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A szlovák soros elnökség felvázolja a mezőgazdasággal kapcsolatos prioritásokat
Azt követően, hogy Szlovákia július 1-jén átvette az EU Tanácsának soros elnökségét, a
mezőgazdasággal kapcsolatos prioritások között szerepelnek a gazdák élelmiszerláncon
belüli pozicionálása megerősítésének módjai, az Európai Tanács ezzel kapcsolatos
következtetései elfogadásának céljával. Az uniós mezőgazdasági piacokon, különösen a tejés sertéshús ágazatokban tapasztalható válság szintén a napirend elején szerepel, Hogan
mezőgazdasági biztos pedig a tej-, sertéshús-, zöldség- és gyümölcságazat számára a piac
stabilizálásának segítését célzó új intézkedéseket fog előterjeszteni a miniszterek következő, július
18-i ülésén. A soros elnökség értékelni fogja továbbá a KAP egyszerűsítésével kapcsolatban
elért előrehaladást. Figyelemmel kíséri az erdők és az erdészet kérdését is. Ezzel
összefüggésben végre kívánja hajtani az Unió erdészeti stratégiáját, különösen az általános
felelősségvállalás az erdőkért vezérelvét illetően. Céljai közé tartozik a megállapodás az új uniós
ökológiai szabályokról, mivel nem született megállapodás valamennyi politikai kérdést
illetően. Dolgozni fognak a kibocsátás-kereskedelmi rendszer felülvizsgálatára vonatkozó
javaslaton is, azzal a céllal, hogy megállapodjanak egy általános megközelítésről a Tanácsban, és
megkössék a javaslatot a klímaváltozásról szóló párizsi megállapodás ratifikálásáról. Globális
szinten a migrációs politika előkelő helyet foglal el a szlovák napirendben, továbbá a Brexit és
következményei is új napirendi pontként jelentek meg. Szeptember 16-án Pozsonyban egy
informális csúcstalálkozót fognak tartani a témában. A részletes programért lásd:
http://www.eu2016.sk/data/documents/presidency-programme-eng-3-korektura.pdf
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 héten 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, és a
gazdák súlyos likviditási problémákkal néznek szembe. 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.” Következő lépések: A Copa és a Cogeca üdvözli, hogy a héten
számos miniszter szorgalmazta, hogy Phil Hogan uniós mezőgazdasági biztos terjesszen elő egy új
intézkedéscsomagot július 18-án, de felszólítanak annak biztosítására, hogy azt kiegészítő
forrásokból finanszírozzák, a válságtartalék igénybevétele nélkül. A csomag főbb pontjai a
következők: a tej-, sertéshús-, zöldség- és gyümölcságazatot célozza, a termelés
stabilizálását/csökkentését és átalakítását helyezve a középpontba, bizonyos fokú rugalmasságot
biztosítva a tagállamoknak. A meglévő költségvetésből lehetne finanszírozni, de nem zárták ki a
válságtartalék egy része igénybevételének lehetőségét sem a finanszírozásához.
A héten bevezették az uniós állami intervenciós küszöbérték növelését sovány tejpor
esetén a piacra nehezedő nyomás enyhítésének segítésére: Az Európai Bizottság a héten

218.000 tonnáról 350.000 tonnára növelte az uniós állami intervenciós küszöbértéket sovány
tejpor esetén a piacra nehezedő nyomás enyhítésének segítésére. Hogan biztos úr elmondta,
hogy: „a Bizottság dolgozik egy támogatási csomagon a tejágazat számára is, pénzügyi
erőforrásokkal, ha szükséges” és, hogy „bármely új csomagnak a termelés stabilizálása és
csökkentése mellett igazságosnak is kell lennie a tejtermelők kezelését illetően Unió-szerte.” Az
emelés hivatalosan ezen a héten lép hatályba, ami a pályázati rendszer lezárását eredményezi,
amelynek keretében a sovány tejpor intervenciós felvásárlására sor került. Az állami intervenció
keretében felvásárolt és/vagy a magántárolás keretében tárolt mennyiségek heti és tagállamok
szerinti részletes bontása online elérhető. További információ az elfogadott pályázatokról online
elérhető.
