NOTA DE PREMSA

Davant l’anunci de la CE de suspendre les ajudes agrícoles de 125 milions per compensar el
bloqueig rus

JARC-COAG reitera que considera inacceptable i vergonyosa
l’actuació de la UE en la crisi agrària derivada del veto rus
-

Les mesures eren clarament insuficients i ofenoses, ja que no haurien ajudat realment
als productors afectats, però aquesta nova decisió és encara més vergonyosa i
inacceptable, ja que paralitza la retirada de producte i deixarà pas a l’especulació i
a un major enfonsament dels preus.

-

Exigim a la Comissió Europea i Ministeri d'Agricultura rectificació urgent, celeritat
màxima per aprovar un nou reglament millorat, que ampliï pressupost i doni una
resposta efectiva als afectats, mesures finançades al 100% pels fons europeus, iguals
per a tots els productors, siguin o no d’una Organització de Productors (OP), i que per
fruites de pinyol s’inclogui la possibilitat de retirada de no collita.

JARC-COAG considera lamentable i vergonyosa la suspensió de l’ajuda comunitària
d’emergència de 125 milions d’euros per finançar part de la retirada del mercat de fruites i
hortalisses peribles afectades pel bloqueig rus, per dubtar, en paraules de la Comissió
Europea, de les xifres enviades per Polònia. L’organització agrària destaca que aquesta és
una nova mostra de la ineficàcia de TOTES les Administracions implicades en el problema. És
una decisió vergonyosa i inacceptable. Les mesures eren totalment insuficients però ara no
es tracta només d’això, es tracta del poc respecte que s’està mostrant pel sector més
afectat pel bloqueig, l'agroalimentari.
Aquesta decisió suposa també un nou cop per als productors de fruites i hortalisses, ja que
paralitza la retirada de producte i deixa pas a l’especulació i a un major enfonsament dels
preus. Algunes de les fruites afectades han experimentat una caiguda dels preus entre el 4050% respecte a la passada campanya, situant-se per sota dels costos de producció.
Així mateix, JARC-COAG considera inacceptable que determinats països, fonamentalment
Polònia, i operadors comercials europeus aprofitin el bloqueig rus per maniobrar amb el
sistema establert de forma indeguda. És necessari analitzar de forma exhaustiva les xifres
presentades i depurar responsabilitats. Després de més d’un mes de l’anunci del bloqueig, és
injust que es paralitzin totalment les mesures de recolzament per les suposades negligències
en determinats Estats.
JARC-COAG estarà vigilant perquè la Comissió Europea no aprofiti aquesta circumstància
per paralitzar-ho tot i per establir unes compensacions encara més precàries del que eren.
En aquest sentit, des d’aquesta organització agrària es reclama a la Comissió Europea i al
Ministeri d'Agricultura que introdueixi millores en la nova reglamentació, ampliant pressupost i
llista de productes acollits a les mesures de retirada (cítrics, patata, carbassó, albergínia) i
elevant la cobertura al 100% d’indemnització per a tots els agricultors afectats sense cap
tipus de discriminació (inclòs o no en una OP). Cal exigir la màxima urgència en l’aprovació
del nou reglament, que no pot dilatar-se més enllà de la reunió del Comitè de Gestió de la
UE del proper dimarts 16 de setembre.
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Per més informació no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres:


David Borda, responsable del sector de fruita dolça de JARC-COAG: Tel. 607.38.16.63

Barcelona, 12 de setembre de 2014
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