PLANULUI STRATEGIC PAC 2021 – 2027
Regulamentul nr. 392/ 2018

FERMA

OBIECTIVELE SPECIFICE
1: Sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor și a rezilienței în întreaga Uniune, în vederea îmbunătățirii
securității alimentare.
2: Îmbunătățirea orientării spre piață și sporirea competitivității, inclusiv punerea unui accent mai
puternic asupra cercetării, tehnologiei și digitalizării.

MEDIU

3: Îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric.
4: Contribuirea la energia sustenabilă, precum și la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la
acestea.
5: Promovarea dezvoltării sustenabile și a gospodăririi eficiente a unor resurse naturale precum apa,
solul și aerul.
6: Contribuirea la protejarea biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și conservarea
habitatelor și a peisajelor.

FERMIER

7: Atragerea tinerilor fermieri și facilitarea dezvoltării întreprinderilor din zonele rurale.
8: Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a incluziunii sociale și a dezvoltării locale
în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei și a silviculturii sustenabile.
9: Îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura UE exigențelor societale referitoare la hrană și la
sănătate, inclusiv la alimentele sigure, hrănitoare și sustenabile, la deșeurile alimentare și la bunăstarea
animalelor.
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SIMPLIFICARE

PAC 2014 – 2020
CONFORMITATE

SUBSIDIARITATE

PAC 2021 – 2027
PERFORMANTA

MAI BUNĂ ORIENTARE A SPRIJINULUI ACORDAT
PENTRU COMPENSAREA REDUCERII BUGETULUI

PNDR

Programul Național
de Dezvoltare Rurală

PNS

Programul Național de
Sprijin în sectorul vitivinicol

PNA

Programul
Național Apicol

Alte programe
specifice

Planul Strategic
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Alocare bugetară PILON II
Pachetul Comisiei privind Cadrul Financiar Multianual (CFM) propune o scădere de
aprox. 5% a bugetului total PAC, astfel că alocarea pentru 2021 – 2027 va fi de aprox.
365 mld. €, din care 78,811 mld. € FEADR.
Alocarea RO aferentă pilonului II este de 6,756 mld. € în prețuri curente
(respectiv 6,006 mld. € în prețuri 2018), astfel că,
scăderea față de alocarea actuală (respectiv 8,015 mld. €) este de aprox. 1,259 mld. €.
Propunerile Comisiei

 Reducerea ratei de cofinanțare din partea Uniunii.
Scădere de la cofinanțarea standard de 85% la nivel național (pentru exercițiul financiar 2014-2020) la
70% pentru toate intervențiile FEADR privind cofinanțarea propusă pentru măsurile aferente pilonului II,
cu următoarele excepții:
- 80% pentru intervențiile de atingere a obiectivelor de mediu și climă, investiții non-productive, sprijin
pentru acțiunile PEI și LEADER;
- 100% pentru operațiunile finanțate din fondurile transferate către FEADR din FEGA;
- 65% pentru zonele cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice.
 Creșterea contribuției naționale din partea statelor membre pentru menţinerea fondurilor destinate
dezvoltării rurale din perioada actuală, astfel încât să fie asigurat un sprijin public destinat zonelor rurale
care să nu fie afectat de diminuarea bugetului.
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Tipuri de intervenții sprijinite prin FEADR
angajamente în materie de mediu și climă și alte angajamente în materie de gestionare;
constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice anumitor zone;
dezavantaje specifice anumitor zone, generate de anumite cerințe obligatorii;
investiții;
instalarea tinerilor fermieri și întreprindere rurală nou înființată;
instrumente de gestionare a riscurilor;
cooperare;
schimburi de cunoștințe și informare.
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Aspecte importante
 Simplificarea: stabilirea de către fiecare stat membru a propriilor criterii de eligibilitate pentru sprijinul de la
nivelul UE, ținând cont de circumstanțele lor individuale;
 Flexibilitate pentru transferurile între alocări: până la 15% pot fi transferate între plățile directe și FEADR;
un procent mai ridicat poate fi transferat dinspre plățile directe către alocările FEADR pentru intervențiile care
vizează obiectivele de mediu și climă (15%) și pentru instalarea tinerilor fermieri (2%);
 Promovarea Instrumentelor Financiare și a regulilor de flexibilizare a instrumentelor financiare;
 Transferarea accentului politicii de la conformitate la performanță, prin stabilirea unor obiective raportate la
conditiile si nevoile locale;
 Atragerea tinerilor fermieri;
 Accesul la finanțare și la credite, accesul la cunoștințe și consiliere;
 O mai bună direcționare a sprijinului spre fermele mici și mijlocii și spre zonele care se confruntă cu
constrângeri naturale pentru menținerea mai multor locuri de muncă în cadrul fermelor și continuarea activității
agricole pe întregul teritoriu, consolidând astfel structura socio-economică a zonelor rurale;
 Un nivel mai ridicat de ambiție privind protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice prin adoptarea
unor bune practici în agricultură care să includă cunoștințe, inovare și cea mai recentă tehnologie;
 Acțiuni pentru crearea de noi locuri de muncă şi creșterea economică în spațiul rural.
 Creșterea productivității agricole (inclusiv prin progresul tehnic și folosirea optimă a factorilor de producție).
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CONCLUZII
Reducerea bugetului agricol va afecta grav PAC – în acord cu raportorul PE pentru viitoarea PAC: „agricultorii nu
trebuie să plătească nota de plată pentru Brexit sau noi priorități europene”.
Obstacolul întâmpinat de fermieri în a face mai mult pentru mediu cu fonduri mult mai reduse – apar noi cerințe
complexe pentru fermieri care au deja venituri cu 40% mai reduse decât alte categorii sociale.
Reducerea cu 16% a fondurilor de dezvoltare rurală va afecta grav procesul diminuării decalajului dintre zonele
rurale din Estul și Vestul UE și finanțarea măsurilor de mediu sau schimbul de generații în agricultură.
Continuarea procesului de convergență externă propusă de CE, justificată de modificarea condițiilor care au stat
la baza aplicării unui sistem de plăți inegal între statele membre (SM) care trebuie să înțeleagă acest proces și
necesitatea reducerii decalajelor între fermierii europeni care se confruntă cu aceleași provocări pe piața internă.
Necesitatea stimulării cercetării și inovării în domeniul alimentației, agriculturii, dezvoltării rurale și al
bioeconomiei cercetării și inovării agricole, printr-o colaborare mai bună a statelor avansate în cercetarea
agronomică cu alte state membre care nu au investit în cercetare și înregistrează decalaje în acest domeniu.
Plafonarea obligatorie a plăților directe va afecta grav fermele mari, care respectă standardele de mediu și care
vor pierde în competitivitate în raport cu importurile din țările terțe.

