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DIRECȚIA PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ 

 

FIȘĂ DE INFORMARE 

(din proprie inițiativă) 

 

Recomandări adresate statelor membre  

cu privire la planurile lor strategice pentru politica agricolă comună 

 

DATE DESPRE PROPUNERE          AGRI 

1. Data adoptării: 18.12.2020; responsabil: Janusz Wojciechowski, comisar european 

responsabil pentru agricultură - Direcția generală agricultură și dezvoltare rurală; 

2. Denumire document: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Recomandări adresate 

statelor membre cu privire la planurile lor strategice pentru politica agricolă comună 

3. Date de identificare: COM(2020)846 

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Stadiul actual/Evoluții viitoare: 

- Parlamentul European: comisie competentă pentru raport – Comisia pentru agricultură și 

dezvoltare rurală (AGRI); comisii competente pentru aviz – Comisia pentru bugete (BUDG), 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI), Comisia pentru 

industrie, cercetare și energie (ITRE), Comisia pentru afaceri economice și monetare 

(ECON),  Comisia pentru piața internă și protecția consumatorului (IMCO), Comisia pentru 

dezvoltare regională (REGI); Comisia pentru pescuit (PECH), Comisia pentru cultură și 

educație (CULT), Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen (FEMM), Comisia 

pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL); etapă pregătitoare (cf. OEIL). 

Calendarul specific privind planurile strategice ale PAC, inclusiv prezentarea oficială de către 

statele membre și aprobarea Comisiei, va depinde de rezultatul negocierilor dintre 

Parlamentul European și Consiliul UE. Se intenționează ajungerea la un acord politic până în 

primăvara anului 2021. Statele membre își pot prezenta planurile până la 1 ianuarie 2022. 

Comisia va depune eforturi pentru a examina și a aproba planurile, în timp util pentru punerea 

lor în aplicare de la 1 ianuarie 2023. 

 

1. CONTEXT 

 

Comisia Europeană și-a prezentat propunerea de reformă a politicii agricole comune 

(PAC) în 2018, introducând un nou mod de lucru pentru modernizarea și simplificarea 

politicii UE în domeniul agriculturii. Aceasta se bazează pe o abordare mai flexibilă, bazată 

pe performanță și rezultate, care ia în considerare condițiile și nevoile locale, sporind în 

același timp ambițiile Uniunii Europene în ceea ce privește durabilitatea. Noua PAC este 

construită în jurul a nouă obiective comune ale UE și al obiectivului transversal privind 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_846_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/agri/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/budg/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/envi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/itre/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/econ/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/imco/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/regi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/pech/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/cult/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/femm/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/empl/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2020)0846&l=en
https://ec.europa.eu/info/publications/natural-resources-and-environment
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_ro
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cunoașterea și inovarea, care reprezintă, de asemenea, baza pe care țările UE își elaborează 

planurile strategice ale PAC.  

Statele membre vor pune în aplicare viitoarea PAC prin planul strategic al PAC
1
 la 

nivel național. Aceste planuri vor combina o gamă largă de intervenții specifice care răspund 

nevoilor specifice ale statelor membre și vor obține rezultate tangibile în ceea ce privește 

obiectivele de la nivelul UE, contribuind, în același timp, la ambiția Pactului ecologic 

european. Astfel, statele membre realizează o evaluare aprofundată a nevoilor lor, pe baza 

unei analize a punctelor forte, a punctelor slabe, a oportunităților și a amenințărilor a 

teritoriului lor și a sectorului agroalimentar. Fiecare plan strategic al PAC include o strategie 

de intervenție care explică modul în care fiecare țară a UE va utiliza instrumentele PAC 

pentru a atinge obiectivele PAC, în conformitate cu ambiția Pactului ecologic european. 

Un raport al Comisiei a examinat contribuția propunerii de reformă a PAC la 

angajamentele UE privind protecția mediului, a climei și a biodiversității stabilite în Acordul 

verde european. Raportul a identificat, de asemenea, măsurile necesare pentru ca viitoarea 

PAC să fie pe deplin compatibilă cu Pactul ecologic european și cu strategia „De la ferma la 

consumator” și Strategia privind biodiversitatea.  

