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Vec: Reforma poľnohospodárskej politiky v Európskej Únii a udržateľný rozvoj
pôdohospodárstva aj na Slovensku
Vážená pani ministerka,
Na nadchádzajúcej Rade pre poľnohospodárstvo, ktorá sa koná 19. februára 2018 budete spolu
s ministrami EU28 opäť rokovať o budúcnosti Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (SPP).
Nadchádzajúce stretnutie bude zamerané aj na environmentálny rozmer SPP po roku 2020, ktorý
nielen z pohľadu diskusie o verejných financiách pre agro-sektor vnímame ako kľúčový. V prílohe
Vám pani ministerka zasielame osem priorít Agro-eko fóra pre reformu SPP – pôdohospodárstva
v Európe i na Slovensku.
Členovia Agro-eko fóra so znepokojením vnímajú viaceré problémy aktuálnej poľnohospodárskej
politiky EÚ a jej dopadov v realizácii Slovenského pôdohospodárstva Práve prebiehajúci proces
reformy SPP je príležitosťou tieto problémy riešiť. O neudržateľnosti súčasnej agro-politiky EÚ
hovoria hroziace čísla poklesu biodiverzity agro-eko systémov, napríklad pri vtákoch, hmyze
a opeľovačoch hovoríme o alarmujúcom stave, nadmerné množstvá dusičnanov ohrozujú našu
pôdu, rezíduá pesticídov vo vodách a potravinách – viď nadlimitný Atrazín v podzemných vodách na
Žitnom ostrove, či rezíduá zakázaného Fipronilu vo vajciach a potravinách v EÚ sú hazardom so
zdravým ľudí. Problémom jej aj vymierajúci vidiek na Slovensku a slabá podpora pre produkciu
a umiestnenie na trh pre kvalitné, lokálne a ekologicky vyrobené potraviny. Dodnes neexistuje na
Slovensku nezávislý, štátom podporovaný poradenský systém, výskum a vývoj zameraný na trvaloudržateľné systémy hospodárenia (ako napríklad ekologické poľnohospodárstvo, znižovanie agrochemických vstupov, biologickú ochranu, adaptáciu na klimatické zmeny, ochranu pôdy, vody,
biodiverzity). Spotreba pesticídov na Slovensku rastie a Národný akčný plán pre udržateľné
používanie pesticídov je len formálnym dokumentom. Toto sú jasné dôkazy toho, že SPP ani agropolitika na Slovensku nie sú nastavené dobre, dlhodobo udržateľne, pritom do poľnohospodárstva
v rámci EÚ ide približne 55 mld. € ročne čo je ca 38% rozpočtu EÚ.
Poľnohospodársku politiku EÚ je potrebné vo verejnom záujme zreformovať – presmerovať ju na
podporu ochrany prírodných zdrojov a správne cielenými investíciami pomôcť agro-sektoru pri
prechode na trvalo-udržateľné hospodárenie a prispôsobovanie sa zmenám klímy. Verejné zdroje
vrátane fondov EÚ, nesmú podporovať produkciu, resp. hospodárenie na pôde, ktoré budú škodiť
životnému prostrediu, agro-bio diverzite, znečisťovať vody, ovzdušie a pod.

V čase keď Európska komisia zahájila verejnú konzultáciu o budúcej poľnohospodárskej politike EÚ,
Agro-ekoforum, platforma občianskych združení, ktorá sa od roku 2004 venuje otázkam
udržateľného poľnohospodárstva, lesníctva a rozvoja vidieka sa pridala k hlasom ďalších Európskych
organizácií vo volaní po zásadnej reforme poľnohospodárskej politiky v EÚ – Živá krajina, viac:
www.living-land.org.

Pani ministerka, veríme, že tak na úrovni EÚ ako aj doma na Slovensku budete
presadzovať udržateľnú agro-politiku chrániacu verejné záujmy a vytvárajúcu dobré podmienky
pre udržateľné hospodárenie farmárov, lesníkov, včelárov, rybárov, potravinárov,... popri ochrane
jednotlivých zložiek životného prostredia a biodiverzity. V takomto prístupe budete mať z našej
strany plnú podporu.

V prípade záujmu o stretnutie a komunikácii princípov poľnohospodárskej politiky tak v EÚ ako aj na
Slovensku, kontaktujte prosím koordinátora Agro-eko fóra.

S pozdravom
Ing. Daniel Lešinský, PhD.
koordináror Agro-ekofóra

Na vedomie:
Ing. László Sólymos, Minister životného prostredia SR

S aktívnou podporou členov Agro-eko fóra ako SOS/Birdlife Slovensko, CEPTA, Ekotrend Slovakia,
Greenpeace Slovensko, Ochrana dravcov na Slovensku,...

Viac o Agro-eko fóre (AEF): http://www.cepta.sk/index.php/sk/agro-eko-forum
Kontakt: Daniel Lešinský, mail: lesinsky@changenet.sk; tel.: +421 905581076; adresa: CEPTA,
P.O.BOX 172, 96001 ZVOLEN;

