
 

 

 

Cetăţenii vorbesc!  Status quo-ul nu este o opţiune 

Avem nevoie de sisteme alimentare sustenabile, 
rezistente, nu de apararea intereselor financiare proprii. 

 

ARC2020, o largă alianţă de organizaţii şi reţele ale societăţii civile1 au chemat astăzi 

cetăţenii Europei să continue lupa pentru o Politică Agricolă Comună cu adevărat 

sustenabilă deoarece interesele financiare proprii ameninţă să saboteze această 

oportunitate unică de a crea schimbări positive in modalitatea de a mânca şi a ne produce 

propria mâncare, de a consuma resursele natural, de a folosi fondurile publice echitabil, în 

timp ce asigurăm venituri echitabile şi zone rurale viabile din punct de vedere economic.  

Reacţionând la propunerile legislative privind viitorul PAC, ARC salută recunoaşterea de 

către Comisia Europeană a gravelor provocări generate de schimbările climatic şi presiunea 

crescândă asupra resurselor lumii. Dar ARC consideră că, în special în urma intervenţiilor 

feroce ale Statelor Membre, propunerile nu reuşesc să livreze viziunea, strategia şi obiective 

concrete pentru o politică agricolă şi alimentară cu adevărat sustenabilă. De asemenea, 

acestea nu reuşesc să îndeplinească aspiraţiile exprimate de cetăţenii europeni, ilustrate de 

rezultatele celui mai recent sondaj Eurobarometru2. 

Prin urmare, ARC solicită cetăţenilor Europei, în calitatea lor de plătitori de taxe, 

consumatori sau producători, să ceară o Politică Agricolă Comună mai îndrăzneaţă şi cu o 

viziune pe termen mai lung. Nat Page, vorbind pentru ARC, spune: 

"Termenelor scurte şi intereselor financiare nu ar trebui să li se permită să obtureze viziunea 

unui viitor cu adevărat sustenabil şi echitabil. Continuarea acestei afaceri va vedea Europa 

mergând pe un drum periculos al consumului excesiv a resurselor lumii şi a efectelor grave 

asupra mediului înconjurător, în timp ce structura socio-economică a zonelor rurale se 

dezintegrează în continuare. Noi şi organizaţiile din alianţa noastră vom continua sp 

mobilizăm cetăţenii Europei pentru a îşi presa reprezentanţii aleşi pentru o reform 

profundă." 

În viziunea ARC, noua perioadă de programare ar trebui să se vadă o trecere progresivă de la 

agricultura centralizată şi o industrie alimentară centralizată la agricultură sustenabilă peste 

tot şi un model diversificat de producţie şi consum local şi regional. Salutăm intenţia 

Comisiei de a trece la producţia alimentară locală cu utilizarea eficientă a resurselor bazată 

pe agro-ecosisteme biologice diverse rezistente la schimbările climatice. Dar propunerile nu 



abordează încă subiectul dependenţei masive a agriculturii de combustibilii fosili şi furaje 

importate. Propunerile ar trebui să “înverzească” PAC-ul, dar nu stimulează o trecere către 

metode cu adevărat sustenabile de agricultură, precum rotaţia obligatory a culturilor 

majoritare inclusiv legumele care pot spori veniturile fermierilor3. Nu urmăresc riguros 

angajamentul UE de a opri pierderea de biodiversitate; agricultura HNV a fosst omisă, în 

timp ce definiţia propusă pentru păşunile eligible exclude suprafeţele mari ale zonelor de 

munte care au fost menţinute de secole prin păşunat. Si decât să vină cu măsuri de piaţă 

care să asigure preţuri echitabile pentru fermieri şi consumatori, se propun scheme de 

asigurae care vor servi doar pentru căptuşirea buzunarelor asiguratorilor şi ale sistemului 

financiar şi ducând la creşterea costurilor de producţie ale fermierilor. 

În ceea ce priveşte propunerile privind dezvoltarea rurală, ARC, de asemenea, salută 

mişcarea înspre strategiile de dezvoltare locală cu finanţare multiplă trase din fonduri ale 

Uniunii Europene. Cu toate acestea, propunerile nu promovează renaşterea economic, 

social şi ambientală a zonelor rurale pe care am cerut-o anul trecut în Noiembrie. Măsurile 

de dezvoltare rurală nu furnizează nici un impuls puternic către dezvoltarea multi-sectorială. 

