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NOUL MODEL DE LIVRARE AL PAC DIN UE DUPĂ 2020 
 

Politica agricolă comună (PAC) a UE este una dintre primele politici comune ale UE, de la 

crearea acesteia și stabilește norme unificate pentru statele membre în ceea ce privește organizarea 

piețelor produselor agricole, sprijinul agricultorilor și, ulterior, pentru dezvoltarea zonele rurale, jucând 

astfel un rol important în formarea pieței comune a UE. În timp, și în special după ce a fost extins 

domeniul de aplicare a politicii către o mare parte a teritoriului Europei, cu toată diversitatea acesteia de 

condiții naturale și socio-economice, a devenit clar faptul că politica comună trebuie să ofere statelor 

membre o flexibilitate mai mare în aplicarea ei. Reforma PAC din 2014 a introdus un anumit nivel de 

subsidiaritate, în special prin asigurarea flexibilității în punerea în aplicare a instrumentelor și schemelor 

comune. Propunerea privind PAC după 2020 face un pas nou și mai mare spre schimbarea abordării 

politice "de la norme și conformare la rezultate și performanță". Având în vedere importanța PAC, 

principala provocare este păstrarea politicii comune și, în același timp, o mai bună adaptare la nevoile 

regiunilor din UE. 
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THE NEW DELIVERY MODEL OF THE EU CAP AFTER 2020 
 

The EU Common Agricultural Policy (CAP) is one of the first common policies of the EU, since 

its creation, establishing unified rules for the Member States (MS) in terms of agricultural products 

market organization, farmers’ support and later on for the development of rural areas, thus playing an 

important role in the creation of the EU common market. In time, mainly after expanding the area of 

policy implementation to a large part of the territory of Europe, with all its diversity in natural and socio-

economic conditions, it became clear that the common policy must provide more flexibility for the MS in 

its implementation. The 2014 CAP reform introduced certain level of subsidiarity mainly by providing 

flexibility in the implementation of common instruments and schemes. The proposal for CAP after 2020 

is a new and bigger step ahead by changing the policy approach “from rules and compliance to results and 

performance”. Having in mind the CAP importance, the main challenge is to preserve the common policy 

and at the same time to be better tailored to the needs of the regions in the EU.  
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