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A Copa és a Cogeca új felmérése azt mutatja, hogy a gazdák bizalma minden idők
legalacsonyabb szintjén van 2016-ban, és szorgalmazzuk, hogy az uniós miniszterek
június 27-28-i találkozójukon hozzanak intézkedést
A gazdasági visszaesés, az olajárak összeomlása, a szárnyaló inputköltségek és az orosz
exporttilalom által sújtott gazdák bizalma minden idők legalacsonyabb szintjére süllyedt, amint
azt a Copa & Cogeca 2016. első negyedévében készült felmérésének eredményei mutatják.
A Copa & Cogeca főtitkára, Pekka Pesonen kifejtette: „Mezőgazdasági barométerünk megerősíti,
hogy az európai gazdák valóban érzik a nyomást. Az alacsony termelői árak és a magas
inputköltségek szorításában vannak. Az elmúlt évben a legtöbb mezőgazdasági termék ára
csökkent, és nincs a láthatáron jelentős áremelkedés. A rendkívül volatilis piac, az uniós
mezőgazdasági exportra kivetett orosz tilalom, az olajáraknak a nyersanyagárakra nyomást
gyakorló összeomlása, valamint a kínai keresletnek további volatilitáshoz vezető
kiszámíthatatlansága következtében a gazdák továbbra is pesszimisták rövid- és hosszú távú
kilátásaikat illetően. Következő lépések: Következésképpen szorgalmazzuk, hogy az Európai
Bizottság és az uniós földművelésügyi miniszterek június végi találkozójukon tegyenek lépéseket a
válság megvitatására. Jelezték, hogy Hogan uniós biztos úr talán előterjeszt egy további
intézkedéscsomagot a helyzet javításának segítésére. A teljes jelentés a következő linken érhető el:
http://www.copa-cogeca.eu/Download.ashx?ID=1531730
A parlamenti képviselők június 20-21-én megvitatják a kockázatkezelési
intézkedéseket, a kibocsátás-csökkentési célokat és az ökológiai reformokat,
amelyet állattenyésztési rendezvényünk követ, és június 21-én meghallgatást
tartanak az EU saját növényi fehérje kínálatának növeléséről (Jan 4Q2)
Az Európai Parlament Mezőgazdasági Bizottsága június 20-21-i ülésén Canete biztos úrral
megvitatja a kibocsátás-kereskedelmi rendszerbe nem tartozó ágazatokra vonatkozó 2030-as
kibocsátás-csökkentési célokat. Úgy véljük, hogy rugalmasságnak kell lennie a kibocsátáskereskedelmi rendszerbe tartozó ágazatok és az abba nem tartozó ágazatok között. Megvitatják az
ökológiai reformokat és a kockázatkezelési intézkedéseket is. Június 20-i ülésük után megtartjuk
#livestockcounts rendezvényünket. Jöjjön el és csatlakozzon hozzánk! Június 21-én meghallgatást
tartanak az EU saját fehérjenövény kínálatának növeléséről. A Copa és a Cogeca az Unió
fehérjenövény-kínálata hiányának csökkentésére kívánja összpontosítani a munkát az állatok
takarmánykészleteinek növelése érdekében. E növényeknek nyilvánvaló környezeti előnyeik
vannak az üvegházhatású gázkibocsátások csökkentése, a biológiai sokféleség növelése és a
talajminőség javítása tekintetében. A nitrogénmegkötő növények hozzájárulnak a zöldítés
fenntartható erősítéséhez is.
