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Az uniós mezőgazdasági miniszterek által a héten elfogadott uniós támogatási
csomagra reagálva a Copa és a Cogeca kijelentette, hogy az előrelépés a piaci
nyomás enyhítése felé, de látnunk kell, hogy fog működni a gyakorlatban
Az uniós mezőgazdasági miniszterek által a héten elfogadott uniós támogatási csomagra reagálva
a Copa és a Cogeca kijelentette, hogy az előrelépést jelent, és megvan a lehetősége annak, hogy
enyhítse az uniós mezőgazdasági piacokat sújtó nyomást, de először látnunk kell, hogy fog
működni a gyakorlatban.
A miniszterek által elfogadott intézkedéscsomag a következőket foglalja magában: új
exportpiacok találása; a promóciós intézkedések megerősítése és az exporthitel-biztosítás igénybe
vétele; a kulcsfontosságú árupiacok kezelését célzó eszközök alkalmazása: a sovány tejporra és a
vajra vonatkozó felső határok megduplázása és a sertéshús magántárolási támogatásának
újraaktiválása; hitel-/adósságcsökkentés a beruházások tekintetében, állami támogatás és a de
minimis támogatás felső határának kiigazítása; önkéntes intézkedések azzal a céllal, hogy a
gazdáknak és szövetkezeteiknek az adott ágazatban a termelésük szervezésére irányuló eszközöket
adjanak (222. cikk); az uniós tejpiaci megfigyelőközpont kiterjesztése a tejágazaton kívül más
ágazatokra is.
A Copa és a Cogeca reakciója: A Copa elnöke, Martin Merrild kifejtette: „A csomag
előrelépést jelent, de látnunk kell, hogy fog sikerülni. Sok gazda Európa-szerte az 1980-as évek
eleje óta a legsúlyosabb válsággal szembesül, és számos tiltakozásra került sor egész Európában. A
gazdákat súlyosan érintette az 5,1 milliárd euró értékű fő exportpiacunk, Oroszország elvesztése.
Az orosz piacot a lehető leghamarabb újra kell nyitni. Az állami támogatásra vonatkozó javasolt
intézkedések és a de minimis támogatás emelése segíthet egyes gazdákon, de eltávolodást jelent a
közös uniós politikától, amelynek vállalnia kell a nemzetközi politikai fejlemények
következményeit. Ennek a ma elfogadott csomagnak, különösen egyes piacszabályozási
intézkedéseknek, az exporthitel-biztosításnak és további pénzügyi eszközök alkalmazásának
megvan a lehetősége arra, hogy segítsen enyhíteni a válságot. Az is jó, hogy az uniós tejpiaci
megfigyelőközpontot kiterjesztették a tejágazaton kívül más ágazatokra is. Ugyanakkor
szorgalmazom, hogy a miniszterek fokozzák az Unió által tavaly szeptemberben közzétett 500
millió eurós csomag kifizetéseit, mivel eddig a támogatásnak csak egy részét fizették ki.” A Cogeca
elnöke, Thomas Magnusson üdvözölte, hogy az Unió fokozta elkötelezettségét a promóciós
intézkedések erősítése és új piacok találása mellett. „Az is jó, hogy a Bizottság előtérbe helyezte
elkötelezettségét az Európai Beruházási Bankkal (EBB) a megfelelő pénzügyi eszközök
kidolgozása céljából, hogy segítsenek a gazdáknak a vállalkozásaikba való befektetésben és
versenyképességük javításában” – tette hozzá. A Copa és a Cogeca üdvözli, hogy a csomagban sor
került a piaci eszközök bizonyos fokú erősítésére, többek között a sovány tejporra és a vajra
vonatkozó intervenciós felső határok megduplázására. Ugyanakkor sajnáljuk, hogy nem került sor
a sovány tejpor és a vaj uniós intervenciós árának ideiglenes emelésére, hogy tükrözze a magasba
szökő termelési költségeket és a piaci realitásokat. Nem került sor továbbá a zöldség- és
gyümölcságazat piaci eszközeire sem, beleértve a kivonási ár felülvizsgálatát is.
Gazdák tiltakozásai: tiltakozásokra került sor Írországban, Olaszországban, Franciaországban,
Spanyolországban és Skóciában a múlt héten, valamint Helsinkiben pénteken, több mint 5.000
finn gazda és 600 traktor részvételével, továbbá Brüsszelben az FWA és a Boerenbond részéről

március 14-én hétfőn. Az európai parlamenti képviselők reakciója: A mezőgazdasági
válság uniós gazdákra gyakorolt hatásának enyhítését célzó támogatási csomag egy lépés a helyes
irányba, de a Bizottság által eddig tett intézkedések se nem bátrak, sem nem meghatározóak –
mondja a Mezőgazdasági Bizottság elnöke, Czesław Adam Siekierski (EPP, PL). Hangsúlyozta,
hogy a Bizottságnak friss pénzt kell találnia a csomag finanszírozására, és további hosszú távú
intézkedésekre szólított fel.

