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informacyjny1
Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa

COVID-19
Komisarz UE Janusz Wojciechowski:
“Istnieje potrzeba na interwencje na rynku i my dobrze zdajemy sobie z
tego sprawę”

Na wczorajszej wideokonferencji podczas spotkania EP COM AGRI2 Komisarz UE Janusz
Wojciechowski stwierdził:
“Kraje członkowskie i udziałowcy poprosiły o interwencję rynkową. Istnieje potrzeba rynkowej
interwencji i my dobrze zdajemy sobie z tego sprawę. Są dostępne legalne instrumenty. Musimy
jednak mieć środki na interwencję rynkową. Mam przed sobą budżet na 2020 r. i my dokonaliśmy
analizy każdej pozycji i każdej możliwości znalezienia środków na interwencję na rynku. Będziemy
mieli więcej możliwości pomocy, gdy będziemy znali budżet na przyszły rok. CAP nie jest
przygotowana na taki kryzys we wszystkich sektorach. Skala kryzysu wychodzi poza budżet”
Podczas tej debaty, w zasadzie wszyscy MEPs3 wypowiadali się za środkami wsparcia dla sektora
mleka, a prośba o dopłaty do prywatnego magazynowania była wyrażana przez dużą większość
partii politycznych.

1

Komentarz KSM: Tłumaczenie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka
Komentarz KSM: EP COM AGRI – Komitet ds.Rolnictwa Parlamentu Europejskiego
3
Komentarz KSM: MEPs – członkowie Parlamentu Europejskiego
2

Przewodniczący EP COM AGRI MEP Norbert Lins (EPP, DE) wezwał Komisarza: “Bądź odważny i
użyj swoich możliwości takich jak PSA4, masz nasze wsparcie”. MEP Herbert Dorfmann (EPP, IT)
podsumował “nie wystarczy powiedzieć że nie mamy pieniędzy”. MEP Paolo De Castro (S&D, IT)
wezwał do użycia rezerwy kryzysowej „Musimy podjąć działania, teraz jest czas na działanie”. MEP
Ulrike Müller (RenewEurope DE) naciskała na pilne środki wsparcia i odniosła sie do
zeszłotygodniowej konferencji RenewEurope z sektorami rolno-spożywczymi, a także MEP
Mairead McGuinness (EPP, IE) wygłosił jasne przesłanie: „Widzimy kryzys i chaos na rynkach.
Przychodzenie do COM AGRI i mówienie ‘Ja nie mam pieniędzy’ jest po prostu niewystarczające”

Komisarz EU Thierry Breton: wsparcie EU dla
sektora rolno-spożywczego
Francuski Komisarz UE Thierry Breton zainicjował wymianę poglądów z
biznesem rolno-spożywczym UE, aby oszacować jakie wsparcie na poziomie
unijnym jest potrzebne dla naszego sektora, żeby przygotować się do
‘nowej normalności’ po zakończeniu aktualnego kryzysu zdrowia.
Prezydent EDA Michel Nalet stwierdził:
“Gładkie funkcjonowanie Jednolitego Rynku UE jest sprawą witalną dla Europy, nie tylko w czasach
kryzysu. Mleczarstwo jest postrzegane jako istotny przemysł w czasach COVID-19 i mleczarstwo jest
dobrze umiejscowione dla podjęcia ekonomicznej roli przywódczej w przyszłej fazie odbudowywania
po COVID -19, zwłaszcza w rolniczej Europie. My możemy odegrać taką rolę, jeśli rynki mleczne
będą ustabilizowane teraz, zanim sektor mleczarski UE nie będzie już dłużej w stanie wytrwać
sytuacji kryzysowej”.

Ostatnia szansa zmienić bieg wydarzeń
Podczas gdy duże części ekonomii podlegają nagłemu zastojowi, sektor mleczarski czyni wszelkie
możliwe wysiłki, aby zapełnić półki sklepowe i lodówki w Europie. Uznanie sektora mleczarskiego
jako istotnego sektora, a także powiązane środki, włączając wytyczne dotyczące zielonej granicy
dla przekraczania towarów i pracowników, w istotny sposób pomogło w utrzymaniu
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funkcjonowania łańcuchów dostaw pomiędzy regionami i przez granice. Wsparcie DG AGRI tutaj
oraz wykonywanie pewnych systemów płatności w ramach CAP bardziej elastycznymi, jest wysoce
doceniane. Jednak przyszedł czas dla Komisji Europejskiej, aby zabezpieczyć ochronę sektora
mleczarskiego przed zaburzeniami rynku. EDA naciskało Komisję Europejską już w środku marca
na wspieranie europejskiego sektora mleczarstwa i prosiło o aktywację mechanizmu dopłat do
prywatnego magazynowania. To wezwanie zostało obecnie podjęte przez prawie wszystkie kraje
członkowskie UE, a także przez Parlament Europejski. Piłka jest teraz po stronie Komisji
Europejskiej i jest to czas podjąć działania poprzez aktywację niezbędnych środków rynkowych i
uniknięcie długoterminowych zaburzeń na rynku mleczarskim.
EDA pozostaje silnym głosem przemysłu mleczarskiego w tym kreślonym czasie i ciągle informuje
decydentów Unii Europejskiej, ponaglając ich do właściwych akcji we właściwym momencie.

