REFORMA POLITICII AGRICOLE
EUROPENE
a

c

u

m sau n

www.greens-efa.eu

i

c

i

o

d

a

t

Ă

Verzii din
Parlamentul European solicită:

1

2

3

4

5

6

1

PAC ECHITABILĂ
În cadrul PAC, 20% dintre
exploatațiile agricole încă mai
primesc 80% dintre plățile directe.
În toate statele membre, o mînă de producători
agroindustriali primesc plăți de peste 300 000 EUR
pe an - în principal, pentru adevenini mai competitivi și a crește. Cele mai mari 160 de exploatații
agricole din Franța primesc 123 de milioane EUR,

2
ceea ce reprezintă aceeași sumă pe care o primesc
100 000 de fermieri francezi mai mici. Un pas
esențial în abordarea acestei chestiuni ar fi stabilirea unui plafon de 100 000 EUR pe an pentru fiecare fermă. Astfel, cele 7 miliarde EUR ar putea fi
redistribuite între statele membre și între fermieri.
acești bani ar trebui utilizați pentru a promova trecerea la agricultura sustenabilă și pentru ocuparea
forței de muncă în economiile rurale pe termen lung.
De asemenea, este necesar să se renunțe pe deplin
la practici comerciale neechitabile, precum
subvențiile la export. În schimb, dreptul la hrană
pentru toți ar putea fi realizat prin sisteme alimentare locale în țările în curs de dezvoltare și condiții
comerciale echitabile. Echitatea și solidaritatea ar
trebui să fie fundamentele Uniunii Europene. PAC
este un element-cheie al securității alimentare europene și al integrării politice și trebuie să devină
din nou contractul social de bază dintre agricultori
și cetățeni.

PAC ar trebui reformată în așa fel încât să ajute
agricultorii și cetățenii opteze pentru agricultură și
hrană sustenabile. Agricultura ecologică trebuie
să devină precursorul agriculturii viitoare și nu ar
mai trebui văzută ca un privilegiu pentru câțiva.
PAC ar trebui să promoveze rotația culturilor, și nu
să stimuleze monoculturile. Astfel s-ar contribui la
reducerea utilizării pesticidelor și fertilizatorilor,
ceea ce ar reduce, prin urmare, emisiile de gaze
cu efect de seră din agricultură. Gestionarea
biodiversității în cadrul agriculturii, îmbunătățirea
fertilității solului, protecția apei și bunăstarea animalelor ar trebui să fie temelia productivității și a
securității alimentare pe termen lung. Vacile au
nevoie de nutreț bun și proteine obținute la nivel
local, și nu furaje din soia modificată genetic
importate. Dimensiunea turmelor de animale trebuie să fie proporțională cu suprafețele pe care
acestea pot crește sustenabil, iar animalele nu
trebuie înghesuite în spații industriale și cuști
supraaglomerate. Transformarea PAC într-o

PAC ECOLOGICĂ
PAC ar trebui să promoveze
rotația culturilor, și nu să stimuleze
monoculturile.

politică ecologică înseamnă eliminarea treptată
a practicilor agricole nesustenabile, care se
bazează pe nutreț, ulei, pesticide și antibiotice
importate. Ne dorim sisteme agricole și alimentare
benefice pentru oameni și natură.
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PAC DEMOCRATICĂ

PAC TÂNĂRĂ
Peste 7 milioane de agricultori
vor dispărea în următorii 10 ani.
O politică îmbătrânește numai dacă se ignoră ideile noi. Tinerii au dispărut din comunitățile rurale și
agricole, din cauza faptului că dogma politică „cultivă sau pleacă” a pustiit zonele rurale și a lăsat în
urmă o populație rurală în îmbătrânire.

PAC ar trebui să contribuie la
restabilirea legăturilor dintre
agricultori și restul cetățenilor și la
promovarea lanțurilor alimentare
locale.

In Europa, doar 6% din fermieri au sub 35 de ani,
în timp ce 80% au vârste de peste 55 de ani. Dacă
PAC rămâne neschimbată, peste 7 milioane de
agricultori vor dispărea în următorii 10 ani, fără a
lăsa în urmă succesori. Dacă satele dispar, dacă
școlile se închid, dacă nu se asigură îngrijiri medicale, familiile tinere nu vor avea unde să trăiască
- inclusiv cei mai competitivi tineri agricultori.
Acesta ar trebui să fie un semnal de alarmă
pentru factorii de decizie.
PAC ar trebui utilizată pentru a face viața rurală
atractivă nu numai pentru agricultorii tineri „competitivi”, ci și pentru nou-veniți. Ar trebui să susțină
cooperarea între agricultorii mici, agricultura în
cadrul comunităților, accesul mai bun la terenuri și
instruirea în practicile sustenabile. Astfel, PAC poate promova locuri de muncă decente și lanțuri alimentare locale și eficiente. Solidaritatea între
generații și regenerarea activă a generațiilor ar
trebui să fie o nouă prioritate europeană și renunțând
la ideea conform căreia viața rurală este de
domeniul trecutului.