2016-os európai parlamenti díjak: Nicola Caputo olasz parlamenti képviselő megkapta a
Parlamenti Magazin díját a mezőgazdaságért tett szolgálataiért a #MEPawards16 eseményen,
Anja Hazekamp holland képviselő pedig az uniós állatjóléti normákért végzett munkájáért.
Therese Comodini Cachia képviselő a vállalatirányítással kapcsolatos munkájáért kapott díjat,
Simona Bonafe képviselő pedig a környezetért végzett munkájáért. Jose Manual Fernandes
portugál képviselő a költségvetéssel kapcsolatos munkáért kapott díjat.
Megvitatták az állategészség és állatjólét, a glifozát és a TTIP kérdését Andriukaitis
biztossal: A Mezőgazdasági Bizottság kedd délutáni ülésén megvitatták az antimikrobiális
rezisztenciával szembeni küzdelem, a növényvédő szerek, mint például a glifozát engedélyezési
eljárása, valamint a transzatlanti kereskedelmi és befektetési partnerségről (TTIP) folytatott
tárgyalások kérdését Vytenis Andriukaitis egészségügyi és élelmezésbiztonsági biztossal. A
parlamenti képviselők a növényvédő szerekkel kapcsolatos tudományos alapú döntések
meghozatalára, az állatbetegségek kitörései kezelésének segítését célzó további intézkedésekre,
valamint az Egyesült Államokkal kötendő tisztességes kereskedelmi megállapodásra szólítottak
fel.
Körkörös gazdaság: A szerves és hulladék alapú műtrágyák használatának
fellendítésére irányuló új rendelet: A 2015. decemberében elfogadott körkörös gazdaság
csomag megvalósításaként a Bizottság javaslatot tesz egy műtrágyákról szóló rendeletre a szerves
és hulladék alapú műtrágyáknak az Unió egységes piacára való bejutása megkönnyítése céljából. E
műtrágyák számára a hagyományos, nem szerves műtrágyákéval egyenlő versenyfeltételek
kialakításával a rendelet célja az, hogy új piaci lehetőségeket teremtsen az innovatív vállalatoknak,
miközben csökkenti a hulladék mennyiségét, az energiafogyasztást és a környezeti károkat. A
Copa és a Cogeca pozitív lépésként üdvözli az új szabályokat, de arra figyelmeztet, hogy azok
nem jutnak el a probléma gyökeréig, és több realizmusra van szükség. Szorgalmazzuk, hogy az
Unió csökkentse nullára a műtrágya termékek behozatali vámjait a ráfordítási költségek
csökkentése érdekében.
A Copa és a Cogeca üdvözölte az Európai Parlament Mezőgazdasági Bizottságának e
héten tartott szavazását a gyógyszeres takarmányokról szóló új szabályokról: A Copa
és a Cogeca a héten üdvözölte a gyógyszeres takarmányokra vonatkozó új szabályokat, amelyek

arra irányulnak, hogy Európa-szerte harmonizálják a szabványokat, valamint javítsák az emberi
és az állati egészséget a gyógyszerek felelősségteljesebb alkalmazása révén. Az Európai Parlament
Mezőgazdasági Bizottsága támogatta a Szocialisták és Demokraták képviselőcsoportjának
képviselője, Clara Aguilera jelentését a kérdésről. A Parlament most megtárgyalja a végleges
szöveget az Európai Unió Tanácsával, összhangot biztosítva az állategészségügyről és az
állatgyógyászati készítményekről szóló, a közelmúltban elfogadott törvényekkel.
A Copa és a Cogeca levelet küld az Európai Bizottságnak, amelyben ellenzi az EUMercosur szabadkereskedelmi tárgyalásokat: Az EU és a Mercosur latin-amerikai
kereskedelmi blokk várhatóan áprilisban cserél piacra jutási ajánlatokat. Az Unióból importált
áruk és szolgáltatások 93%-át felölelő tarfia-csökkentésekről határoztak. A Copa-Cogeca azonban
ellenzi a lehetséges megállapodást, arra figyelmeztetve, hogy annak pusztító hatása lesz az Unió
mezőgazdasági ágazatára, és levelet küldött az Európai Bizottságnak, amelyben arra figyelmeztet,
hogy ez a lépés veszélyezteti majd az Unió mezőgazdasági ágazatát.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság erdőkkel kapcsolatos kvíze: Az
Erdők Nemzetközi Napja (március 21.) alkalmából a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Főigazgatóság „erdő kvízt” szervez! Tudja Ön, hogy hány köbméter fa nő az Unió erdeiben
másodpercenként? Adunk egy tippet: az alábbi képen látható fadoboz köbmétere egyenlő a helyes
válasszal…! A helyes válaszhoz március 21-ig beérkezett legközelebbi 3 válasz nyer és kap egy-egy
példányt a DG AGRI „Mesék az erdeinkből” című kiadványából!