A Copa és a Cogeca a méhek hetén tartott nagyszabású rendezvényen hangsúlyozza
a méhek mint beporzók jelentőségét a minőségi élelmiszerek biztosítása és a
mezőgazdaság szempontjából #BeeWeek16
A méhek hetén Brüsszelben, az Európai Parlamentben tartott nagyszabású rendezvényen a Copa
és a Cogeca hangsúlyozta a méhek mint beporzók jelentőségét abból a szempontból, hogy
minőségi élelmiszereket és mezőgazdaságot biztosítanak számunkra. „A méhek gondoskodnak az
európaiakról. Az európaiak gondoskodnak a méhekről?” című rendezvényen, amelynek

házigazdája Mariya Gabriel volt, a Copa & Cogeca főtitkára, Pekka Pesonen kifejtette: „Biztosítani
akarjuk, hogy az európai mezőgazdaság fenntartható, innovatív és versenyképes legyen,
élelmiszerbiztonságot garantálva félmilliárd embernek Európa-szerte. Ennek lehetővé tétele
érdekében mi, gazdálkodók a beporzásra támaszkodunk, hogy növényeink növekedjenek, a
méhészeknek pedig szintén elegendő növényre van szükségük ahhoz, hogy táplálékot
biztosítsanak kolóniáik számára. A növények jelentik az egyik kulcstényezőt a táplálék
elérhetőségének fenntartásához a beporzók számára. Ugyanakkor élelmiszertermelésünk nagy
része támaszkodik a beporzásra a terméshozamok és a növények sokfélesége megőrzésének,
valamint a termelés minősége biztosításának érdekében. Következésképpen, a kettő kéz a kézben
jár egymással.” Ezen felül a méhek és a beporzók fontos szerepet játszanak a biológiai sokféleséget
illetően. Összegzésképpen Pesonen úr elmondta: „A Copa és a Cogeca úgy véli, hogy a gazdák és a
méhészek közötti párbeszéd és együttműködés a mindenki számára előnyös megoldások
sarokkövét jelenti.”

A Copa és a Cogeca szorgalmazza, hogy a tagállamok biztosítsák, hogy az endokrin
rendszert károsító anyagok azonosítási kritériumaira vonatkozó minden döntés,
valamint azok uniós piacon való engedélyezése a tudományon alapuljon,
kockázatalapú megközelítés alkalmazásával
Az Európai Bizottság e héten kiadott javaslatára reagálva a Copa és a Cogeca szorgalmazta, hogy a
tagállamok biztosítsák, hogy az endokrin rendszert károsító anyagok azonosítási kritériumaira
vonatkozó minden döntés, valamint azok uniós piacon való engedélyezése a tudományon
alapuljon, kockázatalapú megközelítés alkalmazásával.
A Copa & Cogeca főtitkára, Pekka Pesonen elmondta: „Véleményünk szerint az endokrin
rendszert károsító anyagok meghatározásának kritériumaira vonatkozó bármilyen döntésnek
szilárd tudományos bizonyítékon kell alapulnia. Kockázatalapú megközelítést szeretnénk a
Bizottság által javasolt veszélyalapú megközelítés helyett. Hangsúlyozni kívánjuk továbbá, hogy
míg az EU további korlátozásokat ró a növényvédő szerekre és azok hozzáférhetőségére, az
Unióban már betiltott számos hatóanyag továbbra is használható számos olyan, nem uniós
országban, amelyből az Európai Unió termékeket importál, vagy amellyel lehetséges
szabadkereskedelmi megállapodásokról tárgyal. Következésképpen nincs igazi változás az európai
fogyasztók számára, mivel továbbra is az importált terméket fogyasztják. Csak az európai gazdák
azok, akik szenvednek, mivel nyilvánvaló versenyhátrányba kerülnek. Szorgalmazzuk, hogy az
uniós tagállamok biztosítsák aggodalmaink figyelembe vételét a téma megvitatása során” – vonta
le a következtetést Pesonen. Következő lépések: A kritériumokat alkalmazni fogják a
felülvizsgálati folyamat során annak meghatározására, hogy mely növényvédő szereket kellene
engedélyezni.

A Copa és a Cogeca pozitív lépésként üdvözli az Európai Unió intézkedését az uniós
zöldség- és gyümölcs támogatásának 2017-re való kiterjesztésére, de arra
figyelmeztet, hogy az nem elegendő
Az Európai Bizottság e héten tett lépésére reagálva, miszerint az uniós zöldség- és gyümölcságazat
támogatását kiterjesztik 2017-re, a Copa és a Cogeca azt mondta, hogy az pozitív lépés, de messze
nem elég ahhoz, hogy hatása legyen, vagy hogy kompenzálja a termelőket a veszteségeikért. A
Copa és a Cogeca főtitkára, Pekka Pesonen arra figyelmeztetett, hogy: „A zöldség- és
gyümölcstermelők továbbra is válsághelyzettel néznek szembe, miután a mezőgazdasági exportra
kivetett orosz tilalom súlyosan érintette őket, lévén, hogy Oroszország volt a legnagyobb
exportpiacunk. Az árak még nem álltak helyre, és a márciusi export továbbra is kevesebb volt a
korábbinál. Pozitív lépésként üdvözöljük, hogy a Bizottság sürgősséggel kezeli a kérdést, és hogy a
támogatást július 1-jétől 2017. június 30-ig meghosszabbították. Ugyanakkor elfogadhatatlan,
hogy a Bizottság 70%-kal csökkentette az új uniós támogatási rendszer keretében támogatható
mennyiségeket, és hogy olyan alacsony a kivonásokért a termelőknek fizetendő kompenzáció” –
tette hozzá Pesonen.
