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Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa

Konferencja EDA 2019
dot. Polityki
Mleczarskiej
Krajobraz Mleczarstwa UE 2019-2024
Wczoraj EDA prowadziło swoją Doroczną Konferencję dot. Polityki Mleczarskiej w
Scotland House, z udziałem 150 szefów mleczarskich i ekspertów z Europy i spoza
niej .
Na dwa miesiące przed wyborami europejskimi w maju 2019, nasi znakomici wykładowcy
debatowali na naszym ‘krajobrazie Mleczarstwa UE 2019-2024’ razem z takimi osobami jak:
Barbara Otte-Kinast (Minister Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumenta, Dolna Saksonia), Tom
Tynan (gabinet Komisarza UE Phila Hogana), Matthias Bourdeau (Dyrektor Handlowy Cargill
Europe, Środkowy Wschód, Afryka), Valentina Zanetti (Zanetti spa/ współprzewodnicząca
„Komitetu Młodych Mleczarzy” ASSOLATTE) i kandydaci na wybory do PE w 2019 r. Max Schulman
(Finlandia), Christian Staat (Niemcy) and Bert-Jan Ruissen (Holandia).

Przewodniczący EDA Michel Nalet otworzył naszą konferencję podkreślając odpowiedzialność
następnej legislacji Parlamentu Europejskiego „dla zapewnienia prawnego i politycznego
krajobrazu dla sektora mleczarskiego UE, w celu kontynuacji jego historii sukcesów”.
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Z tej samej okazji EDA wydało swój biuletyn EDA poświęcony Wyborom Europejskim
w maju 2019.

http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Focus/EDA_Focus_on_Eur
opean_Elections_May_2019.pdf

Barbara Otte-Kinast, Minister Rolnictwa Dolnej Saksonii, ‘mleczarski land’ n°1 w Niemczech
podkreśliła, że polityka mleczarska powinna uwzględniać wszystkie kraje członkowskie,
faworyzując jedność. W innym stwierdzeniu pani minister podkreśliła, że mleko jest częścią
zdrowych diet i że ten sektor jest sprawny w adaptowaniu się do wymagań konsumentów: W
Dolnej Saksonii, zainaugurowaliśmy centrum żywieniowe jako część strategii informowania
konsumentów o konsumpcji zdrowej żywności”.

Tom Tynan (gabinet Komisarza UE Phila Hogana) przedstawił swój pogląd na nasz Horyzont
Mleczarski 2024, sumujący 5 filarów polityki agro-handlowej UE: „usuwanie barier SPS2,
ekonomiczna dyplomacja, misje handlowe, polityka promocyjna i nasza Wspólna Polityka Rolna”.
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Komentarz KSM: bariery SPS - bariery fitosanitarne
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Matthias Bordeau (Dyrektor Handlowy Cargill Europe, Środkowy Wschód, Afryka) podzielił się
spostrzeżeniami o trendach konsumentów w odniesieniu do produktów mlecznych. Matthias
pokazał, że produkty mleczne z sukcesem podążają za wieloma trendami konsumenckimi na
całym świecie. Ma to miejsce również w przypadku, gdy chodzi o zrównoważony rozwój jako
główny priorytet. Firma Cargill zaobserwowała, że zrównoważony rozwój staje się głównym
nurtem, na tym samym poziomie co wartości odżywcze:” popyt na produkty oznakowane green
label3 będzie motorem dla innowacji, a konsumenci będą skanować informacje na opakowaniach.
Biała księga firmy Cargill dot. zmieniającego się światowego rynku mleczarskiego jest dostępna
online. https://www.cargill.com/food-beverage/market-category/dairy-white-paper-infopage?utm_source=linkedin&utm_medium=cpc&utm_campaign=Dairy%202019%20ABM%20Cam
paign&utm_term=Dairy%20WP%20Exec

Valentina Zanetti z Zanetti spa i współprzewodnicząca Komitetu Młodych Włoskich
Przedsiębiorców otworzyła naszą konferencje, dzieląc się informacjami dot. wyjątkowego
dziedzictwa jakości oraz wartości jej mleczarskiej schedy. Przedstawicielka młodych
przedsiębiorców podkreśliła znaczenie promocji i wspierania Jednolitego Rynku: „Według nas
młodych przedsiębiorców: mamy obowiązek zapewnienia, że Europa będzie nadal otwartą i
jednolitą bazą dla naszych ambicji i naszych biznesów !”
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Komentarz KSM: Green label – oznakowanie odnoszące się do produktów zrównoważonych, przyjaznych
środowisku
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► Sprawdź nasz Roczny Raport
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Annual_Report/Ann
ual_Report_2018-19-web.pdf

Dyskusja polityczna i debata dot. Horyzontu Mleczarstwa UE 2024, w której wziął udział
przewodniczący EDA Michelem Nalet i kandydaci w wyborach PE 2019 r. :
: Max Schulman (Finlandia), Christian Staat (Niemcy) and Bert-Jan Ruissen (Holandia) – od lewej
do prawej.

“Rolnictwo stanowi kręgosłup Europy. Kluczowe pytanie,
na które potrzebujemy odpowiedzi dzisiaj, brzmi : jak
znajdziemy przyszłościowy model biznesowy dla
producentów rolnych, w którym mogą się oni rozwijać?
Jestem zobowiązany znaleźć rozwiązania na poziomie
europejskim
Bert-Jan Ruissen
(Holandia)
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Gdziekolwiek rolnicza i miejska Europa wykazuje
sygnały rozpadu, tam musimy budować mosty.
Sektor rolno-spożywczy, producenci rolni i łańcuch
rolno-spożywczy są wzywani, aby pomóc nam,
politykom, w poprawie naszej skuteczności, ale są
także wzywani do poprawy ich własnych dróg
wyjaśniania zagadnień świata rolno-spożywczego
wobec społeczności ze świata zurbanizowanego.
Jestem gotowy zmierzyć się z tym wyzwaniem i
oczekuję na wspólną pracę z wami wszystkimi w
łańcuchu rolno-spożywczym.
Christian Staat (Niemcy)

“Jako fachowiec w biznesie zbożowym, mam pewne
doświadczenie w międzynarodowym biznesie rolnospożywczym i handlu. Handel jest jednym z kluczowych
filarów dla przyszłości naszego sektora rolnospożywczego. Jestem przekonany, że produkcja i
przetwórstwo mleka w UE są dobrze wyposażone na tą
podróż.

Max Schulman (Finlandia)
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“My musimy być aktywistami dla Europy!”
Przewodniczący EDA Michel Nalet podsumowujący naszą Doroczną Konferencję dot. Polityki.

Dyrektor DG AGRI Michael Scannell (rynki i obserwatoria) w centrum fot., w trakcie lunchu Prezydenta
EDA, tuż przed naszą Konferencją EDA dot. Polityki Mleczarskiej #dairylanscape oraz (od prawej do lewej)
Prezydent ASSIFONTE Ludwig Rupp, Prezydent Eucolait Jack F. Baynes, Przewodniczący EDA Michel
Nalet i Prezydent EWPA Fraser Tooley.

Zarezerwuj termin!

Doroczna Konwencja EDA/Assifonte
2019
‘Mleczarstwo UE – Kształtowanie Europejskiego
Krajobrazu’
16-18 października 2019 w Wiedniu (Austria), goszczona przez

