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Dilluns, 10 de maig de 2021

L’agricultura ecològica a la UE
El passat dia 25 de març, la Comissió Europea (CE) va presentar un
pla d’acció per promoure l’agricultura ecològica a la
Unió Europea (UE). La CE s’ha proposat, amb aquest
pla d’acció, un repte a l’alçada per aconseguir el gran
desafiament europeu d’aconseguir una Europa neutra per al 2030. Aquest repte és d’aconseguir que el
25% de la superfície de la Unió Europea l’any 2030
sigui en producció ecològica. Per fer-se una idea,
actualment les superfícies europees destinades a
l’agricultura ecològica és del 8,5% i si se seguissin
les tendències actuals, l’any 2030 n’hi hauria un 18%.
Per aconseguir aquest objectiu, la CE ha elaborat un pla d’acció que es divideix en tres eixos i ha
identificat 28 accions que hauran de desenvolupar
els estats membres a través d’uns plans nacionals
ad hoc que complementaran els plans estratègics de
la política agrària comuna (PAC).
Els tres grans eixos d’aquest pla d’acció són: 1)
estimular la demanda i garantir la confiança del
consumidor; 2) estimular la conversió i consolidar
totes les baules de la cadena de valor, i 3) augmentar la contribució de l’agricultura ecològica a la sostenibilitat.
Quines accions preveu la CE per aconseguir els
seus objectius? La CE vol que tant el sector públic
com el privat s’impliquin en l’objectiu per a l’any
2030. Algunes de les accions previstes en el pla són
el foment (de moment voluntari) dels productes
ecològics en les contractacions públiques, incentivar que les empreses donin als seus empleats
tiquets-restaurant per consumir productes ecològics, que els supermercats promoguin el consum de
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Amb aquest nou impuls, els
productors poden trobar un
reforç per a l’obertura d’un
sector que hauria d’anar a l’alça
productes ecològics, promoure les proteïnes provinents d’insectes i d’algues per als pinsos destinats
a l’alimentació animal, la millora del benestar animal, incentivar les accions per difondre el logotip
ecològic de la UE, millora la traçabilitat d’aquests

productes per evitar fraus, millorar la formació i
l’adhesió a organitzacions específiques de productors ecològics, millorar la certificació de grup (de
productors ecològics). Una altra iniciativa que la
CE vol impulsar és l’organització “d’ecodistrictes”,
és a dir, organització dels productors amb cadenes
de circuit curt per fomentar la venda / el consum
d’aquests productes.
Paral·lelament a aquestes accions, la CE ha garantit un marc jurídic estable per a la producció ecològica; en altres paraules, que després que entri
en vigor el reglament de la producció i etiquetatge dels productes ecològics l’any vinent, no preveu
modificar aquest reglament amb molt de temps. A
més a més, la CE preveu augmentar el pressupost
dels programes de fruites i hortalisses a les escoles
i de la promoció dels productes en el mercat intern
i extern de la UE per permetre als estats membres
destinar més recursos a la promoció dels productes
ecològics, i finalment preveu destinar un 30% del
pressupost en l’àmbit de l’agricultura del programa
Horizon Europa a la recerca en el camp de l’agricultura ecològica.
Així doncs, amb aquestes mesures la UE vol
incentivar la producció ecològica a la UE i contribuir a aconseguir els objectius del Pacte Verd Europeu. Amb aquest nou impuls de l’agricultura ecològica els agricultors poden trobar una estabilitat
i un reforç per a l’obertura d’un nou segment de
producció que hauria, en els propers anys, d’anar a
l’alça. Tot i que l’any 2020 va ser un any marcat per
la pandèmia, la producció ecològica de Catalunya
supera en facturació els 800 milions d’euros anuals
i actualment el Departament d’Agricultura està treballant per obrir un procés consultiu amb tots els
agents sectorials que permeti elaborar un nou pla
alineat amb els objectius del Pacte Verd Europeu,
l’Agenda 2030 i l’estratègia “Del camp a taula”.
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Bona part dels principals indicadors relatius a la situació econòmica ens mostren, a hores d’ara, un present i un futur
immediat difícils. El fet és que dia rere dia ens arriben notícies que quantifiquen l’impacte econòmic
que la crisi provoca en múltiples sectors o activitats,
amb la conseqüent desaparició d’empreses i la pèrdua de molts llocs de treball.
En aquesta conjuntura i pràcticament des dels
mateixos inicis d’aquesta pandèmia de la Covid-19
que ens assota de forma col·lectiva des de fa més
d’un any, les diverses administracions públiques han
anat prenent consciència de la importància de donar
el màxim suport al teixit empresarial en un context
en què –fins i tot si considerem l’incipient procés
de vacunació de la població com a factor positiu que
haurà de contribuir a la recuperació d’una certa normalitat– no podem deixar d’observar evidents símptomes de debilitat.
És per aquesta raó que la injecció de 140.000 milions d’euros (una xifra que representa si fa no fa
l’11% del PIB estatal) vinculada al Pla Europeu de
Recuperació ha de suposar un impacte enorme en
l’impuls de la modernització del país. Però aquí convé introduir un matís important, tota vegada que
són necessaris un control i una distribució adequada
d’aquests recursos a fi i efecte que el seu ús eficient
vagi destinat, efectivament, a l’objectiu previst de la
recuperació econòmica.
Des d’aquesta òptica, l’assignació de recursos i el