A Copa és a Cogeca üdvözli az Európai Bizottság javaslatát a párizsi klímaváltozási
megállapodás ratifikálására és szorgalmazza, hogy az EU biztosítsa, hogy az
élelmiszerbiztonság ne kerüljön veszélybe #COP21
A Copa és a Cogeca üdvözölte az Európai Bizottság javaslatát a párizsi klímaváltozási
megállapodás ratifikálására és annak biztosítására, hogy a megállapodás valamennyi
rendelkezését betartsák, különösen pedig annak biztosítására, hogy a klímaváltozást és az
élelmiszerbiztonságot kiegyensúlyozott módon kezeljék. A Copa elnöke, Martin Merrild
hangsúlyozta, hogy: „Elkötelezettek vagyunk a mellett, hogy a megállapodás működjön annak
érdekében, hogy segítsen az éghajlatváltozással szembeni küzdelemben. Ezt azonban
kiegyensúlyozott módon kell tenni, az élelmiszertermelés veszélyeztetése nélkül. A globális
élelmiszerkereslet a jövőben emelkedni fog, nekünk pedig képesnek kell lennünk a növekvő
népesség élelmezésére. Semmi értelme kiszorítani az üzletből a hatékony uniós gazdákat és
szövetkezeteiket. Az éghajlatváltozásról szóló készülő jogszabályban megfelelő rugalmasságot kell
biztosítani a kibocsátás-kereskedelmi rendszerbe tartozó és az abba nem tartozó ágazatok között.
Levelet küldtünk Jean-Claude Juncker európai bizottsági elnök részére, amelyben felvázoljuk
igényeinket. Következő lépések: Az EU Környezetvédelmi Tanácsa június 20-i ülésén a párizsi
megállapodás ratifikálását és az #ETS reformját helyezi a középpontba.
Az Európai Bizottság június 27-28-án várhatóan 18 hónapra újra engedélyezi a
glifozát használatát: Az Európai Bizottság június 27-28-án várhatóan 18 hónapra újra
engedélyezi a #glifozát gyomirtó hatóanyag használatát. A Copa és a Cogeca csalódottságát fejezte
ki amiatt, hogy az EU Növények, Állatok, Élelmiszer és Takarmány Állandó Bizottsága nem adott
véleményt a gyomirtó hatóanyag 15 évre szóló újbóli engedélyezéséről, arra figyelmeztetve, hogy
az EFSA pozitív értékelését követni kellene. Levelet küldtünk Juncker elnök úrnak is, amelyben
felvázoljuk aggodalmainkat. A glifozát nélkül a gazdák versenyképessége és az Unió
élelmiszertermelése veszélybe kerülne, mivel nincsenek alternatívák.
Az élelmiszerbiztonsági bizottság képviselői és a Tanács holland soros elnöksége
szerdán informálisan megállapodott a termőföldtől az asztalig a hatósági
ellenőrzések szigorítására vonatkozó előzetes tervekben. Célja annak biztosítása, hogy
az élelmiszer, amelyet a fogyasztók vásárolnak és fogyasztanak Európában, biztonságos és
egészséges legyen, javítva a fogyasztók egészségét és megakadályozva az élelmiszerválságokat. A
jogszabály célja, hogy átfogó, integrált és hatékonyabb ellenőrzési rendszert biztosítson az
élelmiszer- és takarmánybiztonsági szabályok, az állat- és növény-egészségügyi követelmények, az
ökológiai termelésre és az oltalom alatt álló földrajzi jelzésekre vonatkozó szabályok tekintetében.
