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AL DOILEA PILON AL PAC:
POLITICA DE DEZVOLTARE RURALĂ

Ultima reformă a politicii agricole comune (PAC) a menținut structura cu doi piloni a acestei
politici, dezvoltarea rurală reprezentând în continuare ceea ce se numește „al doilea pilon al
PAC”. Principiile generale ale acestui pilon rămân aceleași (cofinanțare, programare națională
sau regională multianuală plecând de la un „meniu de măsuri” european etc.). Noul sistem
oferă o mai mare flexibilitate statelor membre.

TEMEI JURIDIC

— Articolele 38-44 din Tratatul privind funcționare Uniunii Europene (TFUE).

— Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (JO L 347 din 20.12.2013) (dispoziții comune referitoare
la fondurile structurale și de investiții europene)

— Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 (JO L 347 din 20.12.2013) (sprijinul pentru dezvoltare
rurală)

— Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 (JO L 347 din 20.12.2013) (finanțare, gestionarea și
controlul politicii agricole comune)

MISIUNE ȘI PRIORITĂȚI

Politica Uniunii Europene în favoarea dezvoltării rurale a fost introdusă ca al doilea pilon al
PAC cu ocazia reformei numite „Agenda 2000”. Aceasta este finanțată de Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). Misiunea acestui fond este de a contribui la realizarea
Strategiei Europa 2020 (strategia Uniunii în favoarea creșterii și creării de locuri de muncă),
promovând dezvoltarea rurală durabilă în teritoriile rurale. FEADR trebuie să contribuie la
dezvoltarea unui sector agricol echilibrat din punct de vedere teritorial și ecologic, favorabil
climei, rezistent la schimbările climatice, competitiv și inovator.
Cele șase priorități ale noii politici de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020 sunt
următoarele:
— favorizarea transferului de cunoștințe și a inovării în sectorul agricol și cel forestier

(dezvoltarea bazei de cunoștințe în zonele rurale; consolidarea legăturilor dintre
agricultură, sectorul forestier și sectorul cercetării);

— consolidarea viabilității și competitivității tuturor tipurilor de agricultură, promovarea
tehnologiilor agricole inovatoare și sprijinirea gestionării durabile a pădurilor;

— promovarea organizării lanțului alimentar, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor
în sectorul agricol;

— refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor agricole și forestiere (biodiversitate,
apă, sol);
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— promovarea utilizării eficace a resurselor (apă, energie) și sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon (utilizarea de energii regenerabile,
reducerea emisiilor de gaz cu efect de seră, conservarea și stocarea carbonului);

— promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice (facilitarea
creării de locuri de muncă, promovarea dezvoltării locale, îmbunătățirea accesului la
tehnologiile informației și comunicațiilor).

Ca și în trecut, punerea în aplicare a politicii de dezvoltare rurală se bazează pe pregătirea de către
statele membre (sau de către regiunile lor) a programelor de dezvoltare rurală. Aceste programe
multianuale trebuie să pună în aplicare o strategie personalizată, care răspunde simultan nevoilor
specifice ale statelor membre (sau regiunilor) și priorităților politicii europene de dezvoltare
rurală. Aceste programe se sprijină pe un ansamblu de măsuri (pe care le combină), alese dintr-
un „meniu” de măsuri europene detaliate în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cofinanțate
de FEADR. Rata de cofinanțare variază în funcție de regiuni și de măsurile vizate. Programele
trebuie să fie aprobate de Comisia Europeană și cuprind un plan de finanțare și un ansamblu de
indicatori ai rezultatelor. Un sistem comun de control și evaluare a politicii de dezvoltare rurală
este pus în aplicare în cadrul colaborării dintre Comisia Europeană și statele membre.
În cursul actualei perioade de programare, s-a pus accentul pe coordonarea acțiunii FEADR cu
cea a altor fonduri structurale și de investiții europene („fonduri ESI”): fondurile politicii de
coeziune (Fondul de coeziune, Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) și Fondul
social european (FSE) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM). Au
fost stabilite reguli comune acestor fonduri [Regulamentul (UE) nr. 1303/2013], care includ
un cadru strategic comun care vizează să faciliteze procesul de programare și coordonarea
sectorială și teritorială a intervenției fondurilor ESI în Uniune. Pe această bază, fiecare stat
membru pregătește un acord de parteneriat pentru perioada 2014-2020, care trebuie să prezinte
felul în care va utiliza fondurile ESI într-un mod integrat.

