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CONȚINUT
2014- 2020 - PNDR si elemente de
benchmarking european
2021- 2027 – reforma PAC

PNDR 2014-2020 /
BENCHMARKING UE

PRIORITAȚI PROGRAMATE
% FEADER/ PRIORITATE
UE

RO

RATA DE EXECUȚ IE BUGETARĂ – T2 2018
(6 SM cu cele mai mari alocatii FEADR)

SM
Franta
Germania
Spania
Italia
Polonia
Romania

Suma FEADR
alocata (miliarde
Euro)
11,85
9,45
8,29
10,4
8,69
8,13

% plati
36,5%
33,0%
25,1%
21,2%
24,5%
39,9%

EXECUȚIE BUGETARĂ

(5 MĂSURI CU CEA MAI MARE
ALOCAȚIE FINANCIARĂ + LEADER)

EXECUȚIE BUGETARĂ
(restul de 10 MĂSURI PNDR)

PAC POST 2020

CĂTRE O NOUĂ PAC POST-2020

februarie — mai 2017
Iulie 2017
29 noiembrie 2017
2 mai 2018
1 iunie 2018

2018-2019

Consultare publică
Conferința publică „PAC Spuneți-vă părerea”
Comunicarea Comisiei intitulată „Viitorul alimentației și agriculturii”
Propunerile Comisiei privind bugetul UE pentru perioada 2021-2027

Propunerile legislative privind PAC post-2020
Propunerile legislative sunt însoțite de o evaluare a impactului
care analizează scenarii alternative privind evoluția politicii pe
baza unor analize calitative și cantitative aprofundate

Dezbatere în cadrul Parlamentului European și al
Consiliului
Aprobarea regulamentelor și a actelor secundare

PAC 2021-2027
(milioane EUR în prețuri curente)

sumele PAC

Observații

PAC (total)

365 006 § 28,5 %din bugetul UE 2021-2027

Pilonul 1 (FEGA), din care

286 195 § În general, finanțat în totalitate de către UE

§ plăți directe (inclusiv
POSEI)

267 485

§ Reducerea plăților directe cu mai puțin de 4 %
§ O mai mare convergență a plăților directe între statele
membre

§ măsuri de piață

19 870 § Mai puțin de 4 % reducere pentru toate schemele de piață

Pilonul 2 (FEADR)

78 811 § Reechilibrarea finanțării între UE și statele membre: Rate

Posibilitatea
transferurilor între
piloni

cu anvelopă (cu excepția apiculturii și schemei de fructe în
școli)
§ Rezervă agricolă pentru situații de criză — cel puțin 400 de
milioane EUR anual începând cu 2020. Fondurile neutilizate
se reportează.
de cofinanțare UE mai mici (similare cu cele pentru alte
fonduri structurale și de investiții)

15 % ȋntre cei doi
piloni

+

15 % și 2 % de la primul
pilon la cel de-al doilea
pentru mediu/schimbări
climatice și tineri fermieri

PAC 2021-2027

PRINCIPALELE ELEMENTE ALE REFORMEI
POLITICII AGRICOLE COMUNE
1. Simplificarea și modernizarea politicii
2. Reechilibrarea responsabilităților între Bruxelles
și statele membre (principiul subsidiarității)
3. Sprijin mai bine orientat, bazat pe rezultate și pe
performanță
4. Distribuirea mai echitabilă a plăților directe
5. Creșterea ambiției în materie de mediu și climă

O PAC SIMPLIFICATĂ

NOI
OPORTUNITĂȚI

§

UE se concentrează pe rezultatele și performanța politicii

§

Simplificarea și reducerea sarcinii administrative
ü cerință a Planului PAC

§

Elaborarea unui plan adaptat la nevoile locale

§

Simplificarea schemelor în ambii piloni

§

Dezvoltarea unui cadru de conformitate mai bine orientate
ü inclusiv pentru mediu și practicile ecologice

PENTRU
BENEFICIARI

PENTRU
ADMINISTRAȚII

§

Normele definite mult mai aproape de realitatea de zi cu zi

§

Niciun audit al Comisiei UE privind beneficiarii individuali

§

Utilizarea tehnologiilor pentru îndeplinirea procedurilor
administrative mai rapid, mai ușor și automat

