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Considerăm că sistemul european actual pentru producerea și distribuția hranei este defectuos: 

funcționează în interesele câtorva actori, în detrimentul oamenilor, majorității fermierilor și al naturii. 

Sistemul agricol european contribuie în mod direct la risipirea resurselor naturale și la deteriorarea mediului 

natural prin accelerarea schimbărilor climatice, a pierderii biodiversității, epuizării stocurilor sălbatice de 

pește, despăduririlor, eroziunii solului, reducerii resurselor de apă dulce și a poluării apelor și aerului. Cel 

mai recent raport al Comisiei Europene cu privire la „Starea naturii în Uniunea Europeană” (2015) a arătat 

că biodiversitatea este în declin – 30% din speciile de păsări protejate, 60% din speciile de floră și faună 

protejate și 77% dintre habitatele protejate sunt într-o stare nefavorabilă.  Principalele presiuni și 

amenințări asupra ecosistemelor terestre, conform analizei, le reprezintă agricultura și modificările 

condițiilor naturale de către oameni, prin schimbarea practicilor de cultivare în sensul intensificării, supra-

pășunatul și abandonarea terenurilor (pajiști, pășuni), fertilizarea chimică și pesticidele, modificările hidro-

morfologice, întreruperea conectivității de-a lungul corpurilor de apă și supra-solicitarea resurselor de apă. 

La nivel mondial, intensificarea agriculturii și schimbarea folosinței terenurilor a dus în ultimii 30 de ani la 

degradarea unei treimi din pășuni, unui sfert din terenul arabil și unui sfert din păduri (WWF Living Planet 

Report, 2016). 

Agricultura de tip „fabrică”, industrială – dependentă de inputuri (pesticide, insecticide, fertilizatori chimici, 

antibiotice), importuri și un contributor major la fenomenul în creștere al rezistenței la antibiotice – a fost 

promovată în defavoarea unui sprijin viabil pentru agricultura durabilă și pentru locuri de muncă în mediul 

rural din Europa, o muncă decentă și calitatea vieții în țările în curs de dezvoltare.  

Fermierii se confruntă în prezent cu nevoia ingrată de a alege între faliment și intensificarea 

agriculturii. Fermierii ce practică încă agricultura alternativă - organică sau agro-ecologică - rămân la 

periferia acestui sector care preferă abordarea „business as usual”. În acest timp, poluarea atmosferică și 

malnutriția, obezitatea sau obiceiurile alimentare nesănătoase sunt din ce în ce mai frecvente și sunt cauze 

de îmbolnăvire atât în Europa, cât și în lume (FAO, 2015) (WHO, 2015). 

Politica Agricolă Comună (CAP) a contribuit la această stare de lucruri prin promovarea metodelor 

de agro-industrie și a lanțurilor alimentare globalizate.  

Pentru a spera la atingerea obiectivelor SDG – Sustainable Development Goals - și a obligațiilor asumate 

prin Acordul de la Paris pentru Schimbările Climatice, Uniunea Europeană trebuie să realizeze o reformă și 

o corelare a politicii agricole și a politicilor sectoriale cu impact asupra agriculturii. Șapte din cele 17 

Obiective Globale din grila Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabilă (ODD) asumate de România și celelalte 

State membre UE în cadrul ONU au relevanţă directă pentru agricultura de la nivel european. PAC este 

instrumentul cheie pentru atingerea acestor obiective la nivel internaţional. Astfel, prin Obiectivul 12 

se cere Europei să ajungă la „un management sustenabil și eficient al resurselor naturale” până în 2030, în 

timp ce Obiectivul 2 spune că vom „asigura sisteme de producție sustenabilă a hranei și vom implementa 

practici agricole reziliente” și că „vom menține ecosistemele”. Mai mult, conform Obiectivului 15, Europa s-a 

angajat să stopeze degradarea solului și pierderea biodiversității. De asemenea, Obiectivul 6 mai stipulează 
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că până în 2020 trebuie să protejăm și să refacem ecosistemele acvatice, inclusiv ecosistemele montane, 

pădurile, zonele umede, lacurile, râurile şi acviferele care sunt toate afectate prin procesele de producție 

agricolă.  

