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PLĂȚILE DIRECTE

PENTRU FERMIERI 2015-2020
Politica agricolă comună este răspun-
sul Uniunii Europene la întrebările legate 
de asigurarea siguranţei alimentare, a 
utilizării durabile a resurselor naturale şi 
a dezvoltării echilibrate a zonelor rurale 
din Europa.

Obiectivul său este de a contribui la asi-
gurarea unui standard de viaţă decent 
pentru cetăţenii europeni şi muncitorii 
agricoli şi unei alimentaţii stabile, variate 
şi sigure pentru cetăţeni. De asemenea 
contribuie la priorităţile Uniunii Europe-
ne, cum ar fi crearea de locuri de mun-
că şi creşterea economică, combaterea 
schimbărilor climatice şi încurajarea dez-
voltării durabile.

PAC are trei căi interconectate care ajută 
la atingerea acestor obiective: ajutor de 
venit pentru fermieri (aşa numitele „plăţi 
directe”), măsuri de piaţă, de exemplu 
combaterea unei scăderi bruşte a preţu-
rilor şi dezvoltarea rurală.

Această publicaţie se axează în principal 
pe plăţile directe, un element cheie al 
politicii care oferă ajutor de venit pentru 
fermieri şi promovează competitivita-
tea, durabilitatea şi practicile agriculturii 

ecologice. Cota leului(72%)  din actualul 
buget al fermelor europene este dedica-
tă plăţilor directe pentru fermierii euro-
peni.

În timp ce normele privind plăţile directe 
sunt stabilite la nivelul Uniunii Europene, 
implementarea lor este gestiontă direct 
de fiecare stat membru sub principiul cu-
noscut sub numele de „gestionare parta-
jată” . Asta înseamnă ca autorităţile naţi-
onale sunt responsabile de administrarea 
şi controlul plăţilor directe către agricul-
torii din ţara lor. Fiecare ţară are de ase-
menea un anumit nivel de flexibilitate în 
modul în care acordă aceste plăţi pentru 
a ţine seama de condiţiile naţionale de 
producţie, care variază considerabil în 
întreaga Uniune Europeană.

De plățile directe beneficiază aproape 
7 milioane de ferme în întreaga Uniune 
Europeană şi adesea reprezintă o parte 
importantă a veniturilor lor agricole (în 
medie, aproape jumătate din veniturile 
fermierilor din ultimii zece ani au venit 
din acest sprijin direct).
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CÂT DE MULT SE CHELTUIE 

PE PLĂŢILE DIRECTE?
Cadrul financiar multianual (CFM) 2014-
2020,  (planul de cheltuieli pe şapte ani 
al Uniunii Europene) alocă 38% din va-
loarea sa totală PAC pentru a finanţa 
cheltuielile pentru măsurile de piaţă, 
plăţile directe şi programele de dezvol-
tare rurală. Plăţile directe se ridică la 
aproximativ 293 miliarde de euro pentru 
perioada respectivă, sau 72% din buge-
tul general alocat pentru PAC.

Aceasta echivalează cu cheltuirea a peste 
41 de miliarde de euro pe an pentru plă-
ţile directe.

Cadrul financiar multianual 2014-2020 
Prețuri actuale *

Alte măsuri  
de piață ale PAC  

și dezvoltare  
rurală 11%

Alte domenii  
de politică UE 

62%

PAC  
plăţi directe 

27%

* Nu sunt incluse veniturile alocate din FEGA. Sursa: Comisia Europeană

Figura 1.  
Plăți directe ca pondere 

din bugetul UE.
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PLĂȚILE DIRECTE

ȘI DEZVOLTAREA PAC
Politica agriculturii comune a sprijinit ve-
niturile agricole de la originea sa în 1962.

A fost creată într-un moment în care Eu-
ropa a fost incapabilă să-şi satisfacă ma-
joritatea propriilor nevoi alimentare şi, ca 
atare a fost concepută pentru a încuraja 
fermierii să producă alimente, prin ga-
rantarea preţurilor şi veniturilor interne. 
În acest scop s-a dovedit de mare succes, 
aducând o creştere economică şi încu-
rajând dezvoltarea unei game largi de 
produse alimentare de calitate la preţuri 
rezonabile pentru consumatorii europeni. 
Nu a fost totul simplă navigare, cu toate 
acestea: până la sfârşitul anilor 1970 şi 
1980, problemele au apărut deoarece UE 
a început să producă prea mult din anu-
mite produse-cheie, depăşind cererea şi 
la o costisitoare creştere a stocurilor de 
alimente publice. Aceasta la rândul său a 
pus o presiune serioasă asupra bugetului 
şi a condus la neînţelegeri cu principalii 
parteneri comerciali ai UE. Acest fapt, 
combinat cu creşterea gradului de conşti-
entizare şi îngrijorare cu privire la efec-
tele negative ale producţiei intensive de 
alimente asupra apei şi calităţii solului, a 
condus la prima reformă majoră a PAC în 
cel de-al treizecilea an al său.

În 1992 reforma a schimbat fundamental 
politica. Preţurile de sprijin ale UE pentru 
principalele produse agricole (cum ar fi 
cerealele şi carnea) au fost reduse trep-
tat, ajutând la creşterea producţiei agri-
cole UE pe pieţele mondiale. Dar, pentru 
a preveni o scădere corespunzătoare 
a veniturilor fermierilor, plăţile directe 
au fost introduse, pe baza nivelurilor 
istorice de producţie (pe suprafaţă sau 
pe numărul animalelor). În mod crucial, 
aceasta a însemnat că sprijinul acordat 
fermierilor a continuat să fie legat de 
producţie, deşi plăţile au fost de aseme-
nea concepute pentru a promova practici 
agricole mai puţin intensive şi mai ecolo-
gice.

În paralel, a fost recunoscut din ce în ce 
mai mult că o politică activă de dezvol-
tare rurală obliga agricultorii să conserve 
mediul natural, peisajele tradiționale 
şi modelul de fermă familială favorizat 
de societate în general. A existat o con-
ştientizare crescândă a rolului dual al 
fermierului, ca producător de alimente şi 
gardian al spațiului rural.

Reformele ulterioare din 2003 au văzut 
ruperea legăturii dintre plățile directe 
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Figura 2. Situația relativă a veniturilor 
agricole comparativ cu cele neagricole *

Alimentația este o nevoie umană strate-
gică şi vitală pentru supraviețuire şi vine 
în cea mai mare parte din agricultură.

Dar agricultura este o afacere riscantă 
şi adesea costisitoare. Condițiile meteo 
sunt imprevizibile: culturile pot fi dis-
truse şi producția agricolă şi veniturile 
grav afectate. Acest lucru este în mod 
evident rău pentru agricultori, dar şi 
pentru consumatori, deoarece lanțuri-
le de aprovizionare cu alimente pot fi 
afectate negativ.

Agricultorii trebuie, de asemenea, să 
facă față caracteristicilor speciale ale 
pieţelor agricole de mărfuri. Toată lu-
mea are nevoie de alimente pentru a 
supraviețui, dar cererea nu se schimbă 
semnificativ dacă prețurile scad, cum ar 
putea fi cazul altor produse. 

