Quero iniciar a miña intervención, en representación da Unión de Cooperativas
Asociación Galega de Cooperativas Agrarias, AGACA, expresando o noso
agradecemento á Señora Presidenta do Parlamento de Galicia por considerar de interese
a opinión e colaboración da entidade, e, especialmente aos membros que conforman a
Comisión de estudo da reforma do Estatuto de Autonomía de Galicia.
Como as Súas Señorías xa saben, os analistas económicos e sociais enmarcan ás
cooperativas como un modelo de sociedade específico e diferenciado doutros modelos
de tipo mercantil ou puramente asociativo. Considérasenos, por algúns teóricos, como
economía social. Pois ben, centrarei a miña intervención en representación das
cooperativas agrarias, precisamente nestes dous aspectos: na sociedade e na economía
de Galicia. Por iso, prego desculpas por non seguir a relación de cuestións sobre as que
á Comisión lle gustaría coñecer a nosa opinión e criterios. Agardo que comprendan
Vostedes que, na Unión de Cooperativas que eu represento neste acto, existen todo tipo
de sensibilidades sociais, políticas e ideolóxicas. Polo tanto, non podemos
pronunciarnos en moitos aspectos como entidade, xa que cada cooperativa e cada socio
ten o dereito a pronunciarse persoalmente segundo os seus criterios e valores ou,
simplemente a non pronunciarse.
Antes de comezar, quixera presentar ó meu acompañante: D. José Varela Segade,
presidente da cooperativa Melisanto, e membro á súa vez, do Consello Reitor de
AGACA, a quen representa nesta comparecencia.
Señorías, as cooperativas agrarias agradecemos a posibilidade que nos concede o
Parlamento para falar da Reforma do Estatuto de Autonomía de Galicia xa que
consideramos esta Reforma como unha oportunidade para impulsar o cooperativismo e
realizar cambios importantes no xeito de entender e organizar institucional e
administrativamente o autogoberno dos cidadáns de Galicia. ¿Que cambios
consideramos necesarios abordar?. ¿Por qué impulsar o cooperativismo?. Agardamos
dar a resposta no desenvolvemento dos seguintes cinco temas xerais que abordamos.
1º.- En relación a orde institucional, consideramos necesario incluír explicitamente
unha maior protección e detalle sobre os dereitos e deberes dos cidadáns galegos.
Señorías, todos coñecemos o contexto no que foi redactado o actual Estatuto de
Autonomía. O Estado Español acababa de saír dun réxime autoritario e o sistema
democrático achegábase ós cidadáns galegos, para moitos, por primeira vez na súa vida.
Hoxe, pasadas máis de dúas décadas da redacción do Estatuto de Autonomía de Galicia,
moitos cidadáns galegos xa naceron no exercicio e desenvolvemento das liberdades co
actual sistema democrático que sustenta a Constitución Española e o noso Estatuto de
Autonomía.
Por tanto, hoxe somos maioría os que cremos que é obriga de todos os poderes públicos
promover e defender os dereitos e liberdades públicas sen ningún tipo de discriminación
nin temor. Esta cuestión, nun estado de dereito, a través das súas normas institucionais
básicas, debe quedar absolutamente claro para poder ser aplicado. Case resulta unha
obviedade que no Estatuto Reformado se contemple amplamente esta cuestión,
garantindo, e en moitos casos profundando, nos dereitos e liberdades dos cidadáns de
Galicia que, polo feito de dispoñer de tal condición, lle corresponden. Consideramos
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que, sen lugar a dúbidas, débese ter en conta o Título I da Constitución Española como
referencia dos dereitos e liberdades cidadáns irrenunciables.