Cetățenii au nu doar dreptul de a ști cum se utilizează cei 100 EUR pe an cu care contribuie la
PAC prin intermediul impozitelor, dar au și dreptul
la o PAC care să răspundă îngrijorărilor lor referitoare la sănătatea publică, bunăstarea animalelor și protecția naturii. Agricultorii nu doresc să
depindă de subvenții, ci de un venit echitabil
pentru hrana pe care o produc și pentru celelalte
bunuri publice pe care le furnizează tuturor.
O PAC democratică ar trebui să atingă un echilibru
echitabil: să combată speculațiile privind alimentele și să realizeze piețe funcționale pentru ca
agricultorii să obțină un preț echitabil pentru ceea

ce produc. PAC ar trebui să contribuie la restabilirea legăturilor între agricultori și cetățeni și la
promovarea lanțurilor alimentare locale. Ar trebui
să ofere cetățenilor transparență și informații referitoare la adoptarea deciziilor și la modurile în
care pot influența factorii de decizie. Avem nevoie de o nouă guvernanță pentru dezvoltarea rurală care să susțină activ agricultorii și cetățenii din
mediul rural în a redobândi controlul asupra vieții
lor economice și culturale și nu trebuie să lăsăm
luarea deciziilor în seama strategiilor întreprinderilor comerciale multinaționale și ale lanțurilor de
supermarketuri.
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PAC SĂNĂTOASĂ
O hrană bună este proaspătă,
gustoasă și nu conține reziduuri
nesănătoase.
Sănătatea publică și hrana de bună calitate ar
trebui să fie elementul central al noii PAC. Este
necesar să se schimbe orientarea politicilor
agricole și alimentare de la spirala distructivă a

producției și consumului din ce în ce mai mari.
O hrană bună este proaspătă, gustoasă și nu
conține reziduuri nesănătoase. Dependența
zootehniei industriale de antibiotice în ceea ce
privește hrănirea și tratamentele aplicate, subminează sănătatea publică și siguranța medicinii
umane. Ar trebui să se pună capăt acestei
dependențe, iar obiectivul PAC ar trebui să fie
promovarea ciclurilor elementelor nutritive ale
sistemelor alimentare agroecologice. Ar trebui
să includă instruirea și susținerea activă ale
agricultorilor pentru colaborarea cu natura, și
nu combaterea acesteia. PAC ar trebui să pună
capăt cantităților excesive de deșeuri alimentare
prin reducerea lanțurilor alimentare și promovarea
unor regimuri alimentare echilibrate, pentru hrană
suficientă mai degrabă decât să creeze surplusuri
sistematice.
O PAC sănătoasă trebuie să fie mai rațională,
mai agronomică, bazată într-o mai mare măsură
pe cultură,o politică agricolă, alimentară și a
sănătății mai ieftine. Va trebui să cuprindă o
mai mare diversitate de cunoștințe ale agricultorilor și de gusturi ale consumatorilor. Ne va
readuce respectul sănătos pentru hrana pe care
o producem și consumăm.
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O PAC SIMPLĂ
PAC nu ar trebui să complice
viețile agricultorilor.
Principalul argument împotriva reformării corespunzătoare a PAC este acela că ar crea „mai multă
birocrație”. De fapt, multe guverne și administrații
au creat proceduri birocratice ineficiente și împovărătoare, iar în prezent învinuiesc Bruxelles-ul
pentru dificultățile agricultorilor.
PAC nu trebuie să complice viețile agricultorilor, dar
nu ar trebui nici să le permită agricultorilor sau
întreprinderilor agroindustriale să încalce legile
privind mediul, bunăstarea animalelor sau sănătatea publică. Ar trebui să cuprindă controale și
sancțiuni eficiente, bazate pe principiul „poluatorul plătește”. PAC nu ar trebui să ofere bani

publici întreprinderilor de asigurări pentru a reduce riscul pierderii recoltelor. Ar trebui să susțină
agricultorii în îmbunătățirea măsurilor de precauție
împotriva riscurilor naturale și de piață. Astfel,
va fi ușurată vieța celor care acceptă trecerea
necesară la agricultura și sistemele alimentare
sustenabile, și o va face mai grea pentru cei care
încalcă regulile.

Noua PAC trebuie să fie echitabilă, ecologică,
tânără, democratică, sănătoasă și simplă; în caz
contrar, ea nu va fi posibilă. Vechea PAC a murit
deja. Este neechitabilă, nesustenabilă, sclerotică,
nedemocratică, nesănătoasă și birocratică. Dacă
PAC nu va fi reformată, identitatea și solidaritatea
europene vor suferi o grea lovitură , rămânând pe
mâna politicienilor naționaliști. Agricultorii și cetățenii
europeni redescoperă acum valoarea hranei și
valorile solidarității. De aceea, este necesar să se
organizeze rețele agricole și alimentare sustenabile
și inițiative ale cetățenilor. Reforma PAC are
loc ACUM sau niciodată.
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