
 

 

No retallar fons de promoció 
 

     

Coincidint amb l'última vista de el Comissari d'Agricultura de la UE al COPA, màxim 

òrgan de representació dels agricultors i ramaders europeus, el seu vicepresident, Pedro 

Gallardo, defensava la importància de mantenir el pressupost comunitari de promoció 

als productes carnis i a el vi perquè "si no promocionem els nostres productes correm el 

perill que els consumidors optin per productes de països tercers menys sostenibles i amb 

menys garanties sanitàries". 

 

No oblidem que la pretensió de la Comissió de retallar en un 9% el pressupost destinat a 

la promoció, els principals perjudicats són els productes carnis i el vi, és fortament 

rebutjada pels agricultors i ramaders europeus i també criticada pel mateix Parlament 

Europeu. Pedro Gallardo, en Praesidium del COPA, va tenir l'oportunitat de deixar-ho 

així palès en l'última sessió d'aquest organisme que agrupa més de 60 organitzacions 

agrícoles i ramaderes europees. 

  

El mateix vicepresident ha recriminat a el Comissari Wojciechowski la política que 

pretén imposar la Comissió Europa en matèria de promoció dels seus productes agraris: 

"és una política penalitzadora i discriminatòria per als ramaders i els productors de vi, 

que precisament ho estan passant molt malament com a conseqüència de la pèrdua de 

mercats internacionals tan importants com són el mercat rus, el britànic o el dels Estats 

Units” i assenyalava, també, que cal restablir el pressupost i defensar aquestes 

produccions que formen part de la dieta mediterrània. "Es tracta de recuperar mercats i 

amb menys promoció no ho aconseguirem", ha sentenciat Gallardo. 

 

Precisament a propòsit del veto rus, de què ja es compleixen set anys, s'ha demanat al 

Comissari que la UE desbloquegi la situació ja que "els agricultors i ramaders espanyols 

no tenen per què pagar les conseqüències d'aquest conflicte bèl·lic". 

 

En un altre ordre de coses, el vicepresident del COPA també criticava la pretensió de 

la Comissió d'afavorir l'agricultura ecològica per sobre d'altres formes d'agricultura. 

"A Europa coexisteixen tres tipus d'agricultura: convencional, ecològica i 

biotecnològica, i cal donar suport a totes. Cal escoltar els consumidors i atendre els 

mercats i no imposar un model sobre els altres". 
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Es pot treure si es massa llarg 


