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A szlovák soros elnökség az EU Mezőgazdasági Tanácsának szeptemberi informális
ülését a gazdák élelmiszerláncon belüli pozicionálásának megerősítésére
összpontosítja: A szlovák soros elnökség a Mezőgazdasági Tanács szeptember 12-13-án
tartandó informális ülését a gazdák élelmiszerláncon belüli pozicionálásának megerősítésére és a
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szembeni küzdelemre összpontosítja, azzal a céllal,
hogy decemberben elfogadják az Európai Tanács ezzel kapcsolatos következtetéseit. Ami a
jogszabályokat illeti, fontos, hogy a tagállamoknak ugyanolyan intézkedéseik legyenek. A Copa &
Cogeca szintén szorgalmazza a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szembeni harcot és a
gazdák pozicionálásának megerősítését egy maroknyi kiskereskedővel szemben.
#fairfoodchain. A Copa és a Cogeca részt vesz az ülésen.
Az Európai
Bizottság változtatásokat hajt végre
az uniós
gazdák
jövedelemstabilizáló eszközeiben
Phil Hogan uniós mezőgazdasági biztos Corkban kijelentette, hogy változtatásokat fog
végrehajtani a KAP jövedelemstabilizáló eszközét illetően, mivel az uniós vidékfejlesztési
programban foglalt jövedelemstabilizáló eszközt csak csekély mértékben vezették be. Az új
eszköz a 2020 utáni jövőbeli KAP-pal kapcsolatos gondolatok és félidős felülvizsgálat része
lehetne. Év végén nyilvános konzultációt tesznek közzé az új KAP-ra vonatkozóan; a Copa és a
Cogeca már megkezdi a tárgyalásokat a 2020 utáni KAP-ról annak biztosítására, hogy a
jövőben jobb mezőgazdasági ágazatunk legyen, amely jobban tud reagálni a mezőgazdasági
válságokra. „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. Július 27-én az Európai Biztosok Testülete megtartotta első
orientációs vitáját az MFF közelgő felülvizsgálatáról, megállapítva, hogy továbbra is a
növekedésnek és a munkahelyteremtésnek kell a középpontban lennie.
A Copa & Cogeca gabonafélék és olajos magvak munkacsoportja megvitatja a nehéz
piaci helyzetet és a cash flow problémákat: Annak ellenére, hogy az EU gabonatermelése
az idén csökkent, az egész világon jelentős volt a gabonatermés, és világszerte alacsony árak
tapasztalhatók. „A fő probléma az, hogy az uniós gazdák súlyos cash flow problémákkal néznek
szembe az új idény kezdetekor. Ez a nehéz gazdasági helyzet jövőre gyenge terméshez vezethet.
Fennáll továbbá a hatékony növényvédő szerek és a kockázatnak a gazdaságok szintjén való
kezelését célzó következetes eszközkészlet valós hiánya. Ezzel foglalkozni kell” – jelentette ki a
gabonafélék munkacsoport elnöke, Max Schulman. A legfrissebb előrejelzések azt mutatják,
hogy az EU-28-ak összes búzatermelése 10%-kal csökkenni fog 2015-höz képest, főleg az Európa
középső részén tapasztalt, a szárazságtól a nagy esőzésekig terjedő rossz időjárási körülmények
következtében. A Copa-Cogeca olajos magvak munkacsoport elnöke, Arnaud Rousseau
hangsúlyozta, hogy: „Az EU-28-ak idei olajosmag-termelése 4,3%-kal csökkent 2015-höz képest,
ezen belül a repcetermelés jelentős mértékben, 9,2%-kal csökkent, részben a rossz időjárási
viszonyok, részben a kártevők és a betegségek gyakoribb előfordulásának eredményeképpen. A
Nemzetközi Gabonatanács által közzétett számadatok is azt tárják fel, hogy a globális
gabonakínálat nagy, a globális búzatermelés pedig várhatóan eléri a 743 millió tonnát. A búza