seu posterior control han de reunir tots els requisits
de transparència. Així mateix, cal exigir a les societats que sol·liciten ajuda que satisfacin totes i cadascuna de les obligacions legals que els correspongui,
és a dir, declaracions tributàries, dipòsit de comptes
i –si fos el cas– auditoria, entre d’altres.
D’igual forma seria desitjable que els projectes
presentats, alineats amb els objectius estratègics
plantejats per la Comissió Europea en matèria de
cohesió social, digitalització o ecologia, siguin avalats, quan d’acord amb les normes particulars sigui

Els reptes que planteja la
pandèmia fan necessari que
es vetlli per la transparència
i una adequada distribució i
control d’aquest ingent volum
de recursos
adequat, o en general, com a element addicional de
solvència, per un professional independent.
El Reial Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre,
que aprova el desenvolupament del pla, considera la
importància de les mesures d’auditoria i control en
cadascuna de les etapes de la seva execució. Però no
menys important que això, també posa èmfasi en la
rellevància i l’oportunitat de la col·laboració públicprivada per al ple compliment dels objectius i oportunitats de modernització que aquest ofereix.
En matèria de Fons Europeus per a la Recupera-

ció, l’esquema de col·laboració públic-privada ha de
permetre i garantir una revisió exhaustiva dels fons
públics aplicats a l’emergència sanitària, econòmica
i social, sense retard, amb la finalitat de vetllar per
la màxima transparència al llarg de tot el procés de
distribució, concessió i verificació posterior. Sigui
com sigui, cal fer notar que la norma reconeix la tasca ingent que suposarà l’auditoria i el control de projectes (ja siguin públics, privats o també en règim
de col·laboració) que es derivin d’aquest pla. I tota
vegada que ens situem davant una forta càrrega de
treball la revisió del qual demana un gran nombre
de recursos humans –que no ho oblidem pas, han de
comptar amb una preparació suficient en una tasca complexa i sense continuïtat en el temps–, és del
tot fonamental que la revisió per part d’organismes
públics consideri, igual com ja s’esdevé en altres
aspectes del pla, la col·laboració públic-privada.
En línia amb els principis de gestió del pla haurien
d’establir-se procediments organitzatius per procurar l’actuació del major nombre possible de firmes
professionals, en lloc de pensar en macrocontractes o bé en dotació de mitjans propis, sense sentit
estructural més enllà de la vigència del pla.
En definitiva, cal que tothom, des de la seva posició i responsabilitat, en prengui consciència: els reptes col·lectius que ens planteja aquesta pandèmia
en diversos àmbits fan necessari que es vetlli per la
transparència, així com per una adequada distribució i control i una assignació eficient d’aquest ingent
volum de recursos. I per les raons aquí exposades
–totes elles tendents al bé comú–, també seria convenient que el col·lectiu de professionals de l’auditoria de comptes pugui aportar el seu valor i la seva
experiència per reeixir en aquest fi.