Aceasta înseamnă că fermierii nu se pot 
baza pe simpla vânzare a mai mult din 
producția lor pentru a compensa prețu-
rile mai mici. În plus, procesele de pro-
ducție alimentară sunt lungi: de exem-
plu, este nevoie de doi ani pentru ca o 
vacă de lapte să poata ajunge în stadiul 
în care produce lapte. Aceşti factori pot 
avea un impact semnificativ asupra ve-

DE CE AU FERMIERII

NEVOIE DE SUPORT?

plătite agricultorilor şi tipul de produse 
(şi suma) pe care acestea le-au produs 
- un proces cunoscut sub numele de „de-
cuplare”. Efectul general al decuplării 
a fost de a direcționa mai mult sectorul 
agricol spre piața liberă şi de a oferi agri-
cultorilor o mai mare libertate de a pro-
duce în funcție de cererea pieței, în ace-
laşi timp schimbând accentul pe normele 
mai stricte privind mediul şi bunăstarea 
animalelor pe care agricultorii trebuie să 
le urmeze pentru a primi plățile.

Ultimul element al celor mai recente 
modificări ale sistemului de plăți directe 
este trecerea către o mai echitabilă, mai 
ecologică şi mai bine orientată distribu-
ţie a sprijinului. Începând cu anul 2015, 
fermierii activi din UE au acces la sisteme 
obligatorii aplicabile în toate țările UE, 
precum şi la sisteme voluntare, dacă sunt 
stabilite la nivel național.

Pentru mai multe detalii despre sistemul 
actual, vedeţi „plățile directe de astăzi” 
pagina 9.
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niturilor  agricultorilor, şi totuşi ei prac-
tic nu au control asupra lor.

Agricultorii din UE sunt sub presiune 
de la creşterea comerțului mondial al 
produselor alimentare şi a liberalizării 
pieței în multe țări. Acest lucru a dus la 
creşterea concurenței, dar şi la crearea 
de noi oportunități pentru agricultorii 
europeni.

Globalizarea şi fluctuațiile ofertei şi ce-
rerii au făcut prețurile pe piața agricolă 
mai volatile în ultimii ani, adăugând 
preocupări fermierilor. În mod tradiți-
onal, prețurile pentru multe produse 
agricole au fost relativ previzibile, ofe-
rind agricultorilor un grad de certitudi-
ne asupra veniturilor proiectate şi per-
mițându-le să investească cu încredere 
în afacerile lor. 

Volatilitatea prețurilor elimină acest 
grad de certitudine asupra veniturilor 
şi face mai puțin probabil ca fermierii 
să investească. Aceasta, la rândul său, 
amenință productivitatea şi eficiența, 
din nou cu potențiale efecte negative 
asupra aprovizionării cu alimente a con-
sumatorilor.

Și, deşi fermierii se află în centrul lan-
țului de aprovizionare cu alimente în 
ceea ce priveşte alimentarea efectivă, 
natura fragmentată a sectorului agricol 
o pune  într-o poziție relativ mai slabă 
de negociere în comparație cu alte părți 
ale lanțului de aprovizionare, cum ar fi 
furnizorii mai mari şi mai bine integrați 
de hrană animală şi îngrăşămintele sau 
procesatorii de alimente şi comercianții 
cu amănuntul. Această slăbiciune relati-
vă pune agricultorii într-un dezavantaj 
atunci când vine vorba de puterea de 
negociere.

Toți aceşti factori agravează situația 
deja dificilă a veniturilor multor fermi-
eri. Venitul mediu agricol rămâne în 
mod semnificativ sub restul economiei, 
la aproximativ 40% din veniturile medii 
din UE în perioada 2010-2014.

Cu toate acestea, UE este cel mai mare 
exportator şi importator de producție 
agricolă din lume. Deşi există mai multe 
motive pentru această poziție puternică 
a sectorului agricol din UE, plățile di-
recte i-au ajutat, fără îndoială, pe agri-
cultorii europeni să se concentreze mai 
eficient asupra cerințelor pieței şi să-şi 
consolideze viabilitatea pe termen lung.

Într-un mediu economic incert şi impre-
vizibil, plățile directe oferă agriculto-
rilor o plasă de siguranță. Acestea re-
prezintă o sursă stabilă de venituri care 
este independentă de fluctuațiile pieței, 
contribuind foarte mult la veniturile 
agricole totale pentru multe gospodării 
agricole (până la aproximativ jumătate 
din nivelul total al veniturilor). Ele ofe-
ră, de asemenea, mai multă libertate 
fermierilor în luarea deciziilor comerci-
ale.

Dar plățile directe nu oferă agriculto-
rilor un element de certitudine într-o 
lume incertă. Ele sporesc, de asemenea, 
celelalte roluri pe care le joacă fermierii 
în protejarea mediului şi contribuția la 
dezvoltarea economiei rurale. Ajutând 
la menținerea fermelor, plățile directe 
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Figura 3. 
Importanța plăților directe pentru veniturile agricole *

pot contribui la menținerea sau crearea 
de locuri de muncă în multe alte sectoa-
re care se bazează în mare măsură pe 
agricultură, de la industria alimentară, 
la turismul rural. Aproape 44 de mili-
oane de locuri de muncă în industria 
alimentară, comerțul cu amănuntul şi 
serviciile alimentare sunt susținute de 
un sector agricol înfloritor.

Plățile directe contribuie, de asemenea, 
la gestionarea durabilă a resurselor na-
turale şi contribuie la eforturile mai am-
ple ale UE de a aborda atât cauzele, cât 
şi efectele schimbărilor climatice. 

Agricultura reprezintă aproximativ 10% 
din totalul emisiilor de gaze cu efect 
de seră din UE şi are un rol important 
în asigurarea unui viitor mai ecologic şi 
mai durabil. Acesta este motivul pentru 
care toți agricultorii ce primesc plăți di-

recte trebuie să respecte standardele de 
mediu stabilite de UE (care fac parte din 
aşa-numita „eco-condiționalitate” - a se 
vedea mai jos). O ramură suplimentară 
a sistemului de plăți directe, denumită 
„înverzire,”  a fost implementată pen-
tru prima dată în 2015 şi acoperă mai 
mult de 70% din terenurile agricole. 

Inverzirea condiționează acordarea unei 
părți semnificative din plățile directe 
către acțiunile care sunt benefice pentru 
mediu şi pentru climă, precum protecția 
solului si biodiversitatea.
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PLĂȚILE DIRECTE ASTĂZI

PREZENTARE GENERALĂ
Plățile directe sunt acordate agriculto-
rilor sub forma unui suport de venit de 
bază în funcție de numărul de hectare 
lucrate. Această aşa-numită „plată de 
bază” este completată de o serie de alte 
sisteme de sprijin care vizează obiective 
specifice sau tipuri de agricultori:

• plată directă „ecologică” pentru prac-
ticile agricole benefice pentru climă şi 
mediu,

• plată pentru tinerii agricultori,

• (unde este aplicată) o plată redistribu-
tivă pentru a oferi un sprijin îmbunătă-
țit fermelor mici şi mijlocii,

• plățile (dacă sunt aplicate) pentru zo-
nele cu constrângeri naturale, în care 
condițiile agricole sunt deosebit de difi-
cile, cum ar fi zonele montane,

• (unde se aplică) o schemă pentru 
agricultori mici, o schemă simplificată 
pentru fermierii mici care să înlocuiască 
celelalte scheme,

• şi (acolo unde este aplicat) sprijinul 
voluntar cuplat cu producția pentru a 
ajuta anumite sectoare care se confrun-
tă cu dificultăți.

În medie, plata este de 267 EUR pe hec-
tar eligibilă pentru plată.
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Subventiile pe care le vor primi în acest 
an (2017) fermierii din Polonia, atât de 
la UE, cât şi de la stat, ajung la 49 de 
miliarde de zloţi (aproximativ 10 miliar-
de de euro), cu 240 euro/ha; în Româ-
nia suma este de 17,337 miliarde de lei 
(aproximativ 4 miliarde de euro), cu 171 
euro/ha. 

