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Az Európai Bizottság változtatásokat javasol az uniós gazdák jövedelemstabilizáló
eszközeiben, hogy fokozza annak bevezetését
Az EU Mezőgazdasági Bizottsága a héten változtatásokat javasolt a KAP jövedelemstabilizáló
eszközét illetően, mivel az uniós vidékfejlesztési programban foglalt jövedelemstabilizáló eszközt
csak csekély mértékben vezették be. Ezt a KAP félidős felülvizsgálatának részeként tekintették. A
Bizottság úgy véli, hogy megkönnyíti majd a tagállamok számára az alkalmazást, hogy a
támogatást akkor lehessen aktiválni, amikor a gazdaság bevételkiesése eléri a 20%-ot, 30%
helyett. A javaslat, „az ombudsman törvény” tartalmazza a pénzügyi eszközök fejlesztéseit
annak érdekében, hogy a gazdák könnyebben jussanak hitelekhez az EU vidékfejlesztési
politikája keretében, valamint az aktív gazda definíciójának javítását, hogy a tagállamok nagyobb
szabadságot kapjanak annak meghatározását illetően. A többi elem nagymértékben technikai
jellegű. 2018-ban válik alkalmazandóvá. A Copa & Cogeca vizsgálja a következményeket. A
Bizottság szorgalmazza a KAP egyszerűsítési intézkedéseinek ötödik hullámát is, a zöldítési
intézkedésekre összpontosítva, hogy megpróbálják a gazdák életét megkönnyíteni, de a
javaslatot kritika érte a tagállamok részéről.
A 2020 utáni KAP következő lépései: Az Európai Bizottság a jövő nyáron közzé tehet egy
nyilvános konzultációt, amely körvonalazza a 2020 utáni közös agrárpolitika (KAP) első
gondolatait; a jogalkotási javaslatokat 2018-ban teszi közzé, a végrehajtás pedig 2021-ben
kezdődik. A Copa és a Cogeca már megkezdi a tárgyalásokat a 2020 utáni KAP-ról annak
biztosítására, hogy a jövőben jobb mezőgazdasági ágazatunk legyen, amely jobban tud reagálni a
mezőgazdasági válságokra. „Olyan eszközöket kell kifejlesztenünk a gazdaságok szintjén,
amelyek segítenek a gazdáknak jobban kezelni az egyre inkább volatilis piacok kockázatait” –
jelentette ki a Copa & Cogeca főtitkára, Pekka Pesonen.
A Copa & Cogeca üdvözli a szlovák soros elnökség kezdeményezését, hogy a
miniszterek megbeszéléseit a gazdák élelmiszerláncon belüli pozicionálásának
megerősítésére összpontosítsa #fairfoodchain A Copa & Cogeca a héten üdvözölte a
szlovák soros elnökség kezdeményezését, hogy az uniós földművelésügyi miniszterek pozsonyi
megbeszéléseit a gazdák élelmiszerláncon belüli pozicionálásának megerősítésére összpontosítsa
annak érdekében, hogy jobb és méltányosabb árat kapjanak a termékeikért. A Cogeca elnöke,
Thomas Magnusson kifejtette a minisztereknek, hogy „Az élelmiszerellátási láncon belüli
erőegyensúly hiánya éveken át komoly hatással volt a gazdákra, ami árrésük folyamatos
romlását eredményezte. A gazdákra az upstream és a downstream ágazatok egyaránt nyomást
gyakorolnak, sok tagállamban csak néhány szereplő uralja a kiskereskedelmi ágazatot. Ezért
üdvözöljük a szlovák soros elnökség felhívásait, hogy érjünk el tisztességes megállapodást az
árréseket illetően”.
Gabriel Matecna szlovák miniszter elkötelezte magát annak biztosítása mellett, hogy a
gazdáknak „tisztességes kereskedelmi feltételeik legyenek az egész közös piacon”. Sok
miniszter egyetértett az élelmiszerellátási láncon belüli tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatokra adott egységes, uniós szintű válaszban, de megosztottak maradtak egy közös uniós

keretrendszer élelmiszerláncon belüli szükségességét illetően. A parlamenti képviselők
szintén szorgalmazták a gazdák pozicionálásának erősítését. Következő lépések: A szlovák
soros elnökség mandátuma vége előtt el kívánja fogadni az ezzel kapcsolatos következtetéseit.
