Conferința
50 DE ANI DE POLITICĂ AGRICOLĂ COMUNĂ
Un parteneriat între Europa și fermierii europeni
Data: 21 mai 2012
Locul desfășurării: Hotel Intercontinental, Sala Rondă, București,
Bld. Nicolae Bălcescu nr. 4

2012 marchează aniversarea a 50 de ani de existenţă a Politicii Agricole Comune (PAC), un element
cheie al integrării europene, care oferă cetățenilor europeni siguranță în privinţa aprovizionării cu
alimente diverse, de calitate şi un mediu rural dinamic. PAC a evoluat constant, reflectând nevoile în
schimbare ale agriculturii şi ale întregii socieţăți: dacă în 1962, pe europeni îi preocupa în special
asigurarea unei cantităţi suficiente de hrană, azi, pe lângă securitatea alimentară, Politica Agricolă
Comună are în vedere şi aspecte noi, cum ar fi schimbările climatice, utilizarea durabilă a resurselor
naturale, provocările demografice şi economice cu care este confruntat acest sector. Cea de‐a 50‐a
aniversare a PAC reprezintă o oportunitate excelentă de a reflecta asupra viitorului acestei politici
după 2013. Conferința vizează stimularea unei dezbateri despre viitorul PAC , ca urmare a propunerii
de reformă făcută de Comisia Europeană în 12 Octombrie 2011, ce are în vedere crearea unei Politici
Agricole Comune mai eficiente, mai competitive, mai durabile, care să sprijine într‐un mod mai
echitabil agricultura în toate regiunile Europei.
09:00 – 09:30

Înregistrarea participanților

09:30 – 09:35

Bun venit:
Niculae Idu
Șeful Reprezentanţei Comisiei Europene în România

09:35 – 10:30

PAC la cea de-a 50-a aniversare

Deşi se bucură de un potențial important în domeniul agricol, România se confruntă în continuare cu
provocări semnificative. În condiţiile în care numărul de agricultori scade, iar zonele rurale sunt
afectate profund de îmbătrânirea populaţiei, e nevoie de politici publice care să creeze oportunităţi şi
locuri de muncă atât în agricultură cât şi în servicii conexe sau sectoare non‐agricole din mediul rural.
Politica de dezvoltare rurală trebuie să răspundă unor provocări majore precum îmbunătăţirea
infrastructurii, dezvoltarea unei economii rurale viabile, crearea de oportunităţi de muncă şi de
pregătire profesională în spaţiul rural.
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Moderator:
Niculae Idu, Șeful Reprezentanţei Comisiei Europene în
România
Discursuri introductive:
Dacian Ciolos
Comisarul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
Daniel Constantin
Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Leonard Orban
Ministrul Afacerilor Europene
10:30 – 10:45

Pauză de cafea

10:45 – 13:00

PAC după 2013

Politica Agricolă Comună este în plin proces de reformă, în contextul perspectivei oferite de
strategia Europa 2020. Răspunzând la noile provocări economice, sociale, climatice, tehnologice și
de mediu, agricultura poate contribui într‐o mai mare măsură la creşterea inteligentă, sustenabilă și
incluzivă, luând în considerare bogăția şi diversitatea agriculturilor din cele 27 state membre ale
Uniunii Europene.
Moderator:
Luca Niculescu
Redactor-sef RFI Romania
Vorbitori:
Daniel Dăianu
Profesor la SNSPA
Petre Daea
Președintele Comisiei pentru Agricultură, Senatul României
Adrian Radulescu
Președintele Comisiei pentru Agricultură, Camera
Deputaților
Luminiţa Odobescu
Secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe
Valeriu Steriu
Președinte al Comisiei Prezidențiale pentru Politici Publice și
Dezvoltare Agricolă în România

Intervenţii
Lucian Luca
Institutul de Economie Agrară
Daniela Giurca
Director de Programe, Fundația pentru Incluziune și
Coeziune Socială
Dezbateri
13:00 - 13:15

Concluzii

Acest eveniment este o oportunitate de a spori gradul de informare a publicului cu privire la politica
agricolă europeană şi beneficiile ei pentru România și poate constitui o platformă de idei pentru
negocierile pe marginea bugetului PAC în Cadrul Financiar Multianual 2014‐2020 şi a pachetului de
reformă a Politicii Agricole Comune post 2013.
România va putea beneficia de noile propuneri ale PAC în măsura în care va avea obiective clare,
conectate la resursele existente, bazate pe o viziune integratoare a diversităţii modelelor de producţie
agricolă din România: ferme mari, ferme mici, agricultură de câmpie şi de munte, intensivă şi
extensivă, cu structuri de producţie orientată spre pieţele internaţionale dar şi spre pieţele locale.

13:15 – 14:00

Prânz