Perioada  2007 - 2013

România a contribuit la bugetul UE, din 
2007, când a aderat, şi până în 2013, cu 
9,4 miliarde de euro.

În acelaşi interval de timp, UE a cheltu-
it cu România 29,99 miliarde de euro 
- fonduri structurale şi de coeziune, 
dezvoltare rurală, agricultură dupa cum 
urmează:

• 2,79 miliarde euro fonduri preaderare 
2000-2006

• 2,66 miliarde euro continuarea pro-
gramului de asistenţă la preaderare 
(IAP) 2007-2013

• 10,94 miliarde de euro fonduri struc-
turale şi de coeziune

• 13,8  miliarde euro fonduri pentru 
agricultură şi dezvoltare rurală, din care 
5,55 miliarde euro plăţi directe către 
agricultori

Perioada  2014 – 2020

Pe Politica Agricolă Comună (PAC) va 
primi 17,5 miliarde euro, în creştere 
cu 27% faţă de alocările din actualul 
exerciţiu financiar multianual al Uniunii 
(13,8 miliarde euro).

În cadrul PAC, pe cei doi piloni - „plăţi 
directe“ şi „dezvoltare rurală“ - sumele 
comparate arată astfel:

• Pe plăţi directe către fermieri România 
va primi 10,3 miliarde euro, faţă de 5,6 
miliarde euro în perioada 2007-2013 
(+47,5%).

• României i s-au alocat pentru dezvol-
tare rurală 7.1 miliarde de euro, față 
de 8,2 miliarde de euro între 2007-2013 
(-13.5%) 

În cadrul PAC va exista o „flexibilitate“, 
în sensul că 25% din suma totală poate fi 
transferată de la un pilon la celălalt – de la 
plăţi directe la dezvoltare rurală şi invers.

Figura 4. 
Plăți directe 
în EUR / ha,  
valori medii  
pentru anul 2015

 

EU average = 267 Euro/ha
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 Notă: Pe baza plafoanelor nete din anexa III la Regulamentul (UE) 1307/2013 pen-
tru 2015 şi zona estimată totală determinată pentru anul 2015 în cadrul schemei 
de plată de bază sau al plății unice pe suprafață în fiecare stat membru.

Media în UE = 267 euro/ha
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CUM SUNT ALOCAŢI BANII?
Suma totală a plăților directe către 
agricultori din orice stat membru este 
limitată în fiecare an de dimensiunea 
alocării anuale a țării respective (denu-
mită oficial „pachetul financiar”) din 
bugetul UE. Autoritățile naționale pot 
decide care dintre diferitele scheme de 
plăți directe să fie finanțate din această 
alocare, sub rezerva anumitor limite le-
gislative. De asemenea, aceştia pot ale-
ge să transfere bani către sau din alocă-
rile naționale de dezvoltare rurală.

Ca parte a reformei PAC din 2013, s-a 
convenit ca alocările bugetare națio-
nale să fie ajustate treptat pentru a 
obține o distribuție mai echilibrată şi 
mai echitabilă a plăților directe. Astfel, 
diferențele în sprijinul mediu pe hectar 
între fiecare țară UE ar fi reduse prin-
tr-un proces cunoscut sub numele de 
„convergență externă” (a se vedea glo-
sarul termenilor PAC).

Perioada  2014 - 2017

Romania a primit de la UE, aproximativ 
5,5 miliarde de euro dupa cum urmea-
za: fonduri post aderare 0,5 miliarde de 
euro, fonduri structurale si de coeziune 
1,38 miliarde de euro, fonduri pentru 
dezvoltare rurala si agricultura 3,68 mi-
liarde de euro.

In aceeasi perioada, contributia Roma-
niei catre UE a fost de 5,22 miliarde de 
euro.

România va primi, în total, în exerciţiul 
financiar multianual 2014-2020, 39,88 
miliarde euro – fonduri structurale şi de 
coeziune şi fonduri destinate agricul-
turii - faţă de 33,5 miliarde euro cât i-a 
fost alocat în perioada 2007-2013. Adică 
o creştere de 18%.

• Un român primește 124,20 euro, 
însă contribuie cu doar 52,12 euro 
la bugetul UE.

Deşi se speculează faptul că ţara noas-
tră este dezavantajată atunci când vine 
vorba de distribuirea sumelor alocate 
fiecărei ţări de către Uniunea Europea-
nă, cifrele dovedesc că situaţia nu este 
aceasta. În anul 2015 Germania a con-
tribuit către Uniunea Europeană cu 19 
miliarde de euro şi a primit un total de 

doar 14,5 miliarde, dintre care 9 miliar-
de de euro pentru sectorul agriculturii. 
Tot în acelaşi an, România a contribuit 
către Uniunea Europeană cu 1,7 miliar-
de de euro şi a primit aproximativ 5,9 
miliarde de euro (aproximativ 2,5 mili-
arde euro pentru sectorul agricol şi 1,4 
miliarde euro pentru PAC).
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TREBUIE FERMIERII SĂ RESPECTE 

ŞI ALTE REGULI ALE UE?
Există o legătură între plățile PAC pen-
tru agricultori şi respectarea altor nor-
me ale UE privind siguranța alimentară, 
sănătatea animalelor, sănătatea plante-
lor, clima, mediul, protecția resurselor 
de apă, bunăstarea animalelor şi situa-
ția în care se mențin terenurile agricole. 

Această legătură este cunoscută sub nu-
mele de eco-condiționalitate.

Pentru a primi întreaga sumă a plăților 
directe pentru care sunt eligibile, agri-
cultorii trebuie să respecte toate aceste 
alte reguli.

Nerespectarea acestui fapt duce la o re-
ducere a nivelului de sprijin. 

Dimensiunea reducerii depinde de mă-
sura în care fermierul încalcă regulile.

Există două seturi diferite de reguli 
în cadrul eco-condiționalității:

• Cerințe de management statutar 
(CMS): Coordonatele CMS sunt 13 cerin-
țe legislative enunțate în legislația UE 
referitoare la sănătatea publică, sănăta-
tea animalelor şi a plantelor, identifica-
rea şi înregistrarea animalelor, mediul şi 
bunăstarea animalelor.

• Bune condiții agricole şi de mediu 
(GAEC): Agricultorii sunt obligați să-
şi mențină terenurile în bune condiții 
agricole şi de mediu. Aceasta înseamnă, 
printre altele, protejarea solului îm-
potriva eroziunii, menținerea materiei 
organice din sol şi a structurii solului, 
evitarea deteriorării habitatelor, gestio-
narea apei şi protejarea caracteristicilor 
peisajului. Standardele exacte pe care 
agricultorii trebuie să le îndeplinească 
în aceste cazuri sunt stabilite la nivel na-
țional, şi nu la nivelul UE.
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CINE PRIMEŞTE 

PLĂŢI DIRECTE?
Majoritatea agricultorilor din UE bene-
ficiază de plăți directe:  aproximativ 20 
de milioane de ferme beneficiau de aju-
tor în 2015, acoperind aproape 156 de 
milioane de hectare de teren sau apro-
ximativ 90% din suprafața reală cultiva-
tă (suprafața agricolă utilizată - SAU). 
Agricultorii pot solicita plăți directe în 
fiecare an. Pentru a fi eligibile, trebuie 
îndeplinite în fiecare an toate condițiile 
următoare:

Cerințe minime

În general, plățile directe nu sunt acor-
date unui agricultor în cazul în care 
suma totală datorată şi/sau suprafața 
de teren eligibilă pentru plată este prea 
mică. Pragul exact variază de la o țară la 
alta, aşa cum este stabilit de administra-
țiile naționale, dar este, în general, între 
100 şi 500 de euro şi / sau 0,3 ha, respec-
tiv 5 ha.