En calquera caso, consideramos necesario e moi importante que se contemple no
Estatuto Reformado todo aquilo que vaia encamiñado a potenciar e defender á
sociedade civil e ás súas organizacións, ou ós seus modos e posibilidades de
organizarse, como receptoras de sensibilidades, representantes e defensoras dos diversos
intereses e necesidades sociais e profesionais. Consideramos imprescindible que o
Estatuto Reformado contemple unha maior implicación democrática facendo partícipes
da mesma a moitos colectivos cidadáns, ou ás organizacións que os articulan, ante os
poderes públicos, eso si, en igualdade de condicións a outras fórmulas asociativas,
como son os chamados axentes socioeconómicos, que en ocasións parecen os únicos
interlocutores válidos. Non é a intención das cooperativas, nin se interprete así, que o
Estatuto Reformado vaia en detrimento da función esencial dos chamados axentes
socioeconómicos e organizacións afíns, pero non poden ser os únicos con capacidade de
influenza institucional ante os poderes públicos, propiciando, tal vez, certo
corporativismo, exclusivismo ou gremialismo trasnoitado, nunha sociedade galega
actual moito máis aberta e libre en pleno século vinte e un.
Señorías, despois de 25 anos de Estatuto de Autonomía, as cooperativas galegas
séntense expulsadas de importantes institucións e devaladas fronte ós poderes públicos
de Galicia por acordos das maiorías políticas, a veces por simples peticións e outras co
beneplácito da maioría dos axentes socioeconómicos. ¿De qué outro xeito poden
sentirse se non é posible a súa participación en institucións galegas tan importantes
como o Consello Económico e Social de Galicia?. ¿Como é posible que AGACA, a
través da Confederación de Cooperativas Agrarias de España, pode participar no
Consello Económico e Social de España e/ou da Unión Europea e non podemos facelo
na nosa terra?. Así, é posible e xa sucedeu que, ante reformas de leis que afectan
directamente á nosa forma asociativa, o Consello Económico e Social de Galicia emita
informes absolutamente contrarios ós interese do cooperativismo en xeral e non sexa
posible parar algúns atrancos que sofre o noso modelo societario. Sen embargo, na
maioría das autonomías de España, as cooperativas están a participar no seu Consello
Económico e Social, pese a que, probablemente, en ningún sitio as cooperativas agrarias
acaden proporcionalmente a importancia económica e social que logran en Galicia; xa
que das dez primeiras cooperativas agrarias de España, dúas son galegas, ocupando
unha delas, o primeiro posto. Ademais as cooperativas agrarias galegas representamos
en torno ó 10% da facturación de todo o cooperativismo agrario do Estado co 5% dos
socios.
Señorías, como vimos dicindo, a potenciación da sociedade civil e das súas diversas
formas de organizarse é profundar na democracia e o Estatuto Reformado deberá
contemplar esta circunstancia para que poida contar co interese e apoio da nosa
sociedade e do cooperativismo en xeral. Non se pode organizar un sistema de
institucións autonómicas para unhas determinadas organizacións esquecendo ó resto das
organizacións civís. Non só hai que defender e potenciar ós axentes históricos e outras
organizacións afíns, senón tamén a outras organizacións, quizá con menos historia, pero
non con menos lexitimidade e representatividade acreditada e cunha función social
evidente e coñecida. Non podemos organizar as institucións e a sociedade galega como
xeito de restituír os desaxustes padecidos nun período autoritario e cheo de
discriminacións que rematou hai trinta anos. Vostedes, Señorías, teñen a obriga de
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propoñer un Estatuto Reformado pensando na sociedade galega actual e futura: libre,
diversa e culturalmente avanzada. Como veremos máis adiante, as cooperativas teñen
como un valor primordial a democracia; somos a chamada democracia económica, e
comprenderán Vostedes que tampouco puidemos exercela en sistemas políticos
autoritarios, pero isto nunca nos dou dereito a ningunha restitución ou consideración
histórica.