Mercosur - skupienie na handlu mleczarskim
Nasz sekretarz generalny Alexander Anton został zaproszony do podzielenia się naszymi
mleczarskimi analizami na światowej konferencji online think-tanku5 EURAFFEX w zeszłym
tygodniu (euraffexgroup.com) pt. „ Przyszłość handlu w czasie COVID -19”, której przewodniczyła
Lina Aburos.
Alexander Anton stwierdził:
“Dzisiejsza sytuacja podkreśla, że handel jest istotny – i handel będzie jeszcze bardziej ważny w
czasach odbudowie po COVID-19. To jest powodem dla którego wysiłki Komisarza UE ds. Handlu
Phila Hogana dla ochrony handlu światowego i mechanizmów światowego handlu zostały
docenione przez prelegentów z całego świata”

Koniec wsparcia w ramach strategii Komisjii UE ds. Handlu, właśnie
wydaliśmy nasz nowy biuletyn informacyjny dot. handlu dot. Mercosur
! zobacz na naszej stronie internetowej
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http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_the_media_/EDA_
Statement_European_Farm-to-Fork_strategy_Mar_2020.pdf

Strategia od pola do stołu odłożona
Podczas zarządzania dostawami mleka i produktów mleczarskich w dzisiejszych warunkach
kwarantanny, przemysł mleczarski mobilizuje wszystkie siły dla sprostania naszej najbardziej
ważnej socjalnej odpowiedzialności - dostarczania zdrowych i przystępnych cenowo wartości
odżywczych obywatelom naszej Unii i poza nią. 25 marca 2020 r., w dniu planowanej publikacji
strategii „Od pola do stołu” my opublikowaliśmy nasze stanowisko EDA.
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_t
he_media_/EDA_Statement_European_Farm-to-Fork_strategy_Mar_2020.pdf
Jesteśmy wdzięczni członkom EP COMAGRI6 za wsparcie inicjatywą jaką zgłosił MEP Norbert
Lins’(EPP, DE), dla przyznania więcej czasu na finalizację tej strategii i integrację lekcji jaką
wyciągnęliśmy z tego kryzysu: obnażenie krytycznego znaczenia dobrze funkcjonującego
Jednolitego Rynku.
Każde wezwania do gastro-szowinizmu w dzisiejszym globalnym kryzysie są nieadekwatne i
nieodpowiedzialne. Również mleko i produkty dostępne na półkach są traktowane przez
obywateli jako żywotne dla ich rodzin. Mieliśmy trudny okres w zapełnianiu półek sklepowych
mlekiem i produktami mlecznymi, gdy ludzie ruszyli ,masowo do supermarketów, aby kupić te
naprawdę istotne towary dla ich rodzin. Mleko i produkty mleczne: odżywcze dzięki naturze i
istotne dla naszego życia.

Rozporządzenie ekologiczne: opóźniona data
implementacji styczeń 2021

W liście z dnia 08 kwietnia 2020 MEP Martin Häusling (Greens, DE), sprawozdawca
rozporządzenia ekologicznego i jednocześnie producent mleka ekologicznego, poprosił
Komisarza UE Janusza Wojciechowskiego o „przedłużenie okresu wejścia w życie o co najmniej
pół roku, może nawet o rok”, gdyż trwający wybuch Corona doprowadza do znaczącej modyfikacji
metod prac Parlamentu Europejskiego i dlatego wydaje się, że nie została zapewniona głęboka
dyskusja nad aktami delegowanymi

Negocjacje przez wideokonferencje: w kierunku
“wirtualnego BREXITU”?
Dwaj główni negocjatorzy Michel Barnier i David Frost zgodzili się na przeprowadzanie
negocjacji dot. przyszłości relacji UE-UK poprzez wideokonferencję. Pomimo bezprecedensowej
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sytuacji kryzysowej, rząd UK powtórzył, że nie będzie wydłużenia okresu przejściowego Brexitu
poza 31 grudnia 2020 – datę do upływu której pozostało 260 dni.

