
Manifest
dot. wyborów do Parlamentu 
Europejskiego 2014

W związku z wyborami do Parlamentu 
Europejskiego w maju 2014 r. Copa-Cogeca 
opublikowała manifest nakreślający priorytety 
unijnego sektora rolnego na najbliższe lata. 
Należą do nich:

•	 Silny unijny sektor rolny zapewniający wzrost i 
zatrudnienie i działający na rzecz gospodarki i 
społeczeństwa

•	 Międzynarodowe umowy handlowe 
uwzględniające wysokie normy produkcji 
obowiązujące w UE

•	 Lepsze dochody z rynku dla rolników

•	 Walka ze zmianą klimatu i dywersyfikacja 
dostaw energii

•	 Tworzenie nowych możliwości gospodarczych 
dla obszarów wiejskich

•	 Zapewnienie powodzenia Wspólnej Polityki 
Rolnej





Silny unijny sektor 
rolny niezbędny dla 
wzrostu i zatrudnienia 
i działający na 
rzecz gospodarki i 
społeczeństwa

Copa-Cogeca wzywa Parlament 
Europejski do pełnego wykorzystania 
olbrzymiego potencjału europejskiego 
sektora rolnego, leśnego, akwakultury i 
rybołówstwa. Wpływają one pozytywnie 
na gospodarkę, środowisko, wzrost i 
zatrudnienie – szczególnie na obszarach 
wiejskich UE – oraz pozwalają dostarczyć 
żywność konsumentom na całym świecie.

Łańcuch rolno-spożywczy UE to w 
rzeczywistości największy sektor 
gospodarki – wspiera on wzrost, a 
zatrudnienie znajduje w nim ponad 40 
mln osób: od środków produkcji, poprzez 
rolnictwo i przetwórstwo, aż po marketing 
i sprzedaż, co przekłada się także na 
inne sektory. Pomaga on państwom 
członkowskim wyjść z aktualnego kryzysu 
gospodarczego. Jednocześnie odpowiada 
za produkcję w UE-28, której wartość 
przekracza 400 mld €. Gospodarstwa 
rodzinne i spółdzielnie rolnicze odgrywają 
kluczową rolę, ponieważ stanowią siłę 
napędową gospodarki wiejskiej oraz 
dostarczają wysokiej jakości żywność 
wyprodukowaną przy poszanowaniu 
wysokich norm w zakresie dobrostanu 
zwierząt i środowiska.

Wspólna Polityka Rolna (WPR) od dawna 
odgrywa znaczącą rolę w Europie, gdyż 
jest jedyną wspólną polityką, której 
koszt wynosi mniej niż 1 % wydatków 
publicznych rządów państw członkowskich 
UE ogółem. Konsumenci przeznaczają 
średnio jedynie 15 % swych dochodów 
na żywność. Mimo to żywność jest 
nadal traktowana w odmienny sposób w 

państwach członkowskich, np. poprzez 
różne stawki VAT. Bez niej mielibyśmy 28 
odrębnych polityk rolnych w 28 państwach 
członkowskich, co kosztowałoby rządy 
zdecydowanie więcej niż WPR. Europejski 
sektor rolny jest także istotnym aktorem 
w walce ze zmianą klimatu.

W związku z tym, że zapotrzebowanie na 
żywność na świecie ma wzrosnąć o 60 % do 
2050 r., a także z ograniczonymi zasobami 
naturalnymi, Copa-Cogeca wzywa 
kandydatów w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego do prowadzenia kampanii 
na rzecz europejskiego sektora rolnego, 
charakteryzującego się:

- zrównoważonością,

- konkurencyjnością,

- wydajnym korzystaniem z zasobów.

W tym celu należy zdecydowanie 
zwiększyć inwestycje w sektorze oraz 
zachęcać do prowadzenia badań i 
innowacji. Łańcuch dostaw żywności 
powinien także lepiej funkcjonować, aby 
umożliwić rolnikom wyższe dochody z 
rynku. Ponadto niezbędne są sprawiedliwe 
i zrównoważone dwustronne umowy o 
wolnym handlu.