Következő lépések: A szöveget az állandó képviselők bizottságának (COREPER) június 22-i
ülésén szavazásra bocsátják, az élelmiszerbiztonsági bizottság képviselői pedig júniusban vagy
szeptemberben szavaznak róla.
Legfrissebb hírek a június 23-i uniós népszavazás témájában: Az Egyesült Királyságban
június 23-án sorra kerülő népszavazást megelőzően a közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy a
#Brexit mellett kampányolók 6 ponttal vezetnek, de továbbra is szoros a küzdelem. A brit

kormány jelentése azt mutatja, hogy a brit élelmiszer- és mezőgazdasági ágazat számára jobb az
Unióban maradni, mint kilépni, tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági export 60%-a (marhahús,
bárányhús, baromfi, tejtermékek, gabonafélék) az Unióba kerül, ami 11 milliárd fontot jelent a brit
gazdaság számára. A Copa és a Cogeca továbbá őszinte részvétét fejezi ki Jo Cox brit parlamenti
képviselő, az Egyesült Királyság uniós tagságának támogatója miatt, akit a héten meggyilkoltak,
amikor befejezte az egyeztetést a választópolgárokkal egy nyilvános könyvtárban. Halála miatt
ideiglenesen felfüggesztették az uniós népszavazást az Egyesült Királyságban. Nyugodjék
békében!
Közelgő események
Szeretne többet hallani egy fenntartható uniós állattenyésztési ágazat előnyeiről a
vidéki térségek, az egészséges étrend, a növekedés és a munkahelyteremtés
szempontjából, valamint megkóstolni néhány finom receptet? Jöjjön el a Copa és a
Cogeca 2016-os állattenyésztési kampányáról szóló rendezvényére az Európai
Parlamentbe, amelynek vendéglátója Michel Dantin parlamenti képviselő
#livestockcounts #enjoyagrifood
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 szempontjából. Ez a kampány új megvilágításba helyezi majd a
húsfogyasztás előnyeit, 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 az élénk vidéki gazdaság
számára. Nagyszerű termékeket fogunk kóstolásra kínálni Európa minden részéből. Az uniós
állattenyésztési ágazat kihívásaival és jövőjével kapcsolatos véleményeket mutat be Michel Dantin
parlamenti képviselő, valamint a Copa és a Cogeca elnökei. Jöjjön el és csatlakozzon hozzánk,
hogy többet megtudjon róla! MIKOR: június 20-án 18:00 órakor. HOL: Európai Parlament,
Képviselők Étterme.
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
Műhely: Hogyan kezelhető az áringadozás a jövőbeli KAP keretében: A Copa és a
Cogeca a Momagri agytröszttel együtt egy műhelyt szervez június 27-én annak megvitatására,
hogyan kezelhető az áringadozás a jövőbeli KAP keretében. Ez a volatilitás az utóbbi időben
túlzottá vált, rövid idő alatt bekövetkező árcsúcsokkal és ár hullámvölgyekkel. Ez törékennyé teszi
a gazdák helyzetét, és nincsenek eszközeik a probléma kezelésére. A piaci egyenlőtlenségek és
bizonytalanságok geopolitikai korlátokkal párosulva kritikus piaci helyzetet idéztek elő az
Unióban, ami több ágazatot is érint (pl. tej, sertéshús, zöldség- és gyümölcs, gabonafélék). Jöjjön

el és csatlakozzon hozzánk! Mikor: 2016. június 27-én délután 2:30-6:00 óra között.
Hol: a Copa-Cogeca Titkárságán, a Rue de Trèves 61, 1040 Brüsszel címen
ELKÖVETKEZŐ TALÁLKOZÓK ÉS RENDEZVÉNYEK MENETRENDJE
Június 20-21.: Az Európai Parlament Mezőgazdasági Bizottságának ülése és meghallgatás az EU
fehérjenövény-ellátásáról
Június 20.: Copa és Cogeca #livestockcounts rendezvénye
2016.06.21-23.: Konferencia a precíziós tejtermelésről - Leeuwarden (NL)
Június 25-26.: Vallon Gazdaságok Nyílt Napja
Június 27-28.: Az EU Mezőgazdasági Tanácsának ülése
Június 27.: Copa & Cogeca & Momagri Műhely az áringadozásról
Július 5.: Copa & Cogeca gabonafélék munkacsoport

