în pericol sau că vor fi acceptate 
de o Comisie orientată către comerț și 
concurență?” se întreabă ea.

Toate părțile implicate, de la 
fermierii mici la consumatori, și de la 
ONG-uri la autorități locale ar trebui 
implicate în definirea acestor planuri 
naționale propuse de Comisie, într-un 
proces „complet inclusiv”, a mai spus 
Geneviève Savigny.

Traducere și adaptare de Bogdan 
Neagu

Continuare din pagina 6
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Fermierii din UE nu ar trebui 
să se teamă că va urma o 
renaționalizare a Politicii 

Agricole Comune (PAC) după 2020, 
susține comisarul european pentru 
agricultură, deși Comisia vrea ca 
statele membre să poată implementa 
propriile planuri naționale.

Într-un interviu acordat EURACTIV, 
comisarul Phil Hogan a subliniat că 
termenul C din PAC nu se va schimba.

Planurile naționale vor avea nevoie 

de aprobarea Comisiei, care se va 
asigura astfel că statele membre vor 
asigura o competiție echitabilă pentru 
fermierii din întreaga UE.

Schimbarea va fi însă benefică, 
susține Hogan, deoarece va simplifica 
politica agricolă europeană, 
menținând însă partea comună (litera 
C menționată mai sus).

„Vom solicita «planuri PAC» de la 
fiecare țară, cu o analiză detaliată a 
măsurilor propuse pentru a îndeplini 
obiectivele stabilite la nivelul UE și 

cu alocările financiare pentru acele 
măsuri. Aceste planuri vor fi aprobate 
de Comisie, ceea ce va asigura condiții 
echitabile de concurență în întreaga 
Uniune”, a spus Hogan.

 „Va rămâne o politică agricolă 
«comună», cu obiective clare, stabilite 
și agreate la nivelul UE. În același timp, 
este adevărat că vrem să dăm mai 
multă flexibilitate statelor membre în 
privința modalității prin care acestea 

Phil Hogan: Politica agricolă post-
2020 va asigura condiții echitabile 

în toată Uniunea Europeană
D e  S a r a n t i s  M i c h a l o p o u l o s  |  E U R A C T I V. c o m

Sursa foto: Parlamentul European

Continuarea pe pagina 9



26 - 30 MARTIE 2018 | SPECIAL REPORT | SIMPLIFICAREA POLITICII AGRICOLE COMUNE: CE S-A FĂCUT ȘI CE NE AȘTEAPTĂ DUPĂ 2020 | EURACTIV 9

aleg să atingă acele obiective”.
Comisarul a mai spus că aproape 

toți factorii interesați, precum și statele 
membre au început să înțeleagă logica 
din spatele propunerii Comisiei, iar cei 
care încă vorbesc de „renaționalizarea” 
politicii sunt o minoritate.

Fermierii europeni se plâng de mult 
de birocrația și complexitatea politicii 
agricole, care îi împiedică de multe 
ori să implementeze chiar obiectivele 
PAC. Hogan crede că noul model este 
un pas important spre simplificare.

„Este o modalitate mult mai 
eficientă și eficace să ne asigurăm că 
bugetul PAC este investit unde chiar 
este cea mai mare nevoie și unde poate 
da cele mai bune rezultate. Precauțiile 

propuse, precum aprobarea planurilor 
naționale vor asigura că nu se deschide 
calea către competiție între statele 
membre”, a declarat Hogan.

„Vor fi reguli bine definite în 
privința gradului de flexibilitate pe 
care îl vor avea statele membre. Și 
în fiecare caz alegerile vor trebui 
justificate în legătură cu obiectivele 
agreate la nivel european”, a adăugat 
comisarul.

SCHIMBĂRILE FRECVENTE

O altă problemă este reprezentată 
de frecventele schimbări ale cadrului 
PAC din ultimii ani, care, potrivit 
experților, i-au făcut pe fermieri să 
ezite în a investi mai mult în sectorul 
agricol.

„Nimeni nu se îndoiește că 
fermierii, ca toți investitorii, și 
autoritățile naționale vor un mediu 
stabil care să le ofere certitudinea de 
care au nevoie pentru a planifica și 
administra... Totuși, ceea ce propune 
acum Comisia este o evoluție a politicii 
curente și răspunde criticilor aduse 
acesteia chiar de către acei fermieri 
și acele autorități de management”, 
afirmă Hogan.

Comisarul a punctat că menținerea 
actualei politici nu este o opțiune, 
dar nici „schimbarea de dragul 
schimbării”.

Traducere și adaptare de Bogdan 
Neagu

Continuare din pagina 8
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România vrea menținerea 
fondurilor acordate de UE 
pentru agricultură cel puțin 

la nivelurile actuale și după 2020. 
Ministrul Agriculturii a vorbit, într-
un interviu acordat EURACTIV, despre 
progresele înregistrate de sectorul 
agricol datorită PAC.

