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Krisi aitzineko testu bat erditu 
digute hiru urteko eztabaidatik, 
orain arteko Nekazaritza Politika 
Bateratuaren (NPB) azal eta mami 

berekin. COVID-19 osagarri krisitik 
eta agerian utzi dizkigun nekazaritza 
dependentzietatik irakaspenik ez dute 
atera 27 estatuek. Zer arrakala alimalea 
Green Deal eta biharko NPBaren artean! 
Herritarrek hautaturiko instantzia bakarra 
den Parlamentuak pisu gutxi izan du 
erabakian”, irakurri dezakegu laborantza 
herrikoiaren alde dabilen Confédération 
Paysanne sindikatuak plazaraturiko 
a g i r i a n .  2 0 2 3 - 2 0 2 7  u r t e e t a ra ko 
NPBaren norabideak, helburuak eta 
bideak finkatzen dituen erreformaz ari 
da, Europako Laborantza Ministroen 
Kontseiluak, Europako Parlamentuak eta 
Europako Batzordeak ekainaren 25ean 
onartutakoaz.

Akordioa ez zen aitzinetik irabazia, 
Pa r l a m e n t u a r e n  e t a  M i n i s t r o e n 
Kontseiluaren artean desadostasunak 
zirelako nagusi.  Batak –Europako 
Parlamentuak– ingurumenaren errespetu 
handiagoan eta klima larrialdia mugatzeko 
helburuarekin osatu nahi zuen erreforma, 
eta besteak –Laborantza Ministroen 

Kontseiluak– ez zuen orain arteko logika 
industrialarekin mozteko gogo eta 
ausardia nahiko erakusten.

Hitzak berdez tindatzea erraza 
izanki, teorian denak dira ados errateko 
klima larrialdia mugatu beharra dela 
eta ingurumenaren errespetuan doan 
proiektu politiko batekin aitzina egin 
behar duela Europar Batasunak. Baina, 
hitzetatik haratago joan behar denean, 
hots,  helburua betetzeko erabaki 
politikoak finkatzerakoan, uzkurdura da 
nagusi, berez, helburuak neurri ausartak 
eta aldaketak eskatzen dituelako. NPBaren 
erreformari dagokionez horretan zihoan 
soka-tira: edo orain artekoa baino 
ekologikoagoa izanen den laborantza 
proiektu bat marrazten zuten –sozialki 
ere, zuzenagoa izanen litzatekeena–, 
edo nagusiki nekazaritza industriala 
sostengatuko duen politika bateratuarekin 
segitzen zuten.

Iazko urrian adostu zuten NPBaren 
erreforma Europako 27 laborantza 
ministroek, zazpi urterako 336 bilioi 
euroko aurrekontuarekin, baina Europako 
Parlamentuarekin helburuak eta neurriak 
ezin adostuta zebiltzan. Hainbeste, zein 
eta maiatzaren 28an moztu zituzten 

negoziazioak, gainditu ezinezko puntuek 
horretara beharturik: “Funtsezko gai anitz 
ebatzi gabe ditugu oraindik, elkarrizketen 
atzeratzea erabaki dugu”. 27 estatuek 
esku artean dute 2019an aurkezturiko 
Green Deal edo Itun Berdea, zeinetan 
2050erako karbono-neutralitatea 
lortzeko konpromisoa harturik duten. 
Green Deal-a greenwashing-a [“garbiketa 
berdea”] ez bihurtzeko gisan, bai ala bai 
NPBan txertatu behar dute helburua, 
hasteko, Europar Batasunaren berotegi 
efektuko gas isurketen %12 laborantzatik 
datorrelako. Hilabete baten buruan berriz 
bildurik, ados jarri dira azkenean. 

Benoit Biteau eurodiputatu ekologistak 
honela baloratzen du akordioa: “Erreforma 
bidegabea, klimatikoki kaltegarria eta 
biodibertsitaterako arriskutsua” . Hain 
zuzen, testuak ez du laborantza eredu 
aldaketara behartzen, oraindik ere 
segitzen du nagusiki sistema industriala 
sostengatzen. 1957an abiatu zuten 
nekazaritzarentzako politika bateratua, 
garaiko erronkei erantzuteko gisan eredu 
produktibista bultzatuz, eta erreformaz 
erreforma, norabidez ez dute aldatu, 
alderantziz, logika intentsiboa akuilatu eta 
indartu besterik ez dute egin. 