În urma publicării, în mai 2020, a strategiei „De la fermă la consumator” și a strategiei 

în domeniul biodiversității, între Comisie și statele membre a fost instituit un dialog 

structurat. Cele două strategii vizează ca, până în 2030, să se atingă următoarele obiective: 

reducerea cu 50 % a utilizării și a riscurilor asociate pesticidelor, reducerea cu cel puțin 20 % 

a utilizării îngrășămintelor, reducerea cu 50 % a vânzărilor de substanțe antimicrobiene 

utilizate pentru animalele de fermă și în acvacultură, utilizarea unui procent de 25 % din 

terenurile agricole pentru agricultură ecologică și asigurarea unui acces în proporție de 100 % 

la internet rapid în bandă largă în zonele rurale până în 2025. 

 Comisia s-a angajat să adreseze recomandări fiecărui stat membru cu privire la cele 

nouă obiective specifice ale PAC, înainte de a prezenta oficial proiectele de planuri 

strategice, acordând o atenție deosebită atingerii obiectivelor Pactului ecologic și a celor care 

decurg din Strategia „De la fermă la consumator” și din Strategia privind biodiversitatea 

pentru 2030.  

 

2. PREZENTAREA COMUNICĂRII  

Comisia a furnizat fiecărei țări din UE recomandări adaptate, însoțite de o comunicare 

transversală. Scopul acestora este de a sprijini elaborarea planurilor strategice naționale ale 

PAC prin identificarea domeniilor-cheie asupra cărora ar trebui să se concentreze fiecare stat 

membru. Pe baza unei analize a sectorului agricol și a zonelor rurale, recomandările urmăresc 

să asigure:  

 realizarea celor nouă obiective specifice ale PAC, care vizează provocările de 

mediu, sociale și economice și un obiectiv transversal în materie de cunoaștere și inovare. 

                                                           
1
 A se vedea procedura 2018/0216/COD. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/sustainability_and_natural_resources/documents/analysis-of-links-between-cap-and-green-deal_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=CELEX:52018PC0392
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 respectarea ambițiilor Pactului ecologic și, mai exact, a șase obiective ale 

Strategiei De la ferma la consumator și ale Strategiei privind biodiversitatea. Comisia solicită 

statelor membre să stabilească valori naționale specifice pentru aceste obiective și să își 

alinieze planurile strategice ale PAC la acestea.  

Recomandările indică direcția pe care trebuie să o urmeze planurile strategice în ceea 

ce privește punerea în aplicare a obiectivelor specifice ale PAC pentru a contribui împreună 

la îndeplinirea obiectivelor Pactului ecologic. Menținând în același timp flexibilitatea propusă 

pentru statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a noului cadru de politică, 

aceste recomandări identifică principalele aspecte strategice care trebuie abordate urgent 

pentru fiecare stat membru și furnizează orientări cu privire la modul de abordare a acestora 

în cadrul planurilor strategice PAC. Recomandările vor facilita evaluarea nevoilor pentru 

fiecare obiectiv specific. 

Pentru a atinge obiectivul unui procent de 25 % reprezentat de terenurile utilizate 

pentru agricultura ecologică, Comisia a recomandat marii majorități a statelor membre să 

dezvolte structurile necesare ale lanțului de aprovizionare cu alimente, să identifice 

potențialul local al producției ecologice, să promoveze consumul de produse ecologice și să 

asigure sprijin pentru conversia la agricultura ecologică și pentru menținerea acesteia prin 

intermediul dezvoltării rurale. În plus, în ceea ce privește obiectivele PAC legate de creșterea 

competitivității și de atragerea tinerilor fermieri, Comisia recomandă mai multor state 

membre să faciliteze accesul la finanțare, de exemplu prin utilizarea într-o mai mare măsură a 

instrumentelor financiare disponibile în cadrul dezvoltării rurale. Comisia recomandă statelor 

membre să promoveze utilizarea sustenabilă a pesticidelor asigurând aplicarea combaterii 

integrate a dăunătorilor. Se pune accentul pe obținerea unor culturi sănătoase, cu cât mai 

puține perturbări ale ecosistemului agricol și se încurajează metodele naturale de control al 

dăunătorilor. Recomandările evidențiază necesitatea de a spori valoarea produselor agricole 

la nivelul producătorilor primari, prin intermediul indicațiilor geografice sau al lanțurilor de 

aprovizionare locale și regionale. 

