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COMUNICAT LAPAR  

 

 

Marți, 28 martie, delegația membrilor Ligii Asociațiilor Producătorilor 

Agricoli din România (LAPAR), a făcut o deplasare în capitala Belgiei pentru a 

participat la cea de-a X-a ediție a ”Forumului privind Viitorul Agriculturii ”, 

conferință ce a avut loc la centrul de conferințe ”The Square”, amplasat în centrul 

Bruxelles.  

 

Evenimentul care urmărește an de an dezvoltarea continuă a politicilor 

agricole și de mediu la nivel național și european este organizat de către 

Organizația Europeană a Proprietarilor de Teren (ELO), organizație unde LAPAR 

este membră,  în parteneriat cu compania Syngenta. 

 

Printre invitații de marcă a ”Forumului privind Viitorul Agriculturii 2017” 

s-au numărat Kofi Annan, Fondatorul și Președintele Fundației Kofi Annan, cel 

de-al șaptelea Secretar General al Națiunilor Unite (1997-2006), Laureat al 

Premiului Nobel pentru Pace,  Phil Hogan, comisar european pentru Agricultură și 

Dezvoltare Rurală și Jyrki Katainen, vicepreședinte pentru locuri de muncă, 

creștere economică, investiții și competitivitate, Comisia Europeană.  

 

”Creșterea populației la nivel mondial și creșterea prosperității ar 

putea crește cererea de alimente cu 50% până în 2050. Dar granițele noastre 

planetare și-au atins deja limitele lor. Terenuri și resursele de apă dulce, 

însăși baza producției noastre de alimente, sunt sub stres și oceanele, 

pădurile, și alte ecosisteme sunt degradate, la o scară fără precedent. 

Conflictele de resurse și efectele devastatoare ale riscului schimbărilor 

climatice împing milioane de oameni în sărăcie și foame. Și, ca întotdeauna, 

lumea cea mai săracă este cea care suferă cel mai mult. Vedem acest lucru 

acum în Yemen, Sudanul de Sud, Somalia și Nigeria de Nord, unde mai mult 

de 20 de milioane de oameni sunt în nevoie disperată de asistență 

alimentară”, a declarat Kofi Annan, Fondatorul și Președintele Fundației 

Kofi Annan, cel de-al șaptelea Secretar General al Națiunilor Unite (1997-

2006), Laureat al Premiului Nobel pentru Pace.  

 



 

 

Obiectivele de Dezvoltare durabilă ONU (Sustainable Development Goals, SDGs) așa cum 

sunt definite în agenda 2030 a Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă împreună cu Acordul de 

la Paris privind Schimbările Climatice COP21 stabilesc calendarul dezvoltării durabile pentru 

viitor. Cu toate acestea, implementarea calendarului rămâne principala provocare și reprezintă calea 

succesului în atingerea obiectivelor stabilite. Astfel, în contextul acestor Acorduri internaționale 

importante, temele de discuție ale ”Forumul privind Viitorul Agriculturii 2017” s-au concentrat 

asupra modului în care Obiectivele de Dezvoltare durabilă ONU încep să fie aplicate în practică și 

ce impact au acestea deja în Europa și în lume.  

 

Evenimentul din acest an dedicat identificării acelor măsuri necesare pentru dezvoltare 

durabilă a marcat și câteva elemente de noutate, printre care și mesajul video transmis de Papa 

Francisc pentru fermieri.  

 

”Odată am auzit ceva frumos: pământul nu este o moștenire pe care am primit-o de la 

părinții noștri ci o îndatorire pe care copiii noștri ne-au dat-o pentru ca noi să îl conservăm și 

dezvoltăm pentru ei. În mod paradoxal, agricultura nu mai este considerată un sector primar al 

economiei și totuși continuă să fie importantă pentru politicile de dezvoltare și pentru abordarea 

siguranței alimentare și problemele din viața comunității rurale. Într-adevăr nu există omenire fără 

cultivarea pământului, nu există viață bună fără mâncarea care se produce pentru bărbații și femeile 

de pe fiecare continent. Prin urmare, agricultura își arată rolul central. Opera celor care cultivă 

pământul, dedicând cu generozitate timp și energie, pare a fi o adevărată vocație, merită să devină 

recunoscută și adecvat valorificată și în politici economice concrete. Pământul ne-a fost încredințat 

pentru că poate fi ca o mamă pentru noi capabilă să ne oferă cât avem nevoie fiecare pentru a trăi. 

