
AAggrriiccuullttuurree  
  

CCoommmmoonn  AAggrriiccuullttuurraall  PPoolliiccyy  
EEuurrooppeeaann  aaggrriiccuullttuurree  

��  SSoouurrccee  ooff  wweeaalltthh  aanndd  aa  gguuaarraanntteeee  ooff  sseeccuurriittyy  iinn  EEUU  
��  MMeemmbbeerrss  pprroodduuccee  eennoouugghh  ooff  tthhee  mmaajjoorr  ffoooodd  ttyyppeess  ttoo  ffeeeedd  tthheemmsseellvveess  
��  EEUU  ccrreeaatteess  mmaajjoorr  ppaarrtt  ooff  wwoorrlldd´́ss  mmiillkk,,  bbuutttteerr  aanndd  wwiinnee  pprroodduuccttiioonn  
��  TToo  aacchhiieevvee  hhiigghh  lleevveellss  ooff  eeffffeeccttiivvee  aaggrriiccuullttuurraall  pprroodduuccttiioonn,,  mmeemmbbeerr  ssttaatteess  

hhaavvee  uunnddeerrggoonnee  ttrreemmeennddoouuss  cchhaannggee  iinn  tthheeiirr  ffaarrmmiinngg  pprraaccttiicceess  ==  
��  TThhee  SSeeccoonndd  AAggrriiccuullttuurraall  RReevvoolluuttiioonn  

TThhee  SSeeccoonndd  AAggrriiccuullttuurraall  RReevvoolluuttiioonn  
��  11995500ss  ==  gglloobbaall  ppooppuullaattiioonn  eexxpplloossiioonn  ==>>  hhuuggee  iinnccrreeaassee  iinn  

ddeemmaanndd  ffoorr  ffoooodd  
��  LLaarrggee  iinnvveessttmmeennttss  ((mmaacchhiinneerryy,,  iirrrriiggaattiioonn))  

��  CChheemmiiccaall  iinnppuuttss  ((ffeerrttiilliisseerrss,,  ppeessttiicciiddeess))  

��  BBiiootteecchhnnoollooggyy  ((ggeenneettiiccaallllyy  iimmpprroovveedd  sseeeeddss  aanndd  aanniimmaallss))  

��  hheellppeedd  ffaarrmmss  ttoo  rraaiissee  tthhee  oouuttppuutt  ppeerr  uunniitt  ooff  aa  llaanndd  
��  ==>>  ccoonnttiinnuuoouuss  ggrroowwtthh  ffoorr  nneexxtt  5500  yyrrss..  wwaass  sseeccuurreedd  
��  EEUU  aaggrriiccuullttuurraall  ffeeaattuurreess::  

��  IInnccrreeaassiinngg  ffoooodd  pprroodduuccttiioonn  
��  oofftteenn  ssuurrpplluusseess  

��  DDeecclliinniinngg  ffaarrmmllaanndd  aarreeaa  
��  DDeeccrreeaassiinngg  eemmppllooyymmeenntt  

��  CCoonnttiinnuuaall  ggrroowwtthh  wwaass  eennssuurreedd  mmaaiinnllyy  bbyy    
��  CCoommmmoonn  AAggrriiccuullttuurraall  PPoolliiccyy  

  
CCoommmmoonn  AAggrriiccuullttuurraall  PPoolliiccyy  ((CCAAPP))  