A Copa és a Cogeca sajnálja, hogy nem született megállapodás minden politikai
kérdésről az új uniós ökológiai szabályokkal kapcsolatban: A héten a holland soros
elnökséggel való magas szintű találkozón a Copa és a Cogeca főtitkára, Pekka Pesonen sajnálatát
fejezte ki amiatt, hogy nem született megállapodás minden politikai kérdésről az új uniós
ökológiai szabályokkal kapcsolatban. Azokat elhalasztották július 1-jéig, amikor Szlovákia átvette
az EU Tanácsának soros elnökségét.
A glifozát gyomirtó hatóanyag használatát 18 hónappal meghosszabbították: a Copa
és a Cogeca sajnálja, hogy az Európai Bizottság nem adott teljes körű újbóli
engedélyezést: A Copa és a Cogeca a héten sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a tagállamok és az
Európai Bizottság nem biztosítottak teljes körű újbóli engedélyezést a glifozát gyomirtó
hatóanyagnak az Unión belül, és komoly aggodalmukat fejezték ki az ezáltal okozott
bizonytalanság miatt. A Copa és a Cogeca főtitkára, Pekka Pesonen arra figyelmeztetett, hogy: „Az
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) véleménye alapján az Uniónak újra engedélyeznie
kellett volna e hatóanyag növényvédelemben való alkalmazását a teljes időszakra. Ehelyett
használatát csak 18 hónappal hosszabbították meg, 2017. december 31-ig, ami miatt a termelők
helyzete továbbra is nagyon bizonytalan, és nem tudnak előre tervezni. A glifozát a legszélesebb
körben használt gyomirtó az Unióban. Amíg az Európai Vegyianyag Ügynökség (ECHA) meg nem
adja véleményét a hatóanyagról, az uniós gazdák számára biztosítani kell, hogy
versenyképességük és minőségi élelmiszertermelési képességük ne legyen veszélyben.
A Cogeca hangsúlyozza a tejipari szövetkezetek kulcsszerepét az ágazat
versenyképességének fokozásában és a tejtermelők számára hosszú távú gazdasági
kilátások biztosításában: Az alacsony tejtermék árakra és növekvő volatilitásra tekintettel a
Cogeca elnöke, Thomas Magnusson a Cogeca Elnökség tejipari szövetkezetekről a héten tartott
üzleti fórumán hangsúlyozta a tejipari szövetkezetek kulcsszerepét annak lehetővé tételében, hogy
a gazdák jobb árat kapjanak a tejükért, és kiemelte, hogy ösztönözni kell a fejlődésüket. A
brüsszeli rendezvényen Magnusson úr elmondta: „Súlyos válsággal nézünk szembe az Unió
tejpiacán, az árak több mint 40%-kal alacsonyabbak, mint két évvel ezelőtt, és fokozódik a
volatilitás. Következésképpen nagyon fontos a tejipari szövetkezetek fejlődésének ösztönzése,
mivel segítenek a gazdáknak jobb árat biztosítani a termékeikért, és csökkentik az áringadozást.”
Ezt az Európai Bizottság által a közelmúltban folytatott tanulmány is megerősítette, amely
kimutatta, hogy: „A szövetkezetek nagy piaci részesedése valamely ágazatban vagy országban
növelheti az árszintet és csökkentheti az áringadozást, amint az jelenleg a helyzet a tejágazatban.”
Azt is hozzátette, hogy tekintettel arra, hogy a tejtermékek iránti kereslet globális szinten
várhatóan évente 2%-kal nő, az ágazatnak versenyképesnek kell lennie, hogy kiaknázza a piaci
lehetőségeket, a szövetkezetek pedig lehetővé teszik ezt a gazdáknak.

