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Komunikat prasowy
Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjęły długo oczekiwany plan Komisji
określający priorytety dot. białek roślinnych w UE
Przemawiając w dniu dzisiejszym w Wiedniu, komisarz Hogan przedstawił pięć priorytetów
określonych przez Komisję Europejską w celu zwiększenia produkcji białek roślinnych w Unii
Europejskiej. W swojej prezentacji komisarz przedstawił wnioski płynące z procesu konsultacji,
rozpoczętego na początku 2018 roku, po wielu latach napiętej sytuacji na europejskich rynkach
żywności i pasz białkowych. Copa i Cogeca od dłuższego czasu wzywają do stworzenia długoterminowej
strategii w tej kwestii, dlatego z zadowoleniem przyjmują sprawozdanie Komisji oraz jej ogólne
podejście.
Według prognoz DG AGRI dot. rynków rolnych na lata 2017-2030, oczekiwany jest wzrost popytu na
białko roślinne. Spowodowane jest to przede wszystkim wzrostem w poszczególnych obszarach
produkcji zwierzęcej, takich jak drób. Obecnie UE importuje ponad 60% bogatych w białko surowców
pochodzenia roślinnego potrzebnych do zrównoważenia dawek pokarmowych dla zwierząt
hodowlanych. Mowa tu przede wszystkim o ziarnach i śrucie sojowej pochodzących z USA i Ameryki
Południowej. Oczekuje się, że wzrost popytu na wysokobiałkowe składniki paszowe zaspokojony
zostanie przede wszystkim poprzez zwiększenie importu oraz europejskiej produkcji roślin
wysokobiałkowych (soi, rzepaku, lucerny itd.). Mimo że sytuacja na rynku roślin wysokobiałkowych
znacznie się polepszyła, wzrost areałów upraw może spowolnić w okresie objętym prognozą, biorą pod
uwagę presję na ceny pasz oraz ograniczenia dotyczące wykorzystania środków produkcji na obszarach
proekologicznych. W tym kontekście, wzrost zdolności produkcyjnych w przypadku białek roślinnych
skutkowałoby ekonomicznymi i środowiskowymi zyskami dla Europy.
Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca, powiedział: „Ogólne podejście DG AGRI dot.
przyszłego rozwoju produkcji białek roślinnych w UE zmierza we właściwym kierunku, zwłaszcza jeżeli
chodzi o konkretne wsparcie dla rolników dzięki planom krajowym w ramach przyszłej WPR oraz
zwiększenie roli badań i innowacji w zakresie kluczowych upraw wysokobiałkowych. Niemniej jednak,
kolejnym priorytetem, który należy dodać do listy przedstawionej przez komisarza Hogana dziś rano w
Wiedniu jest kwestia znaczenia produktów ubocznych pochodzących z produkcji biopaliw, które w
ogromnym stopniu przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw pasz w Europie.
Wzmocnienie europejskiej produkcji białek roślinnych będzie częściowo opierać się na gwarancjach
zapewnianych przez bezpieczne i stabilne ramy operacyjne dla europejskich producentów biopaliw.”
-KONIECDodatkowe informacje nt. zaleceń Copa-Cogeca w kwestii priorytetów dot. białek roślinnych znajdują
się w poniższym dokumencie:
file://srv12/UsersFolders$/boucher/Downloads/GOL(18)585.pdf
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