Phil Hogan uniós mezőgazdasági biztos prioritásként jelölte meg a kérdést, a Bizottság pedig
mérlegeli uniós törvényi szabályozás bevezetését a tisztességes élelmiszerlánc –
#fairfoodchain – biztosítására a fokozódó kihívások miatt, és a vonatkozó javaslatokat a jövő
év elején teszik közzé – jelezték az uniós tisztviselők. Ez a Mezőgazdasági Főigazgatóság piacok
témacsoportjának javaslatain alapul majd. A Copa & Cogeca szeretne elmozdulást e téren.
„Úgy véljük, hogy uniós szinten el kell fogadni egy jogszabályi keretet bevált gyakorlatok
önkéntes kódexeivel kombinálva az élelmiszerláncban tapasztalható tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatokkal szembeni küzdelem céljából, és biztosítani kell, hogy az egységes
piac megfelelően működjön. Egy ilyen rendszert egy független, harmadik fél döntőbírónak kell
felügyelnie, hogy végrehajtási szerepe révén fogadhasson névtelen panaszokat és eljárhasson
azok ügyében” – jelentette ki a Copa & Cogeca főtitkára, Pekka Pesonen.
A Copa & Cogeca óva int az EU és a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség (SADC) között
megkötött új szabadkereskedelmi megállapodástól, amelyről a parlamenti
képviselők szavaztak
A Copa & Cogeca a héten óva intett az EU és a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség (SADC) között
megkötött új szabadkereskedelmi megállapodástól, amelyről az Európai Parlament a héten
tartott plenáris ülésen szavazott, mivel az növeli az ezen országokból származó narancs-, cukorés etanolimportra vonatkozó kereskedelmi koncessziókat, ami alá fogja ásni az uniós termelőket,
és kockáztatja a gazdasági környezet romlását.
A Copa & Cogeca főtitkára, Pekka Pesonen hangsúlyozta: „Teljességgel elfogadhatatlan, hogy az
EU megköti ezt a szabadkereskedelmi megállapodást anélkül, hogy megvizsgálná az uniós piacra
gyakorolt hatását. Ezek az új koncessziók november végéig meghosszabbítják a Dél-Afrikából
származó narancs Unióba való behozatala engedélyezésének időszakát, ami negatív hatással lesz
az uniós narancstermelőkre az idény kezdetén, amikor az árak a legvonzóbbak. Természetesen
rossz hatással lesz az ágazatra, és munkahelyek ezreit kockáztatja, különösen a mediterrán
országokban, ahol a jelenlegi gazdasági válság a legjobban érezhető. Komoly aggodalmaink
vannak a cukor- és etanolágazatban tett engedményekkel kapcsolatban is. Az EU ezekben az
ágazatokban a koncessziók olyan növelését javasolta, hogy az SADC 100.000 tonnányi
nyerscukorra és 50.000 tonna fehér cukorra, valamint 80.000 tonna etanolra kap vámmentes
kvótát. Ez elfogadhatatlan.” A javasolt megállapodást azonban a parlamenti képviselők a héten
Strasbourgban jóváhagyták. A megállapodás az Unióba való vámmentes bejutást biztosít majd
Namíbiából, Mozambikból, Botswanából, Szwáziföldről és Lesothóból származó termékek
számára, valamint jobb piacra jutást Dél-Afrika számára. Következő lépések: A megállapodás
a Tanács formális jóváhagyását és a szövegnek a hat afrikai állam nemzeti parlamentje általi
ratifikálását követően lép hatályba.
Az Európai Bizottság kiadja munkaprogramját és figyelmeztet a glifozáttal
kapcsolatban: Juncker európai bizottsági elnök a héten felvázolta a Bizottság következő 12
hónapra szóló munkaprogramját, ami a növekedésre, a munkahelyteremtésre és az Unió-szerte
vezeték nélküli ingyenes internet hozzáférés biztosítására irányuló összekapcsolhatóságra
helyezi a hangsúlyt. Strasbourgi beszédében az elnök megvédte az EU mezőgazdasági ágazatát is,
kijelentve, hogy „A gazdáink mellett fogunk állni, különösen, amikor nehéz pillanatokon
mennek keresztül, mint ami jelenleg is a helyzet. Mert nem fogadom el azt, hogy a tej olcsóbb,
mint a víz.” De azt is megígérte, hogy felelősséget vállal a #glifozát kérdését illetően, mondván,
hogy „A Bizottságnak felelősséget kell vállalnia azáltal, hogy politikai, nem pedig technokrata”.