Calendarul specific privind planurile strategice ale PAC, inclusiv prezentarea oficială 

de către statele membre și aprobarea Comisiei, va depinde de rezultatul negocierilor dintre 

Parlamentul European și Consiliul UE. Se intenționează ajungerea la un acord politic până în 

primăvara anului 2021. Statele membre ar avea la dispoziție, până la 1 ianuarie 2022, 

obligația de a-și prezenta planurile. Comisia va depune eforturi pentru a examina și a aproba 

planurile, în timp util pentru punerea lor în aplicare de la 1 ianuarie 2023. 

 

2.1 Recomandările pentru planul strategic PAC al României 

Recomandările pentru planul strategic PAC al României se bazează pe analiza 

situației actuale, a nevoilor și priorităților pentru agricultură și pentru zonele rurale din 

România. Recomandările abordează obiectivele economice, de mediu și sociale specifice ale 

viitoarei politici agricole comune, în special nivelul de ambiție și obiectivele specifice ale 

strategiei „De la fermă la consumator” și ale Strategiei privind biodiversitatea pentru 2030. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=COM:2018:392:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020SC0391
https://www.madr.ro/planul-national-strategic-pac-post-2020.html
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Astfel cum se menționează în strategia „De la fermă la consumator”, Comisia invită România 

să stabilească în planul său strategic PAC valori explicite, aplicabile pe plan național, pentru 

obiectivele Pactului ecologic , ținând seama de situația sa specifică și de aceste recomandări. 

Comisia consideră că planul strategic PAC al României trebuie să își concentreze 

prioritățile și intervențiile asupra următoarelor aspecte, ținând seama în mod adecvat de 

marea diversitate teritorială și de starea în general bună a biodiversității agriculturii și zonelor 

rurale din România: 

1. promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat, care garantează 

securitatea alimentară: 

 îmbunătățirea viabilității fermelor cu venituri mai reduse, în special a fermelor 

mai mici cu potențial de dezvoltare mai mare; 

 reducerea vulnerabilității veniturilor fermierilor față de factorii externi, 

inclusiv față de schimbările climatice; 

 sprijinirea diversificării producției agricole; 

 îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric. 

2. stimularea îngrijirii mediului și a combaterii schimbărilor climatice și contribuția la 

îndeplinirea obiectivelor UE legate de mediu și climă: 

 îmbunătățirea gestionării nutrienţilor, precum și a protecției solului și a 

gestionării apei; 

 contribuția la obiectivul Pactului ecologic al UE în ceea ce privește elementele 

de peisaj agricol  și îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor agricole și forestiere; 

 promovarea gestionării durabile a pădurilor și împădurirea, sporirea 

multifuncționalității și a rolului pădurilor ca absorbant de carbon, protejarea pădurilor și 

refacerea ecosistemelor forestiere; 

 contribuția la obiectivul Pactului ecologic european în ceea ce privește 

agricultura ecologică; 

 menținerea unor niveluri scăzute de emisii de gaze cu efect de seră și de 

amoniac generate de agricultură. 

3. consolidarea structurii socioeconomice a zonelor rurale și abordarea cerințelor 

societale: 

 contribuția la obiectivul Pactului ecologic în ceea ce privește riscul 

pesticidelor și utilizarea acestora; 

 contribuția la obiectivul Pactului ecologic european în ceea ce privește 

antimicrobienele;  

 îmbunătățirea substanțială a bunăstării animalelor și îmbunătățirea 

biosecurității fermelor; 
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 reducerea decalajului economic și social dintre zonele urbane și rurale, 

reducerea sărăciei în zonele rurale, acordând o atenție deosebită grupurilor vulnerabile, și 

încetinirea depopulării zonelor rurale; 

 facilitarea instalării tinerilor fermieri și sprijinirea dezvoltării întreprinderilor 

lor prin sprijinirea accesului la finanțare și la terenuri. 

4. încurajarea și împărtășirea cunoștințelor, a inovării și a digitalizării în agricultură și în 

zonele rurale și încurajarea adoptării acestora: 

 contribuția la obiectivul Pactului ecologic european în ceea ce privește 

internetul în bandă largă;  

 realizarea de investiții într-un sistem funcțional de cunoștințe și inovare în 

agricultură. 

 

 

Mihaela Gîdei 

12 februarie 2021 

 


