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Komisarz UE Janusz Wojciechowski (z lewej) z Prezesem EDA
Giuseppe Ambrosi (z prawej) na spotkaniu Zarządu

Nasza Doroczna Konwencja EDA, która odbyła
się 1 października, zgromadziła w sali
konferencyjnej w Brukseli 90 kierowników
i ekspertów z branży mleczarskiej oraz prawie
100 uczestników online (Zoom) z całego świata.
"Konferencja pokazała, że żyjemy zgodnie
z naszym nowym mottem EDA: "Połączenie
mleczarskiej doskonałości i ambicji", stwierdził
nasz nowo wybrany Prezydent EDA Giuseppe
Ambrosi.
“Ogromne i międzynarodowe zainteresowanie naszą
konferencją należy tłumaczyć przede wszystkim znakomitymi
prelegentami, ale także faktem, że znajdujemy się dzisiaj w
okresie pomiędzy Szczytem Narodów Zjednoczonych ds.
Systemów Żywnościowych, który odbył się tydzień temu,
a Światowym Dniem Żywności (15 października) - jest to
idealny czas, aby zagłębić się w przyszłość zrównoważonej
produkcji mleczarskiej w UE!”.
Jesteśmy wdzięczni Komisarzowi UE
Januszowi Wojciechowskiemu i jego
zespołowi za otwartą i konstruktywną dyskusję
podczas naszego spotkania Rady EDA.

Dialog z komisarzem Januszem Wojciechowskim
był bardzo pomocny w lepszym zrozumieniu naszych
podejść i pozwolił nie tylko na wymianę poglądów
na wysokim szczeblu, ale także na bardziej szczegółową
analizę.

Vice Prezydent
EDA Ingo Müller
(z lewej) z
Komisarzem UE
Januszem
Wojciechowskim
(z prawej)
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“Europejskie podejście
w zakresie zwierząt
gospodarskich i produktów
mleczarskich”

Pozytywne prognozy dla
sektora mleczarskiego UE
przedstawione przez
Sekretarza Stanu ds. Rolnictwa

Profesor Roel Jongeneel z Uniwersytetu
Wageningen (NL) rozpoczął konferencję od
przedstawienia potencjalnego wpływu Zielonego
Ładu UE i strategii Farm to Fork na europejski
sektor hodowlany i mleczarski. Rozpoczął od
bardzo jasnej analizy status quo zarówno
dzisiejszych mocnych stron, jak i dzisiejszych
problemów europejskiego sektora mleczarskiego.

Pan Aleš Irgolič, słoweński sekretarz stanu ds.
rolnictwa reprezentujący obecną prezydencję
słoweńską w UE, podkreślił wyzwania związane
z Zielonym Ładem dla słoweńskiego i europejskiego
sektora rolno-spożywczego.

“W świetle ogromnych różnic
w sektorze mleczarskim,
a zwłaszcza w systemach
zarządzania gospodarstwami
mlecznymi w całej UE, zwracam się
do decydentów z prośbą o przyjęcie
stopniowego podejścia opartego na
zasadzie "krok po kroku"
w poszczególnych regionach”
Profesor Roel Jongeneel,
Uniwersytet Wageningen
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W swoim przemówieniu podkreślił on energię
słoweńskiego sektora rolnego oraz przyszłe wsparcie
w ramach narodowych planów strategicznych wspólnej
polityki rolnej.

Pan Aleš Irgolič podsumował, przedstawiając
pozytywne perspektywy dla unijnego sektora
mleczarskiego, który dostarcza doskonałej jakości
bezkonkurencyjną jakość odżywczą w przystępnej
cenie obywatelom w Europie i poza nią.
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Podejście Komisji Europejskiej
Pan Lukáš Víšek z gabinetu pierwszego
wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa
poradził sobie z trudnym zadaniem skonfrontowania
sektora mleczarskiego z podejściem przyjętym przez
Komisję Europejską.
Przykuł uwagę słuchaczy swoją analizą rozmiaru
wyzwań środowiskowych, przed którymi bez wątpienia
dziś stoimy. Docenił dotychczasowe wysiłki
podejmowane przez sektor mleczarski UE, ale
zauważył również "potrzebę przyspieszenia tego
procesu - i to jest właśnie celem Zielonego Ładu".
Komisja Europejska bardzo poważnie traktuje kwestię
potencjalnej utraty konkurencyjności, zarówno na
jednolitym rynku UE, jak i na międzynarodowej arenie
handlowej. "Obecnie cała społeczność międzynarodowa
dostrzega realia kryzysu klimatycznego, a my jesteśmy
w trakcie łączenia sił z partnerami z całego świata,
którzy mają podobne strategie”

