Spoločná poľnohospodárska politika v EÚ 2013+ a MVO na Slovensku.
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Ako sa vyvíja prijímanie SPP – Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP – Common
Agriculture policy) v EÚ? Na začiatku, koncom roka 2011 to bol relatívne dobrý návrh Európskej
komisie. Potom, po politických debatách vo všetkých členských štátoch prišlo 13. marca 2013
hlasovanie Európskeho parlamentu (EP), ktorý zdecimoval ozelenenie SPP na minimum, ale
neznamenal krok spat. Iniciatívy MVO k tomuto hlasovaniu nájdete TU . Dorazenie relatívne
zelených návrhov zavŕšila Rada AGRO-ministrov EÚ dňa 19.marca 2013, výstup bol z nášho
pohľadu veľmi zlý. Nasledovať bude trialóg medzi Európskou komisiou (EC), Radou
AGRI-ministrov (EaR) a EP. Ako dopadnú – budeme vás informovať, ale veríme že aspoň EC
bude nekompromisne presadzovať verejný záujem udržateľného hospodárenia na našich
poliach, lúkach, lesoch v riekach a na vidieku ako takom.

Tatiana Nemcová (SOS/bird Life Slovensko) 20-03-2013: Včera (19-03-2013) pred polnocou
schválila Rada ministrov pre poľnohospodárstvo EÚ svoju pozíciu o reforme Spoločnej
poľnohospodárskej
politiky (SPP). Výsledkom je súbor výnimiek, pochybných možností ohľadom ozelenenia,
odmietnutie povinnosti rešpektovať základnú legislatívu, napríklad smernicu
o vodách, pesticídoch a umožnenie dvojitých platieb za vykonanie tej
istej činnosti. Viac v priloženej tlačovej správe SOS / Bird Life Slovensko Agro-ministri EU o
SPP dňa 19-03-2013
.

Posledné rokovania ukázujú, že kompetentní politici členských krajín EÚ nie sú ochotní
presmerovať CAP na udržateľnú koľaj znižovania negatívnych dopadov a zvyšovania verejného
prínosu za viac ako 50 mld. € ročne, ktoré "tečú" do sektorov pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka. Mimovládne organizácie na euróspkej úrovni sa spojili aby vytvorili tlak aj v posledných
rokovaniach a hlasovaniach o tejto dôležitej oblasti života nás všetkých, európanov (plagát v En
a tlačová správa v Sj dole nižšie).
Dňa 24 a 25. júna 2013 prebieha záverečné hlasovanie Rady ministrov pôdohospodárstva
krajín EÚ, jednej z troch inštitúcií rozhodujúcich o budúcnosti CAP. Ako dopadne vás
budeme informovať.

Tieto rokovania neopadli dobre, postoj SOS/Bird life Slovensko k rokovaniam 24-25.6. v
Bruseli nájdete TU .
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