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#FutureofCAP

La proposta que avui presentem
respon al compromís assolit per la
Comissió Europea en la seva
comunicació «El futur de
l'alimentació i de l'agricultura».
L'objectiu és modernitzar i
simplificar la política agrícola
comuna, aplicar en els estats
membres una autèntica
subsidiarietat més adaptada a les
circumstàncies locals, garantir la
resiliència del sector agrícola
europeu i millorar el vessant
ambiental i de lluita contra el canvi
climàtic de la PAC.

Phil Hogan, comissari d'Agricultura i
Desenvolupament Rural,
1 de juny de 2018

Un cop d'ull a les futures prioritats de la PAC
 Simplificació i modernització de la PAC.
 Suport a una agricultura basada en el coneixement.
 Objectius més ambiciosos en matèria de medi ambient

i lluita contra el canvi climàtic.
 Una distribució més justa i eficaç dels ajuts destinats a

estats membres i agricultors.

Per què cal avaluar la PAC ara? Lliçons del passat
L'anàlisi i l'àmplia consulta pública confirmen el gran èxit de la PAC...
•

ha millorat la competitivitat europea i ha fet de la UE un exportador net de productes agroalimentaris d'un
alt valor afegit;

•

ha tingut un impacte positiu en l'ocupació, el creixement i la reducció de la pobresa a les zones rurals;

•

ha estabilitzat els ingressos en un context de volatilitat dels preus i de la renda agrícola.

..., però l'anàlisi i l'opinió pública també revelen mancances que cal resoldre...
•

malgrat els progressos aconseguits, cal millorar l'impacte ambiental de l'agricultura europea;

•

el creixement de la productivitat és conseqüència sobretot de l'increment de la mà d'obra i no tant de la
inversió o de la R+D;

•

es manté la qüestió de l'equitat de la PAC i la seva simplificació malgrat els esforços duts a terme.

... en un entorn canviant més gran que no pas l'estrictament agrícola.
•

des del 2013 han canviat les expectatives de preus dels productes agrícoles bàsics ;

•

la política comercial ha evolucionat i ha passat del multilateralisme a acords bilaterals i regionals;

•

l'acord COP21 i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) han generat nous compromisos en
matèria de medi ambient, sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic.

La PAC en el context del marc financer pluriennal (MFP)
Continuïtat de les noves prioritats de la UE arran del Brèxit:
•

Reducció del 5 % de les despeses, però amb un enfocament més orientat a millorar-ne eficàcia i eficiència.

•

La «C» de la PAC continua sent sòlida, amb un repartiment de responsabilitats més eficaç entre la UE i els

estats membres.
•

La vinculació amb d'altres polítiques (medi ambient, lluita contra el canvi climàtic, recerca o salut) millora i
incrementa l'eficiència de totes les polítiques.

Principals canvis de la PAC:
•

Més ambició en matèria de medi ambient i lluita contra el canvi climàtic, que es reflecteix en la nova
condicionalitat, en els «ecoprogrames» i en la nova governança (plans estratègics).

•

L'establiment d'objectius de valor afegit europeu subratlla el caràcter més sostenible, més senzill i més
modern de la nova PAC que hem reformulat.

•

Una millor «focalització» dels ajuts millora la sinergia entre l'economia i el medi ambient.

Impacte previst dels principals canvis:
•

Més pes de la recerca, de la transferència de coneixements i de l'economia digital per modernitzar la PAC i
tot el sector.

•

Més subsidiarietat i flexibilitat per promoure els objectius comuns de la UE i respondre millor a les
necessitats existents.

•

Reorientació de la PAC, que es focalitzarà més en els incentius i en els resultats que en el compliment de la
normativa.

La PAC en el context del marc financer pluriennal (MFP)
 La PAC modernitzada tindrà un pressupost de 365 000 milions
d'euros i continuarà organitzant-se al voltant de dos pilars:
•

els pagaments directes als agricultors;

•

el suport al desenvolupament rural.

 Pel que fa al desenvolupament rural, la Comissió proposa
d'augmentar els percentatges de cofinançament nacional.
 Cal afegir-hi 10 000 milions d'euros del programa Horitzó Europa per
finançar la recerca i la innovació en matèria d'agricultura,
desenvolupament rural i bioeconomia.

El pressupost de la PAC en perspectiva…
(en preus corrents)

Font: Direcció General d'Agricultura (AGRI) de la Comissió Europea.
Nota: Les xifres són actuals fins a l'exercici 2016, programades per al període 2017-2020 i basades en la proposta de marc financer pluriennal (MFP) del període
2021-2027.

