
 
Az Európai Bizottság er ısíti az Integrált Gazdálkodás szerepét  

Döntıen fontos az EU szint ő transzparens információ a mez ıgazdasági és 
egyéb EU politikákról! 

FNL/EISA,  Hildesheimm, szeptember 4/5: Nyolc EU tagállam negyvenöt mezıgazdasági 
szakértıje találkozott Hildesheimben a múlt héten, hogy megvitassák a mezıgazdasági 
tájékoztatási és kommunikációs kérdésekkel kapcsolatos aktuális problémák megoldását, 
valamint a mezıgazdasági ágazat legújabb fejleményeit. E rendezvényen az Európai 
Bizottság ösztönözte az Integrált Gazdálkodás szerepét. Dr Martin Scheele, az Európai 
Bizottság mezıgazdasági és vidékfejlesztési fıigazgatója mondta az EISA Farmers 
Exchange (Gazdák véleménycseréje) során tartott szakértıi értekezleten: “Ha a világ 
biztonságos élelmiszer-ellátásával kapcsolatos kihívásokat vizsgáljuk az Integrált 
Gazdálkodás minden korábbinál nagyobb fontosságot kap”. Továbbá: “A mintagazdaságok 
EISA hálózata kiváló platformot biztosít az európai közvélemény tájékoztatására a 
fenntartható mezıgazdaságról és a Közös Agrárpolitikáról”.  

Az EISA és az Európai Bizottság célja szövetségek kialakítása (hasonlóan a németországi 
Association for the Promotion of Sustainable Agriculture e.V. (FNL)-hez és más nemzeti 
EISA tagokhoz), ami ösztönzi az Integrált Gazdálkodás továbbfejlesztését, és fokozza az 
egész EU-ban a mezıgazdasági politikák ismertségét. Ez évben az EISA Farmers Exchange 
rendezvény elıször valósult meg az EU Bizottsága társfinanszírozásával. Az Integrált 
Gazdálkodás, a természet, a talaj és a víz védelme, a bioenergia, a felelıs állattenyésztés és 
cukorgyártás/a cukorpiac mellett a rendezvény arra a kérdésre is összpontosította a 
figyelmet, hogy a széles közvéleményt hogyan lehet tájékoztatni a Közös Agrárpolitikáról és 
megvalósításáról az egész EU-ban mőködı gazdaságokban.  

Az EISA tanácsát a kétnapos rendezvényen az elnök, Tony Worth, Egyesült Királyság, és 
két alelnök, Heinrich Kemper MdL (Németország) és Gerard Marmasse (Franciaország) 
képviselte. 

Irány Kelet 

A 2004-ben Svédországban tartott, sikeres Farmers Exchange, majd a rá következı 
években Franciaországban, Luxemburgban és az Egyesült Királyságban tett látogatások 
után a 2008 évi EISA Farmers Exchange is az EU bıvítéssel foglalkozott: Most elıször 
vettek részt a rendezvényen a Cseh Köztársaság, Magyarország és Lengyelország 
gazdálkodói és mezıgazdasági szervezeteinek képviselıi. 

Árfelhajtó EU? 

A nemzeti EISA tag, a Fördergemeinschaft Nachhaltige Landwirtschaft e.V. (FNL), egy 
sajtóreggelit szervezett szeptember 5-én az ez évi program keretében. A sajtóval folytatott 
beszélgetés során feltették a kérdést, az EU politikái az élelmiszerárak emelkedéséhez 
vezetnek-e. A résztvevık teljesen ellentétesen ítélték meg a kérdést. Bár Udo Hemmerling, a 
Német Gazdálkodók Szövetsége részérıl, és Dr Martin Scheele biztosak voltak benne, hogy 
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az európai politikáknak semmilyen árfelhajtó hatása nem lesz, Dr Gibfried Schenk, az FNL-
tıl, az EISA elnöke, Tony Worth, és különösen Claudia Michel az European Crop Protection 
Association (ECPA – Európai Terményvédelmi Szövetség), brüsszeli szervezet részérıl 
olyan fejleményekre hivatkozott, amelyek rövidtávon veszélyeztethetik az árstabilitást az EU-
ban. Az elırejelzésük szerint fontos lenne drasztikusan fokozni a termelés hatékonyságát a 
jelenleg mővelésbe vont mezıgazdasági termıterületeken – világméretekben, valamint 
Európában és Németországban. “Amint a jelenleg Brüsszelben és Strassburgban tárgyalt új 
terményvédelmi jogszabályok fokozatosan kiszorítják a rovarölı szerek számos aktív 
alkotóelemét, a termények többé nem védhetık megfelelıen a kártevık és betegségek ellen. 
A védelem hiánya azonban egyenlı a mennyiségi és minıségi veszteség növekedésével – 
és az a hatás elkerülhetetlenül befolyásolja az árakat, amit végül a fogyasztók fizetnek az 
élelmiszerekért,” mondta Claudia Michel.  

Közös Mez ıgazdasági Politika: dönt ı az átláthatóság és a tájékoztatás 

A szeptember 4-én tartott szakértıi értekezleten a szakértık megvitatták, mennyire tudják az 
EU állampolgárok követni és megérteni Közös Mezıgazdasági Politika céljait. Dr Martin 
Scheele a következıkben foglalta össze a Bizottság álláspontját: “Hadd összegezzem: Nem 
értem, mitıl mőködik az autóm, de bízom benne, hogy megfelelıen elvisz engem az egyik 
helyrıl a másikra. Erre számítok – és számítanom is kell.” Az Európai Bizottság hasonló 
bizalmi szintre számít az EU polgárok körében is, akiket talán nem érdeklik a KAP pontos 
részletei, mondta Dr Scheele. 