Fermierii activi

Numai fermierii cu o exploatație situată 
în UE şi care exercită o activitate agrico-
lă pot primi plăți directe.

Cerința de a fi un agricultor „activ” în-
seamnă că indivizii şi companiile precum 
aeroporturile, serviciile imobiliare şi te-
renurile de sport, care pot avea terenuri 
agricole aflate la dispoziția lor, dar care 
nu au nicio activitate agricolă sau sunt 
foarte marginale, nu pot beneficia de 
sprijin din partea PAC.

Aveți la dispoziție terenuri agricole 
care sunt utilizate pentru o activita-
te agricolă

Ca regulă generală, numai terenurile 
adecvate pentru producția agricolă sunt 
considerate arii agricole (de exemplu 

pădurile nu sunt eligibile). Zonele agri-
cole includ terenuri arabile, culturi per-
manente şi păşuni permanente.

Dar nu este suficient doar să deții sau 
să ai terenuri agricole la dispoziţie: 
agricultorii trebuie de asemenea  să de-
monstreze că terenul este folosit pentru 
o anumită formă de activitate agricolă. 
În general, aceasta înseamnă creşterea 
animalelor sau cultivarea de produse 
agricole (pentru recoltare, muls, repro-
ducere etc.). Alternativ, fermierii trebuie 
să se asigure că terenul este menținut în 
stare agricolă bună, adică adecvat pen-
tru păşunat sau cultivare.

Mai multe informații:  
Criterii de eligibilitate pentru  
plățile directe

Agricultorii trebuie să solicite anual 
ajutor pentru a primi plăți directe, de-
clarând fiecare parcelă din exploatația 
lor agricolă. Autoritățile naționale sunt 
acolo pentru a ajuta agricultorii cu cere-
rile lor, care se fac din ce în ce mai mult 
în format electronic. Aplicațiile includ 
imagini cum ar fi hărți sau imagini prin 
satelit, pe baza cărora agricultorii pot 
indica zonele declarate, utilizând infor-
mațiile din anul precedent, după caz.

Plățile directe sunt gestionate în comun 
de către Comisia Europeană şi cele 28 
de state membre ale UE. Autoritățile 
naționale sunt responsabile de adminis-
trarea schemei în țările lor şi au un anu-
mit grad de flexibilitate pentru a adap-
ta normele la condițiile naționale.
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CE FORME IAU PLĂŢILE DIRECTE?
Statele membre ale UE pot combina di-
ferite scheme de plată directă pentru a 
asigura un sprijin eficient agricultorilor 
adaptate la contextul lor național. Une-
le sunt obligatorii, iar unele sunt opțio-
nale (a se vedea figura 5). De exemplu, 
toți agricultorii eligibili primesc plățile 
de bază şi plățile ecologice (cu respec-

tarea cerințelor de ecologizare), în 
timp ce unii agricultori pot beneficia, 
de asemenea, de o plată suplimentară 
în cadrul sistemului obligatoriu pentru 
tineri agricultori şi, în funcție de alege-
rile statelor membre, o eventuală plată 
suplimentară în cadrul uneia sau mai 
multora dintre schemele voluntare.

Notă: Figura 5 prezintă cheltuielile relative pentru fiecare dintre aceste scheme din 
alocarea acordată fiecărui stat membru.

Acest lucru nu evidențiază separat cheltuielile pentru schema micilor agricultori 
care, dacă este aplicată, reprezintă o plată alternativă acordată în locul tuturor ce-
lorlalte sisteme, dar cu aceleaşi fonduri pentru fermierii eligibili.

Figura 5. 
Distribuția fondurilor între schemele de plată directă (cu excepția schemei pentru 
micii fermieri) - anul de revendicare 2015.
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PLĂŢILE DE BAZĂ

PLATA REDISTRIBUTIVĂ

Plata de bază asigură suportul principal al 
veniturilor pentru agricultorii care desfă-
şoară activități agricole. În funcție de ale-
gerile făcute de fiecare autoritate națio-
nală, plățile de bază reprezintă între 12% 
şi 68% din alocările bugetare naționale.

Plata de bază se aplică fie ca schemă de 
plată de bază (BPS), fie ca sistem simplifi-
cat de tranziție, schema de plată unică pe 
suprafață (SAPS).

BPS funcționează pe baza drepturilor la 
plată distribuite agricultorilor.

În primul an de punere în aplicare a BPS 
(2015), fermierii eligibili au primit drep-
turi la plată. Regula generală a fost aceea 
că fiecare hectar eligibil dă oportunitatea 
la un drept (deşi unele state membre au 
aplicat limitări privind numărul de drep-
turi care ar putea fi alocate). Toate drep-
turile acordate unui agricultor au aceeaşi 
valoare, însă între agricultori ar putea 
exista diferențe în valoarea drepturilor, în 
cazul în care un stat membru a optat pen-
tru o astfel de abordare. În acel caz, a fost 
luat în considerare nivelul trecut al plăților 
directe acordate agricultorilor individuali 
(sau valoarea drepturilor pe care le-au 
deținut în cadrul regimului plăților directe 
anterioare), pentru a evita perturbările 
prea abrupte ale nivelului lor de sprijin. 

Cu toate acestea, deoarece unul dintre 
obiectivele noului sistem este trecerea de 
la aceste referințe istorice, statele mem-
bre care adoptă această abordare au 
convenit să reducă progresiv diferențele 
în valorile drepturilor şi să aducă aceste 
valori la (sau mai aproape de) medie până 
în 2019.

Plata efectivă se realizează pentru fermi-
erii activi pe baza activării drepturilor la 
plată pe care le dețin şi calculate în raport 
cu terenul eligibil pe care îl declară.

În unele state membre care au aderat la 
Uniunea Europeană în 2004 şi 2007, se 
utilizează în schimb schema unică de pla-
tă pe suprafață (SAPS). SAPS este o măsu-
ră tranzitorie care rezultă din tratatele de 
aderare ale acelor state membre. În SAPS 
nu există drepturi la plată, în schimb, 
ajutorul este plătit exclusiv pe baza hecta-
relor eligibile declarate de agricultori, iar 
nivelul este acelaşi pentru toate hectarele 
din țară.

Plata de bază este suplimentată de alte 
plăți directe care vizează anumite pro-
bleme sau tipuri specifice de beneficiari 
(plata pentru înverzire, plata tinerilor 
agricultori etc.).

Pentru a redistribui sprijinul fermierilor 
mai mici, statele membre pot aloca până 
la 30% din bugetul lor național unei plăți 
redistributive pentru primele hectare eli-
gibile. Numărul de hectare pentru care se 
poate aloca această plată este limitat la 
un prag stabilit de autoritățile naționale 
(30 de hectare sau mărimea medie a ex-
ploatației în statele membre, dacă aceasta 
este mai mare de 30 de hectare). Suma pe 
hectar este aceeaşi pentru toți agricultorii 
din țara în care este aplicată şi nu poate 

depăşi 65% din plata medie pe hectar.

Zece state membre au decis să opteze 
pentru plata redistributivă (Belgia - numai 
Valonia, Bulgaria, Germania, Franța, Cro-
ația, Lituania, Polonia, România, Marea 
Britanie - numai Wales, plus Portugalia 
din 2017). Cantitatea de completare a pla-
ţii pe hectar variază de la o țară la alta (în 
2015 acestea variază de la 25 EUR în Fran-
ța până la 127 EUR în Valonia).
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Tabelul 1. Implementarea plății redistributive.

