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A Copa & Cogeca elnökök támadják az Európai Bizottság KAP egyszerűsítési terveit
a zöldítésre vonatkozóan
A Copa & Cogeca által a héten szervezett sajtóeseményen a Copa & Cogeca elnökök, Martin
Merrild és Thomas Magnusson kifejtették, hogy „Üdvözöljük Hogan uniós biztos egyszerűsítési
napirendjét, de eddig nem tapasztaltunk kézzel fogható eredményeket a gazdák számára. A
zöldítés esetében a megvitatásra kerülő egyszerűsítési javaslatok nem fogják megkönnyíteni a
gazdák életét.” Különösen azt hangsúlyozták, hogy elfogadhatatlan, hogy a Bizottság mérlegeli a
fehérjenövények növényvédő szereinek az ökológiai jelentőségű területeken való használata
tilalmát. Az is probléma, hogy 6-ról 9 hónapra fogják növelni a parlagon hagyott földre
vonatkozó időszakot, és 10 hétre növekszik a köztes növények és a zöld növénytakaró minimális
időtartama – figyelmeztettek. Ezt hangsúlyozták egy, a Bizottsággal való találkozón is, ahol a
tisztviselők megerősítették, hogy mérlegelik a növényvédő szereknek az ökológiai jelentőségű
területeken való alkalmazása tilalmát. Levelet is küldünk az Európai Bizottság részére, amelyben
felvázoljuk kéréseinket.
A Copa & Cogeca elnökök egy sajtóeseményen felvázolják az uniós mezőgazdaság
legfőbb kihívásait
A Copa és a Cogeca elnökök egy, a héten tartott sajtóeseményen, amelynek a Copa & Cogeca volt
a házigazdája, felvázolták az uniós mezőgazdaság legfőbb kihívásait, az árupiacok törékeny
helyzetére figyelmeztetve. Az újságíróknak tartott beszédében a Copa elnöke, Martin
Merrild elmondta, hogy „Az uniós mezőgazdasági termelők hatalmas kihívásokkal néznek
szembe, mivel az alacsony piaci árak és a magas inputköltségek, valamint a közös agrárpolitika
(KAP) keretében tapasztalt bürokrácia sújtja őket.”
Árupiacok?
„Az Unió gabonaágazata jelenleg kritikus állapotban van. Franciaországot különösen
súlyosan érintette a búzatermelés jelentős, 30%-os csökkenése. A globális gabonakínálat minden
idők legmagasabb szintjén van, a búza világpiaci ára pedig elérte 10 év óta a legalacsonyabb
szintet. Szükség van egy jól működő egységes piacra és hatékony szállítási kapacitásra. Az
inputköltségek nem emelkedhetnek tovább úgy, mint eddig” - figyelmeztetett Merrild. Az
összevont elnökségi ülések során egyes tagszervezetek hangsúlyozták az alacsony
volumenekkel kapcsolatos probléma súlyosságát, a betakarítási körülményekkel
kapcsolatos problémákat és az Európán kívülről érkező importból származó
fokozott nyomást. Ezt tovább fogjuk tárgyalni a munkacsoportunkban.

„Az Unió tej- és sertéshúspiacai kezdik a fellendülés jeleit mutatni, de továbbra is törékeny
helyzetben vannak. A javulás részben a Kínából származó fokozott keresletnek köszönhető. A
sertéshús árak nőttek, de még mindig a tavalyi szint alatt vannak. Több új exportpiacot kell
találnunk, hogy ne függjünk teljes mértékben a kínai piactól. A növekedést egy évig kell
tapasztalnunk ahhoz, hogy a sertéshústermelők veszteségei megtérüljenek. A tejpiac kezd
fellendülni, de a tejtermelőknek még meg kell tapasztalniuk annak valódi hatását. A júliusi
csomagnak segítenie kell a termelőknek cash flow-juk részbeni fellendülésében” – tette hozzá
Merrild. „Szorgalmaznunk kell azokat a szabadkereskedelmi megállapodásokat is, amelyek
előnyösek az Unió mezőgazdasági ágazata számára” - mondta. A Cogeca elnöke, Thomas
Magnusson a továbbiakban üdvözölte a vidékfejlesztésről szóló corki nyilatkozatot.