§

Accesul fermierilor la consiliere imparțială și asistență la
solicitarea sprijinului

§
§

Cerințele UE mai puțin prescriptive
Stabilitatea în structurile de guvernanță (agențiile de plăți,
organismele de certificare)
Stabilitatea sistemelor (LPIS, IACS)
Simplificarea cerințelor de raportare

§
§

O PAC MAI MODERNĂ
CUNOAȘTEREA ȘI
INOVAREA

SERVICIILE DE
CONSILIERE
AGRICOLĂ ÎN
CONFORMITATE CU
AKIS INTEGRAT

TRANZIȚIA
DIGITALĂ ÎN
AGRICULTURĂ

§

Planurile strategice PAC pentru a promova cunoașterea, inovarea și
digitalizarea în agricultură și în zonele rurale

§

Planuri strategice includ strategia privind Sistemele Agricole privind
Cunoașterea și Inovarea (AKIS) pentru a consolida interacțiunea dintre
cercetători, consilieri și rețele rurale, etc.

§

10 miliarde EURO din programul Orizont în Europa pentru sprijinirea
cercetării și inovării în produse alimentare, agricultură, dezvoltare
rurală și bioeconomie

§

Consultanța agricolă să fie integrate în cadrul AKIS

§

Scopul: cerințele și angajamentele asumate în planul PAC (inclusiv
condiționalitatea), instrumentele financiare și planuri de afaceri, planurile de
sprijinire a inovării în cadrul PAC pentru pregătirea și punerea în aplicare a
grupurilor operaționale PEI și dezvoltarea tehnologiilor digitale

§

Planurile strategice PAC vor prevădea o strategie pentru dezvoltarea
tehnologiilor digitale în agricultură și în zonele rurale
MS încurajate să utilizeze volume mari de date și tehnologii noi de
control și monitorizare („zonă de monitorizare”, GSA, pre-completarea
cererilor...)
Încurajarea procesului de digitalizare a vieții rurale, a fermelor (prin
intermediul unor tehnici agricole de precizie) și în comunitățile mai largi

§

§

•

•

REECHILIBRAREA
RESPONSABILITĂȚILOR
Obiectivele specifice ale UE

Indicatori
UE
Tipuri de intervenții

Identifică nevoile în Planul PAC ale statelor membre
STATELE
MEMBRE

Adaptează intervențiile PAC la nevoile acestora
Implementare/progrese în vederea atingerii țintelor

PLANUL STRATEGIC PAC: CE CONȚINE?
§ evaluara nevoilor
§ strategieade intervenție (obligația de a acoperi în special: problema de mediu,
tinerii fermieri, programele sectoriale și gestionarea riscurilor)
§ descrierea interventiilor programate: plăți directe, dezvoltare rurală și
interventii sectoriale
§ țintele pentru indicatorii de rezultat și planul financiar
§ sistemul de guvernanță și coordonare
§ elementele care asigură modernizarea PAC
§ elementele legate de simplificarea și reducerea sarcinii administrative pentru
beneficiarii finali

PLANUL STRATEGIC PAC:
CINE/CUM/CÂND?
§ Participare
§ Elemente ale PAC sunt posibile la nivel regional, dar statele membre trebuie să asigure
coerența și consecvența generală
§ Pregătirea planului PAC: Trebuie să implice autoritățile publice competente, partenerii
economici și sociali și organismele relevante care reprezintă societatea civilă și, acolo unde
este cazul, organismele responsabile pentru promovarea incluziunii sociale, drepturile
fundamentale, egalitatea de gen și nediscriminarea. Autoritățile competente în ceea ce
privește mediul și clima sunt efectiv implicate în pregătirea aspectelor ecologice și climatice
ale planului.