Crearea unui sistem mai echitabil, durabil și rezilient este imperios necesară și urgentă. WWF și celelalte 

organizații ce susțin această reformă solicită regândirea sistemului agricol european după 

următoarele principii: 

1. Economii agricole echitabile și diversificate: asigurarea unui venit echitabil și a unor condiții de 

muncă decente pentru fermieri și pentru cei angajați la fermă; facilitarea sau menținerea accesului la 

terenuri și la sistemul agricol pentru fermierii ce practică agricultura țărănească; încurajarea lanțurilor scurte 

de aprovizionare și a politicilor de achiziții bazate pe obiective de sustenabilitate; garantarea accesului 

tuturor consumatorilor la produse de calitate înaltă (sănătoase și diversificate); prevenirea efectelor 

negative asupra dreptului oamenilor la hrană și asupra traiului fermierilor mici, atât în Europa, cât și în 

partea de sud a planetei.  

PAC trebuie să treacă de la abordarea „plăţilor decuplate” - învechite şi fără obiective clare, la stimulente 

moderne care să asigure beneficii pentru o societate lărgită, conform sintagmei „bani publici pentru bunuri 

publice”. Astfel, plățile directe pot fi justificate dacă sunt legate cu titlu obligatoriu de criterii stricte sociale și 

de protejare a mediului, elaborate cu participarea organizațiilor de conservare a naturii. Respingem ideea 

că nesiguranța piețelor și concurența ar trebui să fie linii directoare ale viitoarei PAC, deoarece acest tip de 

gândire poate duce la o intensificare și mai mare a agriculturii și la nevoia de intervenție a publicului pentru 

a stopa lipsa de sustenabilitate a sistemului.  

2. Un mediu sănătos creat/întreținut de un sistem agricol ce respectă bunăstarea animalelor și 

diminuează contribuția agriculturii la emisiile de gaze cu efect de seră: eliminarea subvențiilor 

dăunătoare; recompensarea și stimularea celor care livrează beneficii de mediu și sociale prin practicile lor 

agricole; refacerea ecosistemelor și stoparea pierderii biodiversității; încurajarea conservării și a utilizării 

active a diversității genetice (soiuri și rase native, adaptate la condițiile locale); „curățarea” sistemului de 

producție de pesticide și fertilizatori de sinteză care dăunează mediului; prevenirea și reducerea risipei de-a 

lungul lanțului alimentar; reducerea drastică a importurilor de produse și materii prime asociate fenomenului 

de despădurire și de deșertificare; respectarea standardelor pentru bunăstarea animalelor; înlocuirea 

sistemului actual de creștere a animalelor în regim industrial cu alternativele extensive în care animalele nu 

sunt tratate doar ca niște bunuri și echilibrul dintre numărul animalelor și capacitatea terenurilor de a le 

susține este asigurat, cu eliminarea antibioticelor; reducerea drastică a emisiilor de gaze cu efect de seră 

provenite din sistemul agricol și tranziția la un sistem agricol durabil.  

Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale omenirii, iar modificarea PAC pentru 

un sistem agricol durabil va fi una din marile decizii în Europa cu privire la emisii. La nivelul UE, 10.35% din 

totalul emisiilor provin din agricultură, iar România se află pe locul 6 în ceea ce privește contribuția 

sectorului agricol la emisiile totale de gaze cu efect de seră (peste 15%) (Eurostat, 2012). Orice politică 

viitoare trebuie să ia în serios schimbările climatice. Aceasta trebuie să includă ambele aspecte, atât 

mitigarea - să se asigure că sectorul agricol își reduce per total emisiile - cât și adaptarea, inclusiv 

dezvoltarea de sisteme eco-sociale reziliente. Diversificarea sistemelor agricole și conservarea carbonului 

în sol sunt două instrumente în acest sens.  
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3. Asigurarea condițiilor de sănătate și bunăstare pentru cetățeni: asigurarea unui sistem agricol care 

să ofere produse sănătoase, nutritive, sezoniere, locale și ancorate în culturile locale; creșterea 

conștientizării cu privire la efectele deciziilor și obiceiurilor de consum asupra sănătății proprii, a fermierilor, 

animalelor și mediului natural, cu resursele aferente (ape, soluri, păduri); prevenirea efectelor negative ale 

metodelor de producție asupra sănătății fermierilor și a lucrătorilor la fermă, precum și asupra comunităților 

rurale. 

4. Un sistem agricol responsabil și democratic, cu guvernanță participativă și cetățeni activi: 

implicarea cetățenilor în procesele decizionale, care trebuie să fie transparente; prevenirea acaparării 

proceselor decizionale de către anumite grupuri de interse; capacitarea comunităților locale pentru ca 

acestea să conducă procesul de schimbare.  

Principala barieră în calea adevăratei reforme se află în actualul proces de luare a deciziilor în cadrul PAC. 

