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A Copa és a Cogeca pozitív lépésként üdvözli, hogy az uniós földművelésügyi
miniszterek a mezőgazdasági válság hatása enyhítésének segítését célzó új
intézkedéscsomagot szorgalmaznak
A Copa és a Cogeca a hétvégén tartott nagyszabású találkozón az uniós mezőgazdasági piacokon
tapasztalható kritikus helyzetre figyelmeztette az uniós földművelésügyi minisztereket, és
üdvözölte, hogy a miniszterek annak hatása enyhítését célzó új támogatási csomagot
szorgalmaznak.
A holland soros elnökséggel való luxembourgi találkozón a Cogeca elnöke, Thomas Magnusson
kijelentette: „A piaci helyzet a gazdaságok szintjén valóban nem javul, olyan tényezők
kombinációja sújtja, mint a gazdasági visszaesés, a magas inputköltségek és az alacsony árak,
valamint az orosz exporttilalom. A gazdák súlyos likviditási problémáktól szenvednek. Növeli a
bizonytalanságot, hogy az Egyesült Királyság az uniós szavazáson a Brexit mellett szavazott.
Kulcsfontosságú lesz, hogy elkerüljük a további piaci zavarokat. Szorgalmazzuk, hogy a
miniszterek állapodjanak meg egy új intézkedéscsomagról az ágazat támogatására, további
források felhasználásával, a válságtartalék igénybevétele nélkül. Új eszközöket kell aktiválni, és új
piacokat kell találni exporthitelek igénybevételével, nagyobb biztonságot kínálva a kereskedőknek
exporttevékenységük során.”
A Copa és a Cogeca következésképpen üdvözli, hogy a héten számos miniszter szorgalmazta, hogy
Phil Hogan uniós mezőgazdasági biztos terjesszen elő egy új intézkedéscsomagot júliusban, de
felszólítanak annak biztosítására, hogy azt kiegészítő forrásokból finanszírozzák, a válságtartalék
igénybevétele nélkül. A Copa és a Cogeca főtitkára, Pekka Pesonen továbbá sajnálatát fejezte ki
amiatt, hogy nem született megállapodás minden politikai kérdésről az új uniós ökológiai
szabályokkal kapcsolatban, és azokat elhalasztották július 1-jéig, amikor Szlovákia átveszi az EU
Tanácsának soros elnökségét.

Az Egyesült Királyság csekély, 52%-os többséggel a #Brexit mellett, míg 48% ellene
szavazott: Első reakcióként a Copa és a Cogeca azt mondta, hogy ez szomorú napot jelent az
uniós és a brit gazdák számára. A Copa és a Cogeca nagyra értékeli a brit mezőgazdasági

szakszervezetek részvételét és támogatását az Unió agrárpolitikai munkájában. Még elemezzük a
mezőgazdaságra gyakorolt hatást, az Unió intézményei és a brit kormány határozatai alapján.
„Számunkra azonban az egyik kulcskérdés az európai mezőgazdasági piac további zavarának
elkerülése lesz, tekintettel a Csatorna két oldala közötti gazdasági kapcsolatok jelentőségére és a
jelenlegi mezőgazdasági piaci válságra. Döntő fontosságú a piaci stabilitás fenntartása. Az
Egyesült Királyság élelmiszer- és italexportjának több mint fele jelenleg az Unióba kerül, a brit
piac pedig nagy exportpiac más tagállamokból származó élelmiszer- és italexport számára, ami a
minőségi termékek jó és változatos választékát biztosítja az európai fogyasztók számára.
Keményen fogunk dolgozni annak biztosításán, hogy ne az Unió vagy az Egyesült Királyság
gazdálkodó közösségének kelljen megfizetnie a nemzetközi politika árát, és hogy minimalizáljuk a
kereskedelemre gyakorolt hatást. A kiválásra vonatkozó tárgyalásokra várhatóan két éven belül
kerül sor, amint azt a lisszaboni szerződés meghatározza” – jelentette ki a Copa és a Cogeca
főtitkára, Pekka Pesonen. A szavazás következményeképpen David Cameron lemondott.