A Copa és a Cogeca juh munkacsoportjának elnöke, Charles Sercombe az EU juh
vitacsoportjának ülésén hangsúlyozza az uniós juhtenyésztők jövedelme és az
ágazat jövedelmezősége javításának fontosságát #livestockcounts
A Copa és a Cogeca juh munkacsoportjának elnöke, Charles Sercombe az EU juh vitacsoport e heti
ülésén hangsúlyozta az uniós juhtenyésztők jövedelme növelésének és az ágazat jövedelmezősége
fellendítésének szükségességét. A csoport harmadik, brüsszeli ülésén Sercombe úr kijelentette:
„Az ágazat jövedelmezőségének javítása érdekében javítanunk kell a piaci átláthatóságot, és
kezelnünk kell a költségtényezőt. Továbbá kezelni kell a nagyragadozók támadásai által sújtott
állattenyésztők gazdasági problémáit is. Fiatalokat kell az ágazatba vonzanunk, és különleges
oktatást és képzést kell biztosítanunk, hogy megszerezzék a szükséges készségeket. Nagyobb fokú
rugalmasság szükséges a közös agrárpolitika (KAP) keretében a kölcsönös megfeleltetési
intézkedések és a kifizetésekre való jogosultság esetén is az állatok azonosításával és
nyilvántartásával kapcsolatban. Jelenleg ha egy birka elveszíti a füljelzőjét, a bírságot az egész
gazdaságra vetik ki, ami aránytalan és igazságtalan. Ezen felül kezelnünk kell az Unióba érkező
importból fakadó nyomást, és ízletes, könnyen elkészíthető receptekre van szükségünk a kereslet
élénkítésére és a bárányhús vonzóbbá tételére.” Végezetül hangsúlyozta, hogy sürgősen fokozni
kell a piac átláthatóságát és az árbejelentést az egész élelmiszerláncban. A vitacsoportot az
Európai Bizottság az ágazat jövőjének vizsgálatára állította fel, a javaslatokat várhatóan év végéig
teszik közzé. Az utolsó ülést augusztusban fogják tartani.
A Copa és a Cogeca új előrejelzései azt mutatják, hogy az Unió idei szőlőtermése
várhatóan kevesebb lesz, mint tavaly
A Copa és a Cogeca új előrejelzései azt mutatják, hogy az Unió idei szőlőtermése főként a
szélsőséges időjárási viszonyok miatt várhatóan kevesebb lesz, mint tavaly – jelentette ki a bor
munkacsoport elnöke, Thierry Coste a héten. Erre azt követően került sor, hogy a Copa és a
Cogeca bor munkacsoportja Brüsszelben megvitatta az új becsléseket. Az ülést követően Coste úr
azt mondta: „Az utóbbi időben nagyon szélsőséges időjárási viszonyokkal nézünk szembe a déli
tagállamokban tapasztalt szárazságtól kezdve a más termelő országokban tapasztalt szakadó
esőig, fagyig és kiszámíthatatlan jégesőkig. Ennek következtében az idei szőlőtermés az EU-28
országokban várhatóan kevesebb lesz a tavalyinál, ami különösen jó volt, és hasonló a 2014-es
terméshez.”
A Copa és a Cogeca minőségügyi munkacsoportjának új elnöke szerint a
marketingnek és a minőség révén történő termékdifferenciálásnak egyre nagyobb
stratégiai fontossága lesz a jövőben
A Copa és a Cogeca minőségügyi munkacsoportjának új elnöke hangsúlyozta marketing és a
minőség révén történő termékdifferenciálás fontosságát, mondván, hogy annak egyre nagyobb
stratégiai jelentősége lesz a jövőben.
Jochum úr a héten Brüsszelben történt megválasztása után a következőket mondta: „Tekintettel a
fokozódó versenyre, a minőség révén történő termékdifferenciálásnak a jövőben egyre nagyobb
stratégiai jelentősége lesz. Kétéves mandátumom során számomra prioritás lesz ezen dolgozni.