MĂSURILE „MENIULUI EUROPEAN”

Aceste măsuri acoperă următoarele domenii:
— transferul de cunoștințe și acțiuni de informare (formare profesională, acțiuni de informare

etc.);

— servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire în cadrul
exploatației;

— sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (participări noi ale
agricultorilor la sisteme de calitate);

— investiții fizice (transformarea produselor agricole, infrastructuri, îmbunătățirea
performanței și durabilității exploatației etc.);

— refacerea potențialului de producție agricolă afectat de dezastre naturale și de evenimente
catastrofale și instituirea unor măsuri de prevenire corespunzătoare;

— dezvoltarea exploatațiilor agricole și întreprinderilor (ajutor la înființare pentru tinerii
fermieri, activități fără caracter agricol în zonele rurale etc.);

— servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale (infrastructura de bandă largă, activități
culturale, infrastructuri turistice etc.);

— investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor (împăduriri
și crearea de suprafețe împădurite; crearea unor sisteme agroforestiere, prevenirea și
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repararea daunelor provocate pădurilor de incendii, catastrofe naturale și evenimente
catastrofice, inclusiv cazurile de infestări parazitare și de boli, precum și amenințările
legate de climă; investiții care îmbunătățesc rezistența și valoarea ecologică a ecosistemelor
forestiere, precum și potențialul acestora de atenuare a efectelor schimbărilor climatice;
investiții în tehnici forestiere și în transformarea, mobilizarea și comercializarea produselor
forestiere);

— înființarea de grupuri și organizații de producători;

— menținerea practicilor agricole care aduc o contribuție favorabilă mediului și climei și
încurajează schimbările necesare în acest sens (măsurile „agromediu-climă”). Introducerea
acestor măsuri în programele de dezvoltare rurală este obligatorie. Angajamentele nu
trebuie să se rezume la normele obligatorii;

— sprijin pentru agricultura biologică (plăți pentru conversie sau în favoarea păstrării
practicilor agriculturii biologice);

— plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva-cadru privind apa;

— plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri
specifice;

— plăți pentru bunăstarea animalelor;

— ajutoare pentru servicii forestiere, de mediu, servicii climatice și pentru conservarea
pădurilor;

— încurajarea cooperării dintre actorii din sectoarele agricol și forestier și cei din sectorul
lanțului alimentar (crearea de poluri și rețele, grupuri operaționale ale Parteneriatului
european pentru inovare pentru productivitatea și durabilitatea agriculturii (PEI).

— Un instrumentar de gestionare a riscurilor: plata primelor de asigurare pentru culturi,
animale și plante; fonduri mutuale pentru fenomenele climatice nefavorabile, bolile
animalelor și ale plantelor, infestările cu dăunători și pentru incidente de mediu; un
instrument de stabilizare a veniturilor (sub forma unor contribuții financiare la fonduri
mutuale, care acordă compensații fermierilor pentru o scădere drastică a veniturilor lor).

— plăți directe naționale complementare pentru Croația.

— sprijin pentru dezvoltarea locală în cadrul inițiativei Leader („Legătura dintre acțiunile de
dezvoltare ale economiei rurale”).

— asistența tehnică.

Regulamentul cuprinde în anexă o listă indicativă de măsuri care ar putea să contribuie
la diferitele priorități. În plus, inițiativa Leader este menținută. Este vorba de o inițiativă
de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității locale. FEADR finanțează, de
asemenea, o rețea europeană cu sarcina de a pune în legătură rețelele naționale și organizațiile
și administrațiile naționale care lucrează în domeniul dezvoltării rurale în Uniune și rețeaua
PEI, care reunește actori din lumea agricolă și cercetători pentru a favoriza schimburile de
cunoștințe. În plus, regulamentul prevede în mod explicit că statele membre pot pune în aplicare
subprograme tematice privind tinerii fermieri, exploatațiile agricole mici, zonele de munte,
filierele scurte, femeile în zonele rurale, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea,
biodiversitatea și restructurarea unor anumite sectoare agricole. În acest cadru, unele din aceste
tematici pot primi un sprijin mai important din partea FEADR.
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ASPECTE FINANCIARE

În cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020, Fondului european agricol pentru
dezvoltare rurală (FEADR) îi sunt alocate 99,6 miliarde EUR (la prețurile curente, după
transferuri între piloni care rezultă din alegerile de punere în aplicare a PAC făcute de
statele membre). Franța (11,4 miliarde), Italia (10,4 miliarde), Germania (9,4 miliarde) și
Polonia (8,7 miliarde) sunt cei patru beneficiari principali ai FEADR. Adăugând contribuțiile
naționale, fondurile utilizate în cadrul celui de-al doilea pilon al PAC se vor ridica la suma
de 161 de miliarde EUR pentru întreaga perioadă. Cel puțin 30% din finanțarea FEADR
trebuie consacrată investițiilor în domeniile mediului și climei, dezvoltării zonelor forestiere
și îmbunătățirii viabilității pădurilor, măsurilor „agromediu-climat”, agriculturii biologice și
plăților Natura 2000. În plus, cel puțin 5% din participarea FEADR trebuie consacrată inițiativei
Leader. Sumele și ratele de sprijin sunt detaliate în anexa II din regulament. De exemplu,
ajutoarele la înființare pentru tinerii fermieri pot atinge 70 000 EUR, iar ajutoarele pentru
sistemele din domeniul calității, 3 000 EUR pe an sau, în ceea ce privește ajutoarele pentru
agricultura biologică, 900 EUR pe an pentru culturile perene.

PUNERE ÎN APLICARE

Comisia Europeană a aprobat pe parcursul unui an toate cele 118 programe de dezvoltare rurală
pregătite de cele 28 de state membre (între decembrie 2014 și decembrie 2015). Douăzeci de
state membre au ales să pună în aplicare un singur program național, iar opt state membre au
ales să utilizeze mai multe programe (de exemplu, pentru a le reflecta structura geografică sau
administrativă). Punerea în aplicare a celui de-al doilea pilon este foarte diferită, în funcție
de statele membre și chiar în interiorul acestora. Primele elemente de analiză disponibile
arată că statele membre au făcut deseori alegerea continuității în măsurile reținute. Cele trei
măsuri cele mai alese în meniul european sunt investițiile fizice (23 % din cheltuielile publice
totale), măsurile „agromediu-climă” (17 %) și plățile în favoarea zonelor care se confruntă
cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (16 %) -aceleași ca în perioada
2007-2013. Cu toate acestea, se pot remarca câteva evoluții, cum ar fi creșterea finanțării
cooperării între actorii mediului agricol. Noutățile perioadei, cum ar fi sub-programele tematice
și instrumentele financiare, au fost foarte puțin utilizate. Complexitatea administrativă a punerii
în aplicare a celui de-al doilea pilon a fost, de asemenea, scoasă în evidență. În septembrie 2016,
o conferință europeană („Cork 2.0”) a lansat un proces de reflecție cu privire la viitorul celui
de-al doilea pilon (a se vedea fișa5.2.9).

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Ultima reformă a PAC a fost adoptată pentru prima dată în cadrul procedurii legislative
ordinare („codecizie”) (a se vedea fișa 5.2.3). Parlamentul European și-a jucat din plin rolul
de colegislator, obținând stabilirea unui procent de 30% din pragul minim evocat mai sus sau
fixarea procentului de cofinanțare a Feader la 85% în regiunile mai puțin dezvoltate, regiunile
ultraperiferice și în insulele mici din Marea Egee (Consiliul dorea să stabilească un procent de
75%). Mulțumită Parlamentului, suma maximă pe hectar pentru plățile în favoarea zonelor care
se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice a fost fixată la 450 EUR/
hectar față de 300 EUR din propunerea inițială a Comisiei (această valoare fiind susținută și
de Consiliu).
Guillaume Ragonnaud
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_5.2.9.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_5.2.3.pdf
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