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
Mentse el az időpontot: Copa és Cogeca műhely „Egy jövőbeli KAP kihívásai” címmel
MI: Egy jövőbeli KAP-ról szóló belső egyeztetési folyamat indítása céljából a Copa és a Cogeca egy
műhelyt szervez azzal a céllal, hogy vitát indítson arról, mik egy jövőbeli KAP fő kihívásai és
célkitűzései.
Az uniós gazdákat arra fogják kérni, hogy termeljenek több, jobb és magasabb minőségű terméket
kevesebb erőforrás felhasználásával. Mindezt azért, hogy hozzá tudjanak járulni a következő
évtized néhány főbb kihívásához: ahhoz, hogy növelni kell az élelmiszertermelést a világ növekvő
népessége számára, valamint harcolni kell az élelmiszertermelést veszélyeztető éghajlatváltozás
ellen. MIKOR: 2016. május 13-án 9:00-től 16:30-ig. HOL: A Copa és a Cogeca Titkárságán,
a rue de Trèves 61, 1040 Brüsszel címen.
Mentse el az időpontot: Szeretne többet hallani egy fenntartható uniós
állattenyésztési ágazat előnyeiről a vidék térségek, az egészséges étrend, a
növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából, valamint megkóstolni néhány
finom mezőgazdasági terméket? Jöjjön el a Copa és a Cogeca sajtóeseményére és

fogadására,
amellyel
elindítjuk
2016-os
állattenyésztési
kampányunkat
#livestockcounts #enjoyagrifood MI: Az Unió állattenyésztési ágazatát – különösen a
sertés-, a tej-, a szarvasmarha-, a juh-, a kecske-, a baromfi- és a tojáságazatot – növekvő
kihívások sújtják a költséges uniós álletenyésztési szabályoktól kezdve az uniós mezőgazdasági
exportra kivetett orosz tilalomig. A fogyasztóknak nagyon gyakran nincs elég idejük a főzésre,
vagy félretájékozottak a húsfogyasztás előnyeiről a tápláló, kiegyensúlyozott étrend részeként. A
marha-, borjú-, bárány-, baromfi-, kecske- és sertéshús fogyasztása kiváló fehérjeforrást biztosít
az étrendben a fogyasztók számára. A hús létfontosságú továbbá abban, hogy segít a 2050-re
várhatóan 60%-kal növekvő lakosság élelmezésében, valamint segít az éhezés és az élelmezés
kérdésének megoldásában. Az európai gazdák és mezőgazdasági szövetkezetek új
kezdeményezéseket dolgoznak ki, amelyek az egészséges étkezési szokások kialakítását ösztönzik
már fiatal korban, valamint azt, hogy a fogyasztókat újra közel hozzák a természethez. Ez a
kampány új megvilágításba helyezi majd a húsfogyasztás előnyeit és ezeket a kezdeményezéseket,
új, könnyen elkészíthető recepteket mutat be, bemutatja azokat a szigorú termelési normákat,
amelyeknek a gazdák megfelelnek, továbbá bemutatja azt is, hogy az állattenyésztési ágazat jó a
növekedés és a munkahelyteremtés, valamint a vidéki gazdaság számára. Jöjjön el és csatlakozzon
hozzánk, hogy többet megtudjon róla! MIKOR ÉS HOL: Sajtóesemény április 21-én 18:30-kor a
Copa és a Cogeca székhelyén a 61 Rue de Treves, 1040 Brüsszel címen, amit fogadás követ a Thon
Hotelben a 75 Rue de la Loi, 1040 Brüsszel címen.
ELKÖVETKEZŐ TALÁLKOZÓK ÉS RENDEZVÉNYEK MENETRENDJE
SAJTÓKÖZLEMÉNYEK
Március 21.: Az Erdők Nemzetközi Napja
Március 22.: A Víz Világnapja
Április 15.: Copa-Cogeca rizs munkacsoport
Április 20-21.: EIP Mezőgazdasági szeminárium „Első tapasztalatok az operatív csoportokkal
kapcsolatban” címmel, Veneto, Olaszország
Április 21.: A Copa és a Cogeca elindítja az állattenyésztési kampány eseményét
Április 26.: Copa és Cogeca marhahús szeminárium
Május 13.: Copa és Cogeca KAP műhely
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