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Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa

Konferencja ASSOLATTE -Zrównoważone Mleczarstwo
Prezydent naszego członka EDA z Włoch Dott. Giuseppe Ambrosi, otworzył wczorajszą
mleczarską konferencję dot. zrównoważonego rozwoju, w której udział wzięło ponad 80 osób
zarządzających z mleczarstwa oraz ekspertów z całych Włoch.
Dott. Valeria Forlin (DG CLIMA) przedstawiła ostatnie aktualizacje w odniesieniu do Zielonej
Umowy UE oraz inicjatywy „Od pola-do-Stołu” ►patrz nasze stanowisko dot. Zielonej Umowy
UE

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

Prace przeprowadzone przez sektor mleczarstwa w zakresie naszej drogi w kierunku
zrównoważonego rozwoju zostały wyeksponowane przez naszą dyrektor EDA Hélène Simonin
►patrz nasze stanowisko odnośnie aktualnych wyzwań środowiskowych
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers__Fact_Sheets/SustaiEDA%20position%20on%20current%20environmental%20challenges,%20inclu
ding%20EU%20carbon-neutrality%20by%202050 oraz nasz biuletyn informacyjny ►EDA
factsheet dot. PEF.
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers__Fact_Sheets/Sustainability/2019_10_30_EDA_Fact_sheet_PEF_Update_October_2019.pdf
Pierre Barrucand (reprezentujący ATLA - naszego członka EDA) przedstawił także dalsze
szczegóły techniczne dot. przyjaznego ekologicznie przetwórstwa. Intensywna dyskusja podkreśliła
wysokie zaangażowanie włoskiej i europejskiej laktosfery dla wspierania ambitnych
środowiskowych i socjalnych celów nowej Komisji UE
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Przewodniczący ASSOLATTE Giuseppe Ambrosi oraz Dott. Valeria Forlin (DG CLIMA)

Konferencja EDA – Polityka Mleczarska : 25 marca
Bruksela
Jesteśmy radzi ogłosić, że nasza Konferencja EDA dot. Polityki Mleczarskiej będzie miała miejsce
w środę 25 marca w @ hotelu Leopold w Brukseli. Tegorocznym motto jest ‘Nowe

Środowisko dla mleczarstwa UE”

Jak co roku, po konferencji odbędzie się nasz tradycyjny Bufet Serowy !

Promocja produktów spożywczych UE 2020

Komisja UE promująca doskonałą żywność UE na całym świecie przy udziale: Luis Carazo-Jimenez
(DG AGRI), Sergio Pavon (DG AGRI), a także
H.E. Ambasador EU w Kolumbii, Patricia Llombart Cussac
Przy całkowitym budżecie na 2020 r. w wysokości 200,9 mln €, kampanie promocyjne wewnątrz
Unii i w krajach trzecich, dot. doskonałych europejskich produktów rolno-spożywczych, zostały w
tym roku powiększone o około 5%. Cel zewnętrznej promocji jest ukształtowany zgodnie z listą
priorytetów, która także definiowała poprzednią Misję Wysokiego Szczebla Komisarza UE ds.
Rolnictwa ► https://ec.europa.eu/agriculture/index_en
oraz następujące po niej seminaria dot. Norm Żywności UE.
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Ostateczny termin dla składania aplikacji jest ustalony na 16 kwietnia i służby Komisji UE są
zobowiązane gościć ‘dzień info’ dot. programów i procesu aplikacji, ustalone na dzień 30 stycznia
2020 r. w Brukseli.
„Jednym z wielu pozytywnych aspektów schematów promocyjnych 2020 jest na pewno 9,5 mln euro,
które są przeznaczone dla własnych aktywności dot. inicjatyw promocji Komisji UE – jesteśmy pewni,
że Komisarz UE Janusz Wojciechowski, wraz ze swoim zespołem, będzie dalej rozwijał własne
inicjatywy, takie jakie zostały wdrożone w przeszłości i które odniosły duży sukces w osiąganiu
dostępu do rynku oraz w lepszym rozumieniu europejskich doskonałości produktów rolnospożywczych na całym świecie” pogratulował sekretarz generalny EDA Alexander Anton.

