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Press Release
The Romanian farmers and cooperatives join forces in Copa and Cogeca

Romania sent a strong message from its agriculture sector and administration,
acting on the desire to be a more active partner and contributor to the EU decision
making. Four Romanian farming and cooperative organisations1 united forces in the
Alliance for Agriculture and Cooperation and joined Copa and Cogeca as full
members. By joining Copa and Cogeca, the Alliance is set to achieve one of its key
objectives of becoming a more present partner at an EU level and work ing closely
with all EU farmers on important files for the sector. This is a crucial step for
Romanian farmers and cooperatives that are important players in the EU and world
market in some of the key agriculture sectors.
On this occasion, Christiane Lambert, Copa President said: “We are happy to have
the Romanian farmers actively involved in our family at such a crucial moment for
the EU agriculture as new EU polices are being discussed and the future of the
farming sector is decided. Romanian agriculture has an important role within
European agriculture and it needs a united farming sector to deal with the different
challenges they are facing. Joining forces always mak es us stronger at a European
and international level. European farmers look forward to sharing their experiences
with Romanian colleagues and welcome their valuable expertise and contribution.”
Cogeca President Ramon Armengol further added that from the agriculture
cooperatives side this decision was also highly appreciated: “Romania has made a
lot of efforts in recent years to develop its cooperative structures and there are many
good examples in the EU which we are happy to share. We welcome their decision to
be part of the European agri and forest cooperatives’ movement. A decision which
will without doubt help them participate more actively in the decision mak ing
process in Brussels and to further develop and promote cooperatives structures in
Romania.”
Romania is a traditional agricultural country and it has a unique and strategic role
in the European agriculture. The agriculture sector is of prime importance in
Romania, with approximately 60% of Romanian territory being tak en up by
agriculture and 46% of the population living in predominantly rural regions. An
enhanced presence at the European level will certainly contribute to further
development of this sector and Romanian rural areas.
1 The National Federation of the Producers in Agriculture, Food Industry and Related Services in Romanian –
“PRO AGRO” , the League of Agricultural Producers Associations of Romania – “LAPAR” , the National Union of
Cooperatives from the Field Crops Sector – “UNCSV” and the Romanian Maize Producers Association– “APPR”
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COMUNICAT DE PRESĂ
Fermierii și cooperativele din România își unesc forțele în cadrul Copa
și Cogeca

România a transmis un mesaj puternic din partea sectorului agricol și al
administrației, dând curs dorinței de a fi un partener și contribuitor mai activ la
procesul decizional al UE. Patru organizații românești din sectorul agricol și al
cooperativelor2 și-au unit forțele sub umbrela
Alianței pentru Agricultură și
Cooperare, care a aderat la Copa și Cogeca în calitate de membru cu drepturi
depline. Prin aderarea la Copa și Cogeca, Alianța este pe cale să-și atingă unul din
obiectivele cheie - acela de a deveni un partener mai vizibil la nivelul UE și de a lucra
îndeaproape cu toți fermierii europeni la dosare importante pentru acest sector.
Acesta este un pas crucial pentru fermierii și cooperativele din România, care sunt
actori importanți în UE și pe piața mondială în anumite ramuri-cheie din
agricultură.
Cu această ocazie, președinta Copa, Christiane Lambert, a declarat: „Ne bucurăm că
fermierii români se implică activ în familia noastră în momente atât de decisive
pentru agricultura UE, când se discută noi politici europene și se decide viitorul
sectorului agricol. Agricultura românească are un rol important în agricultura
europeană și e nevoie de un sector agricol unit pentru a face față diferitelor
provocări cu care se confruntă. Faptul că ne unim forțele ne face mai puternici atât
la nivel european, cât și la nivel internațional. Fermierii europeni așteaptă cu interes
să-și împărtășească experiențele cu colegii lor români și sunt încântați de experiența
și de contribuția lor valoroasă.”
Președintele Cogeca, Ramon Armengol, a adăugat că și din perspectiva
cooperativelor agricole această decizie a fost deosebit de apreciată: „România a
depus eforturi susținute în ultimii ani pentru a-și dezvolta structurile de cooperare și
există multe exemple ilustrative în UE pe care suntem bucuroși să le împărtășim.
Salutăm decizia românilor de a se alătura mișcării cooperativelor agricole și
forestiere din Europa. Fără îndoială că această decizie va facilita participarea lor mai
activă la procesul decizional de la Bruxelles, contribuind însă și la continuarea
dezvoltării și promovării structurilor de cooperare din România.”
România este o țară cu tradiție agricolă și îndeplinește un rol unic și strategic în
agricultura europeană. Sectorul agricol are o importanță vitală în România, unde
aproximativ 60% din teritoriu este ocupat de agricultură, iar 46% din populație
trăiește în regiuni predominant rurale. O prezență mai vizibilă la nivel european va
contribui cu siguranță la continuarea dezvoltării acestui sector și a zonelor rurale
din România.
Federaţia Naţională a Producătorilor din Agricultură, Industria Alimentară şi Servicii Conexe din România –
,,PRO AGRO”, Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România – ,,LAPAR”, Uniunea de Ramură Naţională
a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – ,,UNCSV” şi Asociaţia Producătorilor de Porumb din România –
,,APPR”
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