Por tanto, Señorías, non se pode, e menos legalmente, outorgar representacións de xeito
arbitrario e discrecional de tipo institucional a quén non a ostenta por dereito propio ou
delegado expresamente, facendo ou concedendo tacitamente ou con complicidade,
ficcións representativas por conveniencia, comodidade ou temor reverencial, con
exclusión doutros lexítimos representantes con traxectorias democráticas coñecidas e
que representan a importantes colectivos sociais e profesionais. O Estatuto Reformado
debe ter moi en conta esta cuestión. Non poden existir nin privilexios nin
discriminacións; é mais, deben evitarse expresamente, para que precisamente sexa unha
norma de todos e para todos, con igualdade de dereitos e tamén de obrigas. Agardemos
que co Estatuto Reformado sexa necesario abordar de inmediato a reforma da,
recentemente aprobada por unanimidade parlamentaria, Lei do Consello Agrario
Galego. ¿Como é posible que as cooperativas agrarias de Galicia non poidan participar
no Consello Agrario Galego e, a través da Confederación de Cooperativas Agrarias de
España, poidan participar en varios Comités Consultivos da Unión Europea?. ¿Como é
posible que na gran maioría das Comunidades Autónomas poidan participar e que aquí
non?. ¿Como imos considerarnos integrados nunha comunidade autónoma que a penas
nos ten respecto e consideración institucional?. ¿Como é posible que a nosa primeira
agroindustria galega, que é unha cooperativa, non teña institucionalizado un xeito para
facerse escoitar e dar opinión ante as institucións?.
O movemento cooperativo, foi ó longo da súa historia un movemento excesivamente
tutelado no pasado, ben a través da administración ou das súas organizacións afíns, ben
a través doutras institucións. Fai tempo que esta tutela quedou distante do noso
contorno, ben por peso da realidade, ben por implantación do sistema democrático. O
certo é que a realidade galega amosa un cooperativismo maduro, adulto, con peso e
presenza na realidade socioeconómica de Galicia, ó que non se lle pode dar a espalda
dende os foros socioeconómicos de Galicia. O Estatuto Reformado debe manifestar
abertamente a confianza da clase dirixente, non so política, nas posibilidades do país e
das súas organizacións cidadáns, civís e profesionais.
Señorías, tamén nos parece necesario que no Estatuto Reformado apareza unha
declaración explícita de deberes e obrigas, incluso mais alá do establecido na
Constitución, sempre e cando veñan acompañados das debidas garantías para os
cidadáns, que se evite calquera tipo de discriminación, que sexan realmente xustificados
e respondan a unha necesidade ou sexan xustificados por razóns das nosas propias
singularidades. Agora ben, nestes extremos só nos queda pedir ós nosos representantes,
mesura.
2º.- Consideramos que é necesario que o Estatuto Reformado promova e potencie
valores sociais que nos empurren cara ós novos tempos e cara ó benestar.
Neste momento, cando as empresas parecen decatarse da importancia crecente da
responsabilidade social e ten lugar a masiva publicación de memorias de actividades
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relacionadas con esta, e cando algunhas compañías empezan timidamente a
reformularse o seu papel na sociedade e a reformular os seus obxectivos, incorporando
principios como o progreso colectivo, o traballo compartido, a preocupación polo medio
ambiente e o benestar social, semella oportuno reflexionar sobre o papel que, dende hai
tempo, veñen prestando as cooperativas en relación con estes aspectos. Creemos
necesario reflexionar sobre o valor engadido de cara á creación de riqueza e estabilidade
en amplos sectores da nosa sociedade.
As cooperativas, pola súa natureza persoal, asociativa e democrática, están a aplicar
principios de distribución equitativa de resultados, de democracia organizada, de
primacía das persoas sobre os capitais, de transparencia na xestión, solidariedade e
cohesión social, polo que é innegábel a súa experiencia en prácticas empresariais de
responsabilidade social. A importancia relativa do cooperativismo nunha economía
como a galega non se debe medir tan só polo efecto puramente económico e do
beneficio. Deben terse en conta as achegas cualitativas que realiza no eido funcional e
organizativo dos pequenos empresarios e autónomos.
As normas, valores e crenzas dunha realidade singular, como Galicia, son as que
configuran a súa cultura e a dos grupos de persoas que a forman. A cultura orienta o
comportamento xeral dos cidadáns, o modo en que se perciben os acontecementos, as
dificultades, os conflitos e as relacións formais e informais. A cultura é polo tanto un
marco de referencia da vida no seo da sociedade e dunha cooperativa.