Acestea nu asigură în mod adecvat un sprijin efectiv pentru cei săraci şi vulnerabili din 

mediul rural sau pentru susţinerea vitalităţii sociale a comunităţilor bazate pe agricultura de 

subzistenţă şi semi-subzistenţă. 

Dezamăgitor, propunerile nu abordează efectul dăunător al PAC asupra securităţii 

alimentare globale, dezvoltarea şi managementul resurselor, precum şi suportul continuu 

acordat pentru strategiile industriale nesustenabile de export dependente de importurile 

ieftine de bunuri agricole. 
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1
  ARC, Agricultural and Rural Convention 2020, a fost creată la începutul lui 2010 ca o platformă pentru a 

permite cetăţenilor interesaţi şi organizaţiilor lor de a dezbate o reform sustenabilă a Politicilor Agricole şi de 

Dezvoltare Rurală ale Uniunii Europene. Activeîn cadrul platformei sunt o mare varietate de organizaţii ale 

societăţii civile la nivel European, naţional regional şi local. Ele reprezintă o mare varietate de interese, incluzând 

drepturile omului, fermieri, consumatori, comunităţi rurale, protecţia naturii, patrimoniu cultural, bunăstarea 

animalelor, minorităţi, sănătatea public şi alimente organice. www.arc2020.eu  

 
2  Special Eurobarometer 327 (Sept. 2011) What Europeans think of agriculture and the CAP : 

http://ec.europa.eu/agriculture/survey/index_en.htm   
- aproape jumătate din cetăţenii UE (47%) sprijină o limită superioară a subvenţiilor;  
- doar 10% a oamenilor chestionaţi au considerat că plăţile nu ar trebui să fie legate de condiţiile de mediu, cu 
58% susţinând o legătură între plăţi şi protecţia mediului înconjurător pe tot cuprinsul UE;  
- 90% dintre cei chestionaţi sunt de acord că a cumpăra produse locale este benefică şi că UE ar trebui să 
promoveze disponibilitatea lor;  
- 65% dintre respondenţi consider că există beneficii în cumpărarea de produse montane. 

 
Special Eurobarometer 372 (Oct. 2011) Climate Change : 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_300_full_en.pdf  
- Schimbările climatic rămâne o precoupare cheie pentru publicul European, mai mare decant când ultimul 
sondaj climatic special a fost efectuat în 2009.  

http://www.arc2020.eu/
http://ec.europa.eu/agriculture/survey/index_en.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_300_full_en.pdf


                                                                                                                                                                                     

- Puţin peste jumătate (51%) dintre respondenţi consider schimbările climatic una dintre cele mai serioase 
problem ale lumii (20% consider că este cea mai importantă problemă). În general este văzută ca a doua cea mai 
serioasă problemă a lumii după sărăcie, foamete şi lipsa apei potabile, şi o problemă  mult mai serioasă decât 
situaţia economic.  
- 89% văd schimbările climatic ca o problemă serioasă, cu 68% considerând-o o problem foarte serioasă (în 
creştere de la 64% în 2009). Pe o scară de la 1 la 10, europenii clasează seriozitatea schimbărilor climate la 7.4 
(faţă de 2009). 
 
Special Eurobarometer 365 (June 2011) Attitudes of European citizens towards the environment :  
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_365_pres_en.pdf  
- Rugaţi să propună 5 probleme în privinţa cărora sunt îngrijoraţi, respondenţii au ales: poluarea apei (41%), 
poluarea aerului (36%), schimbările climatice (34%), impactul chimicalelor asupra sănătăţii (34%), epuizarea 
resurselor naturale (33%), poluarea agricolă (pesticide, fertilizanţi etc) (25%), pierderea biodiversităţii (22%), 
OMG (19%), obiceiuri de consum (19%) . 
- 76% dintre respondenţi consider că problemele de mediu au un impact direct asupra vieţii zilnice. 
- Poluanţii mari (corporaţii şi industria) ar trebui să fie responsabili pentru protejarea mediului înconjurător (91% 
sunt de acord). 

 
3
 Reducerea dependenţei fermierilor de factori de producţie costisitori precum fertilizanţi sintetici, pesticide, soia 

şi combustibili poate creşte rata profitului, în timp ce humusul din gunoire şi rotaţia culturilor stimulează fertilitatea 

solului şi capacitatea de adaptate a solului la secetă şi inundaţii. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_365_pres_en.pdf

