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Komunikat prasowy
Ostateczne odliczanie do WPR - członkowie do Parlamentu muszą
spojrzeć na szerszy obraz i skupić się na pilnych potrzebach rolników i
spółdzielni rolniczych
W obliczu coraz większych niepewności w związku z Brexitem, kryzysem COVID-19
i skutkami zmiany klimatu, sprawne podjęcie decyzji odnośnie WPR w następnym
tygodniu ma ogromne znaczenie. Rolnicy i ich spółdzielnie oczekują, że decydenci
UE jasno określą czego powinni się oni spodziewać po następnej WPR. Biorąc pod
uwagę obecną sytuację społeczno-gospodarczą, nie jest to luksus a
konieczność! Tak jak 76% obywateli UE, Copa-Cogeca uważa, że z WPR powinni
skorzystać nie tylko rolnicy, ale i wszyscy obywatele1.
W związku ze zbliżającą się serią kluczowych głosowań nad WPR, członkowie Copa i Cogeca chcą
ponownie potwierdzić, że WPR to opowieść o sukcesie UE. Nawet w czasach kryzysu pozwala
ona zapewnić konsumentom bezpieczną i przystępną cenowo żywność. Jest to fakt, którego nie
należy brać za pewnik. Według ostatniego badania europejskiego barometru jest to również fakt,
który pozostaje jasny dla obywateli. Rolnicy są gotowi podjąć środki klimatyczne i
środowiskowe, jeżeli jednak będą one oparte na pragmatycznych, dobrowolnych i odpowiednio
sfinansowanych narzędziach. Żywność jest dla nas zbyt ważna. by z nią eksperymentować.
Rolnictwo to nie ideologia, ale konkretne kroki i działania dostosowawcze podejmowane przez
rolników w terenie.
Przewodnicząca Copa Christiane Lambert zaznaczyła: „w poniedziałek spotkamy się z niemiecką
Prezydencją Rady i jeszcze raz podkreślę jak ważne jest wspólne podejście, aby rozpocząć
rozmowy trójstronne na temat WPR tak szybko, jak to możliwe. Miało miejsce zbyt wiele
opóźnień, co z punktu widzenia większości rolników UE nie jest zrozumiałe, jako że muszą
obecnie działać w warunkach niepewności. Niech WPR nie będzie mieczem Damoklesa
wiszącym nad naszymi głowami. Obecna propozycja nie jest idealna, ale jest najlepszym
kompromisem jaki możemy w tym momencie osiągnąć. W tym zakresie z zadowoleniem
przyjmuje również pracę wykonaną przez sprawozdawców w Parlamencie i przez Prezydencję
niemiecką.
Przewodniczący Cogeca, Ramon Armengol, który również bierze udział w spotkaniu Rady w
poniedziałek dodał: „Przyszła WPR powinna poważnie rozważyć kwestię kolejnych inwestycji
w rolnictwo oraz innowacji, potrzebnych do tworzenia europejskiej przyszłości. Organizacje
producentów, takie jak spółdzielnie rolnicze, będą musiały odegrać znaczącą rolę w celu
odbudowy po kryzysie spowodowanym pandemią COVID-19 oraz przejścia na bardziej
ekologiczną i zrównoważoną gospodarkę i są na to gotowe. Jak pokazuje rzeczywistość w
terenie, im mniejsze jest gospodarstwo, tym większa jest potrzeba współpracy. Dlatego
uważam, że kluczowe jest fakt, że WPR popiera rolę organizacji producentów oraz wzmacnia
narzędzia jakimi dysponują.
1 Europejski barometr: https://ec.europa.eu/info/news/sustainability-rural-areas-food-security-commissionpublishes-public-opinion-survey-eu-food-and-farming-2020-oct-13_en
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Równolegle do oświadczeń obu przewodniczących Copa i Cogeca, europejscy rolnicy i
spółdzielnie rolnicze rozpoczęły w mediach społecznościowych akcję odliczania, która pokazuje
najważniejsze zasady przesadzające o powodzeniu WPR. Wśród nich znajdują się takie kwestie
jak zobowiązanie WPR do zrównoważoności środowiskowej i polityki klimatycznej, płatności
bezpośrednie obejmujące pilne potrzeby finansowe, dążenie do uproszczenia, łatwe do
zrozumienia i wdrożenia zasady warunkowości, ambicje środowiskowe nagradzane dzięki
płatnościom motywacyjnym, zastępowalność pokoleń oraz zobowiązanie do ram wykonania i
systemu opartego na wynikach.
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Tłumaczenie na DE, ES ,FR, IT, PL będzie niedługo dostępne na stronie internetowej CopaCogeca.
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