E se o Estatuto, coas demais leis e normas de Galicia, conforma as regras de xogo que
axudan a identificar e a describir o comportamento e desempeño de tarefas aceptábel en
cada situación, os valores son os principios de funcionamento que a rexen máis aló das
normas; son os signos de identidade que a configuran e constitúen a súa esencia. Por
todo isto, na súa longa traxectoria histórica, o cooperativismo identifícase con
determinados valores. Valores que desexamos que o Estatuto Reformado promova e
incentive, xa que non só son bos para o cooperativismo, senón que son un reflexo das
sociedades máis avanzadas e competitivas, xusto alí onde precisamente as cooperativas
máis se desenvolven e máis presenza teñen: en España, Cataluña, Madrid, Valencia e
País Vasco; no mundo, en todos os países económica, social e culturalmente
desenvoltos con longa traxectoria democrática. Simplemente, para que Vostedes poidan
ter en conta os valores que sustentan ó cooperativismo na redacción do Estatuto
Reformado, vou a citalos brevemente:
1º.- Autoaxuda: Na fórmula cooperativa non só crece a empresa, senón tamén a persoa,
da que se espera o seu pleno desenvolvemento individual e social, sobre a base da súa
interacción cos demais, a través da acción conxunta e a responsabilidade mutua.
2º.- Autorresponsabilidade: A propiedade conxunta da cooperativa esixe un esforzo de
responsabilidade no seu mantemento e extensión.
3º.- Igualdade: Na información, na participación, na toma de decisións e no dereito a
ser escoitados. A unidade básica da cooperativa é o socio e esta fundamentación na
persoa é unha das súas principais características.
4º.- Equidade: As cooperativas baséanse nunha distribución de ganancias que toma
4

como referencia a contribución de cadaquén á actividade e non nas achegas ao capital.
5º.- Solidariedade: Entre os membros da propia cooperativa, en relación coas rendas
xeradas e no traballo. Un apoio mutuo que procura o beneficio do grupo e do seu
contorno.
6º.- Transparencia: É unha organización onde o dereito de información dos socios está
especialmente regulado e protexido por lei, por ser un dos piares da correcta
participación.
7º.- Vocación social: Achega recursos humanos ás comunidades das que forma parte.
Ten un carácter de permanencia e territorialidade ao tempo que fomenta a
intercooperación.
Por iso, pensamos que o cooperativismo debe ser considerado coma unha ferramenta
clave para a articulación non só económica, senón tamén social e política na Galicia do
Estatuto Reformado, como canle de transmisión de valores democráticos á sociedade
civil e ás súas formas de organización e creación de empresas.
3º.- Solicitamos unha expresa mención no Estatuto Reformado do movemento
cooperativo en xeral e do cooperativismo agrario en particular.
Señorías, a Constitución Española, xuntamente con outros estatutos, pode servirnos de
modelo a seguir neste tema. O artigo 129.2 da Constitución dí: “os poderes públicos
promoverán eficazmente as diversas formas de participación na empresa e fomentarán,
mediante unha lexislación adecuada, as sociedades cooperativas. Tamén establecerán
os medios que faciliten o acceso dos traballadores á propiedade dos medios de
produción”. Consideramos necesario que o articulado do Estatuto Reformado reafirme
as competencias que no ámbito cooperativo corresponden a Galicia, e valore
explicitamente o papel estratéxico do cooperativismo, tanto dende a perspectiva social
como empresarial e económica.
Por outra banda, tal e como o demostran diversos estudos, as cooperativas están a
converterse nunha das máis importantes empresas de múltiples concellos rurais de
Galicia. En moitos son as entidades máis importantes, tanto se as consideramos en
termos de facturación como se as consideramos en termos de emprego directo ou
inducido. Por todo iso, tamén consideramos necesario que o articulado do Estatuto
Reformado corrobore explicitamente ás cooperativas agrarias na súa importancia para o
mantemento do equilibrio territorial de Galicia.