Az EU ökológiai felülvizsgálatát elhalasztották a szlovák soros elnökségig: A jövőbeli
uniós ökológiai szabályok végleges formájára vonatkozó, a Parlament, a Tanács és a Bizottság
közötti háromoldalú tárgyalásokat elhalasztották addig, amíg Szlovákia július 1-jén átveszi az EU
Tanácsának soros elnökségét. Az EU földművelésügyi minisztereinek hétfői ülésén megvitattak
egy helyzetjelentést. A Copa és a Cogeca úgy véli, hogy számos javítást hajtottak végre a
szövegben az Európai Bizottság eredeti javaslataihoz képest, mint például a vegyes gazdaságok
bent tartása, de mi azt szeretnénk, ha az új szabályokat gyorsan bevezetnék, hogy a termelők
tisztában legyenek a szabályokkal.
Az EFSA fenntartja a citrusfélék fekete foltosodásával kapcsolatos tudományos
tanácsát: A citrusfélék fekete foltosodásával kapcsolatban újonnan rendelkezésre álló információ
alátámasztja az EFSA által 2014-ben közzétett tanácsot – erre a következtetésre jutottak a
Hatóság növény-egészségügyi szakértői. A Hatóság ezért nem frissíti meglévő tudományos
véleményét. Tekintettel az EFSA véleményére, a Copa és a Cogeca úgy véli, hogy elfogadhatatlan,
hogy az EU Növény-egészségügyi Állandó Bizottsága gyengítette az Európába érkező citrusfélék
fekete foltosodás betegségének megelőzését célzó importellenőrzéseket, miközben a rendkívül
fertőző betegség eseteinek száma nő. Az adatok azt mutatják, hogy az esetek száma nő, 70 esetben
mutattak ki fertőzést Uruguayból, 15 esetben Dél-Afrikából, 17 esetben Argentínából és 13 esetben
Brazíliából érkező gyümölcsben. Ez messze meghaladja az Európai Bizottság megengedhető
határértékét, amelyet az EU Élelmiszerbiztonsági Hatósága (EFSA) 5-ben rögzített a
2014/422/EU határozatban.
Canete úr felvázolja az éghajlatváltozással kapcsolatos álláspontot: Az Európai
Parlament Mezőgazdasági Bizottsága június 20-21-i ülésén Canete biztos úrral megvitatta a
kibocsátás-kereskedelmi rendszerbe nem tartozó ágazatokra vonatkozó 2030-as kibocsátáscsökkentési célokat. Canete úr azt mondta, hogy az erdőket és a földhasználatot, valamint a
mezőgazdaságot el kell különíteni. Hozzátette, hogy korlátozottan igénybe vehetők a széndioxidkibocsátási egységek a mezőgazdasági kibocsátások ellensúlyozására. Ennek segítenie kell egyes
tagállamokat céljaik jobb elérésében. A Copa és a Cogeca elkötelezett az éghajlatváltozással
szembeni küzdelem mellett, de úgy véli, hogy azt kiegyensúlyozottan kell tenni, az
élelmiszertermelés veszélyeztetése nélkül. Úgy véljük, hogy az éghajlatváltozásról szóló készülő,
július 20-án közzéteendő jogszabályban megfelelő rugalmasságnak kell lennie a kibocsátáskereskedelmi rendszerbe tartozó ágazatok (ETS) és az abba nem tartozó ágazatok (ESD) között.
Rugalmasság szükséges az ESD és a LULUCF ágazatok között a zöld növekedés lehetővé tétele
érdekében. Ezért üdvözöljük a Canete biztos úr által bejelentett rugalmasságokat. A környezeti
integritás természetesen kulcsfontosságú. Mindeközben a héten nem született megállapodás az
EU levegőminőség-politikai irányelvéről: továbbra is komoly aggodalmaink vannak az
ammóniacsökkentési célokkal kapcsolatban, amelyek komoly kihívást jelentenek az
állattenyésztés számára, és ezzel kapcsolatban levelet írunk az uniós minisztereknek.
