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Hogan pregătește un plan de rezervă pentru întârzierea implementării PAC: Pentru a se 
asigura că PAC va continua după sfârșitul anului 2020, Comisia pregătește așa-numitul 
"regulament tranzitoriu" care ar asigura faptul că sistemul actual de subvenții pentru 
agricultori poate continua între unu și trei ani sau oricât este nevoie pentru ca legislatorii să 
fie de acord cu noul proiect de lege privind PAC. Legislatorii din Bruxelles urmăresc să 
implementeze noua PAC înainte de încheierea ciclului bugetar actual al UE, astfel încât 
fermierii să aibă asigurări cu privire la sumele pe care le vor primi până în 2027. 
  
Tinerii fermieri beneficiază de un pachet de credite UE de 1 miliard de euro: Comisia 
Europeană și Banca Europeană de Investiții au lansat un pachet de credite de 1 miliard de 
euro destinat în special tinerilor agricultori. Aproape o treime din cererile de împrumut ale 
tinerilor agricultori au fost respinse în 2017. Programul va fi administrat la nivelul statelor 
membre de către bănci și societăți de leasing care operează în întreaga UE. Două 
împrumuturi pilot de 275 de milioane de euro urmează să fie puse în aplicare în Franța prin 
intermediul acestei scheme.  
  
UE lansează o consultare publică privind normele privind ajutoarele de stat pentru 
agricultură și silvicultură: Comisia Europeană dorește să obțină un feedback cu privire la 
normele existente ale UE în materie de ajutoare de stat pentru agricultură și silvicultură, 
pentru a contribui la elaborarea următorului cadru legislativ pentru perioada 2021-2027. 
Evaluarea efectuată de către Comisie arată faptul că instrumentele actuale sunt coerente și 
eficiente.   
  
O creștere suplimentară a plăților cuplate de ajutoare: Domeniul de aplicare și 
importanța "plăților cuplate" au crescut substanțial de la introducerea actualei politici agricole 
comune în 2014. 
  
Magazinele agricole neînregistrate aflate în declin în Danemarca: Potrivit Administrației 
Daneze Veterinare și pentru Alimentație, numărul de magazine mici de ferme și de măcelari 
care nu au fost înregistrați la administrație a scăzut considerabil în țară. Magazinele de ferme 
sunt populare în rândul celor care caută alimente de înaltă calitate, produse la standarde înalte 
de calitate. 
 


