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Oświadczenie w sprawie przyszłej WPR
Parlament Europejski, a następnie Rada Europejska postanowiły dzisiaj kontynuować pracę nad
polityką o kluczowym znaczeniu dla społeczności wiejskiej - WPR - Wspólną Polityką Rolną UE.
Decyzja ta pozwala na kontynuację trzyletniej pracy nad przyszłą WPR, w momencie
przełomowym dla sektora rolnego, który stawia czoła kryzysowi wywołanemu koronawirusem,
zakłóceniom na rynku i niepewności co do brexitu.
WPR, którą zaproponowała Komisja Europejska w 2018 r. i nad którą niedług o będzie g łosował
Parlament Europejski nie jest idealna. Jest jednak kompromisem, który pozwoli rolnikom i
spółdzielniom przeć naprzód, inwestować w produkcję i stawać się jeszcze bardziej ekologicznymi.
Trzeba było trzech lat, by ta WPR trafiła na sesję plenarną Parlamentu Europejskieg o i stała się
przedmiotem neg ocjacji w Radzie. W tym tyg odniu zaplanowano jednak wiele g łosowań,
a kompleksową analizę będzie można przeprowadzić dopiero po ostatnim g łosowaniu w
Parlamencie, które odbędzie się w piątek.
Posłowie do PE podjęli odpowiedzialną decyzję i stwierdzili znaczącą większością 503 głosów, że w
rolnictwie nie powinno chodzić o ideolog ię czy rewolucje, lecz o żmudne dostosowywanie się i
transformację. Copa i Cog eca są zadowolone z wyników pracy sprawozdawców zajmujących się
WPR oraz posłów należących do COM AGRI, którzy w pocie czoła pracowali nad tym obszarem
polityki mimo og raniczeń wynikających z pandemii Covid-19. To samo tyczy się niemieckiej
prezydencji Rady, która włożyła wiele pracy i wysiłku w osiąg nięcie porozumienia w sprawie
wspólneg o stanowiska wszystkich państw członkowskich. Europejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze
zrozumiały wysłany dzisiaj rano sygnał i będą dążyć do realizacji kluczowych celów przyszłej WPR.
Neg ocjacje trójstronne muszą odbywać się w duchu współpracy - na to liczą i teg o potrzebują
rolnicy.

-KONIECTłumaczenie na DE, ES ,FR, IT będzie niedługo dostępne na stronie internetowej Copa-Cogeca.
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