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Dot.: Wieloletnie ramy finansowe na okres 2014-2020 

 

Szanowny Panie Premierze, 
 

Jesteśmy przekonani, że sektor rolny i 28 milionów osób, które znajdują w nim zatrudnienie 
mogą w znaczny sposób przyczynić się do stabilności gospodarczej i dobrobytu, jednak aby to 
było możliwe potrzebują oni silnej WPR.  Z tego względu apelujemy do Pana i Pana kolegów 
z Rady Europejskiej o podjęcie jak najszybciej korzystnej decyzji odnośnie wieloletnich ram 
finansowych na okres 2014-2020 i budżetu WPR. 

Komisja przedstawiła ambitne propozycje związane ze świadczeniem dodatkowych usług 
publicznych przez rolników, równocześnie znacznie ograniczając budżet WPR w wartościach 
rzeczywistych. Będzie to stanowić niezwykłe wyzwanie dla rolników jednak ze względu na 
aktualną sytuację gospodarczą zdecydowaliśmy się na podjęcie tych zadań.  Jeśli jednak zostaną 
wprowadzone kolejne cięcia budżetowe zagrozi to temu ambitnemu projektowi. 

Pragniemy także podkreślić jak ważne jest szybkie osiągnięcie porozumienia w sprawie 
wieloletnich ram finansowych na okres 2014-2020.  Pozostało niewiele ponad rok do planowego 
wdrożenia nowej WPR. Oprócz dodatkowych usług, które rolnicy będą musieli świadczyć 
w przyszłości możemy także spodziewać się redystrybucji płatności bezpośrednich.  A ani my, 
liderzy sektora rolnego, ani nawet Komisja, nie jesteśmy w stanie powiedzieć rolnikom jak ta 
reforma na nich wpłynie. Rolnicy odczuwają brak pewności oraz obawiają się o swoją przyszłość. 

Rolnicy oraz ich spółdzielnie już borykają się z niepewnością większą niż na to zasługują, 
zwłaszcza ze względu na niedawny wzrost wahań na światowych rynkach towarowych.  Ponieważ 
rok 2014 zbliża się wielkimi krokami rolnicy muszą jak najszybciej zdobyć możliwość oceny 
wpływu ewentualnych zmian polityki jeśli mają podjąć rozważne decyzje dotyczące planów 
produkcji i inwestycji. 

Pojawia się poważne zagrożenie, że UE pozostanie w tyle za USA, Chinami i Brazylią, które 
mocno inwestują w sektor rolny. 

Ponadto jeśli władze krajowe będą musiały pośpiesznie wprowadzić procedury wdrażające może 
to spowodować poważne problemy, zarówno dla nich jak i dla rolników. 
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Naszym zdaniem unijne rolnictwo może zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, stabilne 
dostawy żywności oraz przyczynić się do większego wzrostu i zatrudnienia w sposób 
zrównoważony z punktu widzenia środowiska naturalnego. Koszt WPR - obecnie mniej niż 1% 
całkowitych wydatków publicznych UE - stanowi świetną inwestycję. 

Dlatego też apelujemy do Pana i Pana kolegów o poparcie propozycji budżetu WPR 
przedstawionej przez Komisję oraz jak najszybsze podjęcie decyzji w sprawie wieloletnich ram 
finansowych, aby można było w przyszłym roku wprowadzić w życie silną WPR. 

Z wyrazami szacunku,  

 

  

Gerd Sonnleitner Christian Pèes  
Przewodniczący Copa Przewodniczący Cogeca 