Erre a lépésre azt követően került sor, hogy a tagállamok jóváhagytak egy bizottsági tervet a
glifozát használatának korlátozásáról a Copa & Cogeca aggodalmai ellenére. A hatóanyag
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használatát csak 18 hónapig hosszabbították meg, 2017. december 31-ig, a felülvizsgálat
függőben van.


(Képaláírás: Európa mindig a gazdái mellett fog állni. Tejágazatunk az idén 1 milliárd eurós rendkívüli uniós
támogatást kapott.)

Legfrissebb hírek #TTIP témában: Észtország, Lettország, Litvánia, a Cseh Köztársaság,
Dánia, Finnország, Írország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, az Egyesült Királyság és
Svédország kereskedelmi miniszterei a héten levelet küldtek Malmström biztos asszonynak,
amelyben több kereskedelmet szorgalmaztak és támogatták a #TTIP tárgyalásokat. A
tárgyalások következő fordulóját október 3-ra ütemezik. A Copa & Cogeca szerint a
tárgyalásokból adódó kihívások és lehetőségek egyaránt a nem kereskedelmi akadályok
kezelésének szükségességét támasztják alá.
A Copa & Cogeca a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósággal megvitatja
az uniós mezőgazdasági termelők nehéz helyzetének javítását célzó 500 millió
eurós júliusi csomagra vonatkozó részletes szabályokat
A Copa & Cogeca üdvözli, hogy az Európai Bizottság a héten Brüsszelben elfogadta az uniós
mezőgazdasági termelők, különösen a tejtermelők nehéz helyzetének javítását célzó 500 millió
eurós júliusi csomagra vonatkozó részletes szabályokat. A júliusi csomag 150 millió eurót
tartalmaz a termelők ösztönzésére, hogy önkéntes alapon beszüntessék a termelést három
hónapig a 14 euró/100 kg-os támogatással. A minimális alkalmazás a termelés 1500 kg-val való
csökkentése, a maximális pedig az 50%-os termeléscsökkentés. 4 alkalmazási időszak lesz:
szeptember 21.; október 12.; november 9.; és december 7. A támogatás a csökkentési időszak
után fizetendő. Magában foglal nemzeti kereteket is a tagállamok számára 350 millió euró
értékben azzal a céllal, hogy célzott támogatást nyújtsanak az uniós tejtermelőknek és
állattenyésztőknek. A csomag a termelés stabilizálására, valamint az extenzív termelés, a gazdák
közötti együttműködés, a minőség javítása és a képzés ösztönzésére fog összpontosítani.
Franciaország azt is vállalta, hogy nemzeti támogatással tölti fel az uniós támogatást azok
számára, akik 5%-kal csökkentik a termelést, annak érdekében, hogy a francia mezőgazdaság
továbbra is működőképes maradjon. És kezdjük látni a sertéshús- és tejpiac élénkülésének jeleit.
A francia gazdák és a Lactalis tejáremelésről állapodtak meg, amely augusztusra eléri a
literenkénti 28 centet, és minden hónapban literenként 0,5 centtel emelkedik, hogy decemberre
elérje a literenkénti 30 centet. Az @Arla Foods amb-t ellátó brit tejtermelők literenként egy
pennyvel való áremelkedést tapasztalnak szeptember 1-jétől.

Legfrissebb hírek #Brexit témában:
A Credit Agricole újra meggondolja a költözést: A francia Credit Agricole bank újra
meggondolja terveit, miszerint a #Brexit után a Canary Wharf negyedbe költözne.
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Az Egyesült Királyság 2019 végén léphetne ki az Unióból: Theresa May brit
miniszterelnök bejelentette, hogy az 50. cikket nem indítják el 2017. januárja előtt, ami azt
jelenti, hogy az Egyesült Királyság 2019. végén léphetne ki az Unióból. Eközben az Európai
Tanács korábbi elnöke, Herman Van Rompuy a héten kijelentette, hogy „Nem valószínű, hogy
jóval 2017. vége előtt érdemi Brexit tárgyalások kezdődnének az Egyesült Királyság és az Unió
többi része között, amíg új német kormány nem alakul a jövő szeptemberi választást követően. A
tárgyalások kemények, de remélhetőleg kölcsönösen előnyösek lesznek” – mondta.