Ezen egyértelmő nyilatkozat ellenére Dr Scheele, valamint a többi szakértı, Clemens 
Neumann, a Szövetségi Élelmiszeripari, Mezıgazdasági és Fogyasztóvédelmi 
Minisztériumtól, Jörn Dwehus, az Alsó-Szászországi Gazdaszövetségtıl, és az EISA elnöke, 
Tony Worth világossá tették, hogy úgy tőnik, Brüsszelnek kommunikációs problémája van: 
Még ma is általános a tévhit a nyilvánosság körében, jórészt a 70-es és 80-as évekbıl 
fennmaradt emlékek alapján, hogy folytatódik az élelmiszer feleslegek termelése, 
felhalmozása és megsemmisítése. Ehhez hozzájárul a nyilvánosság körében a KAP-pal és 
az életünkre gyakorolt hatásával kapcsolatos ismeretek és tájékozódás hiánya. A gazdáknak 
adott támogatás függetlenítése a termeléstıl kiküszöbölné a többlettermelés ösztönzését, de 
a nyilvánosság zöme általában e fejleményrıl semmit sem tud. 

A gazdaságok széles spektruma 

A Farmers Exchange másik fontos részét képezték a gazdaságokban tett látogatások. A 
szeptember 4-én elıször megtekintett gazdaság az Ostmeyer családi gazdaság volt a 
Hannover melletti Laatzen-ben. A gazdaság az FFH-térség “Leineaue zwischen Hannover 
und Ruthe” határán található, és a gazdálkodási gyakorlatnak ezért elsısorban a természet, 
a talaj és a víz védelmére kell összpontosítania a figyelmet. Karl-Heinrich Ostmeyer gazda 
világosan elmagyarázta a tevékenységei jogi keretét, és hogy hogyan oldja meg ezeket a 
kérdéseket a gazdaságában az Integrált Gazdálkodás megvalósításával. 

A csoport akkor megtekintette a biogáz üzemet Algermissenben, amely szintén nagyon 
érdekes telephelynek bizonyult. Dirk Ernst, a biogáz üzem vezetıje, és az öt együttmőködı 
gazda tulajdonában álló üzem egyik tulajdonosa, mélyebb betekintést nyújtott a politikai 
keretekbe és a támogatási feltételekbe, a biogáz termelés által a termények sorrendjére 
gyakorolt pozitív hatásokba és maga a biogáz üzem hatékony mőködésébe. 

Szeptember 5-én a felelıs állattenyésztés volt a csereprogram fı témája. A Hannover-i 
Állatorvosi Egyetem Ruthe-i Kutató és Oktató Állomásának (TiHo) részérıl  Dr Gerhard 
Greif, a TiHo elnöke, Dr. Andreas Briese, Állathigiéniai, Állatvédelmi és Állatetológiai Intézet, 
és Dr. Christian Sürie, Ruthe-i Kutató és Oktató Állomás, tájékoztatta a csoportot az 
állattenyésztés különféle aspektusairól. Mindenek elıtt az európai elıírásokat és azok 
nemzeti megvalósítását jellemezték, majd bemutattak és ismertettek mintaistállókat és 
állattartási feltételeket. A csoport utolsó látogatása a Nordstemmen-I cukorgyár volt. 
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EISA 

Az Európai kezdeményezés a fenntartható mezıgazdasági fejlesztésért (European Initiative 
for Sustainable Development in Agriculture - EISA) azzal a közös céllal indult, hogy egész 
Európában fejleszteni és támogatni kell az Integrált Gazdálkodást. Az Integrált Gazdálkodás 
olyan fenntartható rendszer, amely segíti a gazdákat a gazdálkodási módjuk javításában a 
környezet, a tevékenységük nyereségessége, valamint a szociális felelısségük, a 
fenntartható fejlıdés minden fontos aspektusa érdekében. 

Az EISA tagok olyan nemzeti szövetségek, amelyek állást foglalnak a mezıgazdaságban a 
társadalmi megértés mellett Ausztriában, Németországban, Franciaországban, 
Luxemburgban, Svédországban és az Egyesült Királyságban a bemutató gazdaságok 
hálózata révén. Ez segíti a kapcsolatok építését a termelık és a fogyasztók között, segíti 
annak tudatosítását, hogyan dolgoznak a gazdák harmóniában a természettel jó 
élelmiszerek és megújuló források termelése céljából a környezetrıl és a társadalomról való 
gondoskodás szellemében. 

 

Elérhetıségek: 
 
FNL 
Dr. Andreas Frangenberg 
Konstantinstraße 90 
D- 53179 Bonn 
Tel.: +49 (228) 979 93 35 
E-Mail: a.frangenberg@fnl.de 
www.fnl.de 
 
EISA 
Mr Robby Schreiber 
Av. Lt. G. Pire 15 
B-1150 Brussels 
Tel: +32 (2) 660 82 14  
Email: gani-med@skynet.be 
www.sustainable-agriculture.org 

 

 

Az “EISA/FNL A gazdák véleménycseréje” programot az Európai Bizottság 
Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Fıigazgatóság támogatja. Ezért a 
tájékoztatóért a kizárólagos felelısséget e kiadvány szerzıje viseli, és a 
Bizottság nem felel az ebben foglalt információk semmilyen esetleges 
felhasználásáért. 


