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Komunikat prasowy
Rolnictwo priorytetem w
Parlamentu Europejskiego

nowej

kad encji

Copa i Cogeca pragną pogratulować p. Davidovi Sassoliemu wyboru na
przewod niczącego Parlamentu Europejskiego oraz z rad ością przyjmują
informację o zwiększonej liczbie miejsc w Komisji d s. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich z 46 do 48.

Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa i Cogeca, w ramach komentarza w sprawie
wyboru nowego przewodniczącego PE powiedział, że „naszym zdaniem to dowód na to, że
dla Parlamentu Europejskiego tematy, którymi zajmowano się w tej Komisji mają
strategiczne znaczenie. Mamy nadzieję, że nowo wybrani posłowie będą współpracować, by
europejskie rolnictwo było coraz bardziej konkurencyjne i zrównoważone. Z zadowoleniem
przyjęliśmy także wiadomość, że znaczna liczba członków Komisji ma gruntowną wiedzę na
temat rolnictwa - niektórzy z nich sami b yli kiedyś rolnikami lub agronomami alb o nab yli
doświadczenia poprzez angażowanie się w działania związków zawodowych, działania
polityczne lub osobiste.
Copa i Cogeca cieszą się również, że znaczna częś ć członków COM AGRI z poprzedniej
kadencji została wybrana ponownie, co pozwoli na kontynuacje prac, począwszy od decyzji
dotyczących przyszłej WPR. W sprawie reformy WPR posłowie do PE muszą koniecznie
korzystać z pracy swoich poprzedników, a opracowując własne propozycje wniosków,
powinni opierać się na wynikach głosowania Komisji AGRI PE, które odbyło się w
kwietniu 2019 r. W tym kontekś cie COM AGRI powinna być wiodącą komisją w
opracowywaniu polityki rolnej oraz polityki rozwoju obszarów wiejskich, a także utrzymać
swoją strategiczną odpowiedzialnoś ć. Należy wzmacniać rolę i odpowiedzialnoś ć Komisji,
by w Parlamencie Europejskim usprawniać koordynację polityk UE, które mają wpływ na
rolników i spółdzielnie rolnicze.
Ponadto wiele ważnych spraw dla rolnictwa będzie zależeć od tego, czy posłowie do PE
umieli zdecydowanie zabrać głos przeciw niedawno zawartej dwustronnej umowie o
wolnym handlu między UE a Mercosurem, która będzie brzemienna w skutkach dla całego
sektora rolnego.
Ufamy, że ambicje przyszłego Parlamentu względem europejskiego rolnictwa pokażą siłę
projektu, jakim jest Unia Europejska oraz jedności państw członkowskich.
Mamy również nadzieję kontynuować konstruktywną współpracę z innymi Komisjami, np.
ds. handlu międzynarodowego, ś rodowiska, zdrowia publicznego czy bezpieczeństwa
żywnoś ci. Działania tych Komisji są niezbędne dla europejskiego sektora rolnego.
Odgrywają one kluczową rolę w utrzymywaniu europejskich wysokich norm oraz
promowaniu zrównoważonego łańcucha dostaw żywności. Co więcej, przyczyniają się one
do chronienia europejskiego modelu produkcji rolnej w czasach, gdy na ten sektor
wywierana jest ogromna presja.
Copa - Cogeca | Europejscy rolnicy Europejskie Spółdzielnie Rolnicze 61, Rue de Trèves | B - 1040 Bruksela | www.copa-cogeca.eu
Numer rejestru służącego przejrzystości UE | Copa 44856881231-49 | Cogeca 09586631237-74

Zachęcamy też, by wszyscy posłowie do PE zainteresowani priorytetami europejskiego
sektora rolnego odwiedzali naszą stronę internetową poświęconą temu tematowi.
www.wefarm4.eu.
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