
 

COVID-19: Suplimentarea ajutoarelor pentru
fermieri din Fondul de dezvoltare rurală al UE
 

Deputații au crescut vineri sprijinul pe care țările UE îl pot plăti în curând fermierilor și
IMM-urilor agroalimentare din cadrul Fondului de dezvoltare rurală al UE, în contextul
crizei.
 
Măsura de urgență, aprobată în Parlament cu 636 voturi pentru, 21 împotrivă și 8 abțineri, va
permite  statelor  membre  ale  UE  să  utilizeze  fondurile  UE  rămase  în  programele  lor  de
dezvoltare rurală pentru a plăti  o  sumă forfetară unică sub formă de compensație pentru
fermierii și micile întreprinderi rurale afectate în mod deosebit de criza COVID-19. Acest sprijin
specific pentru asigurarea de lichidități din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală
(FEADR) este menit să sprijine continuarea activității în sectorul agroalimentar.
 
Mai mulți bani și mai mult timp pentru a efectua plățile
 
Compensația care poate fi plătită celor mai afectați fermierii ajunge la 7,000 EUR, adică cu
2,000 EUR mai mult decât a propus Comisia Europeană. Plafonul pentru sprijinul acordat IMM-
urilor agroalimentare rămâne la nivelul de 50,000 EUR, în conformitate cu propunerea inițială a
Comisiei.
 
Suma de finanțare a măsurii de sprijin sub formă de lichidități va fi limitată la 2% din pachetul
financiar al UE pentru programele de dezvoltare rurală din fiecare stat membru, în creștere față
de procentul de 1% propus inițial de Comisia Europeană.
 
Deputații au decis, de asemenea, să acorde mai mult timp statelor membre pentru acordarea
sprijinului. A fost astfel prelungit până la 30 iunie 2021termenul pentru efectuarea plăților (în loc
de 31 decembrie 2020), iar cererile de sprijin vor trebui aprobate de autoritățile competente
înainte de 31 decembrie 2020.
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• Compensații până la 7,000 EUR pentru fermieri și până la 50,000 EUR pentru IMM-uri
agroalimentare

• Suma forfetară poate fi plătită până la 30 iunie 2021, cererile vor fi aprobate până la 31
decembrie 2020

• Plafonul pentru ajutor majorat până la 2% din pachetele naționale FEADR
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Citat
 
„Salut călduros rezultatele votului în plen de astăzi.  Acest lucru dovedește încă o dată că
Parlamentul și Consiliul pot colabora îndeaproape și rapid atunci când agricultura UE are urgent
nevoie de ajutor. În prezent, am acordat țărilor UE un instrument financiar suplimentar pentru a
ajuta fermierii ca urmare a crizei de coronavirus. Mulțumesc, de asemenea, Președinției croate
a Consiliului  pentru cooperarea fructuoasă și  directă”,  a declarat  Norbert  Lins (PPE, DE),
raportor și  președinte al  Comisiei  pentru agricultură.
 
Următorii pași
 
Proiectul  de  regulament,  sub  forma aprobată  de  deputații  și  agreată  informal  de  statele
membre, va fi înaintat Consiliului spre aprobare finală. Odată aprobat atât de Parlament, cât și
de Consiliu, noul act legislativ va fi publicat în Jurnalul Oficial al UE și va intra în vigoare imediat
după aceea.
 
Context
 
Măsura de urgență a fost propusă de Comisia Europeană ca parte a unui pachet mai amplu
care să-i ajute pe agricultori să facă față efectelor pandemiei. Pentru a asigura aprobarea rapidă
a măsurii temporare, Comisia pentru agricultură a cerut ca propunerea să fie votată direct în
plenul Parlamentului prin procedura de urgență. În urma consultărilor cu Consiliul, deputații au
decis să aducă îmbunătățiri textului prin aprobarea de amendamente pentru a crește plafonul
sumelor care urmează a fi  distribuite și  a oferi  autorităților naționale mai mult  timp pentru
acordarea sprijinului.
 
Mai multe informaţii
Textul adoptat va fi disponibil aici
Fișă de procedură
Profilul raportorului: Norbert Lins (PPE, DE)
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
EP Research: Sprijin acordat fermierilor UE în urma crizei coronavirus (EN)
Materiale audio, video și fotografice gratuite
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https://www.europarl.europa.eu/meps/en/124808/NORBERT_LINS/home
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1591801587182&uri=COM%3A2020%3A186%3AFIN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_788
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-163_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/texts-adopted.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0075(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124808/NORBERT_LINS/home
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/agri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649388/EPRS_ATA(2020)649388_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
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https://twitter.com/EP_Agriculture

