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Člen 136 Poslovnika
Norbert Lins
v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja

Zadeva: Strategija od kmetije do mize – odločilna vloga kmetov in podeželja

Komisija je 12. decembra 2019 objavila sporočilo o evropskem zelenem dogovoru (COM(2019)0640) 
s pripadajočim časovnim načrtom, in v obeh je omenjena strategija od kmetije do mize (oziroma „od 
vil do vilic“).

V sporočilu je zasnovala ambiciozen in daljnosežen načrt, s katerim naj bi evropski kmetijski in 
prehranski sistem postal svetovni standard trajnosti. V načrtu so zajete politike, ki so pomembne za 
kmetijstvo in podeželje in se ravnokar revidirajo: skupna kmetijska politika, strategija za gozdove, 
strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030, akcijski načrt za krožno gospodarstvo, strategija 
na področju kemikalij za trajnostnost in ukrepi za odpravljanje glavnih dejavnikov pri izgubljanju 
biotske raznovrstnosti.

Parlament načrt popolnoma podpira in želi poudariti, da sedanji zakonodajni in politični okvir EU, ki 
ureja evropski kmetijski in živilski sistem vse od pridelave in proizvodnje, predelave in trženja do 
potrošnje, že daje visokokakovostne proizvode in storitve, obenem pa ljudem, živalim in naravi 
zagotavlja visoko raven varnosti. Ta okvir mora kmetom in delavcem v živahnih skupnostih na 
podeželju še naprej zagotavljati pošten dohodek, istočasno pa spodbujati tudi trajnostno kmetijsko 
proizvodnjo in gospodarjenje z gozdovi, ki sta osrednja elementa širšega biogospodarstva.

Kako namerava Komisija poskrbeti, da bodo ti cilji uresničeni, hkrati pa se bo popolnoma spoštovala 
raznolikost kmetijskih in živilskih sistemov v EU, tako da bodo v ospredju ostali ljudje, ki živijo in delajo 
na podeželju, predvsem kmetje, in pa ljudje, ki sodelujejo pri predelavi in trženju njihovih izdelkov; in 
kako bodo ob tem upoštevani prihodnji izzivi?

Kako bo Komisija poskrbela za konkurenčnost evropskih proizvajalcev na trgu EU in mednarodnem 
trgu in kako bo kmetom zagotovila pošteno plačilo glede na dodatne zahteve v novih in revidiranih 
politikah? Upoštevati je namreč treba, da gospodarska in okoljska trajnost delujeta vzporedno, v 
sektorju pa bodo potrebna dodatna finančna sredstva, da bodo nove zahteve lahko izpolnjene.

Kako namerava Komisija zagotoviti, da se bodo nove in revidirane politike uporabljale dosledno in 
enovito ter brez odlašanja, in kako bo ob spodbujanju večje trajnosti ohranila pretekle dosežke, 
predvsem v skupni kmetijski politiki?

Kako bo zagotovila, da bodo vsi subjekti v živilski verigi, od proizvajalca/kmeta do 
potrošnika/državljana, ozaveščeni, da imajo pomembno vlogo pri spodbujanju večje trajnosti, in kako 
jim bo omogočila informirano odločanje po osebnih preferencah, brez zavajanja?
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