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Subiect Rezultat 

Fermier activ Definiție obligatorie 
Flexibilitate pentru  SM 
Includerea listei egative voluntare 
Fără comparații cu alte sectoare economice  
Prag de 5 000 EUR 

Tânăr fermier [3%] alocare [în ambii piloni/ numai cu măsurile menționate la articolul 
69 pentru Pilonul II] 
Nu mai puțin de 35 de ani, nu mai mult de 40 de ani 

Mic fermier Aplicarea voluntară a definiției 
Plafon: €1250 

Nou fermier Acord asupra definiției (diferit de tânărul fermier, șef de exploatație 
pentru prima dată, statele membre având posibilitatea de a include 
și alte cerințe privind formarea și abilitățile) 

Hectarul Eligible  (Paludicultura și elemente de peisaj) 

Condiționalitate 
socială  

[Un nou articol despre condiționalitatea socială ar putea fi introdus, 
iar controlul și sancțiunile deconectate de condiționalitatea PAC în 
Regulamentul orizontal] 

GAEC 2 (protejarea 
mlaștinilor și 
turbăriilor) 

Este posibil să se aplice începând cu 2024 sau [2025] condiționat de 
justificarea motivelor. 
Terenurile acoperite de prezentul GAEC nu își pierd statutul agricol 
[Statele membre, atunci când stabilesc standardul pentru GAEC 2, se 
asigură că pe terenul în cauză se poate menține o activitate agricolă 
adecvată pentru calificarea terenului ca suprafață agricolă] [„efectiv” / 
Protecție „minimă” / „adecvată” / „întreținere” a 
zonei umede și turbăriei sau nimic] 

GAEC 4 (benzi 
tampon) 

3 m lățime 
Flexibilitate pentru SM în a utiliza șanțuri de desecare și irigare 
[Directiva nitraților prevalează dacă este mai ambițioasă]. 

GAEC 7 
(acoperirea 
minimum pentru a 
evita sa se lase 
solul descoperit) 

[În cazuri justificate, statele membre pot adapta standardele 
minime pentru a ține seama de perioada scurtă de vegetație 
determinată de lungimea și severitatea perioadei de iarnă]. 

GAEC 8 
(rotația 
culturilor 
rotation) 

Cel puțin o dată pe an la nivelul parcelelor (scutiri: culturi 
multianuale, pajiști, terenuri în pârloagă), inclusiv [ 

 



 gestionarea adecvată sau posibila diversificare a culturilor] 
[PE insistă să fixeze o suprafață maximă acoperită de o singură cultură 
pentru a preveni monoculturile mari]. 
Scutirea exploatațiilor mici ([5ha / 10ha]) 
Agricultura ecologică este de facto conformă 

GAEC 9 
(menținerea 
caracteristicilor de 
peisaj de înaltă 
valoare) 

- [4/5]% teren neproductiv - - ([3%] 
[dacă fermierul dedică 5/6% din terenul arabil unor caracteristici 
neproductive în cadrul ecoschemelor])] 
- 5% dacă include culturi fixatoare de azot (3% neproductiv)] 
Scutiri: culturi multianuale, pajisti si zone ierboase, terenuri în 
pârloagă, exploatații mici / scutiri cf. art. 46 ([5ha / 10ha]) 
- [PE dorește o cotă minimă de 10% din terenul arabil la nivelul SM să 
fie dedicat caracteristicilor neproductive] 

Eco-scheme Plăți stimulative / plăți pe cap de animal pentru plățile compensatorii 
Punct sau sistem de evaluare [voluntar / obligatoriu] 

Eco-scheme 
(alocări minime 
obligatorii și 
flexibilitate) 

[25%] pentru toata perioada 
Toate alocarile minime obligatorii după transferul 
între piloni [Perioadă de învățare în 2023 și 2024: 
- limita de [18/22%] (diferența dintre 18/22% și 25% în per. de 
învățare ar putea fi utilizată pentru alte plăți directe decuplate)] 
- fondurile neutilizate sub limita minimă ar putea fi 
utilizate pentru alte plăți decuplate, dar cu o 
planificare sporită pentru eco-scheme în anii următori 
/ pierderea sumelor neutilizate 
- [PE dorește ca SM să compenseze fondurile 
neutilizate pentru 2023 și 2024 până în 2027)] 
Deducerea din alocarea pentru eco-scheme a ceea ce depășește 30% din 



platile pentru clima si mediu in Pilonul II  

Plafonare/degresivita
te 
/plati 
redistributive  

[7,5 / 10/12%] plată redistributivă obligatorie. SM ar putea renunța 
dacă demonstrează că nevoile de redistribuire sunt abordate prin alte 
instrumente, inclusiv plafonarea / degresivitatea, sprijinirea micilor 
fermieri [sau convergență sau luând în considerare structurile agricole 
existente]. 