Pentru o reformă reală, avem nevoie de voci puternice în dezbateri provenite din alte sectoare: mediu, 

climă, dezvoltare durabilă și comunitară. Vrem ca următoarea PAC să fie o creație comună, în interes 

public, de la nivel european până la nivel național și regional, acolo unde această politică este ajustată şi 

aplicată. Eșecul este evidențiat de negocierile de la ultima PAC, unde măsurile de înverzire au fost diluate, 

golite de sens și menire de grupuri de interese puternice și factorii decizionali din agricultură.  Ca rezultat, 

contribuabilii au plătit 16 miliarde de euro pentru „înverzire pe hârtie”, fără vreo schimbare substanţială în 

practicile agricole. Aceasta a dus totodată și la o scădere a ambiţiei sau motivației agricultorilor pentru 

ralierea la obiectivele de mediu din cadrul Pilonului 2.   

În ceea ce privește birocrația, deşi recunoaștem că mai multe aspecte din actuala PAC creează poveri 

administrative pentru fermieri și guvern, o politică simplificată la maximum nu ar putea atinge obiectivele 

PAC şi nici nu ar putea justifica folosirea fondurilor publice. Trebuie găsit un echilibru între nivelul de 

complexitate pentru fermieri și atingerea obiectivelor relevante pentru contribuabili. În unele cazuri, așa cum 

sunt schemele de agro-mediu, cerinţele de management complexe sau nevoia de a asigura o monitorizare 

a gradului de respectare a condițiilor și a rezultatelor pe durată mai mare sunt perfect justificate dacă ținem 

cont de obiectivele de mediu pe care le deservesc. O opțiune justificabilă, rezonabilă de simplificare a PAC 

ar fi una focusată pe reducerea suprapunerilor dintre cei doi piloni. 

Noi suntem dedicați misiunii de a genera o tranziție reală prin lucrul împreună cu fermierii, cetățenii și 

instituțiile ce elaborează politicile. În România, WWF derulează din anul 2006 inițiative locale pentru 

sprijinirea agriculturii tradiționale, în zone cu capital natural și cultural bogat precum Maramureș, Podișul 

Hârtibaciului din Transilvania sau Banat. Pe lângă aceste inițiative locale, WWF a avut o prezență 

constantă în grupuri de lucru sau comitete (inter)ministeriale cu rol de elaborare, monitorizare sau adaptare 

a politicilor agricole. În baza acestei experiențe, WWF solicită ca, în cadrul principiilor generale 

enumerate mai sus, să se acorde atenție și sprijin unor nevoi specifice contextului național, cum ar 

fi: 

1. Ajustarea mecanismului financiar asociat PAC prin oferirea de opțiuni de schimbare mai facilă a 

utilizării terenurilor din lunca Dunării, în folosul naturii și al comunității locale deopotrivă. În timpul 

regimului comunist, lunca Dunării a fost desecată pentru a face loc culturilor agricole pe suprafețe întinse 

unde s-au cultivat mai ales cereale. Acest lucru a avut consecințe devastatoare pentru natură, dar și pentru 

comunități, ale căror surse de venit s-au redus și s-au limitat la agricultura de tip monoculturi, în regim 

intensiv. Redimensionarea ecologică și economică a luncii Dunării ar fi o măsură eficace de adaptare 
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sustenabilă la schimbările climatice prin reducerea efectelor inundațiilor și secetei, ar deschide noi 

oportunități economice și sociale, precum pescuitul sau ecoturismul (produse, servicii și infrastructură de 

vizitare, studiere, observare a speciilor de păsări și pești, vegetație asociată zonelor umede, etc.) și ar 

susține și o agricultură mai sustenabilă pentru comunitățile locale, deci o diversificare „sănătoasă” a 

activităților economice și surselor de venit. 

2.  Acordarea de sprijin extra pentru proprietarii de terenuri din ariile protejate la nivel european - 

Natura 2000 („plăți Natura 2000”), gândit împreună cu instituțiile centrale pentru mediu (pentru corelarea, 

de pildă, cu măsurile din planurile de management ale ariilor naturale protejate Natura 2000 și evitarea 

multiplei finanțări) și cu organizațiile de conservare a mediului, în scopul de a compensa eventuale pierderi 

de venituri din ne-derularea de proiecte/activități neadecvate acestor zone (cu impact negativ asupra 

intregrității habitatelor și speciilor sălbatice protejate) sau pentru a susține continuarea practicilor 

tradiționale agricole și de gospodărire a terenurilor. 

