NOTA DE PREMSA
JARC-COAG REBUTJA LES RETALLADES DEL 14% DELS FONS AGRÍCOLES AL PERÍODE 2014-2020
Una vegada més , els ajustos dels pressupostos són a costa de l’agricultura
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) rebutja la retallada del 14% als fons agrícoles per a
Espanya aprovat per la UE per als pressupostos del 2014-2020, perquè suposa un cop per al sector estratègic
de la economia real.
En un moment de retallades pressupostaries, s’ha de prioritzar les ajudes a la PAC., fins al model social
d’agricultura i els agricultors professionals.
Des de JARC reclamem a Rajoy que una part del fons d’ocupació juvenil es destini a potenciar el relleu
generacional al camp
Segons els càlculs realitzats, el nostre país tindria una retallada al xec agrícola de 6720 milions d’euros, amb
tot el període, passant d’un total de 7000 milions d’euros al 2007-2013 a 6040 per als anys 2014-2020 (veure
quadre)

Milions € preus 2011

Mitjana anual 2007-2013

Variació

Mitjana anual 2014-2020

Despeses de mercats i pagaments directes

6.000

-15,0%

5.102

Desenvolupament Rural

1.000

-13,4%

866

Import adicional del desenvolupament
TOTAL

71
7.000

DIFERÈNCIA

6.040
-14%

En aquest escenari de restricció pressupostària es fa mes imprescindible que mai prioritzar les ajudes de la
PAC, ara en procés de reforma, al model social d’agricultura i als agricultors professionals, que te que ser el
que treballa de forma directa personal i professional a la seva explotació. Al acord arribat per els 27 a
Brussel·les deixa també en mans dels EE.MM els màxims d’ajudes PAC per beneficiari
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Barcelona, 11 de febrer de 2013
Per més informació podeu contactar amb en Robert Jaimejuan,609320906
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