��  AAiimmss::  
��  SSeeccuurree  ffoooodd  ssuupppplliieess  ffoorr  ppooppuullaattiioonn  ((ccoonnssuummeerrss))  aatt  rreeaassoonnaabbllee  pprriicceess  
��  EExxppaanndd  ((iinnccrreeaassee))  aaggrriiccuullttuurraall  oouuttppuutt  
��  IInnccrreeaassee  pprroodduuccttiivviittyy  iinn  aaggrriiccuullttuurree  
��  SSttaabbiilliissee  pprriicceess  ooff  aaggrriiccuullttuurraall  pprroodduuccttss  ((ffaaiirr  mmaarrkkeett  pprriicceess))  
��  SSeeccuurree  ffaarrmm  iinnccoommeess  ––  ttoo  eennssuurree  aa  ffaaiirr  ssttaannddaarrdd  ooff  lliivviinngg  ffoorr  tthhee  

aaggrriiccuullttuurraall  ccoommmmuunniittyy  



CCAAPP  --  ppoossiittiivveess  
��  MMaannaaggiinngg  ffoooodd  pprriicceess  
��  CCoonnttrroolllliinngg  ffoooodd  ssuupppplliieess  
��  OOffffeerriinngg  ggrraannttss  aanndd  ssuubbssiiddiieess  ttoo  ffaarrmmeerrss  
��  PPrrootteeccttiinngg  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  
��  RReedduucciinngg  mmaassss  rruurraall  ddeeppooppuullaattiioonn  
��  SSuuppppoorrttiinngg  mmaarrggiinnaall  ffaarrmmiinngg  
��  EEUU  ==  sseellff--ssuuffffiicciieenntt  iinn::  

��  wwhheeaatt,,  ssuuggaarr,,  bbaarrlleeyy,,  bbuutttteerr,,  bbeeeeff,,  cchheeeessee,,  ffrreesshh  vveeggeettaabblleess,,  cchhiicckkeenn,,  ppoorrkk,,  eeggggss,,  
wwiinnee,,  mmaarrggeerriinnee,,  mmiillkk,,  ppoottaattooeess  

��  ==>>  EEUU’’ss  ffaarrmmeerrss  ==  aammoonngg  tthhee  mmoosstt  pprroodduuccttiivvee  iinn  tthhee  wwoorrlldd  

CCAAPP  --  nneeggaattiivveess  
��  CCoossttss  bbeeccaammee  iinnccrreeaassiinnggllyy  eexxppeennssiivvee  ––  7700%%  ooff  EEUU  bbuuddggeett  vvss..    
��  AAggrriiccuullttuurree  ccoonnttrriibbuutteess  ttoo  EEUU´́ss  GGDDPP  oonnllyy  bbyy  33%%..  
��  MMoorree  ffoooodd  aanndd  ddrriinnkkss  wweerree  pprroodduucceedd  tthhaann  ccoouulldd  bbee  ssoolldd  

��  ee..gg..  ffoooodd  mmoouunnttaaiinnss  aanndd  wwiinnee  llaakkeess  

��  IInnccrreeaasseedd  pprroodduuccttiivviittyy  hhaass  rreessuulltteedd  iinn  sseerriioouuss  eennvviirroonnmmeennttaall  pprroobblleemmss  
((ppoolllluuttiioonn))  

��  ee..gg..  nniittrraatteess,,  ppeessttiicciiddeess  aanndd  aanniimmaall  wwaassttee  ((mmaannuurree))  
��  ee..gg..  ssooiill  eerroossiioonn  ��  rreemmoovviinngg  hheeddggeerroowwss  aanndd  wwooooddllaanndd  

��  MMaannyy  llaannddssccaappeess  ssuuffffeerreedd  
��  ee..gg..  wweettllaannddss,,  mmeeaaddoowwss  

 

��  MMaaiinn  pprroobblleemmss  ooff  CCAAPP::  
��  IInneeffffiicciieennccyy  iinn  ssoommee  mmaarrkkeettss  

��  ii..ee..  wwhheeaatt  oorr  ccoorrnn  pprroodduuccttiioonn  
��  OOvveerrpprroodduuccttiioonn  ooff  aaggrriiccuullttuurraall  pprroodduuccttss  

��  ee..gg..  wwiinnee  llaakkeess  
��  CCoossttss  ffoorr  rruunnnniinngg  CCAAPP  

��  ii..ee..  vveerryy  eexxppeennssiivvee  
��  FFrriiccttiioonn  wwiitthh  ootthheerr  ttrraaddiinngg  nnaattiioonnss  

��  ii..ee..  EEUU  mmeemmbbeerrss  vvss..  UUkkrraaiinnee,,  RRoommaanniiaa,,  eettcc..  
  
