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Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa

Jako EDA jesteśmy zdecydowanym proeuropejskim głosem i jesteśmy wdzięczni
Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiemu, Antonio Tajani oraz
Przewodniczącemu Komisji UE Jean-Claude Junckerowi za ich przedmowy do tego
biuletynu ‘’EDA Focus – Wybory Europejskie 2019’’
„2018 był okresem przejściowym dla Parlamentu Europejskiego oraz dla Unii Europejskiej jako
całości. Począwszy od tematyki związanej z miejscami pracy, zarządzaniem migracją, ze zmianami
klimatycznych i bezpieczeństwem, kontynuujemy prace, aby poprawić warunki życia obywateli
Europy. Europejski rolno-spożywczy oraz mleczarski sektor jest wizytówką wartości dodanej
Europy: nasza zrównoważona produkcja żywności, nasza doskonała jakość żywności oraz nasze
rekordowe eksporty bazują na projekcie Europejskim: z silnym Jednolitym Rynkiem, solidną
strategią Handlu UE, naszą Wspólną Polityką Rolną oraz ambitną agendą dla
zrównoważonego rozwoju.
Moim priorytetem było zawsze przybliżenie bezpośrednio wybranych europejskich instytucji
ściślej do obywateli. Parlament Europejski będzie nadal słuchał, dyskutował i podejmował decyzje
w celu lepszego służenia obywatelom w całej Europie. Z uwagi na obecne globalne wyzwania i
zmiany, Europa, nasza Unia potrzebuje także zmian.
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To jest powód, dlaczego 9-te wybory Europejskie w dniach 23-26 maja
2019 są kluczowymi; jedynie poprzez głosowanie, twój głos w Europie i
poprzez to sama Europa będą silniejsze”.

Antonio Tajani, Przewodniczący Parlamentu Europejskiemu

„Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej była zawsze czymś więcej niż rolnictwo i rolnicy.
Dotyczy ona naszego społeczeństwa. Zapewnia, że my wszyscy otrzymujemy wysokiej jakości i
bezpieczną żywność w przystępnej cenie. Pomaga ona we wzroście naszych gospodarek i
wspiera wspólnoty rolnicze. Zabezpiecza nasze kulturowe dziedzictwo i tradycje. Pomaga w
ochronie środowiska i stawia na pierwszym miejscu ludzi. Sektor mleczarski wie o tym lepiej niż
inni. W ciężkich czasach, Unia Europejska stała przy sektorze, działając gdy to było potrzebne dla
ogółu. Dzięki temu wsparciu oraz odporności, umiejętności i pomysłowości producentów mleka,
sektor stanął na własne nogi. W nadchodzących latach jest nadal dużo do zrobienia. W czasie, gdy
przyszła Wspólna Polityka Rolna ma być przebudowana, jest o wiele ważniejsze niż kiedykolwiek
dla europejczyków, każdego producenta, każdego rolnika, posiadanie własnej opinii dot.
przyszłości sektora i przyszłości Unii.

Te wybory do parlamentu Europejskiego są naszą szansą na utrzymanie
kształtu Unii i budowanie silniejszej Europy dla wszystkich. Twój glos
się liczy. Uczyń go słyszalnym.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker

28 krajów członkowskich
8 politycznych grup

22 komitety
20 082 głosowań (2014-2017)
Antonio Tajani ( Włochy EPP), Przewodniczący PE
od stycznia 2017 r.
1601 tekstów przyjętych (2014-2017)
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Krajowe partie polityczne
Krajowe delegacje w grupach politycznych

408 publicznych wysłuchań zorganizowanych przez
Komitety Parlamentu Europejskiego
(lipiec 2014 – grudzień 2017)

751 MEPs2 od lipca 2014 (aktualne prawo)
705 MEPs 2019 -20124 (przyszłe prawo)

Tło historyczne – kluczowe daty

Utworzenie Unii Europejskiej z Belgią, Francją, Niemcami, Włochami, Luksemburgiem i Holandią

1957, ‘Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne’ staje się oficjalnie ‘Parlamentem Europejskim’
1962, decyzja i Akt dot. wyborów Europejskich poprzez uniwersalne prawo wyborcze 1976,
pierwsze spotkanie Europejskiego Zgromadzenia Parlamentarnego w Strasburgu 1958,pierwsze
poszerzenie UE o Danię, Irlandię i UK 1973, pierwsze wybory Europejskie 1979
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Co to oznacza dla świata mleczarstwa …

W tych czasach zmieniającego się środowiska politycznego
ogólnym tematem wydzielonym przez Europejskie
Stowarzyszenie Przetwórców Mleka (EDA) na rok 2019 jest
‘Kształtowanie krajobrazu mleczarstwa UE w latach
2019-2020’. Widzimy, że sukces naszego przemysłu
mleczarskiego UE bazuje na projekcie Europejskim i
pracach naszych MEPs dla budowania silnego Jednolitego
Rynku, solidnej strategii Handlu UE, naszej Wspólnej
Polityki Rolnej i ambitnej agendy dla zrównoważonego
rozwoju.

Dane o naszym sektorze mleczarstwa UE
Istnieje ponad 12 000 zakładów przetwórczych mleka i produktów mlecznych…
• ...oraz ponad 700 000 gospodarstw mlecznych w Unii Europejskiej.
• Nasz sektor mleczarski zatrudnia ponad 300 000 pracowników…
• ...spośród których 45 000 miejsc pracy jest bezpośrednio zależnych od naszego eksportu
przetworów mlecznych.
• 5 spośród 10 największych światowych firm ma siedziby główne w Europie.
• Nasz sektor mleczarski dostarcza prawie 10 mld € do pozytywnego bilansu handlowego
UE
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1981, trzecie powiększenie o Hiszpanię i Portugalię, Akcesja Austrii, Finlandii i
Szwecji 1995, znaczące powiększenie o Republikę Czeską, Estonię, Cypr, Łotwę, Litwę, Węgry, Maltę,
Polskę, Słowację i Słowenię 2004, akcesja Rumunii i Bułgarii 2007 i podpisanie Traktatu
Lisbońskiego, Akcesja Chorwacji 2013, 9-te wybory Europejskie 2019
Akcesja Grecji

Ulubione przetwory mleczne MEPs

Moim najbardziej ulubionym produktem mlecznym jest pełne mleko
świeże, zawsze dostępne w Irlandii, ale nie zawsze tak łatwo
dostępne w innych krajach UE!
MEP Maired McGuinness (EPP, Irlandia)

EDA Focus
Wybory Europejskie 2019

Moje myśli idą w kierunku Parmigiano Reggiano: wielki
spożywany jako sam, nawet lepszy z kieliszkiem dobrego wina, jest
idealny dla wzmocnienia i rozwinięcia każdego
śródziemnomorskiego przepisu.
MEP Paolo De Castro (S&D, Włochy)

Kocham jogurt. Razem z kilkoma kawałkami świeżych owoców,
jogurt jest bardzo lekkim i odświeżających deserem lub bazą dla
zdrowych musli.
MEP Norbert Lins (EPP, Niemcy)

Mleko jest istotną częścią naszych diet i naszych tradycji w całej
Europie. Moim preferowanym produktem jest mój codzienny
poranny jogurt.
MEP Manfred Weber (EPP, Niemcy)
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Zawsze bardzo lubiłem pitny kefir i delektowanie się różnymi
jogurtami oraz biały ser z ziołami.
MEP Czesław Siekierski (EPP, Polska)

Szklanka świeżego mleka i ser Allgäuer Bergkäse G.I.: tak wygląda mój
początek dnia!
MEP Ulrike Müller (ALDE, Niemcy)

