16.10.2020

Stimată Doamnă,

Clubul Fermierilor Români urmărește cu preocupare negocierile privind reforma PAC, care au
loc la nivelul Parlamentului European între grupurile politice, având în vedere votul care va
avea loc în plenul Parlamentului European săptămâna viitoare, 20-22 octombrie, și care
vizează regulamentele strategice PAC.
Legat de unul dintre cele mai importante și de impact articole din Regulamentul Strategic
PAC, Articolul 15 care vizează reducerea plăților directe (“plafonarea subvențiilor”), am înțeles
că un grup de europarlamentari membri ai Partidului Popular European, a introdus prin Peter Jahr
un amendament pe care îl considerăm foarte păgubos nu doar pentru fermierii performanți din
România, ci pentru consumatorii și producătorii europeni în ansamblu:
Se propune plafonarea subvențiilor la 100.000 EUR/fermier (cu deducerea 50% a salariilor, a ecoschemelor și a subvenției pentru tânăr fermier). Totuși, chiar în aceste condiții, un fermier nu ar
putea primi mai mult de 500.000 EUR pe plăți directe (Pilonul 1) sau 1.000.000 EUR pe proiecte de
investiție (Pilonul 2) (Anexă – textul amendamentului propus de PPE).
Elemente de analiză privind propunerea de amendament la Art.15:
Ce înseamnă această propunere:










Comisia va monitoriza suma subvențiilor primite în total, care vor fi primite de un proprietar
pentru întreprinderile conectate (afiliate), atât pentru plăți directe, cât și pentru Programul
de dezvoltare rurală;
Statul membru va institui un sistem de urmărire a beneficiarilor efectivi, până la persoanele
fizice;
Limita maximă pentru plăți directe pe proprietar pe an = 500 mii euro;
Limita maximă pentru proiecte de investitiții (Pilonul 2)= 1.000 mii. euro = aceasta include
plățile de drepturi LFA (ANC), măsurile Agroenvi și subvențiile pentru investiții;
Va limita investițiile în Pilonul II, cu impact major asupra celor care urmăresc dezvoltare
agricultură sustenabilă, precum și creșterea valorii adăugate;
Este menționat că un stat membru poate acorda o derogare - acest lucru este inacceptabil în
conformitate cu PAC, care este un regulament european comun (echivalează cu o
naționalizare a politicii agricole comune);
Măsura nu se aplică proiectelor statului, regiunilor și municipalităților.
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Argumente împotrivă:
















Limitarea subvențiilor către fermele competitive va afecta grav sistemul de producție
europeană din sectorul agro-alimentar, UE urmând să devină complet tributară importurilor
de produse de slabă calitate, cu efecte grave asupra consumatorilor/cetățenilor UE dar și
forței de muncă din mediul rural și nu numai;
Această măsură ar distorsiona semnificativ competitivitatea agriculturii europene în
comparație cu țările terțe, unde afacerile agricole sunt în mod clar în creștere și se
interconectează;
Măsura ar afecta majoritatea statelor membre și companiilor agricole mai mari - este o
sancționare practic a întreprinderilor agricole de succes, care au crescut în mod natural,
interconectate;
Propunerea ar afecta cooperativele, unde există mulți proprietari care au fost de acord să
exploateze împreună și să facă față mai bine prețurilor scăzute la import din țările terțe. Care
este diferența dintre un proprietar care cultivă 200 de hectare și 300 de proprietari care
cultivă împreună 6.000 ha?
Ar afecta legătura de proprietate dintre industria de prelucrare și fermieri, ceea ce este foarte
frecvent în țările fondatoare ale UE – cooperative de produse lactate, abatoare;
Ar afecta pe cei care au investit în agricultură cu bună-credință. Investițiile lor vor fi
devalorizate și vor fi acționați în justiție de Comisie și statul membru - bănci, companii de
asigurări etc.
Companiile mai mari sunt angajatori importanți și, dacă ar elimina producția intensivă (cum
ar fi creșterea animalelor, fructe, legume, cartofi etc.), s-ar ajunge la o mare pierdere a
locurilor de muncă în zonele rurale, mai ales în acest moment de criză COVID; în plus,
produsele agro-alimentare s-ar scumpi mult, afectând puterea de cumpărare a unei proporții
mari a populației din întreaga UE;
Pentru subvențiile primite (fie sub formă de plăți directe, fie prin Programul de dezvoltare
rurală), fermierii trebuie să respecte măsuri foarte stricte pentru a îmbunătăți impactul
asupra mediului și climei, condițiile pentru bunăstarea animalelor, angajați, dar și în calitatea
alimentelor produse, dar mai ales să ofere produse accesibile ca preț tuturor categoriilor de
consumatori. Prin urmare, articolul este împotriva principiilor PAC și a proiectului Pactului
Ecologic European;
Permiterea unei derogări pentru unele state membre distruge coerența PAC, fiind afectată
grav caracteristica de comunalitate a singurei politici cu adevărat europene - PAC;
Evidența volumului subvențiilor plătite pe proprietar va duce la o povară administrativă
imensă pentru solicitanți, dar mai ales pentru agențiile de plăți din fiecare stat membru.
Aceasta este complet împotriva unuia dintre principalele obiective ale reformei PAC reducerea poverilor administrative.
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Suntem în contact permanent și cu alte asociații ale fermierilor la nivel european pentru a
transmite poziția fermierilor din România.
Facem demersuri coordonate către toți europarlamentarii români și din alte state UE pentru
a vota împotriva acestui amendament propus de PPE și pentru a asigura caracterul voluntar
al plafonării plăților directe.
Cu deosebită considerație,

Florian CIOLACU
Director executiv
Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă
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