��  RReeffoorrmmss::  

��  RReedduuccee  ssuubbssiiddiieess  ffoorr  ffaarrmmeerrss  
��  CCuutt  oouuttppuutt::  sseett--aassiiddee//rreedduuccee  qquuoottaass  
��  EEnnccoouurraaggee  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  

��  ddiiffffeerreenntt  ccrrooppss  ggrroowwnn  
��  PPaayymmeennttss  ffoorr  eennvviirroonnmmeennttaallllyy  eeffffiicciieenntt    mmeetthhooddss  ooff  ffaarrmmiinngg  



RReecceenntt  EEUU  ppoolliicciieess  
��  PPrroodduuccttiioonn  ccoonnttrroollss  

��  ��  iinnccrreeaassiinngg  ddeemmaanndd  ==>>  rreessttrriiccttiinngg  aaggrriiccuullttuurraall  pprroodduuccttiioonn  ==  gguuaarraanntteeeedd  
tthhrreesshhoollddss  oonn  cceerreeaallss  oonnllyy  iiff  ffaarrmmeerrss  pprroodduuccee  ccoommmmooddiittiieess  uupp  ttoo  aa  ssppeecciiffiieedd  
qquuaannttiittyy  

��  IImmppoorrtt  ttaarriiffffss  
��  ==  EEUU  ssuuppppoorrttss  ttrraaddee  wwiitthhiinn  EEuurrooppee  aanndd  mmiinniimmiisseess  iimmppoorrttss  ffrroomm  oouuttssiiddee  ==>>  ttaaxx  oonn  

iimmppoorrtteedd  ffoooodd  ((ffoorrmmeerr  ccoolloonniieess))  
��  SSeett--AAssiiddee  

��  77--1155%%  ooff  aaggrriiccuullttuurraall  llaanndd  wwaass  wwiitthhddrraawwnn  ffrroomm  pprroodduuccttiioonn  vvss..  ffeeww  eennvviirroonnmmeennttaall  
bbeenneeffiittss  

FFaarrmmiinngg  tteerrmmss  
��  MMaarrggiinnaall  ffaarrmmiinngg  ––  wwhheerree  tthhee  pphhyyssiiccaall  ccoonnddiittiioonnss  oonnllyy  jjuusstt  mmaakkee  ffaarrmmiinngg  

eeccoonnoommiiccaallllyy  ppoossssiibbllee  
��  SSuubbssiiddyy  ––  mmoonneeyy  ggiivveenn  ttoo  ffaarrmmeerrss  bbyy  tthhee  EEUU  ttoo  hheellpp  ssttaayy  tthheemm  iinn  bbuussiinneessss,,  ttoo  ssuuppppoorrtt  

tthheemm  ffiinnaanncciiaallllyy  
��  IInntteerrvveennttiioonn  pprriiccee  ––  aa  gguuaarraanntteeeedd  pprriiccee  ggiivveenn  bbyy  tthhee  EEUU  ttoo  tthhee  ffaarrmmeerr  ffoorr  aa  ffaarrmm  

pprroodduucctt  ((ee..gg..  wwhheeaatt))  vvss..  EEUU´́ss  bbuuddggeett  lloossss  
��  SSeett--aassiiddee  ––  wwhheerree  ffaarrmmeerr  iiss  ppaaiidd  ccoommppeennssaattiioonn  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ffoorr  nnoott  uussiinngg  ssoommee  

ooff  hhiiss  llaanndd  ffoorr  aaggrriiccuullttuurraall  ppuurrppoosseess  
��  QQuuoottaa  ––  tthhee  aammoouunntt  ooff  ffaarrmm  pprroodduucctt  tthhaatt  aann  iinnddiivviidduuaall  ffaarrmmeerr  iiss  aalllloowweedd  ttoo  pprroodduuccee  