Sekretarz generalny EDA Alexander Anton
stwierdził:
“Dzisiejsze makroekonomicne perspektywy,
zarówno dla UK jak i UE 27 nie będą rozjaśnione
przez źle zarządzany Brexit. Pracujemy pod dużą
presją nad ponownym opracowaniem naszego
zaktualizowanego dokumentu EDA-Dairy UK dot.
‘Mleczarskich Ram Przyszłej Współpracy UE-UK’,
aby pozwolić negocjującym partnerom na złagodzenie wpływu Brexitu na powiązany wzajemnie ze
sobą mleczarski sektor UE-UK”.

Webinarium7 EDA dot. biodywersyfikacji, wylesiania
i zrównoważonych źródeł białka
Pomimo odłożenia w czasie oficjalnej publikacji strategii Od Pola do Stołu (patrz powyżej), my
jako Europejskie Mleczarstwo kontynuujemy nakierowanie naszych wysiłków na polu
środowiskowo zrównoważonego rozwoju. Biodywersyfikacja, wylesianie i zrównoważone źródła
białka były głównymi tematami dyskutowanymi w ubiegłym tygodniu podczas webinarium EDA
gromadzącym ekspertów z sektora mleczarskiego UE. Stanowiło to okazję do kontynuacji naszych
pro-aktywnych prac w kontekście Zielonego Ładu i nadchodzącej Strategii UE dot.
Biodywersyfikacji 2030, co powinno być w pełni powiązane ze strategią Od Pola do Stołu w
odniesieniu do zawartości i czasokresu.
Prze nami wiele wyzwań dotyczących zrównoważonego rozwoju i EDA organizuje szereg
webinariów oraz platform online dla dostarczenia członkom możliwości wymiany poglądów i
połączenia sił nad tymi ważnymi zagadnieniami, jednocześnie adaptując je do aktualnej sytuacji
dot. ograniczeń w całej Europie.

Kształtowanie naszego mleczarskiego
podejścia odnośnie Planu Akcji dot. Ekonomii
w Układzie Zamkniętym
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Nawet w sytuacji ograniczeń EDA utrzymuje mleczarską flagę wysoko, a nasz głos jest słyszany
przez instytucje UE w Brukseli. Pośród głównych tematów, które od dawna są w centrum naszej
uwagi jest ogólny zrównoważony rozwój przemysłu mleczarskiego, włączając pakowanie.

W ten wtorek ponownie zorganizowaliśmy webinarium dla naszych członków EDA, aby
dyskutować nasze przyszłe podejście odnośnie tworzyw sztucznych, pakowania i strat opakowań,
w ramach prac nad Planem Akcji dot. Ekonomii w Układzie Zamkniętym (CEAP). Pozostajemy
także aktywnie włączeni w proces wdrażania Dyrektywy dot. Używania Tworzyw Sztucznych i
dostarczany → nasz wkład w przebiegające prace nad wytycznymi Komisji EU.
http://eda.euromilk.org/uploads/media/2020_03_18_EDA_guidelines_on_interpretation_of_SUP_Di
rective_rev2.pdf
Wdrażanie będzie musiało uwzględnić ogólne warunki związane z COVID-19. My mamy ważną
rolę do odegrania i chcemy w pełni ja odegrać poprzez przedstawianie naszej mleczarskiej
perspektywy dla ekonomii w układzie zamkniętym.

“Prace w kierunku bardziej zamkniętego układu &
zrównoważonego rozwoju w sektorze mleczarstwa
Jesteśmy dumni z zaprezentowania istotnej roli, jaką odgrywa
mleczarstwo dla otrzymania zarówno zdrowej jak i zrównoważonej
diety, jak również jako żywnościowego i pod względem wartości
odżywczych bezpieczeństwa, w artykule udostępnionym przez
Innovation News Network. →Ten artykuł dał nam możliwość
ponownego naświetlenia w jaki sposób ekspertyzy mleczarskie
spotykają sie z wizją przyszłych szans i wyzwań stojących przed
europejskim sektorem mleczarstwa. Tematem tego artykułu jest
wkład mleczarstwa w Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz
omówienie takich aspektów jak jakość, straty żywności i ich
powiązania z pakowaniem, półproduktami i produktami ubocznymi.
Jak zawsze podkreślamy, że diety zrównoważone potrzebują chronić
i respektować biodywersyfikację i ekosystemy, powinny być
odpowiednie pod względem wartości odżywczej, kulturalnie akceptowane, dostępne, w
przystępnych cenach, będąc jednocześnie bezpieczne i zdrowe.
http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in
_the_media_/INN2_H_Simonin-Rosenheimer_5001_atl.pdf
.