Belgium - Wallonia Primul prag 30 127 euro

Bulgaria Primul prag 30 77 euro

Prima transa din prag 30 50 euro

A doua transa din prag 30,01 - 46 30 euro

France Primul prag 52 25 euro

Croatia Primul prag 20 33 euro (**)

Lithuania Primul prag 30 49 euro

Prima transa din prag 3 0  euro

A doua transa din prag 3,01-30 40  euro

Portugal Primul prag 5 50  euro (***)

Prima transa din prag 5 5  euro

A doua transa din prag 5,1-30 51  euro

United Kingdom -Wales Primul prag 54 26  euro

(***) Pentru Portugalia, suma estimată din 2017

(*)  Pe baza notificărilor din partea statelor membre din septembrie 2016, cu excepția Franței (rata unitară estimată)

(**) Pentru Croația, această sumă va crește în următorii ani, odată cu introducerea progresivă 
a nivelului complet al plăților directe

Poland 

Romania 

State Membre Prag (valori) de hectare acceptate 
în cadrul plății redistributive

2015
Rata unitară a plății 

redistributive(*)

Germany 

PLATA VERDE PENTRU PRACTICILE 

AGRICOLE BENEFICE 

PENTRU CLIMĂ ȘI MEDIU
De-a lungul anilor, PAC a jucat un rol din 
ce în ce mai important în menținerea şi/sau 
sprijinirea dezvoltării unei agriculturi dura-
bile în întreaga UE prin promovarea practi-
cilor ecologice şi ecologiei.

Introducerea noii plăți directe ecologice în 
cadrul reformei din 2013 a reprezentat un 
alt pas important în această direcție. Statele 
membre trebuie să aloce 30% din plata di-
rect alocată, acestei plăți ecologice.

Este o nouă adăugare substanțială la in-
strumentele PAC, a eco-condiționalității şi 

a măsurilor de dezvoltare rurală voluntară, 
dedicate problemelor legate de mediu şi 
climă.

În anul 2015 plata pentru înverzire în 
România a fost în valoare de 59 de 
euro/ha, în timp ce în Germania suma 
a fost de 87,34 de euro/ha, iar în Franţa 
a fost de 86 de euro/ha.

Agricultorii primesc plata directă verde dacă 
pot demonstra că respectă trei practici obli-
gatorii care sunt bune pentru mediu (sol şi 
biodiversitate în special) şi pentru climă.
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Cele trei obligații de înverzire sunt: 

1. Diversificarea culturilor

Creşterea unei varietăți mai mari de cul-
turi contribuie la creşterea rezistenței 
solului şi a ecosistemelor. Ajută la stopa-
rea degradării şi eroziunii solului şi, prin 
urmare, ajută la capacitatea de pro-
ducție. Concret, normele stipulează că 
fermele cu mai mult de 10 ha de teren 
arabil trebuie să crească cel puțin două 
culturi, în timp ce fermele cu mai mult 
de 30 ha de teren arabil trebuie sa culti-
ve cel puțin trei culturi.  În plus, cultura 
principală nu poate acoperi mai mult 
de 75% din suprafața arabilă. Mai mul-
te derogări de la aceste norme iau în 
considerare situația individuală a agri-
cultorilor, în special a agricultorilor care 
au intr-o mare proporție păşuni, acestea 
fiind în sine foarte benefice pentru me-
diul înconjurător.

2. Întreținerea pășunilor permanente

Păşunile permanente reprezintă un mij-
loc foarte eficient de blocare a carbonu-
lui şi astfel ajută la reducerea încălzirii 
globale. Păstrarea păşunilor sensibile 
din punct de vedere ecologic conservă 
carbonul din sol şi protejează habitate-
le de păşuni. Raportul dintre păşunile 
permanente şi terenurile agricole este 
stabilit de statele membre la nivel nați-
onal sau regional (cu o marjă de flexi-
bilitate de 5%). În plus, agricultorii nu 
pot să ardă sau să transforme păşuni 
permanente în zone sensibile. Mai mult 

de o treime din suprafața agricolă a UE 
este o păşune permanentă supusă unei 
protecții care vizează, în special, seches-
trarea carbonului; o cincime din această 
păşune este clasificată drept sensibilă 
din punct de vedere ecologic în vederea 
protejării biodiversității şi a stocării car-
bonului.

3. Domenii de interes ecologic

Agricultorii cu teren arabil care depă-
şesc 15 ha trebuie să se asigure că cel 
puțin 5% din suprafața lor este o zonă 
de interes ecologic în vederea prote-
jării şi îmbunătățirii biodiversității în 
exploatațiile agricole. Zonele de interes 
ecologic pot include, de exemplu, tere-
nuri nedezvoltate, peisaje caracteristice, 
zone împădurite, terase, garduri vii/
benzi împădurite sau culturi de fixare 
a azotului, cum ar fi trifoiul şi lucerna, 
care contribuie la îmbunătățirea mate-
riei organice din sol. Garduri vii, copaci, 
iazuri, şanțuri, terase, ziduri de piatră şi 
alte caracteristici ale peisajului reprezin-
tă habitate importante pentru păsări şi 
alte specii şi contribuie la protejarea bi-
odiversității, inclusiv a polenizatorilor.

Pentru a adapta diversitatea sistemelor 
agricole şi a condițiilor de mediu din Eu-
ropa, a fost introdus conceptul de „echi-
valență”. Statele membre pot permite 
fermierilor să îndeplinească una sau mai 
multe cerințe de ecologizare prin prac-
tici echivalente (alternative). Aceasta 
înseamnă că unele practici pot înlocui 
una sau mai multe din cele trei măsuri 
de ecologizare stabilite. Aceste practici 
includ măsuri de agro-mediu-climă sau 
sisteme de certificare care sunt similare 
cu ecologizarea şi care generează un ni-
vel de beneficiu echivalent sau superior 
pentru climă şi mediu.

Principiul care stă la baza acestor meto-
de de ecologizare este de a recompensa 
fermierii pentru eforturile lor de a pro-
teja mediul şi biodiversitatea, deoarece 
prețurile de pe piață nu reflectă activi-
tatea implicată.



-19-

SUPORTUL CUPLAT VOLUNTAR

Ca urmare a reformei PAC din 2003, 
ca regulă generală, legăturile dintre 
primirea unei plăți directe şi producția 
unui anumit produs au fost eliminate 
progresiv („decuplarea”). Cu toate 
acestea, statele membre pot continua 
să coreleze (sau să cupleze) o sumă li-
mitată de plăți directe către anumite 
produse. Scopul acestui tip de sprijin 
este acela de a menține nivelul de pro-
ducție în regiuni sau în sectoare care 
se confruntă cu dificultăți şi care sunt 
deosebit de importante din motive 
economice, sociale sau de mediu.

Toate statele membre (cu excepția 
Germaniei) aplică schema, deşi valoa-
rea finanțării variază de la o țară la 
alta.

Ponderea plăților directe pe care sta-

tele membre le pot dedica sprijinului 
cuplat voluntar este în general limi-
tată la 8%, deşi anumite excepții sunt 
permise.

În cadrul sprijinului cuplat, în România 
sunt acordate subvenţii semnificative 
pentru cultura de soia, aceasta adu-
când beneficii semnificative solului. 
Datorită sprijinului acordat, suprafeţe-
le cultivate cu soia s-au mărit de la an, 
la an.