((ee..gg..  oonn  mmiillkk  pprroodduuccttiioonn))  
��  DDiivveerrssiiffiiccaattiioonn  ––  vvaarriieettyy  ooff  ffaarrmmiinngg  aanndd  nnoonn--ffaarrmmiinngg  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  ffaarrmmeerrss  uussee  iinn  

oorrddeerr  ttoo  mmaakkee  aa  pprrooffiitt  

  
EEnnvviirroonnmmeennttaall  iissssuueess  

��  RReemmoovvaall  ooff  hheeddggeerroowwss  
��  FFaarrmmeerrss  rreemmoovveedd  hheeddggeerroowwss  aanndd  ttrreeeess  ttoo  ccrreeaattee  llaarrggeerr  ffiieellddss  ==>>  

��  iinnccrreeaasseedd  ssooiill  eerroossiioonn  ffrroomm  wwiinndd  aanndd  rruunnnniinngg  wwaatteerr  ��  hheeddggeess  ==  wwiinndd--bbrreeaakkss,,  
nnaattuurraall  hhaabbiittaatt  ooff  bbiirrddss,,  iinnsseeccttss  aanndd  aanniimmaallss  

��  NNoowwaaddaayyss  ffaarrmmeerrss    
  hhaavvee  rreevveerrsseedd  tthheeiirr  aaccttiioonnss  ––    
  ttrriimmmmiinngg  tthheeiirr  hheeddggeerroowwss  ==>>  

��  eennccoouurraaggee  wwiillddlliiffee  ttoo  fflloouurriisshh  
  ((rreessttoorree,,  rreeggeenneerraattee))  

  
��  DDrraaiinnaaggee  ooff  wweettllaannddss  

��  ttoo  ccrreeaattee  nneeww  ffaarrmmllaanndd  
��  WWeettllaannddss  ==  ttrraannssiittiioonn  zzoonneess  bbeettwweeeenn  llaanndd  aanndd  sseeaa  wwhheerree  tthhee  ssooiill  iiss  ffrreeqquueennttllyy  wwaatteerrllooggggeedd,,  

wwaatteerr  iiss  oonn  oorr  nneeaarr  tthhee  ssuurrffaaccee  

��  ==>>  ddiissaasstteerroouuss  eeffffeecctt  uuppoonn  llooccaall  wwiillddlliiffee  



��  ee..gg..  ddeessttrrooyyeedd  ttiiddaall  ssaanndd  ffllaattss  ––  ffoorrmmeerr  bbrreeeeddiinngg  aanndd  ffeeeeddiinngg  ggrroouunnddss  ffoorr  
mmaannyy  ssppeecciieess  

��  WWeettllaanndd  ddrraaiinnaaggee  hhaass  bbeeeenn  hhaalltteedd  bbyy  llaaww  ––  wweettllaanndd  ccoonnsseerrvvaattiioonn  
ssiitteess  wwiitthh  aaiimm  ttoo  rreeccoovveerr  

  
��  SSooiill  eerroossiioonn  

��  PPrroocceessss  tthhaatt  ccaann  ddaammaaggee  ffaarrmmllaanndd  bbeeyyoonndd  rreeppaaiirr  aanndd  iiss  vveerryy  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  
rreevveerrssee  