világpiaci ára 10 éve most van a legalacsonyabb szinten. A Copa & Cogeca számadatokkal
kapcsolatos részletekért lásd: CER(16)7221 (rev.2), GOL(16)7220 (rev.2) & GOL(16)7219 (rev.2)
A szlovák soros elnökség felvázolja a prioritásokat és megvitatja a mezőgazdaság
helyzetét a Copa-val és a Cogeca-val a pocc/ccc ülésen
Azt követően, hogy július 1-jén Szlovákia átvette az EU Tanácsának soros elnökségét, a héten
megvitatták a mezőgazdasággal kapcsolatos prioritásokat a Copa & Cogeca pocc/ccc
bizottságával. A prioritások között szerepelnek a gazdák élelmiszerláncon belüli
pozícionálása megerősítésének módjai, azzal a céllal, hogy decemberben elfogadják az
Európai Tanács ezzel kapcsolatos következtetéseit. Az Európai Bizottság jelenleg mérlegeli uniós
törvényi szabályozás bevezetését a tisztességes élelmiszerlánc – #fairfoodchain – biztosítására a
fokozódó kihívások miatt – jelezték a tisztviselők. Az uniós mezőgazdasági piacokon,
különösen a tej- és a sertéshúságazatban tapasztalható válság szintén a napirend elején
szerepel. Ami a kereskedelmet illeti, egy kumulatív hatásvizsgálatot terjesztenek elő az uniós
földművelésügyi miniszterek október 10-i ülésén – az elnökség nem akarja, hogy a
mezőgazdaságot feláldozzák a Mercosur latin-amerikai kereskedelmi blokkal folytatott
szabadkereskedelmi megállapodásokon, amit a Copa & Cogeca üdvözöl. Az 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 EU
erdészeti stratégiáját, különösen az általános felelősségvállalás az erdőkért elve tekintetében.
Meg kívánnak állapodni az új uniós ökológiai szabályokról is, mivel nem született
megállapodás minden politikai pontot illetően. Szeptember 28-án háromoldalú megbeszélésekre
kerül sor. Dolgozni fognak a kibocsátás-kereskedelmi rendszer felülvizsgálatára vonatkozó
javaslaton azzal a céllal, hogy megállapodjanak egy általános megközelítésben a Tanácson belül,
és a klímaváltozásról szóló párizsi megállapodás ratifikálására vonatkozó javaslatot teljesítsék.
Globális szinten a migrációs politika adatai előkelő helyen szerepelnek a szlovák napirendben,
továbbá a Brexit és következményei is új pontként jelentek meg a napirendben. Ezzel
kapcsolatban egy informális csúcstalálkozót tartanak Pozsonyban szeptember 16-án. A program
részleteiért
lásd:
http://www.eu2016.sk/data/documents/presidency-programme-eng-3korektura.pdf
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 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.
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A Copa & Cogeca üdvözli a 2016-os Európai vidékfejlesztési nyilatkozat Corkban
történő elfogadását és hangsúlyozza a gazdák és erdőtulajdonosok jelentőségét
annak céljai elérésében, a megfelelő támogatás mellett
A Copa & Cogeca a héten üdvözölte egy 2016-os Európai vidékfejlesztési nyilatkozat Corkban
való elfogadását, és hangsúlyozta a gazdák és erdőtulajdonosok, valamint szövetkezeteik
jelentőségét annak céljai elérésében, a megfelelő támogatás és beruházások mellett.
„A Nyilatkozat különösen hangsúlyozza az élelmiszerláncon belüli tisztességes és átlátható
viszonyok szükségességét, hogy a gazdák jobb megtérülést érjenek el a piacon. Ez örvendetes hír.
Ennek elérése egyik módja a szövetkezeteken keresztül valósul meg, amelyek lehetővé teszik,
hogy a gazdák egyesítsék erőiket és jobban reagáljanak a piacokra és a fokozott volatilitásra.