§ Aprobare
§
§
§

Posibilitatea de a solicita aprobarea parțială a unui plan
Criterii: Exhaustivitatea, Consecvența, Coerența cu principiile generale ale dreptului Uniunii
Perioada de evaluare de 8 luni (oprit ceasul)

§ Modificare
§
§
§

Justificare
Perioada de evaluare de 3 luni
O modificare per an calendaristic

PERSPECTIVE
2018-2019

Dezbatere în cadrul Parlamentului European și al
Consiliului cu privire la propunerile legate de PAC

Primăvara anului
2019

Posibil acord privind următorul CFM 2021-2027 de către
șefii de stat și de guvern

Primăvara anului
2019

Posibila adoptare a următorului PAC 2021-2027 de către
colegiuitori

Mai 2019

Alegerile pentru Parlamentul European
Pregătirea implementării PAC

2021

Posibila intrare în vigoare

Informații suplimentare
•

https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budgetproposals_en

•

http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm

•

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agriculturalpolicy/future-common-agricultural-policy_en

ANEXA

NOUA CONDIȚIONALITATE CONSOLIDATĂ
Servicii de
consiliere
agricolă
Condiționalitate
§ Directivele
privind
habitatele și
păsările
§ Directiva
cadru- apa
§ Directiva
privind
nitrații

§
§
§
§
§

Standarde
GAEC:
§ schimbări
climatice
§ apă
§ sol
§ biodiversitate
și peisaje

§ Identificarea animalelor,
înregistrarea &
§ Regulamentul de autorizare a
pesticidelor
§ Directiva privind utilizarea
durabilă a pesticidelor
§ Directiva privind interzicerea
hormonilor
§ Legislația alimentară generală
§ Notificarea bolilor

PLĂȚI DIRECTE
Sprijinul de bază pentru venit
Sprijinul redistributiv complementar pentru venit
Sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii
fermieri
Schemele voluntare pentru climă și mediu
Sprijin cuplat pentru venit

Directivele privind
protecția:
§ Vițeilor
§ Porcinelor
§ Animalelor de fermă

DEZVOLTARE RURALĂ
§ Plăți pentru angajamente de mediu, climă și alte
angajamente
§ Plățile pentru constrângeri naturale sau alte
constȃngeri specifice
§ Plățile pentru dezavantaje specifice anumitor zone

Legislația UE
asupra
biodiversității, a
apei, a aerului și
a utilizării
pesticidelor
Rezistența la
antimicrobieni
Gestionarea
riscurilor
Sprijin pentru
inovare

PLǍȚI DIRECTE: CE VA RĂMÂNE?
ELEMENTE DE
STRUCTURĂ

PRINCIPII CHEIE

Sprijinul de bază
pentru venitul

§

§

Sprijinul redistributiv
complementar

§

§

Sprijinul
complementar pentru
tinerii fermieri

§

Sprijinul cuplat

§

Bumbac

§

PT)

(BG, EL, ES,

Plăți supuse
condiționalității

ALTE
POSIBILITĂȚI
SIMILARE...
§

Utilizarea unui
sistem fără drepturi
de plată

§

Acordarea unui
sprijin ȋn sumă
rotundă pentru micii
fermieri

Decuplarea

(cu excepția sprijinului
cuplat)

§

Sprijin general pe hectar,
pe hectarele eligibile în
cazul în care se exercită
o activitate agricolă

§

Sprijinul cuplat pentru
sectoarele în dificultate
pe o perioadă limitată

PLǍȚI DIRECTE: CE SE VA SCHIMBA?
MAI MULTĂ
SUBSIDIARITATE
§

§

§

SM stabilesc
definițiile și
intervențiile (inclusiv
și condiții de
eligibilitate)
SM stabileasc
nivelurile de sprijin
în funcție de nevoi

O MAI BUNĂ ȚINTIRE
§

Fermierii veritabili

§

În scheme, de exemplu:
§

Sprijinul de bază opțional
pe grupuri de teritorii

§

Sprijin cuplat pentru
îmbunătățirea calității,
competitivității sau a
sustenabilității

ECO-SCHEME noi
§

§
O mai mare
flexibilitate privind
§
gestiunea financiară

Obligatoriu pentru SM
Facultativ pentru fermieri
Ca un „supliment” sau ca
„cost adițional/venit
pierdute”

REDISTRIBUTION
O MAI BUNǍ
mai
puternice
REDISTRIBUIRE

către fermele mai mici

§

Reducerea (de la
60,000 EUR) și plafonarea
(de la 100,000 EUR) per
fermă, luând în considerare
forța de muncă (atât salariile
cȃt și munca din cadrul
familiei)

