NOTA DE PREMSA

Jornada a Balaguer per tractar la reforma de la PAC i les novetats de la DUN 2018

JARC denuncia que la CE planteja una nova PAC insostenible

Sala plena per informar-se sobre la reforma de la PAC, la DUN 2018 i el Decret de dejeccions ramaderes

•

L’organització agrària reitera que si es vol garantir el futur de l’alimentació i de
l’agricultura europea, cal apostar per un model productiu amb agricultors i ramaders
professionals. Un paisatge que contribueixi a la sostenibilitat ambiental només serà
possible amb pagesos que hi treballin.

•

La CE planteja uns objectius aparentment lloables i sostenibles que emmascaren
retallades en ajudes i una major desregulació del mercat.

Balaguer, 14 de desembre de 2017. Durant la jornada que l’organització agrària JARC ha
celebrat avui a Balaguer, s’ha denunciat que la Comissió Europea està plantejant una Política
Agrària (PAC) que incrementa els objectius mediambientals i relacionats amb el canvi climàtic
però retalla els fons econòmics.
Un pressupost insuficient que s’ha de concentrar en els professionals agraris
A ningú escapa que la sortida del Regne Unit de la Comunitat Europea tindrà un impacte
econòmic negatiu per al sector agrari, donat que aquest país feia una aportació neta situada
al voltant del 12.000€ milions d’euros anuals. Davant aquest fet, JARC denuncia que la
Comissió Europea està plantejant una PAC amb menys dotació econòmica però amb més
objectius ambientalistes.
Segons l’organització agrària, si es retalla el pressupost encara és més necessari focalitzar el
suport de forma prioritària en els pagesos i ramaders professionals. La CE està obrint la porta a
que la reducció de fons europeus sigui compensada pels diferents estats membres, però JARC
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dubta molt que això sigui possible, per tant, estaríem davant una tisorada encoberta de les
ajudes.
Menys regularització del mercat
La PAC cada vegada protegeix menys els productors, per tant, el camp està més subjecte a
la volatilitat dels preus degut a la liberalització. La CE no estableix cap mesura de rectificació,
incrementa l’eliminació de mecanismes de regulació del mercat i fa més feble el concepte
de preferència comunitària en la relació amb tercers països.
L’equip tècnic de JARC, en col·laboració amb l’empresa Agrosolucions2.0, ha exposat durant
la jornada altres aspectes rellevants relacionats amb la propera PAC, les novetats dels ajuts
inclosos en la DUN 2018, i ha explicant el nou Decret de dejeccions ramaderes i fertilització,
que teòricament el Departament d’Agricultura hauria de publicar a principis de l’any vinent,
subjecte a quins siguin els resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya del 21D.
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