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46. kongres CIBE v Gdaňsku
46th CIBE Congress in Gdańsk

46. kongres CIBE – Evropské konfederace pěstitelů cukrové
řepy – se konal od 1. do 3. června 2022 v Gdaňsku. Jeho cílem
bylo analyzovat hlavní ekonomické a politické problémy, kterým
v současnosti evropské řepařství čelí, se zaměřením na řízení rizik,
obchodní politiku, otázky evropské Zelené dohody (Green Deal)
a vliv dopadů války na Ukrajině. Kongresu se zúčastnilo kolem
150 delegátů a hostů.
Prezident CIBE Franck Sander uvedl, že pěstitelé cukrové řepy
v EU čelí jedné krizi za druhou, po krizi s koncem kvót následovala
krize v důsledku dopadů Covid-19 a po ní energetická krize s krizí
související s ruskou invazí na Ukrajinu a jejími dramatickými dopady
na výrobní náklady, nemluvě o opakujícím se riziku souvisejícím
s ochranou porostů cukrové řepy. Nárůst světových cen je však
dobrým signálem pro cenu cukru na trhu EU v nadcházející sezoně.
Vyšší ceny na evropském trhu snad pomohou obnovit alespoň
nějakou ziskovost produkce, což je po letech nízkých cen důležité.
Cukrová řepa je vzhledem k rozmanitosti svého využití (na výrobu
cukru, lihu pro různé účely, bioplynu, biomateriálů a krmiv) sym
bolem multifunkčního zemědělství. V mnoha regionech Evropy
hraje důležitou roli v osevních sledech a může významně přispět
k uplatňování nízkouhlíkového zemědělství. Evropská cukrová
řepa může pomoci při řešení problémů s potravinami, energiemi
a změnami klimatu. Aby to však bylo možné, musí zůstat atraktivní
plodinou a řepařský sektor musí obdržet potřebné nástroje a pod
poru pro účinnou reakci na tyto výzvy. Evropští pěstitelé cukrové
řepy dělají co mohou, ale podpora institucí EU a členských států je
nezbytná, chce-li si Evropa zachovat jistotu dodávek a svou suve
renitu i strategickou roli při výrobě této klíčové komodity.
Na kongresu vystoupil také i komisař EU pro zemědělství
Janusz Wojciechowski, náměstek polského ministra zemědělství
Norbert Kaczmarczyk, předseda výboru pro zemědělství a rozvoj
venkova Senátu Polské republiky Jerzy Chróścikowski, předseda
Rady pro Zemědělství a rozvoj venkova Jan Krzysztof Ardanowski,
předsedkyně COPA Christiane Lambert a další řečníci.
Po Franckovi Sanderovi, jehož mandát na kongresu skončil, byl
prezidentem CIBE na další dvouleté období zvolen Marcel Jehaes
z Belgie.
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