Poniżej szczegółowo opisaliśmy żądania 
Copa-Cogeca.



Polityka handlowa 
UE: międzynarodowe 
umowy muszą 
uwzględniać wysokie 
normy produkcji 
obowiązujące w UE

Wartość produktów rolnych 
eksportowanych co roku z UE wynosi 
114 mld €, z czego dwie trzecie 
stanowią przetworzone produkty rolne. 
Dlatego też Copa-Cogeca apeluje do 
eurodeputowanych o zagwarantowanie 
sprawiedliwych i zrównoważonych umów 
handlowych, które uwzględnią wysokie 
normy produkcji obowiązujące w UE. 
Europejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze 
opowiadają się za ożywieniem rozmów 
nt. handlu międzynarodowego w ramach 
Światowej Organizacji Handlu, a nie za 
negocjacjami dwustronnymi. Wynika 
to przede wszystkim z tego, że rezultat 
rozmów dwustronnych będzie musiał 
znaleźć się w ogólnym porozumieniu w 
ramach WTO. W porozumieniu ogólnym 
należy uwzględnić żądania konsumentów.

Jeśli chodzi o nadchodzące dwustronne 
negocjacje handlowe pomiędzy UE a 
USA, Copa-Cogeca jest zdania, że po 
obydwu stronach Atlantyku istnieje 
potencjał wzrostu. Stany Zjednoczone to 
największy rynek zbytu dla produktów 
rolnych wysokiej jakości. Można 
zaobserwować pozytywne tendencje 
rynkowe, szczególnie w odniesieniu do 
wina, serów i przetworzonego mięsa. 
Według szacunków Copa-Cogeca trzy 
czwarte korzyści z podpisania umowy o 
wolnym handlu z USA wynikać będzie 
ze zniesienia barier pozataryfowych i 
ograniczenia biurokracji. Należy poruszyć 
tę kwestię. W ubiegłym roku UE zezwoliła 
na przykład na stosowanie kwasu 
mlekowego do obróbki tusz wołowych. W 

zamian domagamy się jak najszybszego 
dostępu do rynku amerykańskiego dla 
europejskiej wołowiny, co pokazałoby 
zaangażowanie ze strony USA.

Copa-Cogeca domaga się również 
uszanowania unijnych norm produkcji we 
wszystkich negocjacjach dwustronnych. 
Przede wszystkim prawo w UE zabrania 
chlorowania kurczaków oraz stosowania 
hormonów i innych stymulatorów 
wzrostu w produkcji mięsa. Dlatego 
też towary importowane do UE muszą 
przestrzegać takich samych norm. 
Niezbędne jest także uznanie unijnego 
systemu oznaczeń geograficznych, który 
chroni europejskie produkty wysokiej 
jakości – np. wino – przed imitacjami. 
Należy również zapewnić pewność prawa 
na całym świecie. Dla producentów z 
niektórych sektorów i regionów UE jest to 
niezbędne, aby mogli zapewnić wartość 
dodaną na szczeblu gospodarstwa. W 
związku z powyższym Copa-Cogeca 
domaga się, aby eurodeputowani 
zagwarantowali: omówienie kwestii 
barier pozataryfowych, ograniczenie 
biurokracji, w miarę możliwości 
zapewnienie zbieżności prawodawstwa i 
poszanowanie unijnych norm produkcji.

Najbardziej wrażliwy sektor w UE to, na 
chwilę obecną, sektor mięsa. Został on 
uznany za wrażliwy we wstępnej ofercie 
Komisji dot. dostępu do rynku dla USA. 
Niemniej jednak, biorąc pod uwagę 
różnorakie negocjacje dwustronne, 
klasyfikacja produktów wrażliwych nie 
wystarcza już, aby uwzględnić specyfikę 
sektorów. Dlatego też wzywamy 
eurodeputowanych do uważnego 
obserwowania kwestii zarządzania 
kontyngentami taryfowymi, tak aby 
uniknąć niepowodzeń na rynkach w UE. 
Amerykańska oferta dot. dostępu do 
rynku także wymaga poprawy.

