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Statele membre refuză să se supună evaluărilor PAC anuale după 2020: O mare 

majoritate a miniștrilor agriculturii se opun propunerii Comisiei Europene de revizuire anuală 

a planurilor strategice naționale, preferând o revizuire a performanțelor pe doi ani și solicită 

mai multă flexibilitate și toleranță pentru neajunsuri. 

Comisia permite extinderea termenului de depunere a plăților PAC: Comisia Europeană 

a decis să prelungească termenul limită pentru agricultorii europeni de a solicita plăți directe 

în cadrul politicii agricole comune. Agricultorii vor avea până în 15 iunie termen să depună 

cererea de finanțare în cazul în care țara lor dorește să acorde o prelungire, care se aplică 

sprijinului pentru venit și anumitor porțiuni din ajutorul pentru dezvoltare rurală. Aceeași 

prelungire a fost acordată timp de patru ani la rând. 

Comisia finalizează măsurile de simplificare a practicilor în domeniul vinului și al 

băuturilor spirtoase: Comisia Europeană a adoptat noi norme de simplificare și 

omogenizare a practicilor vitivinicole de la nivelul UE, în vederea armonizării legislației UE 

privind băuturile alcoolice. 

Hogan anunță inițiativa "Forest Farm Carbon" ca parte a viitoarei PAC: comisarul 

european pentru agricultură, Phil Hogan, a încurajat statele membre să efectueze plăți către 

agricultori în schimbul eforturilor de reducere a carbonului, stocare și sechestrare după 2020. 

In 2019, numărul de incendii din Europa depășește numărul de incendii înregistrate în 

anul trecut: în prima parte a anului 2019, incendiile au afectat mai multe terenuri în Europa 

decât în anul 2018, potrivit datelor Centrului Comun de Cercetare al Uniunii Europene (JRC). 

În acest ritm, acest an ar putea corespunde înregistrării din 2017, an care a fost cel mai grav 

din punct de vedere al incendiilor ce au avut loc în Europa, când s-a înregistrat un număr de  

peste 800.000 de hectare de teren încendiate în Italia, Portugalia și Spania. 

Schemele ecologice prezintă o "oportunitate majoră" pentru acțiunile de protecție a 

mediului: o grupare de asociații de mediu și de agricultură a subliniat potențialul schemelor 

ecologice ca o modalitate specifică de promovare a acțiunilor de agromediu în cadrul 

viitoarei politici agricole comune (PAC). Coaliția enumeră măsurile "potrivite" care trebuie 

incluse în aceste scheme. 

Belgia și Polonia solicită un sprijin special al PAC pentru producătorii de mere și de 

pere: Belgia și Polonia au solicitat unu sprijin special pentru PAC pentru mere și pere care 



 
 

depășește măsurile de piață existente, iar comisarul UE pentru agricultură Phil Hogan pare 

dispus să accepte cererile. 

 