În opinia ministrului Petre Daea, 
Politica Agricolă Comună (PAC) a 
fost un succes pentru România, care 
a înregistrat în ultimii ani un progres 
excepțional din punctul de vedere al 
dotărilor tehnice și randamentului în 

agricultură ca urmare a acestei politici 
europene.

De altfel, domeniul agricol este 
singurul la care România reușește să 
absoarbă aproape toate fondurile puse 
la dispoziție de Uniunea Europeană, 
iar guvernul insistă pentru menținerea 
celor doi piloni ai PAC datorită 
investițiilor făcute prin Programul 
Național de Dezvoltare Rurală.

„Politica Agricolă Comună a prins 
bine pentru țară. S-au făcut salturi 
enorme - nici nu vorbeam de drumuri 
printre tarlale, acum găsim drumuri 
asfaltate între tarlale, sunt legături 

între ferme, sunt unități de producție 
excepționale care rivalizează cu orice 
unitate din Uniunea Europeană”, 
a spus Petre Daea, într-un interviu 
acordat EURACTIV.ro.

Daea spune că programul de 
dezvoltare rurală este extrem de 
important pentru țara noastră, pentru 
că zona rurală încă mai are mult de 
recuperat față de alte regiuni din 
Europa.

În ceea ce privește plățile directe 
pentru fermieri, ministrul vrea să 

Petre Daea, despre banii UE: 
Românii sunt inventivi, muncitori, 

și, dacă au și ajutor, îl folosesc
D e  B o g d a n  N e a g u  |  E U R A C T I V. r o

Ministrul Agriculturii, Petre Daea
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mențină ritmul susținut de acordare 
a subvențiilor. Ministerul Agriculturii 
a început plata finală a subvențiilor 
în decembrie și doar circa 12.000 de 
fermieri ar mai avea de primit banii de 
la APIA.

„Românii sunt inventivi, 
muncitori, și, dacă au și ajutor, îl 
folosesc, și acest lucru se vede și, cu 
siguranță, se va vedea în perspectivă”, 
spune ministrul.

 „E O PREOCUPARE 
CONTINUĂ ȘI EXTREM 
DE EXIGENTĂ PENTRU 
A ACCESA FONDURILE 
EUROPENE”.

„Am făcut-o până acum, o facem și 
de aici încolo, în așa fel încât fermierii 
să aibe subvențiile la timp, iar cei 
care se ocupă de investiții să poată 
să realizeze într-o perioadă de timp 
obiectivul de investiții care a făcut 
obiectul apelului”, a mai spus Petre 
Daea.

Politica Agricolă Comună este 
cel mai mare capitol din bugetul 
UE, consumând aproape 40% din 
resursele comunitare. Fondurile 
alocate agriculturii au transformat 
UE într-unul dintre cei mai mari 
producători de bunuri agroalimentare, 
cu exporturi în valoare de peste 131 de 
miliarde de euro.

Dar ieșirea Marii Britanii din blocul 
comunitar și necesitatea ca UE să aloce 
fonduri pentru alte capitole precum 
apărare, securitate sau migrație a 
provocat discuții privind reașezarea 
principalelor politicii ale Uniunii - cea 
agricolă și cea de coeziune. Părerile 
în UE sunt împărțite - sunt voci, 
printre care șeful Comisiei Europene, 
Jean Claude Juncker, care vorbesc 
de necesitatea ca statele membre să 
aloce mai mulți bani pentru politicile 
europene, astfel încât bugetul PAC și 
al politicii de coeziune să nu scadă, 
dar sunt și oficiali care se împotrivesc 
creșterii bugetului european, care, 

implicit, susțin reducerea fondurilor 
alocate pentru coeziune și agricultură.

ÎNCURAJAREA TINERILOR

România se opune reducerii 
bugetului acordat politicii agricole 
și nici nu dorește plafonarea plăților 
directe ca variantă a realocării 
fondurilor. Ministerul Agriculturii 
vrea să sprijine în egală măsură și 
fermele de mari dimensiuni, dar și 
exploatațiile agricole mici și mijlocii.

România are cel mai mare număr 
de ferme din Europa - circa o treime 
din exploatațiile agricole din UE sunt 
pe teritoriul României - peste 3,4 
milioane, dar mai mult de 99% dintre 
acestea sunt ferme de subzistență 
și semi-subzistență, deținând o 
suprafață medie de circa două hectare. 
Din punctul de vedere al îmbătrânirii 
fermierilor, România este pe locul 
doi în UE, după Portugalia, peste 
40% dintre agricultori au peste 50 
de ani, astfel că întinerirea forței de 
muncă din agricultură este una dintre 
prioritățile Ministerului Agriculturii.