Ezen felül a gazdák nagyon fontos szerepet játszanak az innovációban, és azt jobban az
igényeikre kell igazítani. Szükségük van továbbá hatékony eszközökre, amelyek segítenek nekik
jobban kezelni a növekvő kockázatokat, amelyekkel szembenéznek” – mondta Sofia Bjornsson, a
Copa és a Cogeca vidékfejlesztési munkacsoportjának elnöke. A Nyilatkozat kiemeli az
infrastruktúrákba és a vállalkozásba való befektetés szükségességét is a vidéki térségekben. A
befektetés létfontosságú a tekintetben, hogy segít a gazdálkodók gazdasági és környezeti
teljesítményének javításában, a gazdaságok korszerűsítésének támogatásában, biztosítja a
generációs megújulást és segíti a mezőgazdasági ágazatot az intelligens technológiák
végrehajtásában, amelyek hozzájárulnak az erőforrások hatékony használatához. „Túl kell
lépnünk a digitális szakadékon, és ki kell aknáznunk a digitalizáció által a vidéki térségeknek
kínált lehetőségeket, hogy a gazdák a legújabb technológiákat használhassák. A rugalmas és a
gazdák által tapasztalt kihívásokhoz igazított pénzügyi eszközök létfontosságúak a fenntartható
befektetések fokozásában a vidéki térségekben” – tette hozzá Pekka Pesonen. A Nyilatkozat egy
másik pozitív eleme az, hogy a politikát egyszerűsíteni, a bürokráciát csökkenteni kell. Közelgő
politikánkban tanácsadási és képezési szolgáltatásokat és vidéki hálózatokat kell biztosítani,
hogy a gazdák kezelni tudják az új kihívásokat. A Nyilatkozat hangsúlyozza a megfelelő
befektetési rendszerek szükségességét a megújuló energiák előmozdítására, és kiemeli a
mezőgazdaság és az erdészet kulcsszerepét az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, különösen a
széndioxid megkötésén keresztül. Nagymértékben hozzájárulnak az alacsony széndioxid
kibocsátású és bioalapú gazdasághoz, és jó, hogy ezt végre elismerték” – vonta le a
következtetést Pesonen. A Copa & Cogeca tagszervezeteinek mintegy 30 szakértője vett részt e
nagyszabású rendezvényen, hogy meghatározzák a vidéki térségek tervezetét a jövőre nézve. A
részletekért
lásd:
http://ec.europa.eu/agriculture/events/2016/rural-development/corkdeclaration-2-0_en.pdf

Legfrissebb hírek #Brexit témában:
Az Egyesült Királyság 2019 végén lép ki az Unióból: Theresa May brit miniszterelnök
bejelentette, hogy az 50. cikket 2017. januárjában indíthatják, ami azt jelenti, hogy az Egyesült
Királyság 2019. végén lépne ki az Unióból.
Informális tanácsi ülés Pozsonyban: Szeptember 16-án informális tanácsi ülésre kerül sor
Pozsonyban az EU-27 (az Egyesült Királyság kivételével) számára, amelyet a szlovák soros
elnökség szervez. A napirend itt érhető el: http://bit.ly/2biZYND
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.
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36 parlamenti képviselő szorgalmazza, hogy Theresa May irányítsa át a KAP
támogatásokat az Egyesült Királyságban a környezetvédelemre a #Brexit után: A
héten 36 parlamenti képviselő által Theresa May brit miniszterelnök részére küldött levél
szorgalmazza, hogy a miniszterelnök irányítsa át a mezőgazdasági támogatást az Egyesült
Királyságban a környezetvédelmi és a közszolgáltatásokra a Brexit utáni időszakban.

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
„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 12-13.: Az EU Mezőgazdasági Tanácsának informális ülése
Szeptember 22-23.: Copa-Cogeca összevont elnökségi ülés
Szeptember 22.: Making Trade Work for You, Európai Bizottság Konferencia, Szlovákia
Szeptember 25.: Copa & Cogeca Adózási és jogi kérdések munkacsoport
Szeptember 27.: Műhely az okos gazdálkodásról, házigazda a CEMA
Szeptember 27-28.: EU költségvetés/KAP konferencia
Október 5-7.: Európai Gazdák Kongresszusa 2016, amelyet a Pánhellén Görög Kongresszus
követ
Október 10.: Az EU Mezőgazdasági Tanácsának ülése
Október 20.: Műhely a talajokról
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