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APPR participă activ la dezbaterile despre politica agricolă comună:  

Ieri a avut loc la Bruxelles ședința reunită 

 a Grupului de Dialog Civil PAC și grupului de experți pentru probleme orizontale PAC 

 

 

Ieri, la invitația Comisiei Europene, s-au reunit la Bruxelles, pentru a dezbate soluții pentru 

creșterea transparenței de-a lungul lanțurilor de aprovizionare alimentară, Grupul de Dialog Civil 

PAC și grupul de experți pentru probleme orizontale PAC. Întâlnirea, cea de a doua cu această 

tematică (după atelierul de lucru la nivel de experți de la Sevilla din mai a.c., organizat de DG Agri 

si Joint Research Center) și-a propus să deschidă dialogul cu statele membre și părțile interesate 

cu privire la modalitățile concrete de îmbunătățire a funcționării lanțurilor alimentare sectoriale, 

evaluând punctele tari și slabe cu care piețele se confruntă la ora actuală, mai ales din perspectiva 

transparenței.  

Comisia Europeană dorește să introducă modificări legislative de-a lungul filierelor produselor 

agro-alimentare, cu scopul îmbunătățirii condițiilor de piață inclusiv prin eliminarea practicilor 

comerciale neloiale. In acest sens, o propunere de directivă este în prezent în procesul de 

adoptare prin codecizie. Pe de altă parte, autoritățile de la Bruxelles au în vedere să încurajeze 

cooperarea dintre producătorii agricoli (abordată și în Regulamentul Omnibus din decembrie 

2017).   

În ceea ce privește filiera cerealelor, potrivit datelor provizorii ale Comisiei, în 2017 suprafața 

totală cu aceste culturi în UE a fost de 55,5 milioane de hectare (față de o medie pe cinci ani de 

57,0 milioane), iar producția brută a totalizat 310 milioane de tone (în comparație cu media de 312 

milioane pe cinci ani), ceea ce corespunde unui randament mediu de 5,6 tone de cereale pe 

hectar. Utilizarea internă a fost de 283 milioane de tone (din care 173 milioane pentru furaje și 66 

milioane pentru consumul uman), adică o rată de auto-suficiență de 109%. 

Datele privind etapele ulterioare ale lanțului de aprovizionare sunt relativ limitate. Potrivit Eurostat, 

în 2007, în UE existau 7 700 de întreprinderi implicate în fabricarea produselor de morărit, a 
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amidonului și a produselor din amidon, care au generat o cifră de afaceri de 38 de miliarde de 

euro. 

Reprezentând filiera europeană a porumbului si sorgului, Alina Cretu, director executiv al APPR, a 

fost prezentă la Bruxelles pentru a lua parte la dialog si a promova măsuri cât mai favorabile 

pentru cultivatorii de cereale. 

“Concluzia discuțiilor este că există foarte multe informații de piață în spațiul public, dar sursa 

trebuie analizată cu discernământ, pentru că trăim deopotrivă în era fake news – iar acestea din 

urmă sunt “produse” special pentru a crea distorsiuni în relațiile comerciale”, a comentat Alina 

Crețu. “S-a dezbatut aprins despre rolul instituțiilor europene, al institutelor publice, al autorităților 

din statele membre în colectarea si diseminarea informațiilor legate de prețuri de-a lungul lanțului 

agro-alimentar, respectiv al organizațiilor de producători și procesatori, al breslelor în organizarea 

unui sistem de informații de piață funcțional. Am asistat la expunerea unor modele de bune 

practici din  Franța, Irlanda, Germania, Olanda si Slovenia, la prezentarea unor instrumente de 

lucru cât se poate de concrete si de eficiente. Dezamăgitor este faptul că locul rezervat de 

Comisie reprezentanților României a fost gol pe întreaga perioadă a întâlnirii”. 

 

 „APPR (Asociația Producătorilor de Porumb din România) este o asociație profesională formată din 

producători agricoli care dețin suprafețe de lucru cuprinse între 50 și 50.000 ha, dar si reprezentanți 

ai lanțului profesional de porumb din România. APPR face parte din Confederația Europeană a 

Producătorilor de porumb (CEPM), care reprezintă cele mai mari țări producătoare de porumb din 

Europa. Obiectivul principal: furnizarea de expertiză tehnică, comunicare economică și profesională 

pentru membrii și organizațiile profesionale ale fermierilor din România.” 

 

Pentru întrebări, vă rugăm să ne contactați la: 

cristina.cionga@apprs.ro 

office@apprs 
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