EL pressupost de la PAC assignat a Espanya
• Reducció limitada dels pagaments directes, de les mesures de mercat (el
vi, etc.) i del suport a les regions ultraperifèriques; es manté estable el
suport al sector de la fruita i les hortalisses.
• Redistribució del finançament del desenvolupament rural entre els estats i
la UE per mantenir el suport a les zones rurals (sense grans canvis).
• Més suport a l'apicultura.

Pagaments directes
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Pressupost de la PAC per estat membre
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Pagos Directos

Una distribució més justa entre estats membres
Pel que fa als estats membres amb un nivell de pagaments directes inferior al 90 % de la mitjana de la UE-27, la
diferència entre el nivell actual i el 90 % de la mitjana es cobrirà en 6 anys en un 50 %.
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Nova arquitectura dels objectius de la PAC
Millora de la posició dels
agricultors al llarg de la cadena
alimentària

Millora de la competitivitat
i orientació a les
necessitats del mercat

Mitigació i adaptació
al canvi climàtic

Suport a la renda
agrícola i resiliència de
les explotacions
Sostenibilitat

Objectius

Simplificació

de la

Modernització

PAC

Alimentació i salut

Desenvolupament
sostenible i gestió
dels recursos
naturals
Protecció de la
biodiversitat i del
paisatge
Atracció de joves agricultors

Ocupació i creixement en zones rurals

Com fer-ho (I) : la nova governança de la PAC
en un cop d'ull...
Objectius específics de la UE
Unió
Europea
Conjunt d'indicadors comuns

Tipus d'intervencions

Identificació de les necessitats dels estats membres en els seus
plans estratègics

Estats
membres

Adaptació de les intervencions a les seves necessitats

Aplicació/progrés cap als objectius

Com fer-ho (II): la nova governança
Desenvolupament d'un pla estratègic nacional

Seguiment anual i pluriennal

Establiment de necessitats,
desplegament d'objectius i adaptació de les
intervencions, responsabilitat de l'aplicació

Informe anual sobre realitzacions i
progressos cap als objectius

Definició del marc europeu
9 objectius, indicadors de seguiment de
l'aplicació, tipus de mesures (intervencions)

Aplicació més ben adaptada a les
realitats locals
Més ús de les noves tecnologies (per
exemple, en els controls)

Implicació de la UE en cada etapa per establir les normatives, revisar
els plans nacionals i supervisar-ne els progressos.

Com fer-ho (III): la nova estructura de la PAC «verda»
Serveis
d'assessorament
a les explotacions

Transferència
de
coneixements

Estructura actual

Voluntari per als
agricultors

Clima/medi ambient:
mesures del pilar II

Cooperació

Innovació

Nivell
d'exigència

Nova arquitectura

En el pilar I:
Ecoprogrames

Clima/medi ambient:
mesures del pilar II
(AECM, mesures forestals,
inversions, etc.)

Voluntari
per als
agricultors

(AECM, mesures forestals, inversions, etc.)

Obligatori
per als
agricultors
Obligatori
per als
agricultors

«Pagament verd»
(3 obligacions detallades sobre diversificació de conreus,
pasturatges permanents i superfícies d'interès ecològic)

Condicionalitat
(sobre clima/medi ambient, 7 normes BCAM (aigua, sòl, reserves
de carboni, paisatge) i requisits de la Directiva sobre nitrats i de les
Directives Natura 2000)

nova condicionalitat reforçada
(sobre el clima/medi ambient, 14 pràctiques basades en
requisits mínims de la UE (canvi climàtic, aigua, sòl,
biodiversitat i paisatges) i en els requisits de la Directiva
sobre nitrats, de la Directiva marc de l'aigua i Natura 2000)

Obligatori
per als
agricultors

Per fer què? : prioritats de la futura PAC
Millorar la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic
•

La UE ha establert una llarga llista d'objectius i intervencions en matèria d'aire, aigua, sòl,
biodiversitat.

•

Els estats membres estableixen en els seus plans estratègics les mesures destinades a dur a terme
els objectius de la UE en funció de les seves necessitats específiques.

Triar millor els beneficiaris dels ajuts
•

Els pagaments directes són una xarxa de seguretat molt necessària per a la renda agrícola, que
encara és inferior a la de la resta de l'economia.

•

Cal canalitzar millor els ajuts a la renda i millorar la convergència interna i els pagaments
redistributius.

•

Cal fer una distribució més justa i equitativa amb reduccions decreixents per damunt dels
60 000 euros i limitacions a 100 000 euros.

Més pes del coneixement, la innovació i la tecnologia
•

Cal vincular el que sabem amb el que cultivem per fomentar una agricultura més «intel·ligent».