Úgy vélem, hogy a KAP fontos szerepet fog játszani abban, hogy segít a gazdáknak ennek
elérésében. Emellett a kereskedelem jövőbeli liberalizálásával fontos lesz termékeink minőség
révén történő differenciálása és a figyelem felhívása azokra a magas minőségi előírásokra,
amelyeket teljesítünk. A minőségi termékeinket az utánzatokkal szemben megvédő földrajzi
jelzések uniós rendszere fontos e tekintetben. Az Unió tavaly decemberben hatályba lépett új
promóciós politikája szintén kulcsfontosságú eszköz lesz ezek támogatásában. A Bizottság most
értékeli a pályázatokat az új promóciós rendszer keretében. Egyszerűsíti az Unió minőségügyi
rendszereit is, hogy hatékonyabbak legyenek, és a prioritások között szerepel az, hogy
hozzájáruljunk ehhez a folyamathoz és biztosítsuk, hogy a szabályokat könnyű legyen alkalmazni.”
Rámutatott a Copa és a Cogeca új felmérésére, amely a minőségtanúsítási rendszerek stratégiai
fontosságát mutatja a termékdifferenciálás segítésében az egyre versenyképesebb piacon.
Christian Jochum úr agrárközgazdász, aki éveken át felelt az élelmiszerek minőségéért és a
minőségbiztosításért a mezőgazdaságban az Osztrák Agrárkamarán belül. Munkáját két alelnök
fogja segíteni, nevezetesen Giulio Benvuti úr az Olasz Agrár-élelmiszeripari Szövetkezetek
Szövetségétől és Claire Martin asszony a Coop de France-tól.

A Szövetkezetek 2016-os Nemzetközi Napját ünnepelve a Cogeca rámutat az
agrárszövetkezetek fontosságára az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlődési
céljainak elérésében
A Szövetkezetek 2016-os Nemzetközi Napját (július 2.) ünnepelve a Cogeca rámutatott az
agrárszövetkezetek fontosságára az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlődési céljai elérésének
segítésében, a rendkívüli szegénység megszüntetésében, az egyenlőtlenség elleni küzdelemben és
az éghajlatváltozás megállításában. A Szövetkezetek Nemzetközi Napjának 2016-os jelmondata:
„Szövetkezetek: erő a cselekvésre a fenntartható jövőért”. Azért választották ezt a jelmondatot,
hogy hangsúlyozza a szövetkezetek hozzájárulását a fenntartható fejlődési célokhoz. Brüsszeli
beszédében a Copa és a Cogeca főtitkára, Pekka Pesonen elmondta, hogy: „Az agrárszövetkezetek
egyedülálló szerepet játszanak az ENSZ céljainak megvalósításában a következő 15 év során, mivel
hozzájárulnak a fenntartható gazdasági növekedéshez, a társadalmi fejlődéshez és a környezeti
felelősségvállaláshoz.”
Közelgő események
Sajtóesemény: Szeretne többet megtudni az Unió mezőgazdasági ágazata előtt álló
kihívásokról és több növényvédő szer piacról való kivonásának hatásáról? Jöjjön el
a Copa és a Cogeca sajtóeseményére július 6-án, hogy meghallgassa egy ezzel
kapcsolatos új tanulmány eredményeit
MI: A Copa és a Cogeca július 6-án sajtóeseményt szervez a növényvédő szerekről szóló új uniós
tanulmány eredményeinek bemutatására. Ez a tanulmány a kockázat-alapú jogalkotási
megközelítés helyett veszély-alapú megközelítés kumulatív hatását vizsgálja az Unióban. A Copa
és a Cogeca hangsúlyozni kívánja, hogy míg az EU több korlátozást ró a növényvédő szerekre és
azok elérhetőségére, az Unióban már betiltott számos hatóanyagot továbbra is használják más,
nem uniós országokban, miáltal versenyhátrányba kerülünk. Ráadásul gyakran nem léteznek
alternatívák, ami veszélyezteti a minőségi élelmiszerellátást és fokozza a környezetre nehezedő
nyomást. Ez az új tanulmány, amelyet a Steward Redqueen tanácsadó cég végzett, annak a hatását
értékeli, ha elveszítünk bizonyos hatóanyagokat a jelenlegi veszélyalapú jogalkotás miatt. Jöjjön el
és csatlakozzon hozzánk, hogy többet megtudjon a témáról! MIKOR: 2016. július 6-án,
délután 2:00 órakor HOL: A Copa-Cogeca Titkárságán, a Rue de Trèves 61, 1040
Brüsszel címen
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
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