Środki przejściowe dla CAP
Wczoraj EP COM AGRI debatował nad proponowanymi kompromisowymi zmianami dot. środków
przejściowych dla Wspólnej Polityki Rolnej. Propozycja rozporządzenia przejściowego będzie
wprowadzać przejściowe dostosowania i poprawki, które są potrzebne z powodu zmian

wynikających z propozycji Komisji UE dot. CAP po roku 2020 i nakierowana będzie na zapewnienie
ciągłości CAP dopóki nie zostanie sfinalizowana reforma CAP po 2020 r.

MEP Elsi Katainen (RenewEurope, FI) wyraził potrzebę planowania i bezpieczeństwa
inwestowania dla społeczności producentów rolnych Europy. Poprawki zgłoszone przez MEPs
włączają zmiany w czasie trwania okresu przejściowego; 2 lata zamiast 1 roku zaproponowanego
przez Komisje Europejską, jak również odnośnie użycia środków z następnego okresu
finansowego oraz czasu trwania specyficznych programów. Głosowanie AGRICOM jest
przewidziane na 29 kwietnia wobec następnej sesji plenarnej w maju.

Kanadyjski przegląd zarządzania Kwotami
Taryfowymi i Cłami8
Kanadyjski przegląd alokacji i administracji wszystkich TRQ dla produktów objętych zarządzaniem
dostaw wszedł w drugą fazę i Kanada konsultuje różne opcje dla alokacji i administracji kwot.
EDA aktualnie konsultuje ze swoimi członkami ten kanadyjski przegląd..
Najważniejsza wiadomość z sektora mleczarskiego UE jest krystalicznie przejrzysta: zwłaszcza w
czasie gdy Kanada szybko otwiera swoje rynki serowe dla innych rejonów eksportowych w daleko
bardziej elastyczny sposób, system zarządzania TRQ CETA powinien być tak bardzo
przystępny dla handlu jak tylko jest to możliwe.
Mówiąc ściślej, nie może szkodzić lub anulować porozumieniom dot. dostępu do rynku
wynegocjowanym przez strony. Aktualny system me jeden główny cel: kompensować sektor
kanadyjski za sery w ramach TRQ zagwarantowanych dla UE, a to jest nie do zaakceptowania.

EU oraz 15 członków WTO ustalają porozumienie
dot. odwołań dla sporów w handlu
W dniu 27 marca UE razem z 15 innymi członkami WTO uzgodniła porozumienie, które pozwoli
im na odwołania i rozwiązywanie sporów w handlu pomiędzy nimi, pomimo paraliżu Ciała
Odwoławczego WTO, w który brakuje jednej trzeciej składu sędziowskiego od grudnia 2019 r. UE
jest wiodąca siłą w procesie ustanawiania tych niezbędnych środków w WTO.
Komisarz Phil Hogan powiedział:
Dzisiejsze porozumienie dokonane jest na bazie politycznego zobowiązania podjętego na poziomie
ministerialnym w Davos w styczniu. Jest to środek tymczasowy, w odpowiedzi na czasowy paraliż
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funkcji WTO dot. odwołań w sporach dot. handlu. To porozumienie jest dowodem przekonania jakie
ma UE i wiele innych krajów, że w czasach kryzysu wspólna praca jest najlepszą opcją.

Będziemy kontynuować nasze wysiłki dla odbudowania funkcji odwoławczej w systemie WTO
rozstrzygającym spory, jako sprawy priorytetowej.
W międzyczasie, zapraszam innych członków WTO do przyłączenia się do tego otwartego
porozumienia, krytycznego dla respektowania i wzmacniania zasad handlu międzynarodowego”

Jaki jest twój ulubiony produkt mleczny?
“Moim ulubionym produktem mlecznym jest ser
pleśniowy, pochodzący z Francji. Ja szczególnie
kocham Roquefort!”
Léna Girard
Stażystka EDA Trade & Economics

“Jeśli miałabym wybrać jeden, to byłby Kefir
yoghurt: lekki, zdrowy i odzywczy!”
Mariana Papakonstantinou
Stażystka EDA Food, Environment & Health