Üdvözölte továbbá a szlovák soros elnökség kezdeményezését, hogy az uniós földművelésügyi
miniszterek megbeszéléseit a gazdák élelmiszerláncon belüli pozicionálásának
megerősítésére összpontosítsa annak érdekében, hogy jobb és méltányosabb árat kapjanak a
termékeikért. „Ezzel összefüggésben alapvetően fontos a mezőgazdasági szövetkezetek
fejlődésének előmozdítása, mivel a tapasztalat az mutatja, hogy a szövetkezetekhez tartozó
gazdák jobb árat kapnak a termékeikért. Fontos fenntartani az európai politikák, mint például a
KAP stabilitását, hogy a termelők és a mezőgazdasági szövetkezetek előre tervezhessenek és
befektethessenek az ágazatba” – hangsúlyozta.
A 2020 utáni KAP következő lépései: Az Európai Bizottság az év végén nyilvános
konzultációt indíthat a 2020 utáni közös agrárpolitika (KAP) jövőjéről, és az első gondolatokat
felvázoló dokumentumot tehet közzé jövő nyáron, a jogalkotási javaslatokat pedig 2018-ban teszi
közzé – jelezték az uniós tisztviselők. A Copa és a Cogeca tavasszal már megkezdte a
tárgyalásokat a 2020 utáni KAP-ról annak biztosítására, hogy a jövőben jobb mezőgazdasági
ágazatunk legyen, amely jobban tud reagálni a mezőgazdasági válságokra. Májusban
megbeszélést tartottunk erről az Európai Bizottsággal, és a munkacsoportban megkezdtük a
tárgyalásokat a vidékfejlesztési politikáról. „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 jóváhagyja az uniós műtrágya rendelet javasolt felülvizsgálatára
vonatkozó álláspontot és hangsúlyozza az aggodalmakat
A Copa & Cogeca a héten jóváhagyta az uniós műtrágya rendelet javasolt felülvizsgálatára
vonatkozó álláspontot és felvázolt néhány fő aggodalmat, nevezetesen a minőség és a költségek
tekintetében. A felülvizsgálat egyik célja, hogy Unió-szerte összehangolja a szabályokat és
növelje az Európában használt szerves trágyák részesedését a kadmium szintek Unió-szerte való
összehangolásával és az újfajta műtrágyákhoz jóváhagyási eljárás elfogadásával. De számunkra
az egyik legfőbb probléma az, hogy ha az ásványi műtrágyák nincsenek szigorúan meghatározva,
a termék minősége csökkenni fog. Az ásványi műtrágyák egyértelmű meghatározását szeretnénk,
ami magasabb követelményeket állít a tápanyagtartalmat illetően, mivel a gazdáknak erre van
szükségük. Aggódunk a foszfát műtrágyáknak a javaslatban szereplő javasolt kadmium szintje
miatt is. A kulcsfontosságú műtrágyákat a piacon akarjuk tartani, és ha a kadmium szintek túl
alacsonyra csökkennek, ez veszélybe kerül. A Fertilizer Europe-hoz hasonlóan úgy véljük, hogy a
foszfát műtrágyákban lévő kadmium felső határértékét 1 kg foszfátra vetítve 60 mg kadmiumban
lehetne harmonizálni, és emellett legalább 15 éves átmeneti időszakot lehetne meghatározni.
Nincs tudományos bizonyíték, amely indokolja a Bizottság által javasolt szinteket. Harmadszor,
nagyon aggódunk a szabályozott hatóanyag-leadású műtrágyák bevonatára vonatkozó javasolt
degradációs követelmények miatt, mivel jelentős hatása lesz a kertészeti ágazatra. Megfelelő
európai szabványt javaslunk erre. További aggodalmat jelent az istállótrágya és az EK jelzésű
szerves trágya közötti fokozott verseny. Szigorúbb szabványokat javaslunk a szerves trágyák
tekintetében és szigorúbb címkézési szabályokat. A javaslatot márciusban tették közzé, és a jövő
év márciusára lehetne jóváhagyni, 2020-ig történő hatálybalépéssel.