Este mâncare pentru toți dar nu toți pot mânca, în timp ce risipa, consumul excesiv și folosirea 

alimentelor în alte scopuri au fost mereu sub ochii noștri. Acesta este paradoxul! În fața acestor 

întrebări, lansez un apel și o propunere. Apelul este acela de a redescoperi dragostea pentru pământ, 

ca și ”mamă” –ar fi spus Sfântul Francisc- , din care suntem făcuți și la care suntem chemați în mod 

constant să ne întoarcem. Și de aici apare și propunerea: să protejăm pământul făcând o alianță cu el 

ca să poată fi în continuare, așa cum vrea Dumnezeu, o sursă de viață pentru întreaga familie 

umană”, a fost mesajul emoționant al Papei. 

 

Un lucru de remarcat a fost acela că, în cadrul mesajul video al Papei au fost inserate 

și imagini cu tarabele de legume ale țăranilor din piețele românești. 

 

 



 

 

În 2017, ”Forumul privind Viitorul Agriculturii” a marcat al zecelea an reînnoindu-și 

angajamentul de a cataliza și a urmări idei care să susțină sustenabilitatea în cadrul lanțului 

valoric alimentar, de la fermă la farfurie. Printre subiectele de maxim interes abordate în cadrul 

forumului se numără: importanța agriculturii pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă;	

impactul obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU privind elaborarea politicilor care să permită 

schimbarea. De asemenea, dezbaterile din cadrul evenimentului și-au propus să găsească răspuns la 

următoarele întrebări: Este politica agricolă comună (PAC) pregătită să răspundă provocărilor 

legate de dezvoltarea sustenabilă?; Tranziția durabilă a lanțului alimentar: cum să 

transforme provocările în oportunități? 

 

Printre concluziile generale ale ”Forumului pentru Viitorul Agriculturii” se numără 

reducerea amprentei climatice a agriculturii și trecerea către surse regenerabile de energie, 

acțiune ce ajută fermierii să evite, pe de o parte catastrofe climatice, iar pe de altă parte 

creează noi oportunități pentru investiții, creștere economică și ocuparea forței de muncă. În 

același timp, trebuie consolidată rezistența agricultorilor la șocurile legate de climă, inclusiv prin 

intermediul sistemelor informatice meteorologice și de programe de asigurare a culturilor. Nu poate 

exista o dezvoltare pe termen lung fără pace și securitate. Și nici o societate nu poate prospera mult 

timp fără respectarea statului de drept și a drepturilor omului. Așa că îndemnul celor care au vorbit 

în cadrul forumului organizat în Capitala Belgiei, îi îndeamnă, pe cei implicați direct în procesul 

de producție, să gândească obținerea unui aliment sigur și durabil.  

 

 

 

Cu stima, 

Director executiv 

Eugenia Dragnea 

 

 
Despe LAPAR	

Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) este o federaţie naţională, înfiinţată în 
anul 2001 în scopul de a apara interesele producătorilor agricoli, stabilite prin hotărâri proprii şi ale 
organizaţiilor profesionale componente, în relaţiile cu organele administraţiei centrale, cu alte 
asociaţii şi federaţii, interne şi internationale, gestionare de politici şi programe pentru agricultură, 
fonduri destinate activitătii din agricultură şi alte asemenea. Este formată din Asociaţii ale 
Producătorilor Agricoli (APA) şi  societăţii comerciale care exploatează teren agricol. LAPAR este 
membra fondator OIPA.  

LAPAR este membra ELO, Asociaţia Europeană a Proprietarilor de Terenuri. 

	