  JENOFA BERHOKOIRIGOIN

Industrialak satisfos eta 
laborari ttipiak kezkaturik 
utzi ditu adosturiko NPBak

EUROPAKO NEKAZARITZA POLITIKA BATERATUA

Eztabaida gogorren ondotik, ekainaren 25ean adostu dute 2023-2027 urteentzako 
Europako Nekazaritza Politika Bateratua, Europako Parlamentuaren, Laborantza 
Ministroen Kontseiluaren eta Europako Batzordearen artean. Klima larrialdiari 

aurre egiteko edo behintzat hau mugatzeko tresna izatea espero zuten anitzek, 
baina azkenean ez da horrelakoa izanen. Orain arteko logika berarekin segituko du 
Europar Batasunak, nagusiki nekazaritza industriala lagunduz, eta ingurumenaren 

eta laborarien alde dihoan laborantza herrikoia bigarren mailan utziz,  
sostengu eskasegiarekin.



Uztailak 11, 2021

LABORANTZA І 29

2021-2027 urteetarako aurrekontuko 
%75 –258 bilioi euro– dira zuzenean 
laborariei banatuko, eta banaketa 
bideratzeko irizpideei dagokionez, 
aldaketa drastikorik ez da gertatu. Orain 
arte bezala lur edo azienda kantitatearen 
arabera banatuko dituzte dirulaguntzak:  
zenbat eta handiagoa izan, orduan 
eta dirulaguntza gehiago jasoko dira 
Europatik. 

Horra hemen puntuz puntu 2027 arte 
adosturiko politikaren nondik-norakoak:

LOGIKA BEREAN SEGITUZ: 
TAMAINAREN ARABERA JOKATUZ
“Zalantzan jarri behar da hektareako 
laguntzaren printzipioa (NPBren baitan, 
etxalde batek zenbat eta hektarea gehiago 
izan, orduan eta laguntza handiagoa 
jasotzen du) –dio Aurélie Catallo Bestelako 
NPB Baten Alde plataformako kideak–. 
Zeren izenean handitasunak ordainketa 
handiagoak justifikatuko lituzke? Jakinik 
ikerketek argi uzten digutela etxaldea 
zenbat eta handiagoa izan orduan eta 
kaltegarriagoa dela ingurumenarentzat, 
eta orduan eta lanpostu gutxiago sortzen 
dituela hektareako”. Kontua da adosturiko 
testuari segi, logika honekin ez duela 
moztu Europar Batasunak.

Badira ordea, berritasun zenbait, 
bestelako eredua sostengatzeko asmoz 
hartutakoak, baina ez dira nagusitzen.

BERRITASUNA: EKO-ERREGIMENAK 
Ingurumenaren errespetuan dabiltzan 
laborariei banaturiko primak dira “eko-
erregimenak”, erreforma honek dakarren 
berritasun nagusia. Honi buruz izan 
dituzte eztabaidarik beroenak, zuzenean 
banatu laguntzetan eko-erregimenei 
bideraturiko proportzioa zenbatekoa 
izan behar zen ezin adostuz zebiltzala. 
Gutienez %30 ordezkatzea eskatzen zuten 
eurodiputatuek; estatuek aldiz %25eko 
muga eskatzen zuten, bi urteko trantsizio-
epearekin,  zeinetan ez l iratekeen 
proportzio hau errespetatzera behartuak 
izanen. Estatuen nahiari segi finkatu dute 
neurria: aurrekontuaren %25 bideratuko 
zaie eko-erregimenei –horretarako 
eskaerarik ez baldin bada, %20 2023 eta 
2024 urteetan–.

