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Dot.: Negocjacje w sprawie reformy WPR 

Szanowna Pani Przewodnicząca,

Zważywszy na aktualny stan negocjacji w sprawie reformy WPR, chcielibyśmy zwrócić Pani 
uwagę na apel, który wystosowaliśmy do negocjatorów - by stanęli na wysokości zadania i 
przyjęli kompromis, który w równej mierze zabezpieczy wyniki gospodarcze i środowiskowe. 

Negocjacje dotyczące WPR trwają, Copa i Cogeca są zaniepokojone jednak ostatnimi 
wydarzeniami w przebiegu rozmów. Od wspólnej polityki rolnej zależy też wsparcie dla milionów 
rolników, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo żywnościowe, naszą strategiczną niezależność 
oraz zrównoważony rozwój naszego terytorium.

Aktualna WPR nakłada poważne wymagania środowiskowe na rolników i ich spółdzielnie. 
Rozszerzona warunkowość, zaproponowane ekoprogramy oraz środki środowiskowe i 
klimatyczne w filarze II będą wymagać od rolników dodatkowego, intensywniejszego wysiłku, 
który znacznie przewyższy starania rolników z innych części świata. To przecież rolnicy działają 
w terenie i są świadomi zakresu problemów związanych z ochroną środowiska. Rolnicy od lat 
dążą do większej zrównoważoności oraz robią coraz więcej na rzecz środowiska i klimatu. To my 
jako pierwsi ponosimy i będziemy ponosić wszelkie konsekwencje. Dlatego też holistyczne 
podejście do wyników środowiskowych na szczeblu gospodarstwa jest zarówno praktycznym jak 
i realistycznym rozwiązaniem. Komisja, a w szczególności komisarz ds. rolnictwa Wojciechowski 
muszą przyjąć rolę pomocnika, który ułatwi osiągnięcie wyważonego, realistycznego i 
zrównoważonego porozumienia politycznego.

Budżet WPR jest coraz bardziej okrojony, konkurencja międzynarodowa jest coraz ostrzejsza, a 
dochody rolników ciągle spadają, przez co rolnicy mają trudności ze spełnieniem wymogów 
środowiskowych, zwiększeniem zrównoważoności produkcji i dostarczaniem dóbr publicznych, 
czego oczekują od nich obywatele i konsumenci. 

By to było możliwe, rolnicy i ich spółdzielnie potrzebują przewidywalności i stabilności, by móc 
realizować konieczne inwestycje, a także wsparcia ze strony sprzyjających polityk, takich jak 
WPR. Tylko w ten sposób sektor rolny może zacząć wprowadzać bardziej zrównoważone metody 
produkcji, zwiększyć swoją konkurencyjność i stawić czoła warunkom panującym na rynku.

Zależy nam na WPR i na jej skuteczności. Wbrew twierdzeniom niektórych organizacji 
pozarządowych reforma ta nie jest pseudoekologizacją - będzie ona poważnym wyzwaniem 
zarówno dla małych jak i dla dużych gospodarstw. 

Rada, członkowie Parlamentu Europejskiego i Komisja powinni uwierzyć, że rolnicy dołożą 
wszelkich starań. Najważniejsze elementy pozwalające na osiągnięcie porozumienia już zostały 
przedstawione. Naprawdę liczymy, że Komisja odegra rolę uczciwego pośrednika, który ułatwi 



współprawodawcom wypracowanie porozumienia. Liczymy również, że Parlament Europejski i 
Rada po latach negocjacji szybko przyjmą pakiet reformy. 

Im szybciej zostanie osiągnięte porozumienie, tym szybciej będziemy mogli skupić się na 
konkretnych działaniach w terenie.

Mamy nadzieję, że weźmie Pani nasze poglądy pod uwagę i wesprze szybki proces decyzyjny oraz 
wdrażanie niezbędnych środków.

Z wyrazami szacunku,

Christiane Lambert Ramón Armengol
Przewodnicząca Copa Przewodniczący Cogeca
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