MOCIÓ PER A LA REORIENTACIÓ DE LA NOVA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUNA (PAC)
Recentment, i després d'un intens debat des del juny 2018, el Parlament Europeu ha aprovat el
que serà la nova política europea en matèria d'agricultura i el resultat no podria ser més
preocupant.
La PAC es crea amb el Tractat de Roma (1957) amb l'objectiu de garantir la seguretat
alimentaria a tota Europa i protegir el mercat agrícola, establint preus de preus mínims,
l'atorgament de subvencions i la creació d'un mercat comú que prioritzés els productes
europeus. I de fet aquesta estratègia va arribar a convertir l'Europa als anys vuitanta en el
segon exportador agrícola del món. L’any 1992, amb l’aparició dels ajuts directes als
productors, hi ha un canvi en el sistema i es passa dels ajuts a la producció als ajuts per
superfície. L'any 2003 continua l’evolució i els ajuts per superfície es deslliguen de la producció
i es fixen a partir d’un període de referència. Després d’aquests anys d’evolució, ens trobem
que avui al voltant del 80% dels fons de la PAC es destinen a un 20% de receptors.
Així, la crisi i les dificultats que del sector agrari català per adaptar-se a les condicions d’un
mercat liberalitzat, obert i globalitzat, n’ha canviat l’estructura, consolidant un procés
d’integració entre els productors i empresa agroalimentària, que els ha permès fer front als
nous requeriments de mercat. Aquests requeriments s’han d’afegir a la necessitat de produir
amb criteris cada vegada més sostenibles i respectuosos amb el medi, fent front a l’increment
de costos que això representa i que, aplicat sobre un sector envellit i amb falta de relleu
generacional, ha generat molts problemes al món rural com l'envelliment i el despoblament.
L'emergència climàtica que vivim, ens porta també a reflexionar sobre la necessitat que les
empreses agroindustrials siguin cada cop més eficients i sostenibles. Però la reforma de la
PAC acabada d'aprovar pel Parlament Europeu és contradictòria amb l'agenda verda i Pacte
Verd Europeu. Per una banda rebutja reduir un 30% de les emissions del sector agroalimentari
per al 2027 i per l’altra estableix que el 40% del pressupost de la PAC ha de contribuir a
objectius climàtics i adopta com a seva el “Green Deal” i l’estratègia “Farm to Fork”.
Per això algunes organitzacions polítiques com d'Esquerra Republicana, defensem que cal
confeccionar una PAC que promogui la sostenibilitat de l’activitat agrària i la seva contribució a
la mitigació i adaptació al canvi climàtic, garantint a agricultors i ramaders, unes condicions de
vida dignes, amb un sistema d’ajuts que prioritzin els agricultors professionals per davant de
les grans empreses no vinculades al sector. Volem una PAC que incentivi una activitat agrària
basada en les explotacions de base familiar, que faciliti la producció d’aliments bons, sans i
segurs amb unes produccions respectuoses amb els recursos naturals, l’entorn, el medi
ambient i la biodiversitat, i que faci un ús sostenible dels productes fitosanitaris
Malauradament, però, la Comissió Europea ha tirat endavant aquesta PAC amb els vots de
liberals i Socialistes, i 2 dels 3 informes per part del PP i Vox.
Per tots aquests motius, el grup municipal de Bell-lloc es Mou demanem l’aprovació dels
següents acords:
Primer.- Demanar a la Comissió Europea un canvi per orientar la PAC a favor de les
explotacions familiars professionals que són les que gestionen i mantenen el territori i
l’equilibri territorial.

Segon.- Demanar a la Comissió Europea el canvi de la PAC de manera que s’incentivin
pràctiques agràries més respectuoses amb el medi ambient que permetin una millor utilització
dels recursos i es protegeixi la biodiversitat.
Tercer.- Mantenir el suport a les explotacions familiars a través d’una PAC que els protegeixi i
els faciliti eines per poder sobreviure en un mercat global i liberalitzat
Quart.- Traslladar aquests acords als grups parlamentaris presents a la comissió europea en
representació de Catalunya, a Unió de Pagesos, a l’associació de Joves Agricultors i Ramaders
de Catalunya (JARC) i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC).
Bell-lloc d'Urgell, novembre 2020

