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Doroczna Konwencja
EDA 2021:
Zrównoważone Systemy
Żywnościowe
i Europejskie
Mleczarstwo

18 Międzynarodowe
Forum Spółdzielni
Mleczarskich
w Białymstoku,
Polska

Zapisz datę! Doroczna Konwencja EDA 2021
na temat "Zrównoważonych Systemów
Żywnościowych i Europejskiego Mleczarstwa"
odbędzie się w najbliższy piątek 1 października,
od 11:00 do 13:00.

Polskie miasto Białystok stało się stolicą europejskiej
‘laktosfery’. Pani Agnieszka Maliszewska z Polskiej Izby
Mleka powitała podczas konferencji Sekretarza Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa Polski i Litwy, Pana Ryszarda
Bartosika i Pana Pauliusa Lukševičiusa oraz byłego
Dyrektora Generalnego (DG AGRI) Jerzego Plewę, aby
wymienić poglądy z Komisarzem UE Panem Januszem
Wojciechowskim na temat "Wyzwania nowej WPR
i Zielonego Ładu".

Zaledwie kilka dni po szczycie ONZ poświęconym
systemom żywnościowym, ta wysokiego szczebla
konferencja umożliwi rozmowy na temat
zrównoważonych systemów żywnościowych Europy
i podkreśli kluczową rolę europejskich zakładów
mleczarskich.
Profesor Roel Jongeneel z Uniwersytetu w
Wageningen przedstawi europejskie stanowisko
w zakresie zwierząt gospodarskich i produktów
mleczarskich. Następnie, w ramach obecnej słoweńskiej
prezydencji UE, będziemy mieli zaszczyt wysłuchać
Pana Aleš Irgolič (słoweńskiego Sekretarza Stanu
ds. Rolnictwa), wraz z PanemLukášem Víškiem
(Członka gabinetu pierwszego wiceprzewodniczącego
Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa) oraz Panią
Hester Maij (Dyrektor Korporacyjny RFC
ds. Publicznych i Regulacyjnych). Następnie odbędzie
się dyskusja z udziałem panelistów oraz sesja pytań
i odpowiedzi
.

Komisarz UE Janusz Wojciechowski podkreślił istotne
możliwości wynikające ze strategii "od pola do stołu",
zwłaszcza dla sektora mleczarskiego, oraz kluczową rolę,
jaką odegrają tu krajowe plany strategiczne w ramach
nowej WPR.
Sekretarz generalny EDA Alexander Anton przeanalizował
w swoim wystąpieniu potencjalny wpływ ambicji Zielonego
Ładu na środowisko handlowe UE