Daea susține că în ultima vreme 
s-au împuținat plecările tinerilor din 
mediul rural în străinătate, ba chiar 
sunt persoane care au lucrat o vreme 
în Europa și s-au întors în țară pentru a 
face o afacere în agricultură.

„Se vede rodul acestor programe 
(finanțate de guvern și din fonduri 
europene - n.r.), anume acela de a 
stabiliza forța de muncă în spațiul 
rural și în a da posibilitatea de câștig 
în așa fel încât interesul să se așeze în 
sufletul fiecăruia și opțiunea să fie în 
această direcție - și anume, stau aici și 
nu în altă parte - lucrăm în România, 
câștigăm în România, ne valorificăm 
produsele aici și câștigăm cu toții și 
pentru toată lumea va fi bine”, a spus 
ministrul.

În același timp, se încearcă și 
încurajarea mutării unor tineri din 
mediul urban în zona rurală, însă 
nu se poate spune că este o tendință 
manifestată în această direcție. Daea 
spune că există tineri, studenți la 

facultăți „care nu au contingență cu 
domeniul”, care totuși sunt dispuși 
să se implice în afacerea agricolă de 
familie, sau, cu în vorbirea plastică a 
ministrului, „sunt pe linia grajdului”.

„Este un lucru foarte bun, de 
altminteri este un interes major 
pentru țară de a înlocui generațiile de 
fermieri și de aceea când apar tinerii 
în agricultură este o mare satisfacție 
pentru toți cei care lucrăm în domeniul 
acesta”, a mai spus Daea.

Continuare din pagina 10
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În al cincilea an de la reforma 
PAC, experiența și rezultatele 
României vorbesc despre 

importanța continuării investițiilor și 
potențialul politicilor europene de a 
susține modernizarea în agricultură și 
dezvoltarea rurală.

Autoritățile naționale și 
beneficiarii fondurilor încearcă acum 
în noua perioada de programare să 
continue progresul înregistrat în anii 
anteriori și se uită la viitorul politicilor 
în domeniu după 2020 cu speranța că 
bugetele Uniunii nu vor scădea.

Însă până la stabilirea unei direcții 
clare la nivel european, este necesară 
o mai bună congruență a eforturilor 
naționale și locale pentru susținerea 
nivelului actual de investiții și 
continuarea implementării proiectelor 
dedicate.

ÎNCURAJAREA 
DIALOGULUI ÎNTRE 
AUTORITĂȚI ȘI FERMIERI, 
UN PAS ÎNAINTE

Un element esențial pentru 
alinierea viziunilor și adresarea 

provocărilor din domeniu este 
menținerea dialogului între părțile 
implicate. În acest sens, EURACTIV 
România a organizat la finalul lunii 
martie 2018 o conferință națională care 
a tratat oportunitățile de finanțare din 
domeniul agriculturii și dezvoltării 
rurale. Evenimentul a adus împreună 
fermieri – beneficiari ai fondurilor 
din domeniu – cu oficiali din partea 
instituțiilor naționale și europene, 
firme de consultanță și instituții 
financiare, și a facilitat dezbateri și 

Modernizarea în mediul rural 
și simplificarea aplicării 

politicii comune prin dialog
D e  A n d r e i  S c h w a r t z ,  B o g d a n  N e a g u  |  E U R A C T I V. r o
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schimburi de experiență în domeniu.
Mihail Dumitru, director general 

adjunct al direcției DG AGRI din 
cadrul Comisiei Europene, a prezentat 
propunerile executivului UE privind 
schimbarea Politicii Agricole Comune 
(PAC). „Pentru viitorul PAC ne orientăm 
către un nivel de ambiție crescut, vrem 
să îmbunătățim arhitectura de agro-
mediu și trebuie să întărim legătura 
dintre PAC și alte politici, în special 
cele de mediu și climă”, a spus oficialul 
Comisiei.

Comisia Europeană va prezenta 
la începutul lunii mai propunerea de 
buget pentru viitorul cadru financiar 
multianual, post-2020. „Comisia 
încearcă să determine statele să-și 
crească contribuția pentru că bugetul 
post-Brexit va fi mai mic, nu știm 
deocamdată ce se va întâmpla”, a mai 
spus Dumitru, care a adăugat că există 
divergențe între statele est-europene 
și cele net contributoare la bugetul UE.

Ministrul agriculturii, Petre Daea, 
a spus că PAC a reprezentat un succes 
pentru sectorul agricol românesc. 
„Am avut un salt excepțional din 
punctul de vedere al dotărilor tehnice 
și randamentului ca urmare a acestei 
politici europene”, a spus Daea.

În privința modificărilor PAC, 
ministrul a spus: „vrem o Politică 
Agricolă Comună pentru țară, cu 
respect pentru dorințele noastre, 
astfel că e binevenită această discuție 
de astăzi”.