¿Que máis razóns temos para solicitar expresamente esta mención explícita?. ¿Por qué
cremos que as cooperativas son diferentes doutros tipo de sociedades?. Polas seguintes
razóns:
1º.- A cooperativa agraria, a diferenza doutros modelos societarios, é unha empresa
ligada “incondicionalmente” e de forma estable ó medio rural, ó agricultor e o gandeiro,
polo que exerce liderazgo na economía local e na fixación de poboación, contribuíndo
así ó equilibrio e ordenación do territorio. As cooperativas son un motor do
desenvolvemento rural, xa que o obxectivo único é a actividade económica en beneficio
dos seus socios e da poboación local, con vocación clara de continuidade que redunda
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na xeración de emprego estable, calidade de vida da poboación local e conservación do
medio.
2º.- Frecuentemente as cooperativas actúan en comarcas desfavorecidas onde nunca
chegarían outras empresas, e por elo deben superar especiais condicións desfavorables e
importantes limitacións, fundamentalmente de falta de infraestruturas, máis custes de
subministros, falta de bens especializados, etc.. que dificultan a actividade económica.
3º.- O “conxunto das cooperativas” é a principal estrutura organizada, profesionalizada
e estable implantada en todo o territorio, en contacto co medio rural e o agricultor ou
gandeiro, con capacidade de comunicación e influenza sobre estes, polo cal, pode xogar
un papel fundamental na ordenación da actividade. Por exemplo, para a transmisión e
aplicación de normativa ou promoción de iniciativas de desenvolvemento rural.
4º.- A función social da cooperativa que exerce sobre os socios. Debido á condición dos
seus socios e a súa natureza xurídica, as cooperativas teñen en conta nas súas decisións
empresariais consideracións que non se derivan só de argumentos empresariais, senón
tamén sociais e culturais. Por exemplo, cooperativas galegas son impulsoras de festas
tradicionais valorizando os produtos agroalimentarios.
5º.- As cooperativas manteñen unha posición estratéxica dentro da cadea
agroalimentaria, actuando como ponte entre a produción e a industria e o comercio,
adaptando a produción ás esixencias do mercado.
6º.- A cooperativa permite que o agricultor participe nas fases de transformación e
comercialización, o que posibilita que retornen os valores engadidos que se xeneran ó
longo da cadea alimentaria. Este aspecto é clave, tal como se está a desenvolver a
Política Agraria da Unión Europea, camiño dunha maior apertura de mercados.
7º.- A implantación real e a experiencia desta forma de empresa e a súa capacidade para
asimilar as particularidades dos agricultores amosan a súa efectividade e capacidade de
adaptación.
Señorías, as cooperativas son un modelo no que non só cremos, senón que ademais
estamos convencidos de que é o máis xusto, equitativo e social de todos os que hai para
a agricultura no mundo. Pero debemos ser conscientes de que a liberalización dos
intercambios comerciais, ó menos para los produtos agrarios, é irreversible. Sen
embargo, en Galicia non debemos quedarnos resignados, estamos seguros de que a nosa
agricultura ten futuro e as razóns no se xustifican so pola calidade dos nosos produtos,
senón pola preparación das persoas que integran o sector agrario e agroalimentario.
Dende ese punto de vista, estamos convencidos de que vamos a saír adiante. Eso si,
temos que darnos presa e desenvolver toda a nosa potencialidade produtiva e, sobre
todo, creativa, e aproveitar todas as sinerxías que poidan vir das alianzas entre as nosas
cooperativas. Non podemos resignarnos a manter unha posición defensiva no mercado
mundial. Debemos apostar fortemente por el, e facer da globalización da economía e da
internacionalización a nosa estratexia de futuro. Só así estaremos en condicións de
afrontar con éxito todos os desafíos e para eso debemos confiar en nos mesmos.