.
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Szczyt ONZ na temat
zrównoważonych systemów
żywnościowych:
Kluczowa rola europejskiego
mleczarstwa
W dniu dzisiejszym w Nowym Jorku odbywa się
Szczyt ONZ na temat Zrównoważonych
Syst emów Ż ywnościowych, na którym spotykają
się rolnicy, rybacy, światowi liderzy, przedstawiciele
rządów, młodzież i wiele innych zainteresowanych
stron z całego świata, aby przedyskutować
transformację w kierunku zrównoważonych systemów
żywnościowych.
Jest to świetna okazja, aby podkreślić istotną rolę mleka
i produktów mleczarskich w zakresie ich wartości
odżywczych oraz mleczarstwa jako kluczowego sektora
i sojusznika w transformacji w kierunku
zrównoważonych systemów żywnościowych,
zaangażowanego w redukcję swojego śladu
środowiskowego przy jednoczesnym kontynuowaniu
dostarczania pożywnych, bezpiecznych i niedrogich
produktów.
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Głosowanie nad strategią
‘od pola do stołu’:
Niepokojące perspektywy
Komisje ENVI i AGRI Parlamentu Europejskiego
przegłosowały i przyjęły 10 września raport
strategiczny UE Farm to Fork (F2F) dla
zrównoważonych systemów żywnościowych.
Ostateczny tekst zawiera kilka kontrowersyjnych
propozycji, zwłaszcza dotyczących funkcjonowania
naszego jednolitego rynku, przyszłej roli innowacji
i rolnictwa opartego na węglu czy handlu.
W raporcie posłowie wzywają do osiągnięcia kilku
dodatkowych celów, oprócz tych zawartych w
propozycji Komisji Europejskiej, które byłyby
niezrównoważone nie tylko dla mleczarstwa
i rolnictwa UE, ale dla całej UE. Rosnąca liczba
ostatnio opublikowanych przez różne instytucje w
całej Europie badań przestawia dowody na ryzyko
związane z realizacją obecnych celów strategii F2F.
Dla przykładu, europejskie mleczarstwo może
doświadczyć spadku produkcji mleka o -6,3%
i wzrostu cen mleka surowego w Unii o +36%,
podczas gdy światowe ceny mleka mają wzrosnąć
o mniej niż 5%. Oprócz wzrostu kosztów dla
konsumentów i obywateli w Unii o około 42 miliardy
euro, nasza konkurencyjność na rynkach
międzynarodowych doznałaby poważnego
uszczerbku.
EDA wraz z 25 innymi organizacjami rolnospożywczymi UE podkreśliła we wspólnym
oświadczeniu nasz sprzeciw wobec wyniku
głosowania w Parlamencie Europejskim. EDA jest
mocno zaangażowana w dostosowanie się do
wyzwań środowiskowych i osiągnięcie celów
przeciwko zmianom klimatycznym. Jednakże,
strategia F2F musi przyjąć realistyczne podejście,
mając na uwadze wszystkich interesariuszy
w łańcuchu wartości.
Zwracamy się do Parlamentu Europejskiego o
odroczenie głosowania plenarnego nad F2F do
czasu opublikowania poważnej oceny skutków
regulacji - "Musisz wiedzieć, zanim zagłosujesz!"
(“You have to know, before you vote!”).
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A presto, Maria!
Przez ponad 5 lat, Maria Libertini była kluczowym
pracownikiem EDA. W naszym zespole EDA, Maria
skupiła swoją pracę na stanowisku ds. żywności,
środowiska i zdrowia i wniosła dużą wartość dodaną do
‘laktosfery’ UE. Teraz rozpoczyna nowe przygody jako
szef Europejskiego Działu Spraw Publicznych
w Assolatte, naszym włoskim członku EDA reprezentującym doskonałość włoskiego mleczarstwa!
Wszyscy gratulujemy Marii jej nowego kroku w karierze
i dziękujemy jej za jej oddaną pracę i wyjątkowe
podejście do pracy oraz ducha zespołu.
Viva l’Europa e viva il latte!
Grazie mille, cara Maria !

Twój ulubiony produkt
mleczarski?

Komisja Europejska ocenia
umowy o wolnym handlu
z Gruzją
Obowiązująca od 2016 r. pogłębiona i kompleksowa
umowa o wolnym handlu (DCFTA) między UE a Gruzją
pomogła w pewnym stopniu ułatwić dostęp do rynku.
Wraz z naszym gruzińskim członkiem partnerskim
DairyGeorgia, omówiliśmy sytuację w handlu mleczarskim
i podkreśliliśmy braki w implementacji
DCFTA z Gruzją - historycznym krajem
mleczarskim, którego sektor mleczarski
upadł na początku lat 90-tych ubiegłego
wieku. Podczas gdy gruzińskie
ustawodawstwo dotyczące żywności
i produktów mleczarskich zostało w dużym
stopniu dostosowane do 'acquis
communautaire', środowisko polityczne nie
koncentrowało się jeszcze na rozwoju
sektora mleczarskiego, który nie stoi za
ambicjami DCFTA.

“ Moim ulubionym produktem
mlecznym jest Burrata, ser z
mojego regionu, który jest świeży
i idealny w gorące letnie dni.
Szczególne wyróżnienie dla mniej
znanego produktu mlecznego
również z Apulii, ricotta
marzotica!”
Maria Libertini

.

3

