
Securitatea noastra alimentara este in mainile tale! 
 
Cea mai mare amenintare la adresa sigurantei alimentare europene provine din practicile agricole si 
zootehnice nesustenabile raspandite la nivel larg bazate pe monoculturi, supradependenta de pesticide, 
fertilizanti si importuri de furaje care duc la o suprautilizare a apei si degradarea solului. 
 
In ultimii 8 ani, 20% din ferme au disparut, cel mai des cele mai valoroase din punct de vedere ecologic, 
in timp ce alte 20% dintre ferme, adesea daunatoare mediului, au adunat 80% din subventiile PAC. 
 
In vremuri de austeritate si constrangeri bugetare, fiecare Euro conteaza. Daca vom continua sa 
cheltuim sume substantiale din bani publici pentru sectorul agricol, acestea trebuie sa subventioneze 
fermierii  sa se indrepte catre o agricultura sustenabila si sa creeze conditii pentru un venit echitabil 
pentru fermieri. PAC poate sa isi recastige legitimitatea doar daca fondurile sale sunt utilizate pentru o 
investitie pe termen lung in protejarea bazei de resurse care sustine agricultura.  
 
«Ecologizarea» PAC in forma propusa in acest moment de Comisie este mult prea slaba. Daca nu este 
intarita in mod semnificativ, UE nu va reusi sa abordeze problemele serioase ale sectorului nostru 
agricol, daunand in mod grav mediului, sigurantei alimentare, perspectivelor viitoare ale fermelor si 
credibilitatii UE insasi. 
 
Un PAC usor de aparat trebuie sa includa, ca minim esential, un pachet insemnat de masuri de baza ce 
ar include  zone cu focus ecologic, rotatia culturilor si protejarea pasunilor. Trebuie, de asemenea, sa 
includa o solida ecoconditionalitate si o consolidare semnificativa a dezvoltarii rurale. 
 
Protejarea resurselor naturale de care agricultura depinde si care sunt esentiale pentru asigurarea 
viabilitatii sale pe termen mediu si lung trebuie sa faca parte din solutie. 
 
Oportunitatea unei reforme reale nu ar trebui sacrificata pentru a multumi grupuri de interese. 
 
Facem apel la toti Membrii Parlamentului European sa adopte o pozitie pentru o reforma verde. Viitorul 
fermierilor nostri, al alimentelor si mediului nostrum depinde de acest lucru. 
 