Na Comunicación da Comisión ó Consello e ó Parlamento da Unión Europea sobre o
fomento das sociedades cooperativas en Europa publicada en febreiro do 2004,
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literalmente di que “as múltiples vantaxes das cooperativas para a economía europea,
fan delas un elemento indispensable para o logro dos obxectivos fixados na reunión de
Lisboa; de feito, as cooperativas son un exemplo excelente dun tipo de compañía que
pode compatibilizar obxectivos sociais e empresariais de maneira que ámbolos dous se
reforcen mutuamente. As cooperativas xogan un importante papel nas economías
agrícolas e no desenvolvemento de rexións con dificultades económicas, e a súa
estrutura resulta ideal para fortalecer o emprego e a cohesión social”.

4º.- Consideramos varios obxectivos económicos xerais a ter en conta no novo
Estatuto Reformado.
En relación ós obxectivos económicos xerais, a opinión maioritaria das cooperativas
agrarias de Galicia céntrase en definir varios obxectivos de tipo xeral a acadar coa
axeitada aplicación do Estatuto Reformado. En termos amplos, consideramos que o
Estatuto Reformado deberá permitir a Galicia:
1º.- Como obxectivo prioritario debemos lograr un sistema de financiamento suficiente
para as necesidades actuais e futuras de Galicia, e tendo en conta os custes dos servizos
públicos no medio rural e a idade avanzada da poboación rural.
2º.- Dado o noso atraso económico en relación á riqueza e benestar do conxunto de
España, complementariamente consideramos necesario que se logre un sistema de
financiamento directo ou indirecto que nos permita dispoñer de recursos para eliminar o
atraso e acadar rapidamente a media de riqueza e benestar que se merece a cidadanía
galega.
3º.- Todos estes obxectivos non deben ir en detrimento de que a sociedade civil e as
empresas galegas deban facer un maior esforzo fiscal. Por iso, un terceiro obxectivo
debe ser manter os mesmos sistemas impositivos en todo o territorio do Estado sen que
xurdan agravios comparativos entre territorios por efectos impositivos.
4º.- É evidente que Galicia necesita lograr mediante investimentos un compromiso
firme de desenvolvemento das infraestruturas necesarias para o noso desenvolvemento
económico, eliminando esta carencia histórica, especialmente grave no noso medio
rural, para facer máis competitivas ás nosas empresas e a nosa sociedade.
5º.- Finalmente, consideramos necesario facer un estudo en profundidade sobre o
necesario reequilibrio territorial de Galicia e reflectir no Estatuto Reformado as
competencias necesarias para levar a cabo este reequilibrio territorial. Galicia está
concentrando a súa poboación, riqueza e desenvolvemento en torno ó chamado eixe
atlántico, provocando o despoboamento do interior e o abandono de terras produtivas
agrarias. Este desprazamento de riqueza e poboación xera maiores necesidades de
investimentos para loitar contra os desequilibrios. É necesario ter competencias
suficientes para poder abordar unha axeitada ordenación do territorio e, o que para nos é
máis importante, unha ordenación do seu uso. Por outra banda, consideramos que, tal
vez, sexa necesario abordar un estudo para adecuar á nova realidade económica e da
poboación as institucións e administracións que prestan servizo á poboación en
determinadas zonas da Galicia interior e reflectir as competencias necesarias para
abordar esta situación no Estatuto Reformado.
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5º.- Finalmente, consideramos necesario achegar unha opinión xeral sobre aspectos
que enmarcan o Estatuto Reformado, abordando algunha cuestión que a Señora
Presidenta do Parlamento nos solicitaba por escrito.
En relación á identidade de Galicia, como anteriormente manifestei, en AGACA,
existen todo tipo de sensibilidades sociais, políticas e ideolóxicas. Polo tanto, non
podemos pronunciarnos en moitos aspectos como entidade, xa que, como dixen na
introdución, cada cooperativa e cada socio ten o dereito a manifestarse persoalmente
segundo os seus criterios e valores ou, simplemente a non manifestarse. Agora ben, no
que si estamos de acordo é que Galicia ten unha cultura, unha lingua, unhas costumes e
unhas institucións propias que conforman unha identidade singular, e que os seus
cidadáns e organizacións sociais séntense, ou deben sentirse, partícipes dun colectivo e
dun proxecto común, tamén con moitos elementos coincidentes coas demais
comunidades que conforman o Estado Español. Este feito non resulta froito dunha
casualidade, senón de antecedentes e da vontade dos propios cidadáns galegos,
reflectida no artigo primeiro do Título Preliminar do vixente Estatuto de Autonomía
onde se define a Galicia como nacionalidade histórica dentro do conxunto do Estado.
