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APPR la Grupul de Dialog Civil PAC – Plăți directe si înverzire,  

29 martie 2019 

 

Astăzi, 29 martie, are loc la Bruxelles o  nouă întâlnire a Grupului de Dialog Civil pentru plăți directe 

și înverzire organizat de Comisia Europeană. APPR, membră a Confederației Europene a 

Producătorlor de Porumb CEPM, este prezentă la dezbateri prin Cristina Cionga, director afaceri 

europene. Agenda are ca punct focal planurile strategice prevăzute de viitoarea PAC, mai exact 

analiza SWOT pe care statele membre vor trebui să o facă cu scopul identificării, prioritizării și 

ierarhizării nevoilor lor.  

Un alt punct important supus dezbaterii este noua structură a măsurilor de protejare a mediului și 

contracararea schimbărilor climatice propuse a se aplica începând cu 2021.  

Reprezentanții Comisiei au prezentat o versiune actualizată a calendarului aprobării planului 

financiar multianual, asupra căruia, teoretic, ar trebui să existe un acord politic în toamnă, urmat 

imediat de un acord asupra politicilor sectoriale, inclusiv cea agricolă. In aceste condiții, ar exista 

timpul material ca noua PAC să fie operațională la începutul lui 2021. Desigur, aceasta presupune 

ca și Parlamentul European, co-legislator, își va finaliza în paralel propunerea ce va integra miile de 

amendamente primite, deși nu va avea loc un vot în sesiune plenară asupra reformei PAC înainte 

de alegerile europarlamentare. 

Principalele amendamente ale eurodeputaților în ceea ce privește plățile directe se referă la 

caracterul obligatoriu  al plafonării, la definiția fermierului veritabil, precum si la calificările și 

instruirea pe care tânărul fermier ar trebui să le aibă pentru a fi eligibil pentru sprijin direct. De 

asemenea, există abordări divergente în privința noii arhitecturi de înverzire între comisia de 

agricultură (COMAGRI) și cea de mediu (COMENVI), în sensul în care cea de a doua dorește ca 

noile cerințe să fie mai prescriptive și să nu aibă caracter voluntar nici la nivelul statului membru, 

nici la cel al fermei. 

Măsurile de înverzire vor face obiectul schimbului de opinii prevăzut, în partea a doua a zilei, în 
cadrul unei mese rotunde și al unei prezentări detaliate a reprezentanților DG Agri, care își propun 
să lămurească propusele prevederi referitoare la condiționalități și eco-scheme, la scheme minime 
obligatorii și stimulente voluntare.  
 
La reuniune participă confederații și asociații ale fermierilor europeni, între care Copa-COGECA, 
CEJA, CEPM, ELO,  organizații de mediu, ale proprietarilor de păduri, etc. 