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A Copa és a Cogeca üdvözli a Nemzetközi Élelmezéspolitikai Kutatóintézet (IFPRI) jelentését
is, amely azt mutatja, hogy az uniós gazdák és mezőgazdasági szövetkezetek előnyére válhat, ha
a műtrágyák importvámjait és a dömpingellenes vámokat felszámolják. Tekintettel
arra, hogy a gazdák egyre nagyobb kihívásokkal néznek szembe különösen a magas műtrágyaárak miatt, az Ír Gazdaszövetség (IFA) megbízásából készült jelentés megmutatja azokat a
hatalmas előnyöket, amelyeket a gazdák élveznének, ha az importvámokat felszámolnák.
A Copa & Cogeca elnökei egy Malmströmmel való találkozón hangsúlyozzák a
kereskedelem fontosságát az uniós mezőgazdasági piacok kritikus helyzetének
javításában
Egy Cecilia Malmström uniós kereskedelmi biztossal a héten tartott találkozón a Copa & Cogeca
elnökök hangsúlyozták a kereskedelem fontosságát az uniós mezőgazdasági piacok kritikus
helyzetének javításában, és kiemelték, hogy a következő hat hónapon belül szabadkereskedelmi
megállapodást kell kötni Japánnal. „A szabadkereskedelmi megállapodások Japánnal,
Mexikóval és Indonéziával nagyon előnyösek lehetnének az uniós piac számára. Szorgalmazzuk,
hogy az elkövetkező 6 hónapon belül az Unió kössön szabadkereskedelmi megállapodást
Japánnal, különösen mivel Japán a második legnagyobb exportpiacunk sertéshús tekintetében.
Az USA-val folytatott szabadkereskedelmi tárgyalásokon (TTIP) fontos a nem vámjellegű
kereskedelmi akadályok felszámolása, mivel úgy látjuk, hogy a nyereség háromnegyede innen
származna. Ezen a téren nem tapasztaltunk sok elmozdulást.” Ugyanakkor arra figyelmeztettek,
hogy a Copa-nak és a Cogeca-nak komoly aggodalmai vannak a Mercosur latin-amerikai
kereskedelmi blokkal kötendő esetleges szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatban,
mondván, hogy fennáll a kockázata annak, hogy katasztrofális hatása lenne, különösen az uniós
marhahús- és baromfiágazatra. A biztos asszony megígérte, hogy figyelembe veszi a Copa &
Cogeca aggodalmait, kijelentve, hogy később az ősz folyamán közzétesznek egy kumulatív
hatásvizsgálatot a kereskedelemre vonatkozóan. Észtország, Lettország, Litvánia, a Cseh
Köztársaság, Dánia, Finnország, Írország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, az Egyesült
Királyság és Svédország kereskedelmi miniszterei levelet is küldtek Malmström biztos
asszonynak, amelyben több kereskedelmet szorgalmaztak és támogatták a #TTIP tárgyalásokat.
Következő lépések: A tárgyalások következő fordulóját október 3-ra ütemezik.
A Copa & Cogeca a házigazdája egy nagyszabású vízgazdálkodási konferenciának
A Copa & Cogeca volt a házigazdája egy nagyszabású konferenciának szeptember 19-én, amely a
vízgazdálkodásra vonatkozó Figaro projekt eredményeit vizsgálta. A Figaronál kifejlesztettek egy
precíziós öntözési rendszert, amely azt vizsgálja, hogy hogyan optimalizálható a vízfelhasználás a
gazdálkodásban, hogy többet termelhessünk kevesebb erőforrás felhasználásával, a jövőbeli
kereslet kielégítése érdekében. Megvitatták a mezőgazdaságban tapasztalt jelenlegi kihívásokat a
mezőgazdaságban folytatott vízgazdálkodással összefüggésben: a tudomány és a gyakorlat
összehangolását a gazdaságok szintjén.
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 elvileg üdvözli a
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jövedelemstabilizáló eszköz módosításait, de továbbra is folytatjuk a következmények
megvitatását.
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.
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.

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
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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
hozzánk! MIKOR: 2016. október 5-7. között HOL: Divani Apollon Palace & Thalasso,
Görögország

ELKÖVETKEZŐ TALÁLKOZÓK ÉS RENDEZVÉNYEK MENETRENDJE
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: Copa & Cogeca zöldség és gyümölcs munkacsoport
Október 18.: Copa & Cogeca bor munkacsoport
Október 20.: Műhely a talajokról
November: Copa & Cogeca marhahús rendezvény
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