Pois ben, o Estatuto que se pretende, como norma institucional básica, debe recoñecer
as singularidades que lle son propias e potencialas, sen prexuízos de garantir e protexer
a súa pertenza tamén, por que non dicilo, a ese colectivo superior que é o Estado
Español; de tal xeito, que todas as sensibilidades que existen en Galicia se sintan
identificadas e protexidas polo Estatuto que resulte. Por todo iso, insistimos que esta
vontade dos cidadáns de sentirse partícipes dun proxecto colectivo e común que é
Galicia, debe plasmarse nunha protección e promoción efectiva das súas singularidades
reais, na súa cultura, na súa lingua, nos seus símbolos, no seu patrimonio, na defensa
das institucións que conforman o autogoberno e na formación dos sinais de identidade,
considerados como mecanismos que potencian a Galicia, a súa sociedade e a súa
economía, en tódalas súas posibilidades.
En relación ás competencias, tendo en conta as singularidades anteriormente sinaladas,
debería, en principio, estimular a asunción de competencias, ou a profundar nas que xa
dispón, sempre e cando se xestionen con eficacia, eficiencia, obxectividade e
imparcialidade, redundando nunha mellora socioeconómica da nosa comunidade. Todo
isto, sendo coñecedores da nosa realidade e sempre e cando non vaian en prexuízo da
necesaria cohesión e solidariedade interterritorial das diferentes comunidades que
conforman o Estado Español. Todo aquilo que potencie a nosa sociedade, a nosa
economía e nos vertebre axeitadamente, conducíndonos a un maior progreso,
competitividade e benestar, benvido sexa.
En canto á presenza de Galicia na Unión Europea, consideramos que naqueles temas en
que se xoguen e decidan cuestións que afectan ou poden afectar a Galicia de xeito moi
directo, a nosa Comunidade Autónoma, (as súas institucións e organizacións) debería de
estar representada con interlocutores propios. Non entramos a valorar que esta
representación sexa directa ou a través do Estado. O que si consideramos que é unha das
cuestións nas que foi, e é importante estar presentes, é no intre en que se aborda unha
Reforma da Política Agraria Común (PAC), ou unha Reforma dalgunhas Organizacións
Comúns de Mercado (OCM), como por exemplo a do Leite e Derivados Lácteos.
Consideramos que a falta de presenza galega nestas discusión, debates e acordos
provocou e provoca consecuencias evidentes na nosa agricultura e gandería.
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En definitiva, e para terminar esta exposición, asumir competencias non debe obedecer
a un criterio de obtención de máis poder porque si, senón por razóns e conviccións de
que somos capaces de xestionalas e que son un instrumento necesario para o progreso e
o benestar de todos os galegos.
Para rematar, tomo as palabras da Comunicación da Comisión ó Consello e ó
Parlamento da Unión Europea sobre o fomento das sociedades cooperativas en Europa
publicada en febreiro do 2004, que sinala nas conclusións que “as cooperativas posúen
unha longa tradición que se remonta á época da revolución industrial; sen embargo,
non deben ser consideradas como unha reliquia do século XIX. Hoxe, a Unión Europea
recoñece que unha rica variedade de formas empresariais constitúe un elemento
importante para a economía. As cooperativas son empresas modernas e dinámicas que
posúen un elevado potencial. A Comisión apoiará polo tanto, a promoción e o
desenvolvemento efectivos da empresa cooperativa na Unión Europea”. As
cooperativas agrarias galegas agardamos que tamén nos apoie o Estatuto Reformado de
Galicia e as súas institucións.
Moitas grazas.
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