Din datele Agenției de Plăți şi Inter-
venție pentru Agricultură reiese că din 
totalul suprafeței cultivate cu soia în 
anul 2015:

- 32% este situată în zone care se con-
fruntă cu constrângeri naturale semni-
ficative;
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Carne de vită 
și mânzat 41%

Lapte și produse 
lactate 20%

Carne de oaie 
și de capră 12%

Culturi proteice 10%

Fructe și legume 
5%

Sfecla de zahăr 4%
Cereale 3%

Ulei de măsline 2%
Altele
2%* Orez 1%

Figura 6. 
Sprijinul voluntar cuplat în UE în funcție de sector (2015)

Notă: Altele includ leguminoasele din cereale, cartofii de amidon, nucile, semin-
țele, hameiul, cânepa, semințele oleaginoase, viermii de mătase şi inul. Alte trei 
sectoare sunt, în principiu, eligibile pentru sprijinul cuplat voluntar, dar până în 
prezent nu au fost vizate de niciun stat membru: furaje uscate, trestie de zahăr şi 
cicoare şi rotaţie scurtă cu arbuşti.

- 1% este situată în zone care se con-
fruntă cu constrângeri specifice;

- 1% este situată în zona montană de-
favorizată.

Cuantumurile anuale estimate/ha pen-
tru perioada 2017 - 2020 sunt urmă-
toarele:

• 2017: 396,02 euro/ha

• 2018: 407,49 euro/ha

• 2019: 418,97 euro/ha

• 2020: 424,71 euro/ha

Mai multe informații despre opțiunile statelor mem-
bre pentru sprijinul voluntar cuplat pentru 2015-2020, 
inclusiv principalele sectoare susținute și alte sectoare.
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Încurajarea noilor intrați în agricultură este vitală 
pentru viitorul agriculturii şi al comunităților rurale, 
în special în contextul îmbătrânirii populației agricole 
din UE. În 2013, pentru fiecare agricultor sub 35 de 
ani, au fost nouă cu vârstă peste 55 de ani. Într-ade-
văr, mai mult de jumătate din toți managerii de ferme 
au peste 55 de ani, în timp ce doar 6,9% dintre agri-
cultori sunt sub 35 de ani.

Acesta este motivul pentru care plata tânărului agri-
cultor (PTA) - o plată suplimentară adăugată plății de 
bază - este obligatorie în fiecare stat membru.

Se acordă pentru o perioadă maximă de cinci ani din 
momentul în care un tânăr fermier preia ca şef al unei 
exploatații agricole. PTA poate reprezenta până la 2% 
din alocările naționale totale de plată directă.

În plus, în țările care pun în aplica-
re schema de plată de bază, tinerilor 
agricultori nou instalați trebuie să li se 
acorde prioritate în alocarea drepturilor 
la plată, o procedură necesară pentru 
accesul la sistemul de plăți directe din 
aceste țări.

Sprijinul acordat tinerilor agricultori 
este prevăzut, de asemenea, în cadrul 
programelor de dezvoltare rurală ale 
UE, sub forma unui ajutor pentru iniție-
re.

Figura 7. 
Agricultorii pe grupe de vârstă

PLATA TINERILOR FERMIERI
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ALEGERILE DE POLITICĂ CU PRIVIRE 

LA METODA DE CALCUL A PTF ȘI 

LIMITA MAXIMĂ

SIM

Plăţi către fermieri

Calculat ca 25 % din

Cu limita 
maximă 

de

Ca sumă 
forfetară 
pe fermă

Valoarea 
medie a 

drepturilor  
deținute de 

un agricultor

BPS  
forfetar

Plăți unice 
pe  

suprafață

Plăți 
medii pe 
hectar

Belgia Flandra    Da 90 ha Nu
Belgia Valonia    Da 90 ha Nu
Bulgaria   Da  30 ha Nu
Republica Cehă   Da  90 ha Nu
Danemarca    Da 90 ha Nu
Germania  Da   90 ha Nu
Estonia   Da  39 ha Nu
Irlanda    Da 50 ha Nu
Grecia Da    25 ha Nu
Spania Da    90 ha Nu
Franţa    Da 34 ha Nu
Croaţia  Da   25 ha Nu
Italia Da    90 ha Nu
Cipru    Da 90 ha Nu
Letonia    Da 90 ha Nu
Lituania    Da 90 ha Nu
Luxemburg      Da
Ungaria    Da 90 ha Nu
Malta Da    90 ha Nu
Olanda    Da 90 ha Nu
Austria    Da 40 ha Nu
Polonia    Da 50 ha Nu
Portugalia  Da   90 ha Nu
România   Da  60 ha Nu
Slovenia    Da 90 ha Nu
Slovacia    Da 28 ha Nu
Finlanda    Da 90 ha Nu
Suedia    Da 90 ha Nu
Regatul Unit Anglia Da    90 ha Nu
Regatul unit 
Nordul Irlandei    Da 90 ha Nu

Regatul Unit 
al Scoţiei Da    90 ha Nu

Regatul Unit 
al Țării Galilor  Da   25 ha Nu
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În anul 2015 în România, tinerii fer-
mieri au beneficiat de un sprijin de 
19,35 de euro/ha.  ”Cuantumul plății 
pe hectar este de 25% din cuantumul 
pe hectar al plății unice pe suprafață 
(…) şi se acordă pentru maximum 60 
de hectare eligibile, declarate de fer-
mier”, conform OUG nr.3/2015 privind 
schemele de plată în perioada 2015-
2020.

Sumele alocate pentru tinerii fermieri 
în anul 2015 au diferit în celelalte ţări 
din Uniunea Europeană, de exem-
plu în Franţa s-au alocat  70 euro/ha, 
până la limita de 34ha, iar în Germa-
nia 44,27 euro/ha pentru cel mult 90 
de hectare.

Ponderea pachetelor naționale pe care 
diferite state membre le-au estimat 
pentru PTF (Plata Tinerilor Fermieri):

• 7 state membre au notificat maxi-
mul de 2% din plafonul lor național 
ca necesități financiare estimate pen-
tru PTF  (Plata Tinerilor Fermieri) pen-
tru anul 2016 (HR, IE, EL, ES, NL, AT, 
PT);

• 12 state membre au notificat între 1 
şi 2% (BE, DE, FR, IT, LV, LT, LU, PL, SI, 
FI, SE, UK);

• şi 9 state membre au notificat mai 
puțin de 1% (BG, CZ, DK, EE, CY, HU, 
MT, RO, SK).

Procentajul plafonului național alocat finanțării PTF în 2016 - notificare în au-
gust 2014 şi revizuire în august 2015 (dacă este cazul)
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SISTEMUL MICILOR FERMIERI
Mai mult de trei sferturi din exploatați-
ile agricole din UE sunt mici - sub 10 ha 
- cu o mare majoritate a celor sub 5 ha.

Pentru a aborda situația specifică a aces-
tor ferme, statele membre pot aplica 
schema de mici fermieri (SFS), o schemă 
simplificată de plată directă care acordă 
o plată unică agricultorilor care aleg să 
participe. 

Nivelul maxim al plății este stabilit la 
nivel național, dar în orice caz nu poate 
depăşi 1.250 EUR. Schema micilor agri-
cultori include proceduri administrative 
simplificate, iar fermierii participanți 
sunt scutiți de sancțiuni şi controale de 
ecologizare şi eco-condiționalitate.