§

Sprijin redistributiv pentru
venit obligatoriu

= > Asigurarea unui mai mare
sprijin pe hectar în cazul
fermelor mici și mijlocii
(indicator de rezultat dedicat)

PREZENTARE GENERALĂ A NOILOR PLĂȚI DIRECTE
Reducerea tuturor plăților directe mai mari
de 60 000 EUR și plafonarea la 100 000 EUR

Redistribuirea PD (în principal pentru sprijinirea
veniturilor pentru sustenabilitate) și/sau la DR

•În

Reguli de condiționalitate
ceea ce privește îmbunătățirea mediului și climei

Sprijinul cuplat
•
•

Gamă largă de sectoare (nou: produse nealimentare cu potențialul de a înlocui
materialele fosile folosite ȋn bioeconomie)
Până la 10 % (+ 2 % pentru culturile proteice) din pachetul PD, care urmează să fie
stabilite de SM

Sprijin complementar pentru venit
pentru tinerii fermieri
•
•

Plată suplimentară per hectar
Pentru tinerii fermieri care sunt
recent înființati pentru prima dată

Scheme pentru climă și mediu
Plata ȋn sumă
rotundă pentru
micii fermieri

Pentru practicile agricole benefice
pentru climă și mediu
Cerințele și suma pe hectar trebuie
stabilite de statele membre

•
•

Sprijin redistributiv complementar pentru venit scopul sustenabilității
•
•
•

Plată suplimentară pe hectar
Nu depășește media națională
De la fermele mari la cele mici
și mijlocii

•

Suma (sumele) per hectar,
intervalele de hectare și numărul
maxim de hectare trebuie stabilite
de statele membre

•

Sprijinul de bază pentru venit ȋn scopul sustenabilității (SBVS)
•

•

Rată uniformă per hectar eligibil sau
plată diferențiată în funcție de grupurile
de teritorii care se confruntă cu condiții
agronomice sau socioeconomice similare
Cerințe minime (dimensiunea min a
exploatației)

•

În cazul drepturilor de plată (DP):
convergență internă
— nicio valoare a DP< 75 % valoarea
medie a DP până în 2026 cel târziu)
— valoarea maximă a DP

•
•

Plata urmează
să fie
determinată de
către statele
membre
Înlocuirea
tuturor PD
Facultativ
pentru fermieri

Definiții (specificate de statul membru): fermieri veritabili, tineri fermieri, activități agricole, hectar
eligibil pentru ajutor, suprafețele agricole (teren arabil, culturi permanente, pășuni permanente)

O DISTRIBUȚIE MAI ECHITABILĂ ÎNTRE
STATELE MEMBRE

Pentru toate statele membre care acordă plăți directe sub nivelul de 90 % din media de la nivelul UE-27,
decalajul dintre nivelul lor actual și 90 % din media respectivă se va reduce cu 50 % în decurs de 6 ani

2.4 miliarde EUR în perioada 2021-2027

ORGANIZAREA COMUNĂ DE PIAŢĂ
(OCP): CE SE VA SCHIMBA?
ÎN MARE PARTE
NESCHIMBATE...

... ÎNSĂ CÂTEVA
PUNCTE
IMPORTANTE
PENTRU MAI
MULTǍ
EFICACITATE ȘI
SIMPLIFICARE

Instrumentele OCP rămân în mare parte neschimbate
(plasa de siguranță compusă din intervenția publică și
ajutorul pentru depozitare privată și măsuri excepționale, dar
și standarde de marketing, norme privind cooperarea
fermierilor, etc.)