��  HHaarrmmffuull  aaccttiivviittiieess::  
��  OOvveerrccuullttiivvaattiioonn  ooff  llaanndd  aanndd  mmoonnooccuullttuurree  ((11  ttyyppee  ooff  ccrroopp))  ccaann  iimmppoovveerriisshh  tthhee  

ssooiill  
��  PPlloouugghhiinngg  uupp  aanndd  ddoowwnn  hhiillllssiiddeess  ((ddoowwnnssllooppeess))  ddeeccrreeaasseess  ssooiill  ffeerrttiilliittyy  aanndd  

ssuurrffaaccee  rruunn--ooffff  
��  OOvveerrggrraazziinngg  eexxppoosseess  llaanndd  ttoo  wwiinndd  aanndd  wwaatteerr  eerroossiioonn  
��  IIrrrriiggaattiioonn  ((wwiitthhoouutt  aaddeeqquuaattee  ddrraaiinnaaggee))  ccaann  ccaauussee  ssaalliinniittyy  ((ssaalltt  wwaatteerr))  aanndd  

wwaatteerrllooggggiinngg  

  
��  CChheemmiiccaall  ppoolllluuttiioonn  

��  IInnccrreeaassiinngg  uussee  ooff  cchheemmiiccaall  ffeerrttiilliisseerrss,,  aanniimmaall  wwaassttee  aanndd  ppeessttiicciiddeess  
rreeaacchheedd  rriivveerrss  aanndd  ppuubblliicc  wwaatteerr  ssuupppplliieess  

��  EEaacchh  yyeeaarr  ==  220000,,000000  ppeeooppllee  ddiiee  ffrroomm  ppeessttiicciiddee  ppooiissoonniinngg  
��  UUKK,,  11999955  ==  11..55  mmiilllliioonn  ppeeooppllee  wweerree  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  ccoonnttaammiinnaatteedd  bbyy  nniittrraattee  ffeerrttiilliisseerrss  
��  bblluuee  bbaabbyy  ssyynnddrroommee,,  ggaassttrriicc  ccaanncceerr  aanndd  bbiirrtthh  ddeeffeeccttss  

��  AAllggaall  bblloooommiinngg  ==  ooxxyyggeenn  ssttaarrvvaattiioonn,,  ddeecclliinniinngg  bbiiooddiivveerrssiittyy  ––  iinn  ppoooorrllyy  
cciirrccuullaattiinngg  wwaatteerrss  

��  DDeenniittrriiffiiccaattiioonn  ooff  wwaatteerr  iiss  vveerryy  eexxppeennssiivvee  

  
KKeeyywwoorrddss  

��  CCAAPP,,  TThhee  SSeeccoonndd  AAggrriiccuullttuurraall  RReevvoolluuttiioonn,,  gglloobbaall  ppooppuullaattiioonn  eexxpplloossiioonn,,  
ccoonnttiinnuuaall//ccoonnttiinnuuoouuss  ggrroowwtthh,,  ffoooodd  ssuupppplliieess,,  ffaarrmm  iinnccoommeess,,  sseeccuurree//ssttaabbiilliissee  pprriicceess,,  
ggrraannttss  aanndd  ssuubbssiiddiieess,,    

��  eennvviirroonnmmeenntt,,  sseellff--ssuuffffiicciieenntt,,  mmaarrggiinnaall  ffaarrmmiinngg,,  iinneeffffiicciieennccyy,,  oovveerrpprroodduuccttiioonn,,  qquuoottaa,,  
ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn,,  rreessttrriiccttiioonn,,  sseett--aassiiddee,,  ttaarriiffffss,,  eennvviirroonnmmeennttaall  bbeenneeffiittss  

��  nniittrraatteess,,  ppeessttiicciiddeess,,  aanniimmaall  wwaassttee  ((mmaannuurree)),,  ssooiill  eerroossiioonn,,  hheeddggeerrooww,,  wwooooddllaanndd,,  rraappee  
sseeeedd  

��  wwiillddlliiffee//wweettllaanndd  ccoonnsseerrvvaattiioonn,,  ddrraaiinnaaggee,,  cchheemmiiccaall  ppoolllluuttiioonn,,  oovveerrccuullttiivvaattiioonn,,  
oovveerrggrraazziinngg,,  mmoonnooccuullttuurree,,  aallggaall  ggrroowwtthh,,  ddeenniittrriiffiiccaattiioonn  

 