Sistemul se aplică în 15 țări din UE: Aus-
tria, Bulgaria, Croația, Estonia, Grecia, 
Germania, Ungaria, Italia, Letonia, Mal-
ta, Polonia, Portugalia, România, Spania 
şi Slovenia. În medie, SFS a reprezentat 
în 2015 mai mult de 5% din cheltuieli-
le pentru plățile directe în aceste țări, 
dar cu diferențe destul de semnificative 
între ele (de exemplu mai mult de 30% 
în Malta şi mai puțin de 1% în Bulgaria, 
Germania şi Slovenia).

În ceea ce priveşte beneficiarii, sistemul 
acoperă mai mult de 90% dintre bene-
ficiarii din Malta şi peste 80% în Româ-
nia, după cum se arată în figura de mai 
jos. În alte țări, acest procent variază de 
la 3,2% în Slovenia până la 55,9% în Po-
lonia.

Figura 8. 
Ponderea agricultorilor în cadrul SFP  

în numărul total al agricultorilor eligibili pentru plăți directe
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PLĂŢI PENTRU ZONE 

CU CONSTRÂNGERI  NATURALE

PLĂȚI DIRECTE: 

CUM FUNCȚIONEAZĂ ÎN PRACTICĂ?

Zonele cu constrângeri naturale (ANCs) 
sunt zone în care agricultura este afec-
tată de constrângeri naturale sau de 
alte constrângeri specifice. Zonele sunt 
stabilite de statele membre pe baza 
unor criterii biofizice (cum ar fi pantele, 
de exemplu). Zonele ANC includ, de obi-
cei, zone montane, dar nu se limitează 
la acestea.

Până la 5% din suma națională pentru 
plăți directe poate fi utilizată pentru 
plăți suplimentare pentru agricultorii 
din aceste zone ANC - o opțiune apli-
cată în prezent numai de Danemarca 
începând cu 2015 şi Slovenia începând 
cu 2017.

Sprijinul acordat agricultorilor din aces-
te zone este, de asemenea, posibil - şi 
în special asigurat - prin programele de 
dezvoltare rurală.

Statele membre sunt responsabile de 
punerea în aplicare şi de controlul pri-
mar al plăților către agricultori. Pentru 
a-i ajuta în acest sens, au instituit un sis-
tem integrat de administrare şi control 
(IACS), o rețea de baze de date interco-
nectate care sunt utilizate pentru primi-
rea şi procesarea cererilor de ajutor şi 
datele respective.

Sistemul oferă o identificare unică pen-
tru fiecare agricultor, precum şi pentru 
toate parcelele agricole (Sistemul de 
identificare a parcelelor agricole sau 
LPIS) şi, dacă este necesar, pentru ani-

male. Sistemul acoperă, de asemenea, 
prelucrarea cererilor de ajutor.

IACS este operat în statele membre de 
către agențiile de plăți acreditate. Aces-
ta acoperă toate schemele de sprijinire a 
plăților directe, precum şi anumite mă-
suri de dezvoltare rurală. De asemenea, 
acesta este utilizat pentru gestionarea 
controalelor puse în aplicare pentru a 
se asigura respectarea cerințelor şi stan-
dardelor din cadrul dispozițiilor privind 
eco-condiționalitatea. 
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UE sprijină competitivitatea şi durabilita-
tea agriculturii în Europa prin finanțarea 
unei serii de măsuri de sprijin (inclusiv 
plăți directe) prin Fondul european de 
garantare agricolă (FEGA) şi prin Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR). Pe lângă plățile directe plătite 
agricultorilor, ajutorul vine sub forma 
unor măsuri de piață şi prin programe de 
dezvoltare rurală.

Măsurile de piață sunt utilizate în cazul în 
care forțele pieței normale eşuează - de 
exemplu, dacă se înregistrează o scădere 
bruscă a cererii din cauza unei amenin-
țări la adresa sănătății sau a unei scăderi 
a prețurilor datorită unei supraproducții 
temporare pe piață. În astfel de cazuri, 
Comisia Europeană poate activa măsuri 
de susținere a pieței - finanțarea pentru 
un anumit sector afectat, care reprezintă, 
în medie, aproximativ 5% din totalul chel-
tuielilor agricole ale UE. Această parte a 
bugetului - finanțată prin FEGA - include, 
de asemenea, elemente precum promo-
varea produselor agricole din UE şi siste-
mele şcolare ale UE.

Programele de dezvoltare rurală între 
timp finanțează proiecte individuale pe 
exploatații agricole şi/sau alte activități 
din mediul rural pe baza priorităților eco-
nomice, de mediu sau teritoriale. Finanța-
te prin FEADR, acestea acoperă proiecte 
cum ar fi investițiile şi modernizarea în 
exploatații agricole, subvențiile pentru 
instalarea tinerilor agricultori, măsurile de 
agromediu, conversia ecologică, agrotu-
rismul, reînnoirea satelor sau acoperirea 
internetului în bandă largă în zonele rura-
le. Contabilizând aproape 25% din finan-
țarea PAC, aceste măsuri sunt în general 
cofinanțate de fonduri naționale, regio-
nale sau private şi, în general, se întind pe 
mai mulți ani.

Deşi plățile directe şi măsurile de piață 
s-au considerat, în mod tradițional, ca 
măsuri de sprijin distincte din programele 
de dezvoltare rurală, acestea sunt din ce 
în ce mai combinate pentru a oferi cel 
mai eficient şi mai potrivit sprijin pentru 
agricultori din întreaga gamă diversă de 
agricultură a UE.

ALTE MĂSURI DE SUPORT 

EUROPENE
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UN VIITOR DURABIL 

PENTRU ALIMENTAŢIA 

ŞI AGRICULTURA EUROPEANĂ

Agricultorii continuă să aibă un rol 
strategic vital în furnizarea de alimen-
te, însă politica agricolă comună nu se 
limitează doar la asigurarea faptului 
că Europa se poate hrăni. De aseme-
nea, contribuie la unele dintre celelalte 
obiective cheie ale Uniunii Europene: 
stimularea locurilor de muncă şi a creş-
terii în sectorul alimentar şi al agricultu-
rii, combaterea durabilității şi a schim-
bărilor climatice şi oferirea de beneficii 
mai largi societății.

• Sectorul alimentar este un angajator 
major în UE - oferind 44 de milioane de 
locuri de muncă (şi 7% din PIB), multe 
dintre acestea fiind situate în regiunile 
mai sărace. Asigurarea unui grad de 
stabilitate a veniturilor agricole şi spriji-
nirea investițiilor în exploatații agricole 
prin intermediul PAC este vitală nu doar 
pentru agricultori, ci şi pentru întreaga 
industrie alimentară. Comerțul cu pro-
duse agroalimentare este, de asemenea, 
o piatră de temelie a economiei UE: în-
cepând cu 2009, UE a devenit un expor-

tator net de alimente şi băuturi, valoa-
rea exporturilor agroalimentare ale UE 
crescând la aproximativ 122 miliarde de 
euro pe an, după creşterea anuală con-
stantă de 8,6% în ultimii 10 ani.

• Prin intermediul plăților directe şi al 
programelor sale de dezvoltare rurală, 
PAC ajută şi UE să-şi îndeplinească an-
gajamentele față de obiectivele ONU de 
dezvoltare durabilă prin rolul său activ 
în promovarea abordării: „producerea 
mai multor produse cu mai puțin”, în 
acelaşi timp se lucrează în mod activ 
pentru a atenua efectele schimbărilor 
climatice. De asemenea, este politica 
agricolă care denaturează comerțul cel 
mai puţin, în comparație cu alte țări 
mari producătoare şi, prin urmare, are o 
contribuție pozitivă la obiectivele ONU 
de dezvoltare durabilă.