§ Integrarea în Planul PAC a intervențiilor sectoriale
(pentru fructe și legume, vin, ulei de măsline, hamei și
apicultură)
§ Extinderea posibilității de a iniția intervenții
sectoriale și la alte sectoare agricole
§ Amendamente l a normel e pri vi nd indicații l e
geografice, pentru a le face mai atractive și mai
ușor de gestionat
§ Ajustarea alocărilor în urma propunerii privind CFM
§ Se elimină o serie de dispoziții caduce

UN CADRU COMUN PENTRU PIEȚE

Legume
fructe &

NOU: Reg. Planul
PAC
Vin

Reg.1308/2013
(OCP) și
amendamente
Reg.1151/2012,
251/2014 și
amendamente

Ulei de
măsline și
măsline de
masă

• Consolidarea acțiunilor în materie de mediu și
climă (min. 20Licențe
% din cheltuieli);
Normele
Intervenție
Ajutoare de
(import/exp
privind
vinul
stat
• Cercetare
și dezvoltare
min.5publică
%;
ort)
• Noi obiective suplimentare „creșterea
consumului";
Ajutor de
Standarde de
Contingente
Politica
depozitare
• Stimularea OPtarifare
și AOP transnaționale.
comercializar
antitrust
privată
e

Organizații
de
producători

Alocare
mai mare

Apicultură

Sistemele de
cote

Hamei

Indicații
geografice

Reg.228/2013,
229/2013 și
amendamente

Alte sectoare

Restituiri la
export

Taxe la
import

Posibilitatea de a sprijini
alte sectoare
(până la 3 % din plățile
directe)

Măsuri
excepționale

Programul de
încurajare a
consumului
de fructe &
Lapte
POSEI și
insulele mici
din Marea
Egee

VIITORUL ZONELOR RURALE

schimbul de
cunoștințe și
de informații

dezavantaje
specifice care
decurg din
anumite
cerințe
obligatorii

instalarea
tinerilor
agricultori și
înființarea de
întreprinderi
rurale

SUBLINIAZĂ

constrângeri
naturale sau
alte specifice

management
de mediu,
climatice și
alte
angajamente

instrumente
de gestionare
a riscurilor

investiții

cooperare

Bugetul minim dedicat din
contribuția totală a
FEADR:
• 30 % pentru intervenții
care abordează cele
trei obiective
climatice/de mediu
• 5 % pentru LEADER

Prezentare generală
a coordonării,
demarcarea și
complementaritatea
între FEADR și alte
fonduri ale UE în
zonele rurale în Planul
PAC

Instrumente de
gestionare a riscurilor
obligatorii
(nu există cerințe
minime de buget)

Posibilitatea de a utiliza
instrumente financiare
(inclusiv capital de lucru),
în/fără combinație cu
granturi

Posibilitatea de a
consolida sinergiile cu
LIFE și de a se finanța
proiecte și schimburi
de tip Erasmus pentru
tinerii fermieri

Majorarea valorii
maxime a ajutorului
pentru instalarea
tinerilor agricultori
(până la 100.000 de
euro)

DEZVOLTAREA RURALĂ
§

FEADR iese de sub Acordul de Partenariat și reglamentarea comună
(coordonarea, demarcare și complementaritatea cu celelate fonduri europene
descrise în planul Strategic PAC)

§

Alinierea totală cu reglementarea comună pt Instrumente financiare,
LEADER/CLLD, guvernanța economică, visibility & publicitate

§

Ratele de cofinantare:
§

70% regiunile cel mai puțin dezvoltate si ultra-periferice

§

43% alte regiuni

§

65% zone cu constrângeri naturale sau constrângeri specifice

§

80% angajamente de agro-mediu, zone cu dezavantaje, investiții
neproductive, PEI și LEADER

§

100% fondurile transferate din pilonul I

§

Cel puțin 5% din FEADR pt LEADER and 30% pt intervenții de sprijinire a
acțiunilor de mediu și climă

§

Max 4 % din total FEADR pt asistența tehnică (acoperind pilonul 1 și 2)

ASISTENȚA TEHNICĂ ȘI REȚEAUA

ASISTENȚĂ
TEHNICĂ
PENTRU STATELE
MEMBRE

REȚELELE
EUROPENE

§

Până la 4 % din bugetul FEADR — finanțare forfetară

§

Sprijin pentru administrarea eficientă și punerea în aplicare a
Planului PAC (ambii piloni)

§

Rețeaua națională PAC obligatorie

§

FEADR 2014-2020, asistența tehnică poate finanța pregătirea
Planului PAC!

§

Rețeaua Europeană a PAC

§

Parteneriatul European pentru Inovare privind Productivitatea
și Durabilitatea Agriculturii

§

Finanțate prin asistența tehnică a Comisiei