Az Európai Bizottság június 27-28-án várhatóan 18 hónapra újra engedélyezi a
glifozát használatát, miután az EU Fellebbviteli Bizottsága nem adott véleményt: Az
Európai Bizottság június 27-28-án várhatóan 18 hónapra újra engedélyezi a #glifozát gyomirtó
hatóanyag használatát, miután az EU Fellebbviteli Bizottsága nem adott véleményt. A Copa és a

Cogeca rendkívül csalódott amiatt, ahogyan ezt a kérdést kezelték, és amiatt, hogy az EU
Növények, Állatok, Élelmiszer és Takarmány Állandó Bizottsága nem adott véleményt a
hatóanyag 15 évre szóló újbóli engedélyezéséről, miután az EFSA pozitív értékelést adott.
Az alma és a paradicsom volt 2015-ben az Unióban termesztett vezető gyümölcs
illetve zöldség: Az EU statisztikai hivatala, az Eurostat által közzétett új számadatok azt
mutatják, hogy az Európai Unióban (EU) alig több mint 2,3 millió hektárt szenteltek a
gyümölcsök és bogyós gyümölcsök termesztésének, és további 2,1 millió hektárt a zöldségeknek. A
gyümölcstermesztésre szentelt 636.000 hektárjával (azaz az EU összes gyümölcstermelő
területének 27,1%-a) Spanyolország volt a vezető uniós tagállam gyümölcstermelő terület
tekintetében 2015-ben, Olaszország (420.000 hektár, azaz 20,2%) pedig a zöldségtermesztést
illetően. A mennyiséget tekintve az alma volt az a gyümölcs, amelyből a legtöbbet termesztettek az
EU-ban, ebből a gyümölcsből 12,7 millió tonnát szüreteltek 2015-ben (azaz uniós lakosonként
csaknem 25 kg-t), a paradicsom (17,7 millió tonna, azaz uniós lakosonként 35 kg) pedig a legfőbb
zöldség volt.
A parlamenti képviselők ambiciózusabb és még inkább fogyasztó-központú 2020
utáni energiacélokat szorgalmaznak: Számos uniós tagállam elérte már az EU megújuló
energia célkitűzését, azaz a teljes fogyasztás 20%-os csökkentését 2020-ra. Mások azonban
lemaradnak, és többet kell tenniük – szorgalmazzák a parlamenti képviselők egy határozatban,
amelyről csütörtökön szavaztak az Európai Bizottság „megújuló energia helyzetjelentésre”
vonatkozóan. Az EU energiahatékonysági céljának – 20%-os nyereség 2020-ra – eléréséhez a
tagállamoknak gyorsabban kell végrehajtaniuk az uniós jogszabályokat, és teljes mértékben –
jelenti ki egy második határozat, amelyről szintén csütörtökön szavaztak. A jelenlegi 20%-os
megújuló energia célkitűzés 2020-ra való eléréséhez kulcsfontosságú valamennyi meglévő
finanszírozási rendszer hatékony igénybevétele a tőkéhez való hozzáférés biztosítása érdekében –
állítják a parlamenti képviselők nem jogalkotási állásfoglalásukban. A szöveg megismétli a
Parlament felhívását a kötelező célkitűzésekre annak biztosítására, hogy 2030-ra a megújuló
energiák tegyék ki az összes energiafogyasztás legalább 30%-át. Következő lépések: Ezek az
ajánlások beépülnek majd az EU energiaunióról szóló közelgő jogalkotási javaslatokba.
