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Ljubljana, 28. 2. 2017
Odprto pismo
ZADEVA: Razprava o prihodnosti evropske kmetijske politike na seji Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo

Spoštovani g. minister, mag. Dejan Židan,
na seji Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo 6. marca 2017 boste skupaj z drugimi pristojnimi ministri iz držav
članic razpravljali o prihodnosti evropske kmetijske politike. Razprava bo pomembno vplivala na evropsko
kmetijstvo za več desetletij v prihodnost. Kmetijstvo v Evropi je doseglo kritično točko – sooča se z
degradacijo tal, veliko izgubo biotske pestrosti, onesnaženim zrakom in vodnimi viri. Vse to pomeni, da so
tako kratkoročno kot dolgoročno temelji za kmetijsko proizvodnjo močno spodkopani.
Kljub nizu preteklih reform je očitno, da Skupna kmetijska politika (SKP), ki ji je trenutno še vedno
namenjenih 38 % proračuna EU in več kot 55 milijard EUR letno, ne uspe učinkovito reševati sodobnih
izzivov kmetijskega sektorja in podeželja. Zadnja reforma SKP je obljubila pravično, zeleno in preprosto
politiko, ki pa se v praksi žal ni uresničila. Postalo je jasno, da obstoječa kmetijska in spremljajoče politike
ne bodo izboljšale položaja kmetov, poleg tega bodo še naprej poglabljale okoljsko krizo. Zaradi
naraščajočega pritiska na javne finance in drugih (gospodarskih) izzivov Evropske unije je danes bolj kot
kdaj koli pomembno zagotoviti, da družba resnično prejme in občuti koristi javnih naložb. Zato je skrajni
čas, da EU pokaže odločnost pri varovanju dragocenih naravnih virov in pripravljenost za boj proti
podnebnim spremembam v korist državljanov, kmetov in okolja. Zanašamo se na vaš pogum pri
zagovarjanju nove, resnično trajnostne in sodobne politike, ki bo podpirala tiste, ki pridelujejo zdravo
hrano v sožitju z naravo.
Upamo, da boste k aktivnemu sodelovanju v procesu oblikovanja nove kmetijske politike povabili in
vključili tako kmetijske strokovnjake kot tudi vaše sodelavce s področja varstva okolja in narave.
Trajnostni sistem kmetijstva in pridelave hrane presega meje kmetijstva, saj vključuje tudi politike na
področju potrošništva, varstva okolja, podnebnih sprememb, dobrobiti živali in zdravstva.
Zato je nujno in vas prosimo, da imate med razpravo v mislih tudi ta področja. Če nam skupaj ne bo
uspelo učinkovito rešiti ključnih problemov na teh področjih, nam ne bo uspelo zagotoviti prihodnosti
evropskih kmetov.

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije se je pridružilo skupni pobudi organizacij iz vse
Evrope, ki delujejo na področju varstva okolja, narave in trajnostne prihodnosti. Naš namen je s
povezovanjem združiti glasove tekom javnega posvetovanja Evropske komisije o prihodnosti evropske
kmetijske politike. Obstoječi sistem je dokaj neučinkovit, zato pozivamo k radikalni spremembi Skupne
kmetijske politike, s katero bomo omogočili zdrav in trajnosten sistem kmetijstva in pridelave hrane. Več
informacij o tem lahko poiščete na spletni strani kampanje www.living-land.org .

V upanju na vaš nastop za bolj trajnostno kmetijstvo vas prisrčno pozdravljamo,

Rudolf Tekavčič, predsednik
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)

