
 
 

AGRICULTURĂ SIVICULTURĂ 

 

Rapoartele Comisiei privind dezvoltarea proteinelor vegetale în UE: Comisia Europeană 

a adoptat raportul privind dezvoltarea proteinelor vegetale (cum ar fi rapița, semințele de 

floarea soarelui) în UE și explorează modalitățile prin care să se dezvolte în continuare 

producția într-un mod economic și ecologic. Raportul constată potențialul de creștere al 

proteinelor vegetale din UE în sectoarele hranei pentru animale și al alimentelor, determinat 

de cererea consumatorilor. Raportul în regăsiți aici. 

  

Comisia publică un nou bilanț UE privind proteinele pentru furaje: Într-o importantă 

Strategie a UE privind proteinele, Comisia Europeană a publicat cifre detaliate privind 

consumul de proteine pentru furaje în bloc. Aproximativ 80% din hrana pentru animale din 

UE provine din interiorul blocului. Mai multe informații sunt disponibile online.  

  

Alocările directe de ajutoare pentru anul 2019 ilustrează complexitatea PAC: una dintre 

punctele forte ale politicii agricole comune - în sensul că a asigurat supraviețuirea sa în fața 

unor provocări politice și economice foarte dificile - este flexibilitatea sa. Aproximativ 43% 

din suma totală a PAC este alocată plăților directe în 2019.  

  

Sprijinul PAC trebuie să depășească agricultura pentru a combate depopularea rurală: 

părțile interesate naționale și UE s-au adunat la Bruxelles pentru a discuta principalele 

motoare ale depopulării rurale și instrumentele de politică disponibile pentru combaterea 

acestui fenomen. "Avem nevoie și de alte activități decât agricultura pentru a menține 

oamenii în zonele rurale". 

  

UE se pregătește pentru un sezon de incendii forestiere: După incendiile forestiere fără 

precedent în 2018, Comisia Europeană a lansat un plan de acțiune împotriva incendiilor în 

cadrul noului sistem rescEU pentru combaterea dezastrelor naturale. Până în prezent, șapte 

avioane de luptă și șase elicoptere vor face parte din flota rescEU pe parcursul unei perioade 

inițiale de tranziție și Comisia colaborează cu țările participante pentru a adăuga active 

suplimentare în următoarele săptămâni. Citiți mai multe din comunicatul de presă, MEMO, 

Factsheet  și Întrebări și răspunsuri online. 

  

Veniturile din agricultura din Marea Britanie scad cu 17% in 2018, in conditiile in care 

costurile cresc: veniturile din agricultura din Marea Britanie au suferit cea de-a doua cea mai 

mare anvergura a secolului 21 in 2018, costurile crescande - in special pentru hrana 

animalelor - Salariile lucrătorilor, costurile cu energia, hrana pentru animale și îngrășămintele 

au crescut anul trecut, afectând profiturile agricole. 

  

Curtea de Justitie a Uniunii Europene a statuat intr-o hotarare ca o lege ungara care 

interzice investitorilor straini de a folosi terenuri agricole incalca in mod disproportionat 

drepturile de proprietate. Cițiți comuncatul de presă aici. Legea, care a intrat în vigoare în 

2013, conferă membrilor familiei ai proprietarilor drepturi exclusive asupra pământului 
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ungar. Toți cei care au folosit pământul și nu au avut astfel de legături familiale au fost privați 

de drepturile lor de utilizare până în luna mai a anului 2014. Legislația a fost special 

concepută pentru a împiedica marii producători agricoli din Austria să cumpere mari cantități 

de proprietăți rurale. În consecință, aceasta a afectat în special investitorii străini. Hotărârea 

instanței este definitivă, iar Ungaria trebuie să respecte imediat deciziile sale. În cazul în care 

nu procedează astfel, Comisia Europeană poate introduce alte acțiuni, inclusiv amendă. 

 


