REFORMA DE LA PAC

PAC

La negociació i reforma de la PAC segueix cremant
etapes, i ara li ha arribat el torn als darrers acords
pendents de negociació entre el Consell i el Parlament.
Paral·lelament ja s’està avançant en l’aplicació interna
a cada Estat Membre i en els reglaments de Transició.
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ACORDS EN LA CONFIGURACIÓ DE LA NOVA PAC
PAGAMENTS DIRECTES
Modulació: Els ajuts directes que rep una explotació
agrícola (sense incloure el pagament del greening
o pagament verd) es reduiran, com a mínim, un 5%
per a imports superiors a 150.000€. Això no obstant,
es podran deduir els costos salarials abans de fer el
càlcul. La mesura serà opcional si un Estat membre
aplica el pagament redistributiu (com sembla que serà
el cas de França). Els fons obtinguts aniran als Plans
de Desenvolupament Rural. A l’Estat Espanyol l’impacte
d’aquesta mesura serà molt limitat.
Límit d’ajudes per explotació: Serà d’aplicació
voluntària als Estats Membres.
Convergència Externa: Els sobres nacionals (diners
que rep l’Estat) s’ajustarà progressivament de forma
que els països en que la mitjana (€/ha) es trobi
actualment per sota del 90% de la mitjana de la Unió
Europea se’ls incrementarà (en un terç de la diferència
entre el seu nivell actual i el promig del 90 % de la UE)
en detriment dels que estan pel damunt.
Transferència de fons entre pilars: Els Estats
membres poden transferir fins un 15% del seu sobre
nacional per a pagaments directes a desenvolupament
rural, sense haver de cofinançar dites quantitats. Per
altra banda també es podrà transferir un 15% del
desenvolupament rural als pagaments directes (o fins
un 25% si no s’arriba a la mitjana del 90% de la UE).

DESENVOLUPAMENT RURAL
Percentatges de Cofinanciació:
El percentatge de cofinanciació anirà del 53% al 85%,
en el cas de l’Estat Espanyol. La distribució per zones
queda de la manera següent:
•

85% per a Extremadura i Canàries (zones menys
desenvolupades i ultraperifèriques).

•

75% per a Andalusia, Castella la Manxa i Galícia
(regions en transició que surten de la convergència).

•

63% per a Múrcia (Altres zones de transició).

•

53% per a la resta de Comunitats Autònomes
(Catalunya entre elles).

Aquests percentatges poden ser més alts en el cas
de les mesures de recolzament a la transferència
de coneixements, cooperació, creació d’agrupacions
i organitzacions de productors, instal·lació de joves
agricultors, projectes Leader i per a les despeses
relacionades amb el medi ambient i el canvi climàtic.
L’acord relatiu al 30% de despesa mínima
mediambiental, preveu que en cas que coexisteixi
un programa nacional de desenvolupament rural amb
programes regionals (aquesta sembla ser la intenció
manifesta de l’Estat Espanyol), aleshores el programa
nacional no ha de complir amb l’exigència de destinar
almenys un 30% dels fons procedents del FEADER
a mesures relacionades amb el medi ambient i el
clima, mesures forestals, agroambientals, agricultura
ecològica, ajudes Natura 2000 i ajuda a zones amb
limitacions naturals.
ASSIGNACIÓ DE DRETS DEFINITIUS AL 2015
L’assignació de drets definitius es farà a mitjans de
2015 (un cop feta i verificada la DUN). El calendari que
es preveu ara és el següent:
•

Desembre 2013: Decisió a la reunió de la
Conferència Sectorial d’Agricultura i
Desenvolupament Rural en relació als treballs
i negociacions sobre la regionalització de les
ajudes acoblades (repartiments de diners i drets
per zones).

•

Primer semestre 2014: Aprovació de la normativa
reguladora.

•

La campanya de la DUN s’endarrerirà i serà de l’1
de març del 2014 al 15 de maig

•

Assignació definitiva de drets: Abans del 16
d’Octubre de 2015.