Ponadto UE prowadzi inne dwustronne 
negocjacje umowy o wolnym handlu, 
np. z Japonią, w których ma interesy 



ofensywne. W kontekście europejskiej 
polityki sąsiedztwa Unia Europejska 
powinna dążyć do wzmocnienia roli 
rolnictwa rodzinnego. Według Copa-
Cogeca powinno to uwidocznić się 
w naszych relacjach z europejskimi 
państwami w basenie Morza Śródziemnego 
oraz z Ukrainą.

Lepsze 
funkcjonowanie 
łańcucha dostaw 
żywności: rolnicy 
muszą uzyskać 
wyższe dochody z 
rynku

Skutki nieuczciwych praktyk handlowych 
i nadużyć w sektorze rolnym są 
aż nadto widoczne. Copa-Cogeca 
apeluje do instytucji europejskich, 
a w szczególności do Parlamentu 
Europejskiego, o zagwarantowanie, że 
zostaną podjęte jasne i wymierne kroki 
na rzecz ograniczenia nieuczciwych 
praktyk handlowych i nadużyć w unijnym 
łańcuchu dostaw żywności, co przyniesie 
korzyści wszystkim, w tym konsumentom. 
Potrzebny jest nam system, w którym 
dobrowolne kodeksy dobrych praktyk 
będą poparte przepisami i odpowiednimi 
mechanizmami egzekwowania. W 
systemie tym niezbędne są następujące 
elementy: anonimowość skarg oraz 
nakładanie sankcji przez rzecznika praw 
obywatelskich/organ rozstrzygający 
w przypadku naruszenia przepisów. 
Jesteśmy przekonani, że rozpoczęta 
niedawno inicjatywa dobrowolna 
nie osiągnie zamierzonych skutków. 
Sankcje nie są wystarczająco silne i 

nie zapobiegają nadużyciom. Niektóre 
państwa członkowskie już wprowadziły 
odpowiednie przepisy, gdyż samoregulacja 
nie działa wobec olbrzymiej siły kilku 
dystrybutorów.

Aby wzmocnić pozycję rolników w łańcuchu 
dostaw żywności, Copa-Cogeca domaga 
się, aby eurodeputowani zachęcali do 
rozwoju spółdzielni rolniczych. Zapewni 
to lepszy podział wartości dodanej na 
poszczególnych etapach łańcucha dostaw. 
Badania wykazały, że spółdzielnie rolnicze 
odgrywają kluczową rolę pomagając 
rolnikom w uzyskaniu większej części 
wartości dodanej w łańcuchu dostaw 
żywności oraz wzmacniając ich siłę 
przetargową. Potrzeba więc stałych 
inwestycji i innowacji, aby podwyższyć 
wartość naszych produktów, a także 
wydajność i konkurencyjność spółdzielni 
rolniczych, które będą mogły zapewnić 
rolnikom lepsze dochody.



Rolnicy przyczyniają 
się do walki ze 
zmianą klimatu 
i dywersyfikują 
dostawy energii:

Rolnicy w znacznym stopniu przyczyniają 
się do walki ze zmianą klimatu, ponieważ 
coraz częściej obserwują jej skutki, 
widoczne w zmieniających się porach żniw, 
wczesnych lub późnych przymrozkach, 
pożarach, powodziach i suszy. Dlatego też 
wczesne przystosowanie się do zmiany 
klimatu jest kluczem do rentowności 
gospodarstw. Ponadto rolnicy ograniczają 
emisje zarówno w gospodarstwie, jak 
i poza nim poprzez: zrównoważone 
praktyki zarządzania w gospodarstwie, 
bardziej wydajne wykorzystanie upraw, 
słomy, obornika i innych pozostałości do 
produkcji energii odnawialnej, ogrzewanie 
energią słoneczną oraz dostarczanie 
elektryczności z energii wiatrowej, w tym 
innym sektorom. Uprawy i pozostałości 
z hodowli można wykorzystywać także 
do produkcji biopaliw i odnawialnych 
materiałów przemysłowych w 
gospodarstwie. Pomaga to ograniczyć 
emisje w innych sektorach i zapewnić 
UE większą niezależność od dostaw 
paliw kopalnych. W związku z tym Copa-
Cogeca wzywa eurodeputowanych do 
zachowania ostrożności wobec wniosku 
Komisji w sprawie klimatu i energii, a 
szczególnie w odniesieniu do propozycji 
podwyższenia celu redukcji emisji gazów 
cieplarnianych do 40 %, jako że to nałoży 
większe obciążenia na sektor nieobjęty 
ETS, do którego należy rolnictwo. Copa-
Cogeca jest przekonana, że istniejące 
ramy dla sektora nieobjętego ETS 
są odpowiednim narzędziem, które 
zapewni wkład sektora rolnego na rzecz 
zobowiązania dot. redukcji emisji innych 
niż CO2. Niemniej jednak, sektor ten nie 

