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A Copa & Cogeca üdvözli az arra irányuló kéréseket, hogy vezessenek be
jogszabályokat uniós szinten az élelmiszerláncban tapasztalható tisztességtelen
gyakorlatok leküzdésére #fairfoodchain A Copa & Cogeca a héten üdvözölte egy nyilvános
meghallgatáson elhangzott kéréseket arra vonatkozólag, hogy vezessenek be jogszabályokat
uniós szinten az élelmiszerláncban tapasztalható tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok
kezelésére és a termelők számára tisztességes árrés biztosítására. A Copa & Cogeca
élelmiszerlánc munkacsoport elnöke, Joe Healy kijelentette: „A mélyen tisztelt brit döntőbíró ma
egyértelművé tette, hogy Unió-szerte törvényes uniós jogszabályra van szükség a tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatok leküzdésére, mivel az önkéntes kezdeményezések nem működnek. A
gazdálkodó által kapott ár gyakran még a termelési költségeit sem fedezi. Az önköltség alatti
áron történő eladásnak meg kell szűnnie. A jogszabályt továbbá független testületnek kell
érvényesítenie azzal a megbízatással, hogy a szabályok megsértése esetén bírságokat
alkalmazzon. Ma hallottuk, hogy az Egyesült Királyságban már történt javulás, mióta a
jogszabályt érvényesítették és a kiskereskedő forgalmának akár 1%-át kitevő bírságokat vezettek
be. Az egyik legáltalánosabb panasz a kifizetések késedelmeivel kapcsolatos. Spanyolország is
nemrégiben vezetett be jogszabályt, amely jól működik, és jó modellként szolgál az EU számára,
amelyre építeni lehet. Az Európai Bizottság jelezte, hogy hajlandó mérlegelni a jogszabály
bevezetését, én pedig szeretnék elmozdulást látni e téren.”

A parlamenti képviselők felszólítják az Európai Uniót, hogy állítsa meg a
mezőgazdasági munkahelyek folyamatos elvesztését - 2005 és 2014 között a
mezőgazdasági munkaerő-ráfordításnak csaknem egynegyede (-23,6%) elveszett az
Unióban.
A parlamenti képviselők mezőgazdasági bizottsága támogatta az S&D képviselő, Eric Andrieu
javaslatait arra vonatkozólag, hogy hogyan javíthatja a közös agrárpolitika (KAP) a
munkahelyteremtést a vidéki térségekben. A parlamenti jelentés szerzője, Eric Andrieu képviselő
elmondta, hogy: „Azt várjuk, hogy amikor az új KAP 2020-ban hatályba lép, a gazdálkodás
finanszírozását (első pillér) legalább fenntartják, míg a vidékfejlesztés egyéb aspektusait
(második pillér), úgy mint a biológiai sokféleség megőrzését, az agroturizmust és más
tevékenységeket továbbfejlesztik. Az elfogadott szöveg felszólítja a tagállamokat arra, hogy teljes
mértékben vegyék igénybe a KAP által kínált meglévő eszközöket, hogy ösztönözzék a fiatalokat
és más, a gazdálkodásba újonnan belépőket, és igazítsák nemzeti politikáikat e célból például a

fölhasználat, az adózás és a társadalombiztosítás terén. A képviselők továbbá azt szeretnék, hogy
a nemzeti fővárosok növeljék az aktív gazdák részére nyújtandó termeléshez kötött támogatást és
igazítsák azt bármely adott növényhez szükséges foglalkoztatási szinthez. A foglalkoztatás vidéki
térségekben való fellendítéséhez az Uniónak egyszerűsítenie kell mezőgazdasági politikáját,
biztosítania kell környezetvédelmi követelményeinek könnyebb végrehajtását, és gondoskodnia
kell a KAP megfelelő jövőbeli finanszírozásáról, legalább a jelenlegi szinten. A KAP
vidékfejlesztési politikáját erősíteni kell, de nem a gazdák közvetlen kifizetéseinek rovására” –
mondják a képviselők.
