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RuralCat , 1 de juliol de 2003.- La Com issió Eur opea, en un com unicat em ès el passat 26
de j uny despr és que els m inist res d’Agricult ura de la UE aprovessin la r eform a de la
Polít ica Agràr ia Com una ( PAC) , r esum ia de la següent m anera els que considera
punt s m és dest acat s d’aquest a r eform a:

•

Una aj uda única per ex plot ació per als agricult ors de la UE, independent de
la pr oducció. Podrà m ant enir- se, de form a lim it ada, un elem ent de
vinculació a la producció, a fi d'ev it ar l'abandonam ent de la m at eixa.

•

Vinculació de les aj udes al com plim ent de les norm es en m at èr ia de m edi
am bient , salubrit at dels alim ent s, sanit at anim al i veget al i benest ar dels
anim als, aix í com a la condició de m ant enir les t er res agràr ies en bones
condicions agr onòm iques i am bient als ( “ condicionalit at ” ) .

•

Una polít ica de desenv olupam ent rural reforçada, cosa que suposa m és fons
de la UE i nov es m esur es per a prom our e la prot ecció del m edi am bient , la
qualit at i el benest ar anim al, i aj udar als agr icult ors a com plir les norm es de
la UE en r elació am b la producció, a part ir de 2005.

•

Una r educció de les aj udes direct es ( " m odulació" ) a les explot acions de
m aj or grandàr ia, a fi de finançar les noves m esur es de desenv olupam ent
rural.

•

Un m ecanism e de disciplina financera que garant eix i que el pressupost
agrar i fixat fins 2013 no sigui sobr epassat .

•

Rev isió de la polít ica de m ercat de la PAC:
-

-

ret allades asim èt r iques en el sect or lact i: el pr eu d'int erv enció de la
m ant ega es r eduirà en un 25% en quat r e anys, cosa que suposa una
ret allada addicional del 10% enfront de l'Agenda 2000; respect e a la
llet en pols desnat ada, s'aplicarà una reducció del 15% en t res anys,
segons l'acordat en l'Agenda 2000;
reducció dels increm ent s m ensuals en el sect or dels cereals en un
50% i m ant enim ent de l'act ual preu d'int erv enció;
reform es en els sect ors de l'ar ròs, el blat dur , els fruit s de closca, les
pat at es de fècula i els farrat ges dessecat s.