Ministerul Agriculturii pledează 
pentru menținerea ambilor piloni ai 
Politicii Agricole Comune - atât plățile 
directe pentru fermieri, cât și fondurile 
pentru dezvoltarea comunităților 
rurale. „Ne dorim același nivel 
financiar pentru agricultură în bugetul 
post-Brexit”, a spus și Alexandru 
Potor, secretar de stat în Ministerul 
Agriculturii.

Potor a spus că în România sunt 
în curs de derulare peste 22.000 de 
proiecte finanțate din Programul 
Național de Dezvoltare Rurală (ce 

include atât fonduri de la bugetul 
național, cât și bani de la Uniunea 
Europeană), în valoare totală de 
aproape 3 miliarde de euro, în actualul 
exercițiu financiar (2014-2020).

Daniel Crunțeanu, director general 
adjunct Active fizice și Plăți directe 
din cadrul Agenției pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale (AFIR), a spus că 
aproape 17.000 de beneficiari au fost 
sprijiniți cu fonduri de dezvoltare 
rurală de la UE. Pe lângă aceștia, AFIR 
a susținut 9.860 de tineri pentru 
înființarea de ferme, a mai spus 
Crunțeanu.

De altfel, Mihaela Hunca, expert 
în cadrul UniCredit Bank, a explicat 
că numărul de beneficiari a crescut an 
de an începând din 2009, când banca 
a început să finanțeze beneficiarii ai 
investițiilor din PNDR. Având în vedere 
experiența în finanțarea investițiilor 
agricole, UniCredit propune pentru 
viitoarea PAC susținerea comasării 
terenurilor agricole și sprijinirea 
fermierilor mici și mijlocii.

Despre dezvoltarea fermelor mici și 
mijlocii, a vorbit și Alexandra Toderiță, 
director executiv al Centrului Român 
pentru Politici Europene (CRPE), care 
a punctat a importanța asocierii, în 
condițiile în care mai puțin de o treime 
dintre cele peste 1.000 de cooperative 
înregistrate în România sunt 
funcționale. Toderiță a vorbit și despre 
educația în domeniul agricol, respectiv 
despre nevoia de a crește capacitatea 
școlilor de a oferi programe relevante 
pentru dezvoltarea abilităților tehnice 
și antreprenoriale ale elevilor.

Proiecte în domeniul promovării 
asocierii dar și educaționale a derulat 
Fundația PACT în rândul comunităților 
vulnerabile din sud-vestul țării. 
Marilena Andrei, reprezentantă a 
fundației, a împărtășit cum au fost 
sprijiniți locuitorii din județele Olt, 
Dolj și Gorj să pornească afaceri, să 
înființeze cooperative agricole și ce 
nevoi de dezvoltare au aceste proiecte. 
„Cooperativele pot servi ca exemple 
de colaborare în comunitățile în care 
funcționează și pot atrage noi membri. 

Schimbă atitudini și mentalități”, a 
spus Marilena Andrei.

„Nu prea știam noi nimic în 
materie de marketing, ci doar în 
partea de producție. Am învățat că 
o bună planificare a activităților 
agricole te ajută să cunoști prețul de 
producție și prețul de vânzare”, a spus 
Hagi Stoican, președinte al Societății 
Cooperative „Bostanii lui Stoican” din 
Ocolna, județul Dolj.

Această cooperativă a fost 
înființată prin intermediul proiectului 
Zefir, derulat de Fundația PACT. „Cred 
că Zefir a făcut un lucru bun venind 
direct la antreprenori și explicându-le 
modalitățile prin care și beneficiile pe 
care le-ar avea o cooperativă agricolă. 
Eu cred că ar fi ideal dacă și Guvernul 
României ar face același lucru, dar la 
nivel local, nu la nivel înalt”, a punctat 
Stoican.

David Daniel Limbășan, unul 
dintre puținii crescători, producători 
și procesatori de produse tradiționale 
din rasa de porc Mangalița, a povestit 
despre experiența sa cu implementarea 
unui proiect finanțat prin Programul 
PNDR 2007-2013. Limbășan a spus că 
a mai depus documentația pentru încă 
o finanțare, din PNDR actual, pentru 
vânzarea de produse prin lanțul 
scurt, la care așteaptă încă răspunsul 
autorităților. „Este foarte important în 
momentul în care producem să avem 
o piață de desfacere pentru produsul 
finit”, a spus Limbășan.

Evenimentul a beneficiat de 
suportul UniCredit Bank și a făcut 
parte din proiectul “DO WE TAKE THE 
CAP FOR GRANTED? The Contribution 
of the Common Agricultural Policy to 
Europe’s Quality of Life” („Considerăm 
Politica Agricolă Comună un dat? – 
Contribuția PAC la calitatea vieții în 
Europa”), dezvoltat de EURACTIV.
com, cu sprijinul financiar al Comisiei 
Europene.
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