B a i n a  z e n b a t  b i d e r a t z e n  d e n 
b e z a i n  ga r ra n t z i t s u a  d a  i ku s te a 
zertara bideratzen den... Laborantza 
e k o l o g i k o a n  d a b i l t z a n e k  k e z k a 
adierazi  zuten,  testuaren arabera 
“ingurumenarentzako balio handiko” 
proiektuak direlako sostengatuko. 
Irizpide malgu batzuei segi banatuko 
dira eta ekoizpen ekologikoan ez 
direnek ere jasotzen ahalko dituzte, 
beste behin ere laguntza gutxien 
duena sostengu gutxirekin utziz . 
Adibidez ,  Frantziako Laborantza 
m i n i s t r o a k  j a k i t e r a  e m a n  z u e n 

Frantziako Estatuko laborarien %80-
%85ak eskuratzen ahalko zituela eko-
erregimenak. Eredu herrikoian eta 
iraunkorrean dabiltzanak Frantzian 
ez dira hainbeste... hori horrela, argi 
g e l d i t z e n  d a  e re d u  i n te n t s i b o a n 
dabiltzanei ere banatuko liratezkeela.

LANDA-ERROTAZIOAK 
Eztabaidari hurbiletik begiratuz gero, 
ohartzen gara ingurumenaren alde 
doazen neurriek dutela erresistentzia 
gehien sortu.  Hauen artean dugu 
erreformak eskatzen duen landa-
e r ro t a z i o e n a  e d o  b i o a n i z t a s u n a 
l a g u n t z e ko  a s m o z  l a n d a  b a t z u k 
landu gabe uzteko betebeharrarena. 
Laborantzako lurren %4 eta %7 artean 
landu gabe atxiki beharko dituzte 
(salbuespenak izanki hamar hektarea 
baino gutxiagoko baserrientzat).

BIGARREN ZUTABEAN %35 
INGURUMENAREN ALDE
Bitan banatua da NPBa: batetik “lehen 
zutabea” laborariei bideratu dirulaguntzei 
dagokiona, eta bestetik, “bigarren 
zutabea” landa eremuaren garapenaren 
alde doana. Bigarren honi bideratua zaio 
aurrekontuaren %25, eta adosturiko 
testuan agertzen da dirutza honen %35 
ingurumenaren aldeko egitasmoei 
bideratu beharko zaiela. 

ELB

MOBILIZAZIOA BAIONAN. Bestelako NPB baten alde elkartu ziren suprefetura aitzinean, ELB sindikatuak eta BLE elkarteak deiturik.
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ÑABARDURA: “BIDERATU” 
BEHARREAN, “BEGIRATU”
Green Deal edo Itun Berdea gauzatu 
ahal izateko tresna garrantzitsua izan 
behar luke NPBak. Tartean, itunean 
zerrendaturiko hainbat helburu sektore 
honi buruzkoak direlako: pestizidak eta 
antibiotikak 2030erako %50az gutxitzea 
eta ongailuak %20az, baita laborantza 
lurren %25 eredu biologikora bideratzea 
ere. Kontua da, ez dutela erronka hauek 
gainditzeko determinazioarekin osatu 
erreforma. Estatuen nekazaritza politikak 
helburu horien araberakoak ote diren 
“begiratu” beharko du Europar Batasunak, 
ezertara “behartu” gabe.

“Araudi-esparrua eta ingurumenaren 
alde doazen arauak ahulegiak izateak 
eta ingurumenari dagokionez helburu 
kuanti tat iborik  ez  izateak dakar 
zuzeneko dirulaguntzen hiru laurdenak 
eredu intentsibora banatuko direla, 
inolako baldintza ekologikorik galdetu 
gabe”, Ingurumenaren Europako Bulegoa 
izeneko elkarteak gaitzesten duenez. 
Hots, orain arteko tendentziarekin 
segitzea dakar erreformak: “Akordio 
honek statu quo egoera atxikitzen du, 
eredu industrialari bideratu laguntza 
hondoragarriarekin segitzea dakar. Ez 
gaituzue engainatuko, greenwashing-
az ohartzen gara”, dio bere aldetik 
Greenpeacek.