Agricultura este mult mai mult decât 
simpla producere a mâncării de care 
avem nevoie cu toții pentru a trăi. Fer-
mierii au jucat întotdeauna un rol-cheie 
în modelarea peisajului Europei şi vor 
continua să o facă în viitor, în acelaşi 
timp cu satisfacerea cerințelor tot mai 
dificile ale consumatorilor pentru ali-
mente sănătoase, de calitate şi la prețuri 
accesibile. PAC, prin sprijinul acordat 
fermierilor şi comunităților în ansamblu, 
este un factor-cheie în această modelare 
continuă a vieții rurale - dar ale căror 
beneficii sunt resimțite de toată lumea, 
indiferent unde trăiesc.

Pentru mai multe informații despre plă-
țile directe, consultați:

https://ec.europa.eu/agriculture/di-
rect-support/direct-payments_en
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CEPM – Confederația Europeană 

a Producătorilor de Porumb
CEPM – Adunare Generală 28 iunie 2017

Subiecte:

1. Prezentarea conturilor: Balanța şi conturile de venituri 2016

2. Prezentarea raporturilor de activitate 2016/2017. Acțiuni generale

3. Acordul COPA

4. Date importante

1. Prezentarea conturilor 2016

2. Acțiuni Generale

• Acţiuni de lobby

Întâlniri la Bruxelles:

Februarie - Iunie 2017: 10 reuniuni: Ucraina, CAP, Omnibus şi reglementările co-
merciale cu Deputații Europeni şi Reprezentanţii Permanenţi;

Martie - Iunie 2017: 18 reuniuni cu Deputații Europeni şi Ataşaţii Reprezentanţilor 
Permanenţi, privind Pachetul Energetic şi noua directivă privind energiile Regene-
rabile
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• Participarea la GDC-uri

 6 GDC pe Culturi Arabile  si sub-grupuri  /(AGPM)

 2 GDC pe Aspecte internaţionale ale agriculturii  / 
(AGPM - PACT)

 2 GDC Plăţi directe şi Înverzire / (APPR)

 3 GDC Mediul şi schimbările  
climatice / (ANPROMIS)

 2 CAP CDG/ (AGPM)

• Numeroase publicaţii

 4 CEPM newsletters

 6 comunicate de presă (cote comerciale 
ucrainiene, Pachetul Energetic, decarbonizarea 
transporturilor) 

 1 Piaţa Porumbului pe săptămână 

 Participarea la consultări publice (EU/MER-
COSUR, act delegat privind înverzirea, Regle-
mentarea Pesticidelor REFIT, viitorul PAC – post 
2020 )

 Scrisori către toţi Comisarii Europeni privind 
Pachetul Energetic

 5 articole pentru blogul Euractiv  (disruptoa-
re endocrine, biofuels x 2, act delegat post-ade-
văr şi înverzire)

 1 site revizuit

• Discuții privind comerțul internațional

Noi concesii pentru Ucraina, cu precauţie pentru Mercosur

 TTIP: discuţiile comerciale s-au întrerupt

 Ucraina: Propunerea Comisiei de creştere temporară a cotelor; Compromis: încă 
625 kt de porumb cu zero taxă

 Mercosur: Presiunea Comisiei pentru rezultate; Discuțiile legate de comerț conti-
nuă

 Brexit: Un impact precis care trebuie măsurat pentru toate segmentele de porumb

ucrainiene, Pachetul Energetic, decarbonizarea 

mentarea Pesticidelor REFIT, viitorul PAC – post 

Scrisori către toţi Comisarii Europeni privind 

5 articole pentru blogul Euractiv  (disruptoa-
re endocrine, biofuels x 2, act delegat post-ade-

-
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 •  CAP – simplificare

Nici o schimbare pentru 5% din ZIE…dar utilizarea produselor de protecție 
a plantelor este interzisă începand cu anul 2018.

 Suprafaţa ZIE rămâne la 5 %.

 Negocirea actului delegat privind Înverzirea: 

• C.E.P.M a participat la consultare.

• Dificultăţi pentru a ajunge la 5% ZIE în anumite ferme în general în UE.

 PAC după-2020: Participarea la consultarea publică

•  Protecţia plantelor

 DISCUȚII NESFÂRȘITE PE TEMA GLIFOSATULUI LA NIVEL DE UE

 • Reautorizarea pentru 10 ani confirmată. Se asteapta un vot final pentru 
luna octombrie 2017.

 Neonicotinoidele sunt sub puternica presiune

• Discuție privind posibila extindere a moratoriului asupra culturilor care nu 
sunt atractive pentru poleniatori (Proiect de Comisie? Discuție în Parlamen-
tul European pe 21/06/2017)

• Nu au existat veşti despre evaluarea apelului de date care dateaza din anul 2015

• Dezbatere depusă în Scopaff, dar când?(Iulie? Mai târziu in 2017)

• Proiect de conferință a CEPM privind neonicotinoidele în 27/09/17 (în 
Bruxelles – Viitorul neonicotinoidelor: ce echilibru este între precauție şi 
inovare? 

 • PERTURBATORI ENDOCRINI: definirea acestora.

 Este fundamentală protejarea dreptului membrilor CEPM de a accesa o varieta-
te de produse pentru culturile lor

 Un număr semnificativ de produse sunt în aşteptare pentru omologare la nivel 
EU(CEPM a participat la evaluarea REFIT)

•  Directiva privind Energia Regenerabilă după 2020

 Propunerea Comisiei din 30 Noiembrie

• Nu mai există un obiectiv general de transport obligatoriu

• Capacitatea de biocarburanţi G a scăzut de la 7%, la 3,8% în 2030

• Criterii de sustenabilitate mai stricte pentru bioenergii/biocombustibili
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 Acţiunile CEPM

• Poziţia CEPM privind primul biocombustibilul G, biomasa şi biogazul: Asi-
gurarea unei capacități de 7% din primul biocombustibil     ; Criterii de du-
rabilitate privind biogazul

• Poziţia obişnuită a lanţului biocumbustibil + amendamente

• Amendamentele CEPM depuse împreună cu COPA 

 Lobby-ul UE: întâlniri ample

• Stat membru Reprezentanți Permanenți + Preşedinţi

• Întâlniri cu Deputații Europeni: Rapoarte, Comitete, grupuri politice

3. Acordul COPA

 Un acord de parteneriat pentru promovarea şi apărarea în mod durabil a inte-
reselor producătorilor de porumb la nivelul UE

 Facilitatea schimbului de informaţii

 Coordonarea comunicării (fişiere, conferinţe de presă, evenimente…)

•  Lobby-ul

 Grupurile de Dialog Civil,

 Comisia Europeană, Parlament şi Consiliul

4. Date importante

• Întrunirea de Consiliu Director CEPM+AG CEPM si Conferința de lansare a 
Programului Sorghum ID, din data de 26-27 septembrie 2017(Bruxelles)

• Congresul European al Porumbului Februarie 2018 (Bruxelles)!

Loc. Mihail Kogălniceanu, Jud. Ialomița, România
Tel: +40 723 265 470; +40 723 265 469
e-mail: office@ apprs.ro; www.apprs.ro

AN ZI LUNĂ ÎNTÂLNIRI

2017 4 IULIE GDC Culturi arabile-COP+Semințe

2017 ? SEPTEMBRIE GDC Aspecte internaționale ale agriculturii

2017 12 OCTOMBRIE GDC Culturi arabile-COP+Semințe 

2017 ? NOIEMBRIE GDC Mediu şi schimbările climatice

2017 8 DECEMBRIE GDC Culturi arabile-COP+Semințe

2017 ? DECEMBRIE GDC PAC

appr
Asociația Producătorilor de Porumb
din România