31 stycznia smutny dzień dla Europy
W dniu 31 stycznia Zjednoczone Królestwo opuści Unię
Europejską. Ten fakt przynosi nie tylko smutek, ale oznacza
także, że zegar tyka i szybki start negocjacji jest sprawą
najwyższej wagi. Jeśli Zjednoczone Królestwo opuści Jednolity
Rynek UE i Unię Celną bez porozumienia handlowego lub okresu przejściowego, będzie to groźne
zarówno dla sektorów mlecznych UK jak i krajów UE 27.
EDA oraz nasz członek Dairy UK chcą kontynuować naszą historię sukcesów. Jest żywotnym
interesem, zarówno dla Zjednoczonego Królestwa jak i Unii Europejskiej, aby sektor mleczarski
kontynuował prace na bazie wolnego handlu mlekiem i produktami mlecznymi.
Wzywamy Unię Europejską i Zjednoczone Królestwo do kierowania się, w dyskusji nad
przyszłością relacji pomiędzy Unią Europejska a Zjednoczonym Królestwem, jasnym celem
limitowania jakiegokolwiek potencjalnego negatywnego wpływu na nasz sektor.
Negocjacje w kierunku najbardziej wszechstronnego porozumienia o wolnym handlu powinny być
priorytetem dla obu stron w celu osiągnięcia swobodnego przepływu towarów.
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Stare zasady – nowe środki
W ubiegłym tygodniu MEP2 Elsi Katainen (sprawozdawca COMAGRI dla rozporządzenia CAP dot.
okresu przejściowego) prowadził dyskusję dotyczącą okresu przejściowego z aktualnej CAP do
nowej CAP po 2020r. Propozycja Komisji Europejskiej nakierowana jest na kontynuację wsparcia
CAP w 2021, dostarczając środków dla rolników UE, w oczekiwaniu na uzgodnienia odnośnie
proponowanych reform po 2020 r., zgodnie z nowymi wieloletnimi ramami prac (MFF 2021 –
2027).
Uczestnicy wyrazili ogólny konsensus, że rozporządzenie przejściowe CAP nie powinno
przekształcić się w reformę mini-CAP, ale pokazali różnorodne opinie odnośnie proponowanego 1
rocznego trwania okresu przejściowego, przy czym pewna ilość uczestników uważała, że będzie
potrzebny 2 letni okres przejściowy.
Środki przejściowe CAP są aktualnie dyskutowane w Parlamencie Europejskim, przy głosowaniu w
COMAGRI zaplanowanym na kwiecień 2020 r., jak również w Radzie, przy czym Prezydencja
Chorwacji ma nadzieję na osiągnięcie generalnego podejścia w marcu, a politycznego
porozumienia przed latem.

Sprawdź nasz nowy
biuletyn informacyjny EDA
dot. Tłuszczu Mlecznego

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Nutrition_Factsheets/2020_0113_EDA_Nu
trition_Factsheet_Milk_Fat_FINAL.pdf

Jedna baza dla wszystkich oznakowań geograficznego
miejsca pochodzenia
Oficjalna strona internetowa Komisji UE dla naszego Europejskiego schematu GI3 ma nowe miejsce
w internecie ► eAMBROSIa.eu https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safetyand-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
i jest punktem kompleksowej usługi w odniesieniu do wszystkich ważnych informacji dla naszych
ponad 3 400 oznakowań pochodzenia geograficznego.
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Komentarz KSM: MEP – członek Parlamentu Europejskiego
Komentarz KSM : GI –oznakowanie geograficznego miejsca pochodzenia.
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Wraz z rozpoczęciem nowego roku 2020, nasza siostrzana organizacja EWPA (Europejskie
Stowarzyszenie Przetwórców Serwatki) właśnie uruchomiła stronę wheyforliving.com, która jest
pierwszą cyfrową platformą komunikacyjną B2C - https://wheyforliving.com/ .
Strona Wheyforliving promuje różnorakie korzyści, rozpowszechniając wiedzę opartą o naukę oraz
informacje wśród konsumentów. Platforma może być śledzona na ► Instagramie
https://www.instagram.com/whey.for.living/, ► Facebooku
https://www.facebook.com/Whey.For.Living/ i ► YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCvkAnd-5Srm5eyM51CkJcRw
Czy spożywasz wystarczające ilości białka?

https://wheyforliving.com/

Jaki jest twój ulubiony produkt mleczny?
“Kocham wszystkie typy serów i nie mogę pomóc, ale kapituluję
wobec kawałka sera Gorgonzola!”
Giuseppe Ambrosi
Prezydent AD di Ambrosi Sp

Zarezerwuj termin
Nasza Konferencja EDA dot. Polityki Mleczarskiej odbędzie się w środę 25 marca
w @ hotelu Leopold w Brulseli. Tegorocznym motto jest „Nowe Środowisko dla mleczarstwa

Rejestracja wkrótce będzie otwarta…

UE”

