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NOVICE ITR 
 

Vodilo ministru Židanu: 98% Slovencev meni, da bi morala EU spodbujati 
kmete k večji pridelavi ekoloških živil 

Sooblikujmo Skupno kmetijsko politiko! 

 

Ljubljana, 21.5.2010. Evropska komisija je začela javno razpravo o prihodnosti skupne kmetijske politike 
(SKP) v Evropski uniji, v kateri lahko sodelujemo vsi državljani EU.  

Na Inštitutu za trajnostni razvoj v tej povezavi opozarjamo na raziskavo Eurobarometrai "Evropejci, 
kmetijstvo in Skupna kmetijska politika" (marec 2010), ki med drugim kaže, da velika večina vprašanih 
Evropejcev (83%) meni, da bi morala EU spodbujati kmete, da bi pridelovali več ekoloških živil. 
Zanimivo je, da smo Slovenci pri tem vprašanju prav na vrhu lestvice, saj se s tem strinja kar 98 % 
vprašanih. 

Le 44% vprašanih Slovencev meni, da EU dovolj spodbuja ekološko kmetijstvo (tu smo med najbolj kritičnimi 
državami EU). Kar 83% Slovencev tudi meni, da mora kmetijstvo spremeniti svoj način dela tako, da bo 
prispevalo k boju proti podnebnim spremembam, pa četudi na račun konkurenčnosti. 

Na ITR menimo, da bi morali biti ti rezultati nedvoumno vodilo kmetijskemu ministru in njegovi ekipi pri 
oblikovanju oziroma dokončevanju nacionalne strategije kmetijstva.  

 

Javnost pa zdaj lahko izkoristi možnost, da svojo podporo ekološkemu kmetijstvu izrazi tudi prek sodelovanja 
v javni razpravi o prihodnosti skupne SKP.  

Glavni poudarek je na prispevku SKP k razvoju strategije "Evropa 2020" in štiri glavne teme:  

- Zakaj je (če je) potrebna skupna evropska kmetijska politika?  

- Kakšne cilje zastavlja družba kmetijstvu v vsej njegovi raznolikosti? 

- Zakaj je potrebna reforma SKP in kako bi se SKP lahko bolje odzivala na pričakovanja družbe?  

- Kakšni instrumenti so potrebni za prihodnjo SKP? 

Strategija "Evropa 2020" pa odpira novo perspektivo. Prispevki k javni razpravi in konferenca, na kateri bodo 
povzetki razprave predstavljeni, bodo Evropski komisiji pomagali pri pripravi sporočila o prihodnosti SKP po 
letu 2013, ki ga načrtuje za konec leta 2010. 

V razpravi lahko sodelujete do 3. junija 2010 prek spletne strani: 

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/index_sl.htm 

Več informacij o skupni kmetijski politiki (SKP) v Evropski uniji lahko v angleškem jeziku najdete na: 

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm 

Kontakti za dodatna vprašanja so na voljo na spletni strani: 

http://ec.europa.eu/agriculture/contact/index_sl.htm  
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i Celotno poročilo je na voljo na: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_336_en.pdf 

 