będzie mógł utrzymać takiego rytmu w 
nadchodzących latach. Copa-Cogeca 
ostrzegła również, że wniosek Komisji 
dot. polityk w zakresie klimatu i energii 
na rok 2030 nie jest wystarczająco 
ambitny, jeśli chodzi o wyznaczanie celów 
w zakresie odnawialnych źródeł energii. 
Zdefiniowanie celu redukcji emisji 
gazów cieplarnianych nie wystarczy, aby 
zrealizować program UE dot. zmiany 
klimatu. Należy również zdefiniować cele 
w zakresie odnawialnych źródeł energii, 
wdrażane poprzez obowiązkowe cele 
krajowe. Wśród tych pierwszych należy 
uwzględnić konkretne cele cząstkowe dot. 
odnawialnych źródeł energii stosowanych 
w transporcie – powyżej przynajmniej 10 
% – z uwzględnieniem energii odnawialnej 
oraz samochodów elektrycznych. Bez 
wiążących krajowych celów w zakresie 
odnawialnych źródeł energii, w tym 
cząstkowych dot. tych stosowanych w 
transporcie, a także ambitnych celów 
redukcji emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z transportu, zamiast 
energii odnawialnej będzie się stosować 
paliwa kopalne, co sprawi, że trudniej 
będzie osiągnąć cele redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. Dlatego też zniesienie 
wsparcia dla zrównoważonych biopaliw 
pierwszej generacji negatywnie odbije 
się na rozwoju komercyjnym biopaliw 
zaawansowanych. Nie należy hamować 
rozwoju europejskich biopaliw ze 
względu na emisje gazów cieplarnianych 
związanych z pośrednią zmianą 
użytkowania gruntów, dopóki nauka nie 
umożliwi oceny ich rzeczywistego wpływu. 
Copa-Cogeca wzywa eurodeputowanych 
do zagwarantowania, że ta kwestia 
zostanie omówiona.



Rolnictwo, leśnictwo, 
akwakultura, 
rybołówstwo: 
pobudzenie wzrostu 
gospodarczego 
i zatrudnienia 
oraz tworzenie 
nowych możliwości 
gospodarczych: 
potrzeba innowacji i 
inwestycji

Łańcuch rolno-spożywczy UE zatrudnia 
ponad 40 mln osób: od środków produkcji, 
poprzez rolnictwo i przetwórstwo, aż 
po marketing i sprzedaż, co przekłada 
się także na inne sektory. Copa-Cogeca 
wzywa eurodeputowanych do pełnego 
wykorzystania potencjału europejskiego 
sektora rolnego, leśnego, akwakultury 
i rybołówstwa, w tym w zakresie 
biogospodarki, poprzez zagwarantowanie 
rolnikom dodatkowych źródeł dochodów 
i tworzenie nowych możliwości 
gospodarczych.

Ponad 77 % terytorium UE to obszary 
wiejskie. Lasy i inne tereny zalesione 
pokrywają ponad 40 % powierzchni UE 
oraz stanowią siłę napędową wzrostu 
i zatrudnienia na obszarach wiejskich. 
Równocześnie chronią one ekosystemy. 
W nowej strategii leśnej UE doceniono 
olbrzymi wkład sektora leśnego na 
rzecz strategii „Europa 2020”. Ponadto 
promuje ona możliwości dalszego 
rozwoju biogospodarki. Dlatego też w 
przyszłych wnioskach ustawodawczych 
należy wzmocnić konkurencyjność lasów 
i podkreślić ich wkład na rzecz gospodarki 
wiejskiej. Należy także promować ich 
wielofunkcyjną rolę. Copa-Cogeca 
domaga się, aby eurodeputowani to 

zagwarantowali.

