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Agnieszka Maliszewska, dyrektor PIM,
uczestniczyła w kolejnej konferencji
z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Agnieszka Maliszewska, dyrektor Biura
Mleka uczestniczyła w kolejnej
przedstawicieli organizacji branżowych
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Janem
Ardanowskim.

Polskiej Izby
konferencji
z Ministrem
Krzysztofem

Czy drobiarstwo jest rolnictwem? Okazuje się, że tak,
odpowiedź na tak proste pytanie nie jest oczywista,
a wszystko za sprawą rozmów, które toczą się za
drzwiami gabinetów unijnych. Komu uda się zdobyć
większe pieniądze? Jakie są perspektywy innych
krajów? Czy uda się przesunąć więcej pieniędzy
z PROW?
“Tylko pięć państw jest w takiej sytuacji, że nie wydali
wszystkich środków z PROW. Łatwo się domyślić, że
koalicja forsująca dodatkowe przesunięcia środków
nie jest duża. Chcemy 2%. To tak naprawdę niewielka
kwota. Dociskamy inne kraje, żeby wyraziły zgodę na
to, abyśmy mogli wykorzystać środki przyznane dla
nas w ramach PROW, ale oponują, że to może
zachwiać rynkiem. Widać grę interesów. Z takich
koalicji, które wczoraj się klarowały, jako jedni
z niewielu podnosiliśmy, że znacząco ucierpiał sektor
drobiarski, a przechowalnictwo nie zostało objęte.
Stanowisko Komisji znamy od dłuższego czasu, że
właściwie drobiarstwo nie jest rolnictwem, tylko taką
“inną produkcją” – mówił minister Kamiński podczas
wideokonferencji “Rolnictwo w czasie kryzysu”.
Zachęcamy do obejrzenia kolejnej wideokonferencji
z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

OBEJRZYJ

COVID-19 - Aspekty higieny dla
zakładów przemysłu mleczarskiego Zaproszenie na szkolenie
Obecnie cały świat dotyka sytuacja związana
z wirusem SARS-CoV-2. Każdy z nas boryka się
z dylematem jak ochronić swój zakład i swoich
pracowników. W związku z tym Polska Izba Mleka, ma
przyjemność zaprosić Państwa do udziału szkoleniu
nt. „COVID- 19 – Aspekty higieny dla zakładów
przemysłu mleczarskiego”, które sfinansowane jest z
Fundusz Promocji Mleka
Szkolenie odbędzie się 25 maja br. w formie online.
Poniżej przekazujemy zaproszenie zawierające
szczegółowe informacje o szkoleniu oraz kartę
zgłoszenia.
SZKOLENIE ONLINE – PROGRAM
karta zgłoszeniowa
Chętnych prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej
i
przesłanie
jej
na
adres
mailowy
szkolenia@izbamleka.pl do 20 maja 2020 r.

Twitter PIM: https://twitter.com/PolskaIzbaMleka
Facebook PIM: https://www.facebook.com/PolskaIzbaMleka
Strona Polskiej Izby Mleka: http://www.izbamleka.pl
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Wiceprezydent COGECA o F2F
Koszty strategii „od pola do stołu” poniosą wszyscy –
rolnicy i konsumenci, ponieważ w Europie ogromnie
zdrożeje żywność.
Unijna komisarz ds. bezpieczeństwa żywności, Stella
Kyriakides, przedstawiła europosłom informację na
temat strategii „od pola do stołu”. Dokument ma
zostać przyjęty przez Komisję Europejską
w przyszłym tygodniu (20 maja). – Zmiany nie będą
łatwe, ale są konieczne – powiedziała Kyriakides.
Stella Kyriakides opowiedziała się za ograniczeniem
stosowania pestycydów, nawozów i antybiotyków w
hodowli zwierząt. Zaznaczyła jednak, że nie ustalono
jeszcze konkretnych wskaźników tych ograniczeń.
Nie wiadomo więc, czy będzie to 30 czy np. 50
procent. – Strategia nie nałoży nowych reguł czy
ograniczeń od razu po opublikowaniu. Będzie to
raczej program współpracy między rolnikami,
a dystrybutorami żywności na rzecz stworzenia
zrównoważonych praktyk – uspokajała posłów
z Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, Stella
Kyriakides. Zaznaczyła jednocześnie, że pandemia
koronawirusa uwydatniła potrzebę wprowadzenia
działań proponowanych w strategii.
Temat tak szybkiego procedowania nad strategią F2F
zdominował ostanie posiedzenie Prezydencji
COGECA, które w formie wideokonferencji odbyło
się 13 maja 2020. Niepokojące jest tempo prac nad
tak ważnym dokumentem. Zdaniem wiceprezydent
COGECA, Agnieszki Maliszewskiej, należy to
dokładnie przeanalizować, pokazać skutki dla
sektora rolno – spożywczego, a także dla
konsumentów. Obawiam się, że koszty tego procesu
poniesie całe społeczeństwo, nie tylko rolnicy, ale też
konsumenci,

którzy będą musieli dużo więcej zapłacić za żywność
– dodaje wiceprezydent Agnieszka Maliszewska. –
Zbyt mało o tym mówimy, skupiamy się na aspektach
ekologicznych, pomijając aspekt ekonomiczny
i społeczny. Najgorsze będzie, jeśli Europa
z eksportera żywności stanie się jej importerem.
A o tym także musimy rozmawiać. Podczas
wideokonferencji
mówiono
o
konieczności
zabezpieczenia ogromnych środków finansowych
pochodzących spoza WPR na zrekompensowanie
rolnikom i przetwórcom strat związanych
z wprowadzeniem Europejskiego Zielonego Ładu. (…)
Zauważalne jest także bardzo aktywne działanie
Fransa Timmermansa, niestety nie jest to działanie
na rzecz europejskich rolników i spółdzielni – dodaje
Agnieszka Maliszewska. – Ograniczenia w produkcji
spowodowane wyłączeniem z produkcji 10% areału
upraw i lasów, ograniczenie pestycydów,
neutralność klimatyczna Europy do 2050 roku to
cele, które pociągną za sobą ogromne koszty dla
rolników. Należy pamiętać, że to dziś rolnicy stają na
straży środowiska, dobrostanu zwierząt i to właśnie
rolnicy najbardziej starają się o to środowisko dbać.
(..)
Pełna
informacja
dostępna
na
stronie
http://izbamleka.pl/wiceprezydent-cogeca-o-f2f/
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Wydawca: Polska Izba Mleka

Polska Izba Mleka to największa i najprężniej działająca
organizacja branży mleczarskiej w Polsce. Głównym profilem
działalności Polskiej Izby Mleka jest wspieranie oraz promocja
polskiej branży mleczarskiej w Polsce i za granicą.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i styl artykułów.
Przedstawione materiały mają charakter
wyłącznie informacyjny.
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