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Komunikat prasowy
COPA-COGECA PRZYJMUJE DEKLARACJĘ PODKREŚLAJĄCĄ OLBRZYMIE
ZNACZENIE GOSPODARSTW RODZINNYCH W KONTEKŚCIE ŻYWNOŚCI,
ŚRODOWISKA, WZROSTU I ZATRUDNIENIA NA OBSZARACH WIEJSKICH UE
W związku z rozpoczęciem obchodów Międzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego ONZ
2014 przedstawiciele europejskich rolników przyjęli deklarację podkreślającą olbrzymie
znaczenie gospodarstw rodzinnych, które dostarczają europejskim konsumentom produkty
wysokiej jakości oraz gwarantują wzrost i zatrudnienie na obszarach wiejskich w UE.
Zdefiniowali najważniejsze środki, dzięki którym gospodarstwa rodzinne będą opłacalne
i konkurencyjne. Ma to wyjątkowe znaczenie w dzisiejszej rzeczywistości, naznaczonej coraz
większą niepewnością, wahaniami na rynku i wzrastającym zapotrzebowaniem na żywność
na całym świecie.
Deklaracja europejskich rolników i spółdzielni rolniczych odnośnie roli rolnictwa
rodzinnego
W dniu inauguracji Międzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego ONZ 2014 europejscy
rolnicy i spółdzielnie rolnicze podkreśliły olbrzymie znaczenie gospodarstw rodzinnych,
które dostarczają produkty wysokiej jakości europejskim konsumentom oraz gwarantują wzrost
i zatrudnienie na obszarach wiejskich w UE. Stanowi ono podstawę gospodarki wiejskiej.
Copa-Cogeca apeluje do Rady Europejskiej, Parlamentu i Komisji o zagwarantowanie
gospodarstwom rodzinnym konkurencyjnej przyszłości i jakości życia porównywalnej do innych
sektorów, w których pragną odnaleźć się młodzi ludzie.
Znaczna część z 25 mln osób znajdujących zatrudnienie w sektorze rolnym pracuje
w gospodarstwach rodzinnych, które gwarantują większość z rocznej produkcji państw UE-28,
wartej ponad 400 mld euro. Stanowią one siłę napędową wzrostu i zatrudnienia na obszarach
wiejskich UE, a także np. w Afryce. W Europie często przechodzą one z pokolenia na pokolenie
i wytwarzają w sposób zrównoważony zróżnicowaną żywność wysokiej jakości, by sprostać
oczekiwaniom 500 mln konsumentów w UE, równocześnie dbając o środowisko naturalne.
Gospodarstwa rodzinne są naszą przyszłością.
W celu utrzymania wymiany pokoleń, wszystkie rodzaje gospodarstw rodzinnych muszą
stanowić opłacalny rodzaj działalności. Rolnicy pracujący w gospodarstwach rodzinnych powinni
uzyskiwać godziwe zarobki. Stawiają oni czoła coraz poważniejszym wyzwaniom, jak wysokie
koszty środków produkcji, ekstremalne wahania na rynkach czy zmienne warunki
meteorologiczne. Aby rolnicy mogli tym wyzwaniom sprostać, Copa-Cogeca wzywa Radę
Europejską, Parlament i Komisję do zagwarantowania, że:




Gospodarstwa rodzinne utrzymają dostęp do gruntów i zasobów naturalnych;
Inwestycje w sektor rolny znacznie wzrosną, a także będzie się promować badania
i innowacje oraz przekazywanie wiedzy rolnikom;
Stworzy się odpowiednie warunki do powoływania organizacji producentów,
np. spółdzielni rolniczych, które pomogą rolnikom w prowadzeniu wspólnej sprzedaży
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ich towarów, dodadzą wartość do produktów w celu zapewnienia wyższych dochodów
oraz pozwolą na lepsze radzenie sobie z ekstremalnymi wahaniami na rynku;
Rolnicy uzyskają dostęp do odpowiednich szkoleń i edukacji, które zapewnią
im konkurencyjną przyszłość;
Nie będzie się pomijać niezaprzeczalnego wkładu kobiet w funkcjonowanie gospodarstw
rodzinnych na całym świecie ani zapominać o nim;
Młodzi rolnicy uzyskają wsparcie, które pomoże im stawić czoła trudnościom
towarzyszącym rozpoczynaniu działalności;
Rozwiązany zostanie problem nadużyć i nieuczciwych praktyk w łańcuchu
żywnościowym, aby rolnicy mogli łatwiej uzyskać dochody z rynku;
Gospodarstwa rodzinne w takim samym stopniu co reszta społeczeństwa będą cieszyć się
dostępem do Internetu oraz infrastruktury ogółem;
Obydwa filary nowej wspólnej polityki rolnej zostaną prawidłowo wdrożone,
a biurokracja zmaleje.

Międzynarodowy Rok Rolnictwa Rodzinnego 2014 Organizacji Narodów Zjednoczonych zwraca
szczególną uwagę na to, że gospodarstwa rodzinne przyczyniają się do ograniczenia głodu
i ubóstwa, zapewniając bezpieczeństwo żywnościowe oraz poprawiając warunki życia wielu osób,
jednocześnie troszcząc się o środowisko naturalne i chroniąc różnorodność biologiczną.
Potrzebujemy dynamicznego, nowoczesnego i odpornego rolnictwa, które zapewni
gospodarstwom rodzinnym świetlaną przyszłość.
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