•

Cal anticipar-se a les futures necessitats en matèria de coneixement destinant més finançament a la
recerca.

•

Cal que l'intercanvi i la transferència de coneixements es basin en la millora dels serveis
d'assessorament i en la seva integració en el partenariat per a la innovació.

Per a qui? Una distribució més justa i precisa


Reducció de tots els pagaments directes superiors a 60 000 euros
i límit màxim de 100 000 euros:
 tenint en compte sous i treball familiar.



Suport redistributiu i complementari a la renda.



Import addicional per hectàrea: de les explotacions més grans a les
petites i mitjanes.



Suport a la renda complementària per a joves agricultors.



Convergència d'ajuts a la renda en els estats membres:
 cap dret de pagament amb un valor < 75 % de la mitjana (com a molt tard
el 2026)
 límit màxim per dret

Per a qui? Atenció especial als joves
Cal que els estats membres desenvolupin una estratègia de renovació
generacional, incloent-hi l'accés a la terra, al crèdit i al coneixement, i noves
normatives nacionals en matèria de fiscalitat i successions.
Cal incrementar el suport als joves agricultors amb un mínim del 2 % de la
dotació del primer pilar en forma d'ajut a la renda o d'ajut a un tant alçat (pilar I
i/o II).

Cal poder crear associacions intergeneracionals per impulsar la supervivència
de les explotacions agrícoles.
Cal millorar l'accés als instruments financers.

Cal incentivar la participació en el programa Erasmus+ per poder descobrir
d'altres maneres de treballar en una explotació agrícola a Europa.

El futur de les zones rurals

Intercanvi de
coneixements
i informació

Insta·lació de
joves
agricultors i
activitat
econòmica en
el medi rural

zones amb
desavantatges
derivats de
requisits
obligatoris

zones amb
limitacions
naturals o
específiques

8 grans intervencions
de la UE adaptades i
definides pels estats
membres
(en substitució de les gairebé
70 mesures i submesures)

Instruments
de gestió del
reg

Compromisos
de gestió
a nivell
ambiental,
clima i altres

Inversions
Cooperació

Pressupost mínim
reservat de la dotació
total del FEADER:
• 30 % per a les
intervencions en els
tres objectius en
matèria de medi
ambient i lluita contra
el canvi climàtic
• 5 % per a Leader

Programa obligatori
d'instruments de
gestió de riscos

Sinergies amb LIFE i
Erasmus+

Elements
clau…
Nova relació amb la
resta de fons
europeus

Possibilitat de fer
servir els
instruments
financers juntament
amb les subvencions

Increment de l'import
màxim d'ajuda a la
instal·lació de joves
agricultors (fins a
100 000 euros)

Modernització: innovació i coneixement, al
centre de la PAC…
Objectiu transversal:
coneixement, innovació i digitalització
Cada pla estratègic de la PAC
examina la manera d'impulsar el
coneixement i la innovació i de
garantir el desenvolupament de
les tecnologies digitals en aquest
sector.

Enfortiment del sistema d'assessorament a les
explotacions
La cooperació i
l'intercanvi de
coneixements formen part
de les principals
intervencions possibles.

Pressupost específic de 10 000
milions d'euros del programa
Horitzó Europa per a
l'alimentació, l'agricultura, el
desenvolupament rural i la
bioeconomia.
Continuació de la cooperació
en innovació europea agrícola.

El cicle de la PAC i les seves garanties…
Prima de resultats

Possibilitat de suspensió dels pagaments
Correccions financeres

Auditories de la UE
Pla d'acció amb
mesures
correctores

Reunions dels comitès
de seguiment

APLICACIÓ de les
polítiques

Reunions de revisió
anuals

Informes sobre la
performance, la revisió i
la liquidació de comptes

AVALUACIÓ

Reducció dels
pagaments

Avaluacions intermèdies (PAC)

EXECUCIÓ
i certificació de
resultats

Avaluació intermèdia i informe
(CE)
Avaluació ex post

Condicionalitat
Requisits dels
plans estratègics

Norma de «no regressió»

PLANIFICACIÓ

Requisits pressupostaris
Procediment per a l'aprovació
del pla estratègic
Consulta de les partes
interessades

Avaluació ex ante
Suport
CE

Anàlisi DAFO

Requisits bàsics de la UE

Moltes gràcies!
Informació disponible a:
• https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agriculturalpolicy/future-cap_en
•

https://ec.europa.eu/commission/publications/natural-resources-andenvironment_es

•

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3974_en.htm

Estudio d'impacte i estadísticas:
•

https://ec.europa.eu/agriculture/policy-perspectives/impact-assessment_en

•

https://ec.europa.eu/agriculture/statistics_en