Plafonare și 
degresivitate 

Aplicabil numai pentru plata de baza (SAPS). PE nu a fost încă de 
acord. Cel puțin plățile directe pentru tinerii fermieri și eco-schemele 
nu vor afectate. 
În ceea ce privește tranșele de degresivitate, Parlamentul a insistat să 
aibă „cel puțin” și nu „până la”, așa cum se menționează în mandatul 
Consiliului. Acest subiect este încă deschis. 
[50/100%] deducerea costurilor forței de muncă 

Convergența internă [85/100%] până la sfârșitul perioadei 



Sprijinul cuplat [10/13+2%] 
[Produse eligibile: cereale, semințe oleaginoase, cu excepția 
semințelor de floarea-soarelui pt.snaks, cf. articolului 10a alineatul 
(5), culturi proteice, leguminoase, amestec între leguminoase și 
ierburi, in, cânepă, orez, nuci, lapte și produse lactate, semințe, carne 
de oaie și capră , carne de vită și vițel, ulei de măsline și măsline de 
masă, viermi de mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de zahăr, trestie 
de trestie și cicoare, fructe și legume, arbori cu rotație scurtă. Decizia 
este încă de luat cu privire la cartofii pt. amidon sau cartofi. Consiliul 
ar putea fi de acord să aibă culturi proteice fără justificări în schimbul 
includerii cartofilor] 
[Sprijin pentru tauri pentru coride] 
[Condiționarea sprijinului pentru respectarea normelor UE privind 
mediul și clima] 

Transferuri intre 
piloni 

Consiliul: Până la 25% Pilonul II>Pilonul I, care poate fi majorat 
• Până la 15% pentru obiective de mediu sic lima si 
• Până la 2 % pt. sprijinirea tinerilor fermieri 
Până la 25% Pilonul I> Pilonul II 
Transferul poate fi mărit la 30% pentru statele membre cu plăți directe 
la hectar sub 90% din media UE, pâna la convergență deplină. 

Alocari minime 
obligatorii pentru 
mediu si clima în 
P II 

Daca alocarea minima obligatorie pt. mediu si clima este de 
[35/37/40%], din aceasta se poate avea in vedere o alocare de [40% / 
60%] pentru zone cu handicap natural și [60%] pentru plățile pentru 
bunăstarea animalelor. 



Evidența plăților 
de mediu 

Colegiuitorii au fost de acord că trimiterea la obiectivul pentru 
cheltuielile legate de climă și biodiversitate ar trebui abordată într-un 
act separat, și nu într-un articol. 
Consiliul a respins împuternicirea Comisiei de a modifica ponderările 
menționate la alineatul (2), în timp ce Parlamentul a rămas deschis la 
această opțiune. Președinția insistă asupra metodologiei recunoscute la 
nivel internațional pentru a urmări cheltuielile climatice fără a adăuga 
complexitate și modificări suplimentare în cei 5 ani de implementare a 
planurilor strategice. 
Parlamentul a descris 3 modalități posibile de abordare a acestei 
probleme: 
• Primul scenariu: numai referința la 40% este lăsată în regulament și 
Comisia este împuternicită să definească metodologia 
• Al doilea scenariu: se solicită Comisiei să evalueze metodologia la 
jumătatea perioadei și să transmită un raport cu posibile modificări care 
trebuie aplicate, în timp ce între timp se aplică metodologia actuală 
• Al treilea scenariu: metodologia este stabilită în actul de bază și pentru 
întreaga perioadă 
Al treilea scenariu este inacceptabil pentru Parlament, iar primele două 
pentru președinție. 
Sunt necesare discuții suplimentare pentru a ajunge la un compromis. 

Intervenții 
sectoriale 

15% din anvelopă vor fi dedicate acțiunilor legate de mediu și climă 

 
 


