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Doamnei Carmen AVRAM
Eurodeputat
Parlamentul European

Stimată doamnă Carmen AVRAM,
Apreciem activitatea dumneavoastră în cadrul Parlamentului European și demersurile pe care
le faceți pentru susținerea intereselor României în context european.
Clubul Fermierilor Români se alătură organizațiilor din Uniunea Europeană care solicită sprijin
pentru amendamentele propuse reformei PAC în cadrul votului din Parlamentul European,
care sunt în avantajul fermierilor din România.
Vă punem la dispoziție în anexa acestei scrisori poziția Clubului Fermierilor Români,
argumentată, care susține și promovează interesele fermierilor performanți, pentru
creșterea competitivității și valorii adăugate în afacerile agricole pe care aceștia le derulează.
Pe această cale transmitem un apel către dumneavoastră și toți europarlamentarii români de
la Bruxelles să votați amendamentele la reforma PAC care sunt în beneficiul fermierilor din
România (conform informațiilor prezentate mai jos).
De asemenea, vă adresăm respectuos solicitarea de a nu susține amendamentul depus de
Partidul Popular European, prin Peter Jahr, la unul dintre cele mai importante și de impact
articole din Regulamentul Strategic PAC, Articolul 15, pe care îl considerăm foarte
dezavantajos pentru fermierii români (amendament atașat). În acest sens, anexat acestei
scrisori vă punem la dispoziție un document cu argumentele asociației noastre împotriva
amendamentului depus de PPE la Articolul 15.
Față de cele semnalate, vă adresăm rugămintea de a susține la votul în plenul Parlamentului
European asupra Articolului 15 varianta adoptată de către Comisia pentru Agricultură a
Parlamentului European în aprilie 2019 (plafonare voluntară și alternativă mecanism de
plată redistributivă) – variantă susținută de fermierii din România și de reprezentanții
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
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Este esențial să susținem interesele fermierilor români, indiferent de grup politic, pentru a le
oferi o viziune clară și durabilă și să le recunoaștem contribuția extraordinară la rezistența
lanțului agroalimentar european și național, care a fost scoasă în evidență pe fondul crizei
declanșate de pandemia de Covid-19.
Clubul Fermierilor Români asigură comunicarea permanentă între membrii săi și autoritățile
române și de la Bruxelles, urmărind identificarea, analizarea, evaluarea și propunerea unor
măsuri concrete pentru a susține agricultura României și a atinge obiectivele ambițioase
setate prin noua Politică Agricolă Comună (strategiile Farm-to-Fork și Biodiversitate).
Vă asigurăm de angajarea deplină a Clubului Fermierilor Români pentru continuarea
dialogului cu autoritățile responsabile pentru agricultură de la Bruxelles și din România,
privind subiectele de interes major pentru agricultura națională și europeană.

Cu deosebită considerație,

Florian CIOLACU
Director executiv
Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă
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ANEXĂ
Convergența externă a plăților directe
Statele membre cu plăți directe sub 90% din plata medie a UE pot reduce cu 50% diferența
dintre plata lor directă și 90% din plata medie europeană. Toate statele membre vor contribui
la finanțarea acestei convergențe externe a nivelurilor plăților directe.
Poziția Clubului:
 Trebuie continuat procesul de convergență externă a plăților directe, așa cum propune
Comisia Europeană.
 Plata medie la ha pentru România este cu cca 30% mai mică decât plata directă medie
la ha pentru UE-27. Prin urmare, pentru statele aflate într-o astfel de situație nu ar
trebui scăzut (cu 3,9%) pachetul financiar al plăților directe în 2021 și 2022 față de
2020.
Fermier veritabil
Poziția Clubului: Susținem modificarea Art. 4 (d) pentru a se înțelege mai bine că definiția
fermierului activ / veritabil nu va crea nicio sarcină administrativă suplimentară, prin urmare,
ar trebui să fie pusă în aplicare în mod voluntar. Definiția nu poate exclude niciun fermier,
care este implicat în activitate agricolă, care respectă cerințele și normele de ecocondiționalitate și care are grijă de terenurile sale.
Plafonarea plăților directe și plata redistributivă
Poziția Clubului: Susținem păstrarea caracterului voluntar al plafonării plăților directe pentru
fiecare stat membru, în conformitate cu analiza generală efectuată în cadrul planurilor
strategice naționale.
Fermele de dimensiuni medii și mari asigură practic aprovizionarea comerțului cu produse de
calitate și accesibile ca preț, deci securitatea alimentară a populației, și pot face față la
riscurile ridicate legate de funcționarea pieței, fluctuația prețurilor etc.
 Suntem de acord cu o reducere mai mare a plăților directe pentru fermele mari
(actualmente reducerea aplicată este de 6%), prin creșterea ratei plății redistributive
pentru a încuraja fermele mici și marginalizate. Suntem de acord cu o plată
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redistributivă care să utilizeze 10% din anvelopa națională a plăților directe, reducere
aplicată fermelor cu suprafață de peste 30 hectare.
În iulie 2020, Consiliul European a convenit asupra CFM, care include un acord conform căruia
plafonarea ar trebui să fie voluntară la nivelul statelor membre. Acesta este un acord între
șefii de stat și ar trebui integrat imediat în textele de compromis atât ale Consiliului, cât și ale
Parlamentului European.

Sprijinul voluntar cuplat pentru venit
Poziția Clubului: limitarea alocărilor financiare pentru intervenția sub formă de sprijin cuplat
pentru venit la maximum 10%, în loc de 13% în prezent, din anvelopa plăților directe poate
pune probleme statelor membre care aplică plata pe suprafață. Aceasta deoarece sprijinul
cuplat reprezintă, practic, singura formă de sprijin european ce poate fi acordată fermelor de
animale în statele membre care aplică plata pe suprafață (nu pe fermă). Prin urmare,
solicităm, menținerea sprijinului cuplat pentru venit la 13%.
Ajutorul național tranzitoriu
Poziția Clubului: solicităm menținerea ajutoarelor naționale tranzitorii (TNA) pentru plățile
directe, care permit completarea plăților directe cu o sumă din bugetul național pentru
statele membre cu plăți directe sub media UE, dar cu actualizarea datei de referință.

***
Despre Clubul Fermierilor Români
Clubul Fermierilor Români este o asociație non-profit și neguvernamentală a fermierilor din România.
Membrii asociației sunt fermieri performanți care au modele de afaceri bazate pe inovație,
tehnologie și bunele practici în agricultură, pentru creșterea competitivității și a valorii adăugate
create în acest domeniu. Obiectivul principal al Clubului este să asigure implicarea activă a membrilor
săi în procesul de consultare și elaborare a reglementărilor europene și naționale în domeniul agricol,
cu scopul de a crește performanța fermierilor din România.
Pentru mai multe referințe accesați www.cfro.ro
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