“Zmiany klimatyczne zachodzą
właśnie teraz i zachodzą w Europie,
nie możemy czekać z podjęciem
koniecznych działań”
Lukáš Víšek

FrieslandCampina:
W kierunku
zrównoważonego
rozwoju
"Już w 2010 roku rozpoczęliśmy wdrażanie strategii
FrieslandCampina mającej na celu redukcję emisji gazów
cieplarnianych i jesteśmy liderem w zakresie udostępniania
naszym rolnikom narzędzia do monitorowania postępów
w zakresie bioróżnorodności w ich gospodarstwach",
stwierdziła pani Hester Maij, Dyrektor Korporacyjny ds.
publicznych i regulacyjnych w FrieslandCampina. Jako
spółdzielnia działająca w 38 krajach, mamy jasną strategię,
aby odegrać naszą rolę w realizacji Celów Zrównoważonego
Rozwoju ONZ.
Jednak, jak podkreśliła, "nie istnieje jedno podejście
dla wszystkich", nawet w Unii Europejskiej.
A zindywidualizowane podejście jest potrzebne, aby
zdefiniować zrównoważoną produkcję rolnospożywczą, która różni się np. od rolnictwa
ekologicznego, które ma przynajmniej częściowo inny
cel ogólny.
Potrzeba naukowej oceny wszystkich kroków
legislacyjnych wydawała się być stanowiskiem
zgodnym.

Hester Maij (FrieslandCampina)

Od lewej: Lukáš Víšek (Komisja Europejska), Giuseppe
Ambrosi (Prezydent EDA) i Hester Maij
(FrieslandCampina)

Jeśli istnieje naukowy dowód na to, że obowiązkowe znakowanie
pochodzenia krajowego przyniesie korzyści dla środowiska, na
pewno ponownie rozważymy nasze stanowisko EDA. Struktura
każdego unijnego oznakowania środowiskowego musi uwzględniać
metodologię Śladu Środowiskowego Produktu (PEF), która została
zatwierdzona przez Komisję UE i wszystkie państwa członkowskie.
Jeśli chodzi o etykietowanie wartości odżywczych, niezrównana
wartość odżywcza mleka i przetworów mlecznych po prostu nie
może być pominięta", stwierdził Sekretarz Generalny EDA Alexander
Anton.

Biuletyn
“Mamy nie tylko ambicje, ale
i strategie, aby osiągnąć nasze
cele zerowej emisji dwutlenku
węgla poprzez dalsze
zaspokajanie europejskiego
i światowego zapotrzebowania na
bezpieczne, pożywne i niedrogie
mleko i przetwory mleczne”
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Zobacz raport
Międzynarodowego
Magazynu Mleczarskiego na
temat naszej Dorocznej
Konwencji EDA 2021!

Prezydent EDA Giuseppe Ambrosi

“Wzywamy wszystkich decydentów do zapewnienia, że
możemy działać w oparciu o solidne podstawy
ekonomiczne, które są po prostu potrzebne do
finansowania wdrażania strategii zrównoważonego
rozwoju sektorów i przedsiębiorstw"podsumował
Prezydent EDA Giuseppe Ambrosi.

Zapisz datę!
Madryt, Hiszpania

23 – 25 Listopada 2022

“Połączenie mleczarskiej doskonałości i ambicji” –
ogromne podziękowania i děkuji mnohokrát dla
za nasz bufet serowy