Dirulaguntzen banaketarako irizpideak 
ez direino kontrako zentzura bideratzen, 
ez da NPB “berderik” sortuko. “Laborantza 
industrial berdea” esamoldea oximoron 
bat delako... Baina ingurumenaz gain, 
sektorearen geroa ere da jokoan, laborari 
eta etxaldeak modu kezkagarrian 
desagertuz doazelako: hamar urtez 4,2 
milioi etxalde ttipi desagertu dira Europan, 
zehazkiago baserrien %25a. Beste behin 
ere, erreforma honetan ez da arazo hau 
serioski hartua izan, handienak dituelako 
sostengatzen. 

BATASUNA AHULDUZ, ESTATUEI 
ERABAKIMEN GEROZ ETA GEHIAGO
Onerako ala txarrerako, 27 estatuek 
geroz eta erabakimen gehiago dute, eta 
nekazaritzarentzako politika bateratuak 
geroz eta gutxiago du batasunetik. Nahiz 
eta helburu orokorrak Europa mailan 
adostu, ondotik hauen gauzapenerako 
bideak finkatzeko erabakimena geroz eta 
gehiago estatuen esku uzten du Europako 
Batzarrak. Adibidez, eko-erregimenei 
buruzko irizpideak estatuka finkatuko 
dituzte. Ikusteke dugu beraz orain estatuka 
nola bideratuko duten NPBa. 
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NPBaren erreforma honi buruzko 
ELBren irakurketa zein da?
Adostasun honekin koadroa markatu 
dute eta orain estatuei dagokie 
norabidea zehaztea.  Maleruski, 
finkatu koadroak ez du orain artekoa 
biziki aldatuko. Egundaino erran 
duguna da ez dela bidezko diru 
banaketarik: bakar batzuengana 
doa dirulaguntzen alimaleko zama. 
Frantzian adibidez laguntzen %80a 
laborarien %20ak du errezibitzen. 
O n g i  i z a n e n  z e n  E u r o p a k 
koadro justuago bat eman balu, 
dirulaguntzak hobeki banatuz, baina 
ez da halakorik gertatu. NPBak hiru 
ardatzetan beharko zuen hobetu: 
sozialki, laborantza biziarazten eta 
laborantzaz bizi direnak gehiago eta 
hobeki kontutan hartu; ekonomikoki, 
bestelako eredu bat garatu; eta 
bistan da, ingurumenari dagokionez 
ekologikoagoa bihurtu. Hiru ardatz 
horietan ez da aldaketarik sendi, 
kasik erran daiteke orain artekoaren 
jarraipena dela. 

Bakar horiek handienak izanki. 
Zenbat eta lur eta kabala gehiago 
u k a n ,  o r d u a n  e t a  l a g u n t z a 

gehiago duzu. Hori horrela, NPB 
“ b e r d e a g o r i k ”  e z  d a  p o s i b l e . 
Laguntzak beste gisaz banatuak 
bal ira ,  anitz  gauza egiten ahal 
l i ra te ke !  Eu ro p a n ,  l a b o ra n t z a 
saila biziki sostengatua da, baina 
maleruski arrunt gaizki lagundua da. 
Horregatik ditugu gaur bizi ditugun 
kalte guztiak. Baina ez dezagun 
gorde: hau nahikeria politiko bat da.

Lobbyak ere hor direlako.
Bistan da. NPBaren lehen irabazlea 
agroindustria dela onarturik dute 
aspaldian begirale anitzek.

Orduan orain estatuka jokatuko da 
afera.
Laborantza Ministerioan presioa 
eginen dugu, lehenik eta behin etxalde 
ttipientzat laguntza hobeak lortzeko. 
“Ingurumenarentzat balio handiko” 
ziurtagiria ere hor da. Izen biziki 
ederra du, hori bai, baina maleruski 
edozer gauza sar dezakete barnean. 
Izuarazten gaitu, biziki kaltegarria 
izan daitekeelako eredu biologikoan 
dabiltzan laborarientzat ,  baina 
orokorkiago ingurumenarentzat eta 
jendarte osoarentzat. 

“Finkatu koadroak ez du  
orain artekoa biziki aldatuko”

Jean-Paul Duhalde (ELBko kidea)
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