A 2020 utáni KAP következő lépései: Az Európai Bizottság várhatóan az év végén
nyilvános konzultációt indít a 2020 utáni közös agrárpolitika (KAP) jövőjéről, és az első
gondolatokat felvázoló dokumentumot tesz 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 részt vesz a digitális gazdálkodásról szóló vitában, amelynek
házigazdája a CEMA: A Copa & Cogeca főtitkára, Pekka Pesonen részt vett egy rendezvényen,
amelyet az EU Mezőgazdasági Gépgyártók Szövetségének Európai Bizottsága, a CEMA
szervezett, ahol hangsúlyozták az okos gazdálkodás és a precíziós mezőgazdaság előnyeit a
tekintetben, hogy segítik a termelőket többet termelni kevesebb erőforrás felhasználásával. Az
olyan inputanyagok, mint a műtrágyák pontosabban alkalmazhatók a precíziós
mezőgazdasággal, amely lehetővé teszi, hogy a gazdák például a műtrágyaköltségeknek akár
30%-át megspórolják. A precíziós mezőgazdaság magában foglalja a műholdas navigáció, a
távérzékelés és más gazdálkodási eszközök lehető leghatékonyabb és legfenntarthatóbb
alkalmazását. De tekintettel arra, hogy a precíziós gazdálkodást a gazdáknak mindössze 25%-a
alkalmazza, fokozni kell a bevezetését. Következésképpen sürgették az uniós támogatást és
képzést, valamint megfelelő szélessávú infrastruktúrát a digitális gazdálkodás ígéretének
megvalósítására.

A Copa & Cogeca üdvözli az Iskolatej Világnap kezdeményezést: Az Iskolatej Világnap
kezdeményezés, amelyre a héten került sor, örvendetes hír, mivel a tej alapvető táplálkozási
előnyöket biztosít a gyermekek számára, lehetővé téve, hogy erősek és egészségesek legyenek –
állította a Copa & Cogeca egy nyilatkozatban. Egy rendezvényen, amelynek házigazdái svéd
tagjaink, az LRF voltak, és amelyet Mattias Gotting búcsúztatására szerveztek, csodálatos svéd
sajtfajtákat kóstoltunk.
Az uniós tejtermelés-csökkentési rendszer bevezetésének bejelentésére reagálva a
Copa & Cogeca örül annak, hogy a pénz első részét majdnem teljes mértékben
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elköltötték: Az uniós tejtermelés-csökkentési rendszer bevezetésére vonatkozó európai
bizottsági bejelentésre reagálva a Copa & Cogeca a héten kijelentette, hogy örülünk annak, hogy
a Bizottság által rendelkezésre bocsátott pénz első részét majdnem teljes mértékben elköltötték.
A Copa & Cogeca tej munkacsoportjának elnöke, Mansel Raymond elmondta, hogy: „A 750.000
tejtermelőből 52.101 válaszolt az Európai Bizottság tejtermelés-csökkentésre vonatkozó
felhívásaira. A pénznek könnyen hozzáférhetőnek kell lennie azok számára, akik elkötelezték
magukat a mellett, hogy megteszik ezt az erőfeszítést. Már kezdjük tapasztalni az uniós
tejtermelés csökkenését, de nagyon aggódunk amiatt, hogy a világ néhány más régiója növeli
termelését. Aggasztó látni a marhahús ágazatra gyakorolt dominóhatásokat is. 150 millió eurós
költségvetésével a tejtermelés-csökkentési rendszer része a tejágazat 500 millió eurós
támogatási csomagjának, amelyet a Bizottság júliusban terjesztett elő.
Megvitatják a megújuló energia irányelv reformját: Egy megújuló energiával foglalkozó
rendezvényen, amelyet a bajor intézet szervezett a héten, az előadók hangsúlyozták, hogy a
megújuló energia irányelv reformját év végéig közzéteszik, és sokan kiemelték a növényi alapú
bioüzemanyagok előnyeit a közlekedési ágazat széndioxid-mentesítésében és az országok
segítésében éghajlati céljaik elérését illetően, ezzel egyidejűleg pedig a mezőgazdasági
jövedelmek fellendítésében, az árupiac kiegyensúlyozásában és jó takarmánykészletek
biztosításában az állatállomány számára. A Bizottság elemzi, hogy fokozatosan kivonják-e a
hagyományos üzemanyagokat 2020 után.
A Copa & Cogeca megvitatja a CETA megállapodást a Bizottsággal: A Copa & Cogeca e
héten tartott pocc/ccc ülésén az Európai Bizottság hangsúlyozta, hogy az EU-Kanada
szabadkereskedelmi megállapodást év végéig elfogadják. A Copa & Cogeca messzemenően
támogatja a csomag egészét. Az Uniónak kereskedelmi többlete van Kanadával szemben, és a
Kanadával folytatott árukereskedelmünk 10%-a mezőgazdasági. Az Unió bor- és szeszesital
ágazatának ez nagy előnyére fog szolgálni, ami a kereskedelem 30%-át teszi ki, továbbá előnyös
lesz az olívaolaj, valamint a zöldségek és gyümölcsök számára is, amelyek nulla vámtétellel
juthatnak majd be Kanadába. A Kanadába irányuló sajtexportunk is meg fog duplázódni. De
engedményekre került sor a marhahús ágazattal kapcsolatban, egyes termékekre
vámkontingensekben állapodtunk meg, továbbá a sertéshús, a csemegekukorica és bizonyos
sajtok is fokozatosan bekerülnek majd 5 év alatt. Várhatóan hosszú időbe telik majd Kanadának
a marhahúsra vonatkozó vámkontingensek teljesítése. A Bizottságban jelenleg folyik
valamennyi szabadkereskedelmi megállapodás hatásvizsgálata, amelyet novemberben
tesznek majd közzé.
