POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ
DUPĂ 2014
Politica agricolă a Uniunii Europene, cunoscută
Comună, garantează menţinerea unui echilibru între
dezvoltarea economică viabilă a comunităţilor rurale, pe
mediului vizând combaterea schimbărilor climatice,
diversitatea, pe de altă parte.

şi sub numele de Politica Agricolă
producţia alimentară europeană şi
de o parte şi măsurile de protecţie a
gospodărirea apelor, bioenergia şi

Articolul 39 din Tratatul CEE stabileşte obiectivele PAC
1. Creşterea productivităţii agricole
2. Asigurarea unui standard ridiat de viaţă pentru agricultori
3. Stabilizarea pieţelor
4. Asigurarea rezervelor de hrană
5. Oferirea către consumatori a unor produse agricole la preţuri rezonabile.
Obiectivele actuale ale PAC sunt următoarele:
 Calitate, nu cantitate
 Alocarea fondurilor în funcţie de necesităţi
 O concurenţă mai loială
 Un ajutor substanţial sectorului agricol
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Principiile implementarii pentru perioada 2014-2020:
 definirea clara a rolurilor intre programe si GAL-uri si comunicarea la timp de catre
AUTORITATILE DE MANAGEMENT
 aplicarea principiului de jos in sus pentru luarea de decizii in interiorul GAL-urilor
 alegerea de fonduri ce vor fi incluse in strategia GAL-urilor,
 atentia in REALIZAREA unei strategii de dezvoltare locala multifond sau monofond
 realizarea de planuri financiare viabile in care trebuie sa cuprinda planificarea tuturor
alocarilor bugetare si resurselor pentru fiecare fond
 realizarea unei politici de coeziune a UE prin scrierea de strategii de dezvoltare locala in
functie de necesitatile zonei
 cuprinderea zonei urbane in dezvoltarea locala
 gasirea obiectivelor tematice pentru finantarea atat pentru economia locala cat si pentru
serviciile sociale
 implicarea cercetarii si inovarii in realizarea strategiei de dezvolatre locala
 difuzarea informatiilor prin tehnologii de comunicare informationala catre toti membrii
CE
Programele multifond au urmatoarele componente:
- fondul de coeziune ERDF(European Regional Development Fund)
- Fondul EUROPEAN AGRICOL de Dezvoltare Rurala - FEADR

- Fondul European Social – ESF
- Emff. Fondul European de Dezvoltare pentru Pescuit
Pentru aceste fonduri se propune o singura autoritate de management.
- Pentru proiectele sub 15.000 euro se urmareste simplificarea documentatiei solicitate
pentru aplicanti.
CLAUZA DE SALVGARDARE (clauza de aparare)
Instrument prin care se permite unui stat membru al UE sã deroge temporar de la normele
dreptului comunitar atunci când astfel îsi protejeazã interese importante si legitime. Pentru ca o
mãsurã de salvgardare sã poatã fi adoptatã în mod legal este nevoie de întrunirea concomitentã a
douã conditii: pe de o parte, statul respectiv sã fi solicitsat în prealabil si sã fi primit autorizatia
comunitarã de a aplica o mãsurã derogatorie, iar pe de altã parte UE sã aibã competenta de a
aproba o astfel de mãsurã în domeniul respectiv. Tratatul CE contine douã categorii de clauze de
apãrare. Primele sunt destinate sprijinirii unui stat membru sã treacã fãrã prea mari dificultãti la
cerintele Pietei Unice si deci sã-si adapteze progresiv economia la exigentele comunitare.
Celelalte au un caracter oarecum permanent, putând fi solicitate, în conditiile mentionate, ori de
câte ori o reglementare comunitarã riscã sã perturbe grav un sector economic din tara respectivã.
-

Încurajarea transferului de expertiză şi a inovării
Creşterea competitivităţii
Consolidarea filierelor agroalimentare şi gestionarea riscului în agricultură
Refacerea, conservarea şi întărirea ecosistemelor
Promovarea folosirii eficiente a resurselor şi tranziţia spre o economie cu emisii reduse
de carbon
Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltarea economică în zonele
rurale.

Odată cu integrarea în Uniunea Europeană, România urmează, în ceea ce priveşte
agricultura şi dezvoltarea rurală, principiile Politicii Agricole Comune(PAC), care reprezintă un
set de reguli şi măsuri adresate în principal creşterii productivităţii, garantării unui nivel de viaţă
echitabil populaţiei din agricultură, stabilizarea pieţelor, garantarea securităţii aprovizionărilor,
asigurarea consumatorului cu provizii la preţuri raţionale.
• Axa 1. Creşterea competivităţii sectorului agricol şi forestier.
• Axa 2. Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural.
• Axa 3. Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale.
• Axa 4. Leader.
 Măsuri destinate să promoveze cunoaşterea şi îmbunătăţirea capitalului uman.
 Măsuri destinate restructurării şi dezvoltării potenţialului fizic şi promovării inovării.

 Măsuri de tranziţie pentru România.
 Măsuri destinate utilizării sustenabile a terenurior agricole.
 Măsuri destinate utilizării sustenabile a zonelor forestiere.
 Măsuri de diversificare a economiei rurale.
 Strategii de Dezvoltare Locala
 Cooperare inter-teritorială şi transnaţională
 Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea
teritoriului
Grupuri de Lucru Tematice:
 GLT 1 Promovarea si valorificarea patrimoniului cultural si natural (inclusiv turismul
rural)
 GLT 2 Schimburi de bune practici pentru Grupurile de Actiune Locala (GAL)
 GLT 3 Oportunitati de finantare
 GLT 4 Suport ferme mici si mijlocii
 GLT 5 Forta de munca in mediul rural
 GLT 6 Mediu, infrastructura verde
 GLT 7 Cresterea competitivitaii
 GLT 8 Asociere si cooperare
 LEADER reprezintă prima iniţiativă comunitară de dezvoltare rurală
 LEADER înseamnă „Liaisons Entre Activités de Développement de l´Économie
Rural”(Legături între Acţiuni de Dezvoltare a Economiei Rurale).
 LEADER fost aprobată de către Comisia Europeană în data de 15 martie 1991 (COM
91/C73/14).
Leader NU ESTE un fond de finanţare a proiectelor private sau publice, NICI un sistem
de aplicare a programelor de dezvoltare rurală, NICI Grupuri de Acţiune Locală în care se
organizează populaţia rurală cu participarea administraţiei publice locale, CI este O
METODOLOGIE DE DEZVOLTARE RURALĂ bazată pe protagonism, autonomie şi
responsabilitate în rândul populaţiei din mediul rural în procesul său de dezvoltare.