Az NFU #Brexit konzultációt indít a tagjaival: Az angol és walesi Nemzeti Gazdaszövetség
(NFU) a lehetőségekről szóló dokumentumot adott ki tagjai részére, hogy megadhassák
véleményüket arról, hogy mit akarnak a Brexit utáni brit agrárpolitikától. A lehetőségek között
szerepel a közvetlen kifizetések eltörlése és azoknak egy alaptámogatási rendszerrel, egy
termeléshez kötődő támogatási rendszerrel való helyettesítése vagy a veszteségtérítésekhez való
visszatérés.
36 parlamenti képviselő szorgalmazza, hogy Theresa May irányítsa át a KAP
támogatásokat az Egyesült Királyságban a környezetvédelemre a #Brexit után: A 36
parlamenti képviselő által Theresa May brit miniszterelnök részére küldött levél szorgalmazza,
hogy a miniszterelnök irányítsa át a brit Brexit utáni támogatásokban foglalt mezőgazdasági
támogatást a környezetvédelmi és a közszolgáltatásokra.

Közelgő események
A Copa & Cogeca a házigazdája egy nagyszabású vízgazdálkodási konferenciának:
szeptember 19.
A Copa & Cogeca a házigazdája egy nagyszabású, szeptember 19-én tartandó konferenciának,
amely a vízgazdálkodásra vonatkozó Figaro projekt eredményeit vizsgálja. A mezőgazdaságban
tapasztalt jelenlegi kihívásokat fogják megvitatni a mezőgazdaságban folytatott
vízgazdálkodással összefüggésben: a tudomány és a gyakorlat összehangolása a gazdaságok
szintjén. Jöjjön el és tartson velünk!
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
„Érték nyerése az innovatív megoldásokból: Mit kell megváltoztatni?” címmel, amelyet a fő
plenáris ülés követ október 6-án. Október 7-én a Gaia Epicheirein SA lesz a házigazdája a görög
mezőgazdaság fejlődéséről szóló, „Közös agrárpolitika (KAP): a múltból tanulva a jövő
előkészítéséhez” című 3. Pánhellén Kongresszusnak. Számos magas szintű előadó vesz részt az
eseményeken, többek között az EU mezőgazdasági biztosa, Phil Hogan, az EU Tanácsának soros
elnöksége, az Európai Parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságának elnöke,
Siekierski képviselő úr, görög tisztviselők, a Copa és a Cogeca elnökei. Jöjjön el és csatlakozzon
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hozzánk! MIKOR: 2016. október 5-7. között HOL: Divani Apollon Palace & Thalasso,
Görögország

ELKÖVETKEZŐ TALÁLKOZÓK ÉS RENDEZVÉNYEK MENETRENDJE
Szeptember 19.: Nemzetközi Figaro konferencia a vízgazdálkodásról, házigazda a Copa & Cogeca
(9.00-16.30 h)
Szeptember 21.: Copa & Cogeca vidékfejlesztés-politikai munkacsoport
Szeptember 22-23.: Copa-Cogeca összevont elnökségi ülés, amelyet sajtókonferencia követ
Szeptember 22.: Making Trade Work for You, Európai Bizottság Konferencia, Szlovákia
Szeptember 27.: Okos gazdálkodás ebéd, házigazda a CEMA, 77 Rue Wiertz (12-15 h), a Copa &
Cogeca főtitkárával, Pekka Pesonennel
Szeptember 27-28.: EU költségvetés/KAP konferencia
Szeptember 28.: Parlamenti képviselők eseménye: „Az élelmiszerellátási lánc javítása”, PHS 1A2
terem (14.00-16.00 h)
Szeptember 28.: Copa & Cogeca Ad hoc élelmiszerlánc munkacsoport
Október 3.: TTIP forduló
Október 5-7.: Európai Gazdák Kongresszusa 2016, amelyet a Pánhellén Görög Kongresszus
követ
Október 10.: Az EU Mezőgazdasági Tanácsának ülése
Október 18.: Copa & Cogeca bor munkacsoport
Október 20.: Műhely a talajokról
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