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Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa

Nowe środowisko dla mleczarstwa UE
Środa 25 marca 2020 @ Leopold Hotel, Bruksela
Konferencja EDA- Polityka Mleczarska

CEO2 Arla Foods prezentuje „Wizję przyszłości
europejskiego mleczarstwa”
W parlamencie Europejskim MEP3 Asger Christensen (Renew, DK) oraz MEP Niels Fuglsang
(S&D, DK) a także Peder Tuborgh CEO Arla Foods dyskutowali ►raport IEEP „ Wizja
przyszłości europejskiego przemysłu mleczarskiego”
https://www.arla.com/sustainability/report-a-vision-for-europe/.
„Poprosiliśmy Instytut d.s. Europejskiej Polityki Środowiskowej (IEEP) o dokonanie niezależnego
przeglądu naszego sektora oraz roli, którą my, jako spółdzielnie mleczarskie, musimy odgrywać
w utrzymaniu i rozwoju stabilnego ekonomicznie sektora mleczarskiego UE, co stanowi
aktywną część kreowania zrównoważonej przyszłości”, stwierdził Peder Tuborgh.
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Ten raport wypracowuje serie rekomendacji dla partnerów całego łańcucha dostaw:
przemysłu przetwórczego, wspólnoty producentów rolnych, handlowców i konsumentów, ale
także dla decydentów na poziomach krajowych i europejskim.
MEP Norbert Lins (EPP, DE), przewodniczący Komitetu Rolnictwa PE z zadowoleniem przyjął
tą inicjatywę: “ Sektor mleczarstwa jest istotną częścią naszych obszarów wiejskich. Niezależny
raport IEEP uwydatnia przyszłe wyzwania – jest wezwaniem do podejmowania akcji”.

Norweska droga do zrównoważonego
mleczarstwa

Sekretarz generalny EDA Alexander Anton oraz
Przewodnicząca TINE4 Marit Haugen w Oslo

„Zielony Ład UE oraz inicjatywa Od Pola do
Stołu są ściśle stosowane przez norweski sektor mleczarstwa. Nasze firmy stworzyły swoje
własne podejście z tą samą ambicją w odniesieniu do celów środowiskowych i klimatycznych”,
podkreśliła Marit Haugen, przewodnicząca TINE na Dniu Norweskiego Mleczarstwa w Oslo w
ubiegłym tygodniu.
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Lista prelegentów obejmowała liderów zrównoważonego rozwoju ze
wszystkich norweskich firm. Byli to : Bjørn Malm (TINE), Bent Myrdahl
(Q-Meierine) oraz Mikkel Haugstveit (Synnøve). Sekretarz generalny
EDA Alexander Anton zaprezentował ► nasze prace EDA nad
zrównoważonym mleczarstwem.

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers__Fact_Sheets/Sustainability/EDA_Paper_-_Green_Deal__communication__-_Dec._2019.pdf

Zarezerwuj termin!
Konferencja EDA Polityka Mleczarska 2020
‘Nowe środowisko dla mleczarstwa’
Nasza Konferencja EDA 2020 & doroczny Bufet Serowy będą
miały miejsce w środę 25 marca 2020 r. w hotelu Leopold w
Brukseli. Więcej informacji o całym programie i rejestracji
będzie dostępnych w następnym tygodniu!

Zrównoważone Systemy Żywnościowe oraz strategia Od
pola do Stołu dyskutowane na forum wysokiego szczebla

