
 

 

El sector no veu motius de celebració 
     

 

El passat dia 20 es complia un any des que la Comissió Europea va presentar a 

Brussel·les l'estratègia "De la granja a la taula". No obstant això, el sector 

agroalimentari de la Unió Europea (UE) no pot celebrar el seu aniversari, ja que 

l'estratègia segueix plantejant massa interrogants en la comunitat agrària i 

agroalimentària europea. Un any d'intens debat que no ha fet sinó multiplicar les 

inquietuds al respecte. 

  

Una trentena d'organitzacions d'un ampli ventall de sectors agrícoles, ramaders, de la 

indústria i d'inputs han signat un comunicat conjunt en el qual assenyalen que no els hi 

ha cap dubte que l'estratègia "De la granja a la taula", amb seus objectius, tindrà un 

impacte considerable al llarg a llarg de la cadena de valor, la qual cosa tindrà 

repercussions des dels agricultors i ramaders als sistemes alimentaris i els consumidors 

de tota la Unió, tot i que molt probablement no serà el que es desitjava o esperava a 

priori. 

 

Assenyalen que no s'oposen, en essència, a l'enfocament proposat dins de l'estratègia 

"De la granja a la taula" o al "Pacte Verd". No obstant això, consideren que l'única 

manera d'entaular un debat concret sobre l'essència de l'estratègia "De la granja a la 

taula" hauria estat que es dugués a terme una avaluació d'impacte exhaustiva. De fet, el 

vicepresident executiu Frans Timmermans va prometre un estudi d'aquest tipus. No 

obstant això, tot i que es va prometre en nombroses ocasions i d'acord amb els principis 

de "bona governança" de la Comissió, ara saben que aquesta avaluació no es durà a 

terme. 

 

Per això les organitzacions demanen que s'apliquin tres principis de sentit comú: 

 

-Tenir una política basada en dades concretes i en proves científiques que s'ajustin als 

principis de procurar "legislar millor", i no en la ideologia i les postures polítiques; 

 

-Començar a parlar d'eines i tecnologies concretes capaços d'entusiasmar a la nostra 

comunitat agrària amb aquest projecte polític; 

 

-Aconseguir el mateix nivell d'ambició en el mercat interior de la UE pel que fa a 

aquells socis comercials internacionals que no comparteixin les mateixes ambicions. 
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