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Komunikat prasowy
Nowa przewodnicząca grupy roboczej „Rolnictwo
ekologiczne” kreśli ambitne plany
W tym tygodniu Copa i Cogeca wybrał y nowe prezydium grupy roboczej
„Rolnictwo ekologiczne”. Lone Andersen, rolniczka zajmująca się rolnictwem
ekologicznym i należąca do DAFC (Dania), został a wybrana na stanowisko
przewodniczącej. Funkcje wiceprzewodniczących objęli: Luigi Tozzi z
Confagricoltura (Włochy) i Heinrich Von Bassewitz z DBV (Niemcy).
Nowo wybrani przewodniczący uznali, że jednym z prioryt et ów jest przyjęcie akt u
wykonawczego i delegowanego, t ak aby przepisy dot yczące rolnict wa ekologicznego weszły w
życie z dniem 21 stycznia 2021 roku.
Po naszym spotkaniu przewodnicząca Andresen oświadczyła: „Będziemy ciężko pracować jako
grupa robocza „Rolnictwo ekologiczne”, aby mieć pewność, że techniczne wdrażanie przepisów
pokrywa s ię z potrzebami rolników zajmujących s ię rolnictwem ekologicznym. Przede
ws zys tkim będziemy nadal promować nas ze s tanowis ko w zakres ie przepis ów dotyczących
hodowli drobiu oraz kontroli, jakimi s ą objęte gos podars twa ekologiczne. Chcemy, aby nas z
sektor rozwijał się na ternie UE, tak aby mógł zaspokajać rosnący popyt. Jednocześnie rolnicy
zajmujący się rolnictwem ekologicznym muszą pozostać konkurencyjni, a ich rozwój powinien
wynikać z odpowiednich korzyści ekonomicznych i lepszych marży.”
W latach 2007-2017 na terenie UE zaobserwowaliśmy 70% wzrost powierzchni przeznaczanych
na uprawy ekologiczne. Dzięki t emu Unia st ała się drugim największym konsument em
ekologicznej żywności na świecie, wart ość jej sprzedaży w 2017 roku osiągnęła poziom 34,3
miliarda euro. I choć większość zapotrzebowania na ekologiczną żywność w UE jest zaspokajana
produkt ami wyt warzanymi w Europie, t o część spożywanych dóbr t rafia do nas z import u. W
2018 roku sprowadzono do Unii 3,3 miliona ton żywności ekologicznej.
Pani Andersen podkreśliła t akże ważne kwest ie dot yczące ekologicznego mat eriału siewnego
oraz nakładów produkcyjnych: „W związku z aktem delegowanym dotyczącym materiału
s iewnego wkrótce przed
s tawimy propozycję dotyczącą ekologicznych na
s ion i
niejednorodnego materiału s iewnego. Ponadto będziemy aktywnie angażować s ię w
promowanie dostępu rolników sektora ekologicznego do innowacji oraz do nowych, lepszych
odmian - należy pamiętać, że w rolnictwie ekologicznym obowiązuje zakaz stosowania wielu
różnych rozwiązań, np. nawozów sztucznych czy pestycydów.”
Nowa przewodnicząca dodała: „W związku ze zbliżającymi s ię wyborami do Parlamentu
Europejs kiego, chciałam ws zys tkim przypomnieć, że my - rolnicy - jes teśmy częścią
rozwiązania w walce z łagodzeniem i dostosowywaniem się do zmiany klimatu. Udało mi się
s tworzyć na poziomie europejs kim dobrą s ieć zainteres owanych podmiotów pochodzących z
s ektora rolnictwa ekologicznego, organizacji pozarządowych i chciałabym abyśmy mogli
pracować ws pólnie i ws pólnie opracowywać efektywne rozwiązania. Rozwiązania, które
pozwolą na znaczne zmniejs zenie ilości emitowanych gazów cieplarnianych, utrzymanie
bioróżnorodności, ochronę gruntów, zas obów wodnych oraz zapewnią dynamikę tkanki
wiejskiej. Pracujemy dla UE (#WeFarm4EU) i jej wszystkich obywateli. Naprawdę liczę na to,
że ws zys cy obywatele i rolnicy, którzy mogą głos ować, wezmą na s iebie odpowiedzialność i
pójdą do urn, aby oddać głos na silną Unię Europejską.”
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Uwagi dla wydawcy:
 Lone Andersen mieszka w zachodniej Danii, gdzie wspólnie z mężem prowadzi
ekologiczne gospodarstwo mleczarskie. W 2009 roku przekwalifikowali się na produkcję
ekologiczną. W pierwszym okresie produkcja miała charakt er mieszany, t radycyjna
hodowla trzody chlewnej oraz ekologiczna produkcja mleka. W tej chwili gospodarstwo
jest w 100% ekologiczne, w jego skład wchodzi 90 ha gruntów uprawnych oraz 115 krów
mlecznych. Właściciele współpracują z ekologicznymi producentami, którzy dostarczają
im ekologicznych pasz objęt ościowych dla krów mlecznych. Lone Andersen jest
przekonana, że jej rolnicze pochodzenie jest bardzo przydatne w czasie spotkań i rozmów
z urzędnikami i politykami z unijnych instytucji. Od 2004 roku angażuje się w prace nad
polityką rolną. W 2013 roku została wybrana na stanowisko przewodniczącej Duńskiego
t
S owarzyszenia Rodzin Rolniczych. W t ym samym roku zos
t ała wybrana
wiceprzewodniczącą Duńskiej rady ds. rolnictwa i żywności, która zrzesza zdecydowaną
większość przedstawicieli duńskiego sektora rolno-spożywczego.


Manifest WeFarm4EU jest dost ępny na st ronie int ernet owej www.wefarm4.eu Za
pomocą hasht aga #WeFarm4EU możecie Państ wo t akże śledzić kampanię w mediach
społecznościowych.
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