W ubiegłym tygodniu dyrektor EDA Hélène Simonin oraz Olivier De Schutter Specjalny
Sprawozdawca Narodów Zjednoczonych odnośnie kwestii żywności od 2008 do 2014 r.,
podkreślili na forum wysokiego szczebla w Euractiv5, kluczową rolę jaką nadchodząca
strategia „Od pola do stołu” będzie odgrywać na europejskim poziomie dla osiągnięcia
zrównoważonego systemu żywności UE.
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Te dyskusje panelowe przedstawiał także MEP Sarah Wiener (Greens, AT), Lukáš Víšek
(Członek Gabinetu Komisarza Fransa Timmermansa) oraz Sabine Jülicher (Dyrektor w DG
SANTE).
Stanowiło to okazję do wymiany poglądów odnośnie nadchodzącej strategii Komisji UE, która
będzie obejmowała kompletny system żywnościowy, od produkcji do konsumpcji, mający na
względzie trzy filary zrównoważonego rozwoju: środowisko oraz sprawy socjalne i
ekonomiczne.
EDA z dużym zadowoleniem przyjmuje to spójne i zintegrowane podejście do którego my
dodajemy kwestie wartości odżywczych, co zostało ujęte w naszym dokumencie EDA
odnośnie wizji w zakresie Zielonego Ładu
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers__Fact_Sheets/Sustainability/EDA_Paper_-_Green_Deal__communication__-_Dec._2019.pdf.
W tym kontekście EDA wspiera wszystkie inicjatywy Zielonego Ładu odnoszące się do
sektora rolno-spożywczego, które powinny być zebrane razem w ramach prac nad strategią
Od Pola do Stołu.

Od lewej do prawej: Annette Toft (Copa Cogeca), Dyrektor EDA Hélène Simonin, Olivier De
Schutter oraz MEP Sarah Wiener (Greens, AT) @ Euractive forum, w zeszłym tygodniu.
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Wzmocnienie relacji UE -Afryka
Komisja UE zorganizowała w Brukseli nieformalne spotkanie pomiędzy europejskim a
zachodnio-afrykańskim sektorem mleczarstwa. Dyskusja okrągłego stołu włączyła
reprezentantów Zachodnio-afrykańskiej laktosfery, włączając CEO firmy mleczarskiej Tiviski
Nagi Ichidou oraz Ali Kado prezydenta firmy mleczarskiej Kawtal w Nigrze, a także
uczestników wysokiego szcebla Komisji Europejskiej, wśród których był dyrektor John Clarke
i Brigitte Misonne. Spotkanie bazowało na agendzie rolnej i rolno-spożywczej UE dla nowego
‘Sojuszu Afryka-Europa dla Zrównoważonych Inwestycji i Miejsc Pracy’ i pozwoliło
uczestnikom przedyskutować perspektywy i potencjał wspólnych możliwości.
Sekretarz generalny EDA Anton naświetlił strategiczne podejście mleczarstwa UE w krajach
afrykańskich. EDA w pełni uznaje i wspiera znaczenie bezpośredniego dialogu i wymiany
poglądów ze wszystkimi udziałowcami i oczekuje na pogłębienie naszych istniejących relacji
handlowych. Afrykańskie importy europejskich towarów mlecznych zachęcają do rozwoju
lokalnej produkcji dóbr konsumenckich, a także zachęcają do długo-terminowych rozwojów
lokalnego sektora mleczarskiego. Tworzenie funkcjonujących łańcuchów wartości będzie
istotne dla tworzenia kwalifikowanych miejsc pracy oraz dla całościowej poprawy
afrykańskiego sektora rolno-spożywczego ► więcej informacji można znaleźć w naszych
materiałach EDA
http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers__Fact_Sheets/Position_papers/EDA_June_2019_EU-Africa_cooperation.pdf.

Wybrzmiewa echo słów prezydenta Rady Europejskiej, Carlesa Michela: „Silna Europa jest
korzystna dla Afryki, tak samo jak silna Afryka jest korzystna dla Europy”.
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Tweety tygodnia …

https://twitter.com/EDA_Dairy
#agripromotion Promowanie doskonałości mleczarskich produktów rolno-spożywczych
UE i norm żywnościowych UE na całym świecie jakie ma na celu @jwojc, jest wydajnym
sposobem wspierania Zielonego Ładu @HerbertDorfmann @LinsNorbert
@EricAndrieuEU @UliMuellerMdEP @paolodecastro

https://twitter.com/EDA_Dairy
#welkomaanboord @AlbertGroot CEO Vreugdenhil Dairy zaakceptował dołączenie do
Zarządu EDA (@EDA_Dairy Board) , gdzie zastąpił #WernerBuck z @FrieslndCampina.
Niech żyje Europa niech żyje mleko! @mnalet @OscarMeuffels.

