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Costurile administrative ale PAC au crescut de la 2013: cea mai recentă reformă a politicii 

agricole a UE a condus la creșterea costurilor pentru administrațiile naționale, însă acest lucru 

a contribuit la evitarea unei sarcini mai mari pentru agricultori, a constatat o nouă evaluare. 

Cheltuielile statelor membre au crescut cu o treime. 

  

Campaniștii cheamă deputații europeni să renunțe la cheltuielile din cadrul PAC: 

Grupurile de mediu au solicitat comitetului agriculturii nou-numit al Parlamentului European 

să se adapteze la cerințele climatice și de mediu. 

  

Dublin dezvăluie un proiect privind criteriile pentru fondul de carne de vită în cuantum 

de 100 milioane de euro: Departamentul Agriculturii din Irlanda a dezvăluit detalii despre 

modul în care intenționează să distribuie ajutoare de până la 100 de milioane de euro pentru 

fermierii afectați de incertitudinea Brexit și alte presiuni negative de pe piață,  precum și 

condițiile și nivelurile maxime de plată propuse ca parte a schemei de reducere a impactului 

Brexit. 

  

O nouă platformă evidențiază contribuția cooperativelor la SDG: a fost lansată o nouă 

campanie care prezintă modul în care cooperațiile agricole răspund nevoilor societății și 

contribuie la realizarea priorităților politice ale UE. 

  

Planul de despădurire al Comisiei se axează pe măsurile comerciale: potrivit unui proiect 

de comunicare, care urmează să fie discutat de colegiul comisarilor, executivul UE stabilește 

o serie de noi acțiuni pentru combaterea despăduririlor în țările din afara blocului - de la 

exercitarea presiunii diplomatice asupra guvernelor la creșterea transparenței lanțurilor de 

aprovizionare, precum și la legarea sprijinului financiar pentru țările exportatoare la o 

guvernare durabilă a pădurilor. Dar proiectul de comunicare rămâne precaut cu privire la 

utilizarea instrumentelor comerciale pentru a determina partenerii comerciali la protecția 

pădurilor. Decizia va fi aplicabilă până la următoarea comisie.  

  

Flota europeană pentru combaterea incendiilor forestiere: Mai mult de 200 de persoane 

au fost ucise în incendiile forestiere din întreaga Europă în anul 2017, în timp ce mai mult de 

100 au pierit în flăcări vara trecută. În acest an, o nouă flotă de avioane de luptă împotriva 

incendiilor susținută de UE se pregătește să prevină alte catastrofe. Șapte avioane de luptă 

împotriva incendiilor și șase elicoptere - constituie este așa-numitul “rescEU” la acest 

moment. Aceste prime măsuri au fost luate de către șase state membre ale UE pentru 

combaterea incendiilor forestiere. Flota trebuie să fie finalizată până în 2025. Citiți mai multe 

aici. 

 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2019/EN/SEC-2019-2303-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/commission/news/resceu-2018-dec-12_en
https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/resceu-a-european-fleet-to-fight-forest-fires/