Innovatív húskészítményeket és új kezdeményezéseket mutattak be a parlamenti
képviselőknek a Copa és a Cogeca #livestockcounts rendezvényén az Unió
állattenyésztési ágazata számos előnyének hangsúlyozására #livestockcounts
#enjoyagrifood
Jó minőségű, innovatív húskészítményeket és könnyen elkészíthető recepteket mutattak be a
héten az Európai Parlamentben egy nagyszabású, a Copa és a Cogeca által a #livestockcounts
#enjoyagrifood kampány részeként szervezett rendezvényen, amelynek házigazdája Michel
Dantin parlamenti képviselő volt. A kampányt áprilisban indították, hogy hangsúlyozza az Unió
állattenyésztési ágazata és a hús számos előnyét a növekedés és a munkahelyteremtés, a
dinamikus vidéki térségek, valamint a kiegyensúlyozott étrend szempontjából, és bemutassa
azokat a szigorú termelési előírásokat, amelyeknek az uniós gazdák megfelelnek.
Az eseményen, amelyre több mint 200 résztvevő látogatott el, új, könnyen elkészíthető recepteket
mutattak be, vezető séfek ízletes termékeivel. A spanyol szövetkezeti csoport, a Cooperativas
Agro-Alimentarias és az Intercun remek spanyol nyúlpörköltet kínáltak, és hangsúlyozták a
nyúl mint a spanyol gasztronómia egyik legmélyebben gyökerező termékének jelentőségét. A
fogyasztás azonban felére csökkent az elmúlt két évben, részben az innovatív termékek hiánya és
az életmódbeli változások miatt.
Az Ír Gazdaszövetség, az IFA és a Bord Bia különleges marhahúsból készült kiváló rostélyos
steaket és új, könnyen elkészíthető recepteket mutatott be. Liam MacHale hangsúlyozta a
marhahús kiegyensúlyozott étrendbe való felvételének előnyeit és kiemelte a hagyományos családi
gazdaságokban környezeti szempontból fenntartható módon tenyésztett, fűvel táplált ír állatok
eredetét. A finn gazdaszervezet (MTK) egy innovatív terméket mutatott be az Atria Ltd-től,
amely főként három szövetkezet, az Itikka Osuuskunta, a Lihakunta és az Österbottens Kött
tulajdonában áll. Öt különbözőfajta prémium csemege marhafelvágottat és sonkát mutattak be,
amelyek nagymértékben összpontosítanak a nyomon követhetőségre, valamint új, innovatív

csomagolást, amely lehetővé teszi a termék visszazárását és újranyitását az íz tönkretétele nélkül.
A rendezvényen felszólalva Michel Dantin parlamenti képviselő és Joost Korte, az
Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának főigazgatóhelyettese egyaránt erőteljesen támogatta a kampányt. 2016. és 2017. során minden hónapban
különböző rendezvényekre és akciókra kerül sor Európa-szerte. Lesznek sajtóesemények,
farmlátogatások, receptfüzet és videók, amelyek új, könnyen elkészíthető recepteket mutatnak be
egész Európából, valamint sor kerül twitter vitákra, kiadnak szórólapokat és videókat, amelyek
bemutatják, hogy mit tesznek a gazdák és szövetkezeteik annak érdekében, hogy megfeleljenek a
szigorú termelési előírásoknak.
További információért lásd:
Európai gazdák és mezőgazdasági szövetkezetek állattenyésztési kampánya 2016-17

A parlamenti képviselők június 21-én meghallgatást tartanak a növényi fehérje saját
uniós kínálatának növeléséről
Június 21-én a parlamenti képviselők meghallgatást tartottak a fehérjenövények saját uniós
kínálatának növeléséről. A Copa és a Cogeca az Unió fehérjenövény-kínálata hiányának
csökkentésére kívánja összpontosítani a munkát az állatok takarmánykészleteinek növelése
érdekében. E növényeknek nyilvánvaló környezeti előnyeik vannak az üvegházhatású
gázkibocsátások csökkentése, a biológiai sokféleség növelése és a talajminőség javítása
tekintetében. A nitrogénmegkötő növények hozzájárulnak a zöldítés fenntartható erősítéséhez is.
