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PAC
Missatge
Necessitem una PAC verda, preocupada pel medi ambient i la sostenibilitat, justa, que no beneficiï
només als grans productors, moderna, incorporant tecnologia i innovació, i amb un disseny
territorial, per poder aprofitar el potencial del sector primari a Catalunya.

Context
La Política Agrària Comuna continuarà sent, al proper Marc Financer Pluriennal (2021-2027), una
de les principals polítiques del pressupost europeu. Les noves propostes legislatives de la PAC
plantegen una actualització dels objectius, ja que les condicions que hi havia quan es va redactar la
PAC del període actual 2014-2020 han canviat. En la situació actual:
•

Els preus dels productes agrícolas per al productor, han disminuït considerablement, a causa de
factors macroeconòmics, les tensions geopolítiques i altres motius.

•

La UE s’ha obert molt més als mercats mundials, amb acords multilaterals i bilaterals

•

S’han subscrit nous compromisos internacionals, en relació a la mitigació del canvi climàtic i en
relació a aspectes generals del desenvolupament internacional, com són els Objectius del
Desenvolupament Sostenible.

Dades
•

La PAC és la resposta europea a la necessitat d'oferir un nivell de vida digne a 22 milions
d'agricultors així com un subministrement d'aliments estable, variat i segur als seus 500 milions
de ciutadans.

•

El pressupost de la PAC proposat per al proper Marc Financer Plurianual és de 365.000 milions
d’euros. Es redueixen els Fons a l’Estat espanyol en un 3,5% (FEAGA) i un 15,3% (FEADER)
que es veuran repercutits a Catalunya en funció de la distribució de fons del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

•

La participació financera habitual en les polítiques de desenvolupament rural s’ha reduït a
Catalunya en el període 2014-2020 en un 75% que suposen uns 173 milions d’euros€; a nivell
espanyol la reducció és d’uns 1.963 M€).

•

Catalunya ha garantit, en cada període, l’execució total dels fons pel desenvolupament rural
disponibles (102,31% pel 2000-2006 i 100% pel 2007-2014), gràcies a un sector agrari actiu i
emprenedor amb capacitat d’adaptació.

•

Des de l'any 2011 l'import de les ajudes econòmiques de la PAC a Catalunya en ajudes directes
i en desenvolupament rural són més de 2.700 milions d’euros.

Idees força
-

La nova PAC s’ha de modernitzar i simplificar amb polítiques orientades als resultats pel foment
del desenvolupament d’unes zones rurals dinàmiques que, sota un model d’activitat agrària
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sostenible econòmica, social i mediambiental, proporcionin aliments segurs i de qualitat als
consumidors.
-

El sector primari a Catalunya té les seves particularitats i fortaleses, per això el disseny i
planificació de la PAC ha de ser territorialitzat, per adaptar-se i aprofitar el potencial i singularitat
de cada territori.

-

La PAC ha d’esdevenir una política agrària més equitativa i justa. Cal limitar les ajudes agràries
als grans productors i vetllar perquè els petits propietaris tinguin una vida digna i puguin
desenvolupar un model de negoci sostenible.

-

La sostenibilitat és el fil conductor de la Unió Europea en diferents àmbits. A través de la PAC
també s’ha de contribuir en aquest objectiu transversal amb polítiques agrícoles i marítimes
modernitzades i un finançament específic per l’acció pel clima.

-

La PAC ha de ser una política que serveixi per atenuar les turbulències dels mercats, tot
preveient-les, i no un mer mecanisme reactiu que sol arribar tard quan els xocs del mercat han
provocat danys o pèrdues en les explotacions afectades.

Propostes
1. Posicionar els Objectius de Desenvolupament Sostenible i Agenda 2030 com la política
transversal mare de la nova i reformada PAC, mitjançant la seva inclusió en els Reglaments,
amb disposicions clares i explícites que estableixin objectius clars i realistes i que siguin fàcils
de monitoritzar.
2. Territorialitzar el disseny de la PAC. En coordinació amb els Estats membre, l’àmbit de les
regions és el millor per a la presa de decisions d’una política que s’ha d’adaptar a les
necessitats i potencialitats de cada sector i territori.
3. Creació d’un mecanisme regulador de mercat. Adaptant les regulacions de Competència, cal
assegurar als productors de productes peribles un preu mínim al seu producte, per preservar
l’alimentació de la ciutadania i una vida digna als treballadors del camp.
4. Equiparació de les relacions contractuals dels sectors agraris. És necessari l’establiment
d’un percentatge màxim de quota de mercat per a considerar que cap agent en la cadena
alimentaria tingui posició de domini.
5. Foment de la innovació amb la creació d’incentius per a aquelles empreses del diferents
sectors que apostin per la innovació que millori la productivitat de les explotacions,
alhora que respectin els principis de Responsabilitat Social Corporativa.
6. Promoure l’activitat agrària entre el jovent, amb accions formatives i donant facilitats per a la
seva incorporació a l’activitat.
7. Influir en la planificació a llarg termini de l’agricultura, tenint en compte el canvi climàtic i
una probable escassedat d’aigua, per garantir la provisió d’aliments a la ciutadania.
8. Reforçar les inversions que contribueixin a la mitigació del canvi climàtic.
9. Incorporar la perspectiva de gènere en el Pla Estratègic de la PAC des de l’inici de la seva
definició.
10. Promoure una dieta equilibrada basada en la dieta mediterrània i així evitar malalties com el
sobrepès i l’obesitat a la població.