Odnawialne źródła energii, takie jak 
biopaliwa, a także biogospodarka, 
akwakultura i hodowla ryb to sektory 
o olbrzymim potencjale, które mogą 
pozytywnie wpłynąć na zwiększenie 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. 
Wiele argumentów przemawia za 
stosowaniem biopaliw. Przynoszą one 
następujące korzyści: redukcję zależności 
od ropy naftowej oraz emisji gazów 
cieplarnianych, stabilizację rynków 
towarowych, stymulację zatrudnienia 
na obszarach wiejskich i gwarancję 
dostaw pasz. Aby zmaksymalizować swój 
potencjał, rolnicy potrzebują dostępu 
do najlepszych narzędzi i nowoczesnych 
technologii. Integrowana ochrona 
roślin jest skuteczna jedynie wtedy, 
kiedy rolnicy mają dostęp do pełnego 
zestawu narzędzi, w tym mechanicznych, 
chemicznych i biologicznych. Dostęp do 
bezpiecznych środków ochrony roślin 
jest szczególnie istotny w przypadku 
zastosowań małoobszarowych i upraw 
specjalistycznych.

Ryby także stanowią wartościowe źródło 
wysokiej jakości białek – zarówno 
w żywności, jak i w paszach. Należy 
zwiększyć inwestycje w tych sektorach, 
zachęcać do stosowania biopaliw oraz 
zintensyfikować badania i innowacje.



Przyszłość Wspólnej 
Polityki Rolnej 
(WPR): zapewnienie 
jej powodzenia

Biorąc pod uwagę tak liczne korzyści 
wynikające z europejskiego sektora 
rolnego, leśnego, akwakultury i 
rybołówstwa, Copa-Cogeca wzywa 
eurodeputowanych do zagwarantowania 
ich rentowności w nadchodzących latach 
i możliwości zaspokojenia przyszłego 
zapotrzebowania. Do tego niezbędny jest 
dobry budżet.

Należy przeanalizować dodatkową 
biurokrację wynikającą z reformy WPR. 
Należy ograniczyć biurokrację w ramach 
WPR, gdyż zgodnie z barometrem 
Copa-Cogeca stanowi ona podstawowy 
powód niepokoju rolników i spółdzielni 
rolniczych. Copa-Cogeca wzywa również 
eurodeputowanych do uznania wdrażania 
nowej WPR za kwestię priorytetową. 
Reforma ta powinna także zagwarantować 
skuteczne wdrażanie instrumentów, które 
rozszerzą zakres polityki dla organizacji 
producentów, takich jak spółdzielnie, aby 
objąć wszystkie sektory. Należy zwiększyć 
inwestycje oraz zintensyfikować badania i 
innowacje, w tym np. badania nad nowymi 
odmianami upraw, zrównoważonymi 
praktykami rolnymi i modelami 
współpracy, co pomoże zaspokoić 
wzrastające zapotrzebowanie na żywność 
i pozwoli na wydajniejsze wykorzystanie 
ograniczonych zasobów. W przyszłości 
będziemy potrzebować instrumentów 
korzystnych dla środowiska, a przy tym 
umożliwiających utrzymanie zdolności 
produkcyjnej, wydajności i zatrudnienia.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 
odbędą się w dn. 22-25 maja, a pierwsza 
sesja plenarna nowego Parlamentu – w 
dn. 1-3 lipca. Od lipca do września będzie 
miało miejsce formowanie nowego 

kolegium komisarzy europejskich, a w 
październiku Parlament zatwierdzi nowy 
skład kolegium, które obejmie urząd w 
dn. 1 listopada.

Copa-Cogeca apeluje do kandydatów, 
aby uwzględnili w kampanii nasze żądania 
oraz zagwarantowali zrównoważony i 
konkurencyjny unijny sektor rolny, który 
będzie napełniał rolników dumą.

 