Új médiafelmérést tettek közzé: Közzétettek egy új médiafelmérést, amely több mint 80
brüsszeli újságíróval készült interjút tartalmaz, akik elmondják, hogyan lehet a legjobban
kommunikálni velük. A felmérés megerősíti, hogy számukra Brüsszelben a Twitter a közösségi
média legértékesebb formája, saját munkájuk támogatását illetően is. A sajtóközlemények tartják
helyüket, különösen, amikor az uniós jogszabályokra adnak tömör, gyors és aktuális reakciót. A
személyes kapcsolatok mindeközben a lista első helyén állnak mint az üzenetek célba juttatásának
legjobb módjai. A hírlevelek jelentősége is egyre nő, és továbbra is az angol a központi nyelv a
brüsszeli újságírók számára.
Közelgő események
Mentse el az időpontot: Szeretne többet hallani a Copa és a Cogeca nézeteiről azzal
kapcsolatban, hogy hogyan biztosítható egy fenntartható, versenyképes és
gazdaságilag életképes uniós mezőgazdasági ágazat a jövőben? Jöjjön el az Európai
gazdák 2016-os kongresszusára Görögország központjába, hogy többet megtudjon
róla! #DynamicAgri
MI: Az egyre növekvő kihívásokkal szemben az Európai gazdák 2016-os kongresszusának célja
egy vita indítása az európai mezőgazdaság jövőjéről egy gazdaságilag életképes, fenntartható és
versenyképes ágazat biztosítása érdekében. Létfontosságú, hogy többet és jobbat termeljünk
kevesebb erőforrás felhasználásával, hogy a termelők hozzájárulhassanak a következő évtized
egyik legnagyobb kihívásához: a megnövekedett élelmiszertermelés szükségességéhez a világ
növekvő népessége számára és az élelmiszertermelést veszélyeztető éghajlatváltozás elleni
küzdelemhez. A „Lehetőségek az európai mezőgazdaság számára: zöld növekedés és dinamikus
piacok” című kongresszus megvizsgálja, hogyan lehet a legjobban befektetni egy fenntartható
európai mezőgazdasági ágazat jövőbeli létrehozása céljából. Október 5-én egy műhelyre kerül sor,
amely megvizsgálja egy intelligens és fenntartható mezőgazdasági és erdészeti ágazat innovatív
megoldásait és összehozza a gazdákat, ezt pedig a fő plenáris ülés követi október 6-án. Jöjjön el és
csatlakozzon hozzánk! MIKOR: 2016. október 5-6-án HOL: Divani Apollon Palace & Thalasso,
Görögország

Műhely: Hogyan kezelhető az áringadozás a jövőbeli KAP keretében: A Copa és a
Cogeca a Momagri agytröszttel együtt egy műhelyt szervez június 27-én annak megvitatására,
hogyan kezelhető az áringadozás a jövőbeli KAP keretében. Ez a volatilitás az utóbbi időben
túlzottá vált, rövid idő alatt bekövetkező árcsúcsokkal és ár hullámvölgyekkel. Ez törékennyé teszi
a gazdák helyzetét, és nincsenek eszközeik a probléma kezelésére. A piaci egyenlőtlenségek és
bizonytalanságok geopolitikai korlátokkal párosulva kritikus piaci helyzetet idéztek elő az
Unióban, ami több ágazatot is érint (pl. tej, sertéshús, zöldség- és gyümölcs, gabonafélék). Jöjjön
el és csatlakozzon hozzánk! Mikor: 2016. június 27-én délután 2:30-6:00 óra között.
Hol: a Copa-Cogeca Titkárságán, a Rue de Trèves 61, 1040 Brüsszel címen
ELKÖVETKEZŐ TALÁLKOZÓK ÉS RENDEZVÉNYEK MENETRENDJE
Június 29.: Cogeca Üzleti Fórum
Június 30.: Pocc/ccc ülés
Június 30.: Copa & Cogeca minőségügyi munkacsoport
Június 30.: Copa & Cogeca promóció munkacsoport
Július 2.: A Szövetkezetek Nemzetközi Napja
Július 5.: Copa & Cogeca gabonafélék munkacsoport
Július 7.: CCC ülés
Július 22-25.: Belga Libramont Mezőgazdasági Kiállítás

