
 
AGRICULTURA/SILVICULTURA 

 

Statele membre ale UE aprobă „pachetul de ajutor pentru secetă”: reprezentanții naționali au 

convenit asupra unei serii de măsuri de sprijin propuse de Comisie pentru a ușura dificultățile 

pentru fermierii afectați de seceta din această vară. În primul rând, fermierii vor putea primi un 

procent mai mare din plățile directe și din dezvoltarea rurală în avans. În al doilea rând, pentru a-

și putea hrăni animalele, li se va acorda o mai mare flexibilitate pentru a utiliza pământ care, în 

mod normal, nu va fi folosit pentru producție. 

Următoarea PAC ar putea fi amânată până în 2023: potrivit unei surse interne, nu poate fi 

exclusă o întârziere de doi ani în punerea în aplicare a următoarei politici agricole comune (PAC). 

Orarul original alunecă, deoarece Brexit paralizează procesul decizional. 

Aproape 40% dintre fermierii din UE nu primesc subvenții PAC: statisticile actualizate ale 

Comisiei Europene oferă informații despre distribuția plăților directe și importanța acestora pentru 

veniturile fermierilor din UE. Plățile directe constituie un sfert din venituri. 

Auditorii UE examinează noile tehnologii pentru monitorizarea PAC: Curtea de Conturi 

Europeană (ECA) analizează utilizarea noilor tehnologii imagistice pentru monitorizarea politicii 

agricole comune (PAC). Sateliții, drone și fotografiile geo-tagate ar putea înlocui vizitele la ferma 

fizică. 

O posibilă consultare de revizuire a alimentelor în „primele 100 de zile”: o listă de dorințe a 

funcționarilor publici din UE încearcă să revizuiască modul în care Europa produce și consumă 

alimente, cu „ținte ambițioase și concrete”, concepute pentru a atinge un obiectiv net de zero emisii 

de gaze cu efect de seră pentru agricultură. și silvicultura până în 2050, propunând o inițiativă 

alimentară durabilă, care ar putea merge la consultarea publică în termen de 100 de zile de la 

preluarea noului mandat al Comisiei. Alte planuri pentru noua Comisie includ o utilizare mai mare 

a tehnologiilor digitale în agricultură. 

Discuțiile despre proteine ar putea fi pe următoarea ordine de zi a Comisiei Europene: 

Incendiile care consumă pădurea Amazon sunt adesea începute de fermierii care încearcă să 

răspundă cererii crescânde de soia. Acum, Franța vrea să-și convingă partenerii europeni de rolul 

potențial al UE de lider pe piața proteinelor vegetale. 

Ministerul polonez al agriculturii elaborează regulamente pentru consolidarea controlului 

asupra producătorilor de carne de vită: ministrul polonez al Agriculturii, Jan Krzysztof 

Ardanowski, a anunțat că ministerul elaborează o nouă legislație pentru a consolida controlul 

asupra producătorilor de carne de vită. Noile reguli urmăresc să extindă cerințele de monitorizare 



 
asupra abatoarelor locale și să îmbunătățească sistemul de identificare și înregistrare a animalelor 

din țară. 

Schema Brexit pentru fermierii irlandezi de vită, deschise aplicațiilor: fermierii irlandezi de 

carne de vită pot solicita acum finanțare pentru a-i ajuta să facă față impactului Brexit, care pune 

deja presiune asupra prețurilor produselor lor. Sectorul consideră că „este puțin probabil să fie 

suficient 100 de milioane de euro”. 

Scoția solicită Regatului Unit claritate cu privire la 160 milioane de lire sterline pentru 

subvențiile PAC „furate”: Guvernul scoțian a impins Marea Britanie să restituie 160 de milioane 

de lire sterline din fondurile de convergență ale UE, destinate fermierilor săi. Secretarul agriculturii 

dorește ca Boris Johnson să „redreseze nedreptatea istorică”. 

Vara aceasta a fost catastrofală pentru pădurile lumii: Cele mai mari păduri din lume, care 

includ cele din regiunile Amazon, Ecuatorial și Siberian, au suferit de incendii forestiere severe în 

această vară. Aceste păduri joacă un rol esențial în protejarea climei, deoarece sunt cruciale pentru 

sechestrarea carbonului terestru. 

Grecia solicită o forță mai puternică de combatere a incendiilor din UE în timp ce greva 

incendiilor: prim-ministrul grec Kyriakos Mistotakis a solicitat consolidarea flotei de avioane 

pentru lupta împotriva pompierilor din UE după ce a fost dislocată în Grecia în august. 

Aceasta a apărut după ce activele rescEU au fost mobilizate pentru combaterea incendiilor 

forestiere care afectează mai multe zone ale Greciei. 

O jumătate de miliard de euro pentru a curge în pădurile Germaniei: Schimbările climatice 

creează probleme pentru pădurile Germaniei, deoarece suprafețele mari de pădure mor. Ministerul 

Agriculturii intenționează acum să deblocheze milioane de euro în ajutor pentru a preveni moartea 

unor noi păduri. 

 