3. Extinderea plăților și îmbunătățirea criteriilor de eligibilitate pentru fermierii din zonele cu Înaltă 

Valoare Naturală, care contribuie la conservarea lor și a beneficiilor publice pe care le livrează întregii 

societăți. În prezent, aceste plăți acoperă circa 40% din totalul zonelor HNV din țară (circa 2 mil. ha dintr-un 

total estimat la 5 mil. ha). România este între primele 10 țări din UE la suprafața zonelor HNV, ceea ce 

reprezintă un patrimoniu și un atu de necontestat ce ar trebui valorificat într-un concept unic de dezvoltare 

și promovare a agriculturii românești, nu privit ca un semn de înapoiere și ca pe un complex de inferioritate.  

Aceste zone asigură servicii ecosistemice inestimabile (luând în considerare și potențialul insuficient 

exploatat), cum ar fi: vitalitatea rurală printr-o varietate de locuri de muncă, producție agricolă mult mai 

valoroasă - produc dublu pe hectar în comparație cu fermele mari (randament măsurat ca diferența dintre 

valoarea produselor șagricole obținute și costurile de producție, Eurostat 2011), securitatea hranei pe viitor 

printr-o utilizare durabilă specifică a terenurilor, hrană variată, nutritivă, aer curat și apă curată, precum și 

protecție împotriva inundațiilor, patrimoniu cultural bogat în tradiții agricole și culinare, soluri sănătoase și 

agro-biodiversitate ridicată.  

4. Adaptarea schemelor de sprijin la specificul agriculturii românești și ancorarea în realitățile din 

teren. 93% din numărul total de ferme din România au o suprafață de până în 5 ha, utilizând o treime din 

suprafața agricolă și generând o producție agricolă de până în 8.000 Eur (PNDR 2014-2020). Acestea sunt 

fermele de familie care pe lângă furnizarea hranei, livrează toate acele beneficii publice enumerate și mai 

sus pentru care trebuie să fie răsplătite conform principiului „bani publici pentru bunuri publice”. Or măsurile 

de sprijin din PNDR stabilesc un prag de minim de 8.000 Eur SO ca și condiție de eligibilitate pentru 

accesarea subvențiilor, ceea ce îi exclude pe toți acești mici producători. Mai mult, în grila de evaluare, 

numărul de puncte crește direct proporțional cu suprafața declarată - cu cât este mai mare cu atât punctajul 

și șansele de obținere a finanțării sunt mai mari. În plus, finanțările pe măsuri care stimulează 

antreprenoriatul rural și ar genera valoare-adăugată în comunitate (de exemplu, în cadrul Măsurii 4 sau 6 

din PNDR)  acoperă doar o parte din cheltuielile cu proiectul respectiv, iar sprijinul nerambursabil se 

primește sub formă de decontări (ceea ce presupune ca producătorii să aibă fonduri proprii din care să 

susțină cheltuielile) sau în avans doar dacă beneficiarii pot oferi garanții bancare echivalente.    

5. Un accent mai mare pe dezvoltarea infrastructurii de procesare a materiilor prime din agricultură 

pentru obținerea de produse finite cu valoare-adăugată și sprijinirea formelor tradiționale de 

comercializare (în speță, rețelele de mici buticuri independente și specializate ce folosesc și promovează 

metodele artizanale, pun accent pe calitatea și proveniența produselor și ajută la distribuirea profiturilor la 
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nivel local, în comunitate, și piețele agro-alimentare care au pierdut în ultimii an mult teren in fața 

comercianților de tip hipermarketuri și supermarketuri, care au penetrat centrul orașelor și se extind tot mai 

mult și în orașele mai mici și în mediul rural). Fermierii locali, cel puțin în zonele în care lucrăm, nu au acces 

la infrastructură de depozitare și procesare și sunt astfel nevoiți să vândă materiile prime (fructe, lapte, 

legume) la prețuri derizorii către procesatori industriali din România sau din străinătate care amestecă 

produsele și astfel toate calitățile produselor obținute din agricultura prietenoasă cu mediul se pierd, iar 

producătorii rămân în anonimitate și la nivel de semi-subzistență. Referitor la formele de comerț, peste 50% 

din piața din România a fost cucerită de distribuția prin hipermarketuri și supermarketuri (GfK, 2013), 

atrăgându-ne titlul de cea mai „prietenoasă” țară din UE față de aceste rețele de retail. Infrastructura de 

depozitare și procesare și sprijinirea formelor clasice de comerț ar trebui adresate urgent și printr-o viziune 

integrată, pentru că pot fi cheia renașterii agriculturii locale pe baze tradiționale și durabile, a conservării 

know-how-ului artizanal care este pe cale de dispariție, și a creării unor economii rurale prospere.  