Az Európai Bizottság állítása szerint az Unió sertéshús-exportja 2016. júliusában
helyreállt: Az Európai Bizottság a héten az állította, hogy a 2015. augusztusa és 2016. júliusa
közötti 12 hónapos időszakban az uniós agrár-élelmiszeripari export értéke több mint 128
milliárd eurót ért el, ami értékét tekintve 0,7%-os növekedésnek felel meg az előző év ugyanezen
időszakához képest. 2016. júliusában az uniós agrár-élelmiszeripari export havi értéke elérte a
10,5 milliárd eurót, ami mérsékelt lassulást jelent a 2015. júliusi nagy teljesítményhez képest. Az
exportértékek legjelentősebb csökkenései (2016. júliusában 2015. júliusához viszonyítva) Hong
Kong, Oroszország és Algéria tekintetében figyelhetők meg. Másrészt egyes ázsiai (India, Kína,
Fülöp-szigetek, Vietnam) és északkelet-afrikai (Szudán, Etiópia, Líbia) célállomásokra irányuló
export nőtt az előző év júliusi adataihoz viszonyítva. A havi exportértékek legnagyobb
növekedéseit a sertéshús tekintetében értük el, 1,1 milliárd euró értékben, ami 29%-os
növekedésnek felel meg az egy évvel korábbi exportértékekhez képest. 2016. júliusában az
Unióba irányuló agrár-élelmiszeripari import 940 millió euróval csökkent, még az exportnál is
nagyobb mértékben, ami a havi nettó kereskedelmi többlet további, a 2015. júliusi 1,8 milliárd
euróról a 2016. júliusi 2,1 milliárd euróra való emelkedéséhez vezetett. A legfrissebb agrárélelmiszeripari kereskedelmi adatok elérhetők online.
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Közelgő események
Meghívó: Szeretne többet hallani a Copa Női gazdálkodók innovációs
díjáról? Jöjjön el az Európai Parlamentben tartandó rendezvényünkre,
hogy többet megtudjon róla! A „Női gazdálkodók mint az innováció és a zöld
növekedés mozgatói az Európai Unióban” című díj célja, hogy rávilágítson az Unióban
gazdálkodással foglalkozó nők által végzett innovatív tevékenységekre. A bemutatott projektek
demonstrálják képességüket, hogy hozzájárulnak új megoldások találásához azokra a
kihívásokra, amelyekkel a vidéki világ szembesül, és bemutatják a vidéki térségek jövőjének
kulcsfontosságú szereplőiként betöltött szerepüket. Ezzel a rendezvénnyel a Copa hangsúlyozza,
hogy támogatni kell a projekteket és tanácsadást kell nyújtani innovatív mezőgazdasági
tevékenységek kialakításában a vidéki térségekben, elő kell mozdítani a multifunkcionalitás
koncepcióját, és ösztönözni kell a nők vállalkozói készségeit és kezdeményezéseit, különösen a
vállalkozói hálózatokon keresztül. A nyertes projektet olyan kritériumok alapján választják ki,
mint az innovatív know-how, módszerek vagy új technológiai formák alkalmazása valamely
ágazatban vagy a földön, innováció átadás, az innováció fenntarthatósága, nevezetesen gazdasági
és környezeti szinten, és/vagy új kommunikációs módszerek. Jöjjön el és csatlakozzon hozzánk!
MIKOR: 2016. október 12-én 16:00-tól 17:30-ig. HOL: Európai Parlament A5E-3-es terem,
házigazda Elisabeth Köstinger parlamenti képviselő.
Meghívó: 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 Az egyre növekvő kihívásokkal szemben az Európai gazdák 2016-os
kongresszusának célja az európai mezőgazdaság jövőjének megvitatása 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
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 12.: Copa Nők innovációs díja rendezvény
Október 17.: Copa & Cogeca zöldség és gyümölcs munkacsoport
Október 18.: Copa & Cogeca bor munkacsoportjának ülése, amelyet sajtókonferencia követ
Október 20.: Műhely a talajokról
November 29.: Copa & Cogeca marhahús rendezvény
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