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Punctul de convergență a PAC s-ar putea constitui după BREXIT: Deputații europeni vor 

avea în această săptămână o alegere directă între convergența de 100pc sau 75pc în plăți la 

media națională. 

 

Propunerile comisarului pentru agricultură Phil Hogan ar limita convergența la 75% din media 

națională - o poziție susținută de Partidul Popular European (PPE). Cu toate acestea, o 

contraprovizionare din partea Grupului Verzilor și a Grupului GUE / NGL - o coaliție orientată 

spre stânga - a solicitat o convergență deplină la media națională pe durata următoarei PAC. 

Politica este profund divizată în rândul agricultorilor și a organizațiilor agricole, agricultorii 

comerciali susținând că fermierii incadrati cu contract de munca cu timp partial nu sunt 

sprijiniti. Bruxelles-ul consideră că convergența va fi "blocată în viteză" pentru următorii doi-

trei ani din cauza diferențelor legate de bugetul PAC și de întârzierile politice asociate Brexit-

ului. 

 

PAC actuală ar putea fi derulată până în 2022: Se anticipează că actuala PAC va trebui să 

fie reluată timp de până la doi ani. 

 

Comisia răspunde cu un nou instrument de sustenabilitate a farmaciei pentru nutrienți: 

Următoarea PAC va include un nou instrument digital care vizează facilitarea utilizării durabile 

a îngrășămintelor și încurajarea utilizării tehnologiei în agricultură. Miniștrii agriculturii se 

opun cererii obligatorii. 

 

ONG-urile cer măsuri pentru a aproba limita pentru plățile PAC: Înainte de un votul-cheie 

din Parlamentul European, organizațiile de bază au solicitat deputaților europeni să sprijine 

propunerea "limită" pentru subvențiile agricole pentru a asigura o redistribuire în exploatațiile 

mai mici. "Micii fermieri durabili ar trebui să se afle în centrul politicii agricole a UE". 

 

Potențialul de monitorizare a PAC HIGH-TECH trebuie să fie consolidat, Agenția de 

Plăți în Cehia avertizează: Tehnologiile de monitorizare au potențialul de a provoca o 

"schimbare de paradigmă" în sistemul de control al PAC, dar trebuie clarificate unele aspecte 

"foarte complexe" a susținut un expert ceh: "O schimbare valoroasă și pozitivă, dar va fi nevoie 

de timp pentru a o pune în practică". 

 

Fermierii danezi se confruntă cu condiții mai grele decât fermierii din alte state UE: Deși 

majoritatea fermierilor danezi sunt calificați, costurile de producție mai mari le împiedică să 

concureze cu producătorii din alte state membre ale UE, a concluzionat un nou studiu: 

"Posibilitățile pe care le au acestea sunt pur și simplu mai proaste". 

 

Irlanda promite fermierilor "ajutoare substantiale" in cazul BREXITULUI NO-DEAL: 

Ministrul irlandez al Agriculturii, Michael Creed, a promis agricultorilor irlandezi un pachet 



 
 

de ajutoare "substantiale" in cazul in care sufera pierderi din cauza accesului redus al pietei in 

cadrul unui brexit fara acord. Sprijinul ar putea, de asemenea, să limiteze impactul tarifelor din 

Regatul Unit asupra altor state membre. 

 

 


