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STRANY EURÓPSKYCH SOCIALISTOV

Spoločná 
poľnohospodárska politika



Kvalita potravín v Európe,
rovnako ako aj spravovanie
európskeho vidieka sa
dotýka každého z nás.
Poľnohospodárska politika
sa od päťdesiatych rokov
stala jednou z kľúčových
oblastí európskej politiky. 



Európska únia 
�

Poľnohospodárstvo sa týka
každého

Spoločná poľnohospodárska politika (CAP) umožnila EÚ
bojovať proti nedostatku potravín a zlepšiť produktivitu
európskeho poľnohospodárstva v povojnovom období.
EÚ tieto ciele dosiahla. Spoločná poľnohospodárska
politika však odvtedy mala za následok nadmernú pro-
dukciu poľnohospodárskych výrobkov.

Niekoľko reforiem spoločnej poľnohospodárskej politiky
znížilo podporu vývozu a zvýšilo priame platby far-
márom. Potrebné sú však aj ďalšie reformy CAP, ktoré by
sa zamerali na nové priority, ako napr. vidiecky rozvoj,
potravinovú bezpečnosť a ochranu krajiny.



Európski socialisti
�

Za rozvoj vidieckych regiónov

Prioritou by mal byť vidiecky rozvoj. Je nevyhnutné dávať
priame platby farmárom, najmä farmárom vlastniacim
malé farmy, pretože práve oni zohrávajú kľúčovú úlohu
pri ochrane životného prostredia, kvalite a bezpečnosti
potravín a pri ochrane krajiny. 

CAP sa tiež musí zamerať na prežitie malých fariem a
udržanie ekonomických aktivít vo vidieckych oblastiach.
Čiastka rozpočtu EÚ určená na vidiecky rozvoj by sa
mala zvýšiť, aby sa zachovala kultivovaná krajina a aby sa
zabránilo masovému odchodu ľudí z vidieka, pričom je
nutné brať ohľad na produktivitu pôdy, ako aj na riziko
rozširovania púštnych oblastí v niektorých regiónoch.

Európski socialisti chcú dosiahnuť, aby medzinárodný
obchod s poľnohospodárskymi výrobkami bol
otvorenejší a spravodlivejší. Európski socialisti preto
vyzývajú na stanovenie celosvetových minimálnych štan-
dardov pre poľnohospodársky priemysel na
medzinárodnej úrovni, ktoré budú v súlade s ochranou
životného prostredia, budú určovať aj pôvodné označe-
nie výrobkov a zachovajú aj tradičné špeciality. 



Prínosy pre budúcnosť 
�

Podpora vidieckych aktivít,
zlepšenie kvality života 

V mnohých budúcich členských štátoch EÚ
poľnohospodárstvo zohráva v ekonomike najdôležitejšiu
úlohu. EÚ v  tomto smere už pomohla budúcim členským
krajinám vo forme predvstupových programov, akým je
napr. SAPARD. Tento program podporuje projekty
realizované vo vidieckych oblastiach, ktorých cieľom je
zlepšiť vidiecku infraštruktúru, podporiť výrobné metódy
priaznivé k životnému prostrediu, zabezpečiť široké
spektrum hospodárskych aktivít a zdrojov príjmov,
chrániť a uchovávať dedičstvo vidieku a rozvíjať lesníct-
vo. 

Spoločná poľnohospodárska politika bude príležitosťou
pre budúce členské štáty EÚ na zlepšenie produktivity
ich poľnohospodárstva i na rozvoj rozsiahlych ekonom-
ických aktivít vo vidieckych regiónoch týchto krajín.

Aj proces rozšírenia môže výrazne prispieť k tomu, aby
spoločná poľnohospodárska politika podporovala
vidiecke aktivity v celej Európe, ktorých cieľom by malo
byť zlepšenie potravinovej bezpečnosti a ochrana
životného prostredia, ktoré občania EÚ očakávajú najvi-
ac. 



PES Group: 
http://www.socialistgroup.org
PES: 
http://www.pes.org
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Kontakt
Parlamentný klub
Strany európskych socialistov, 
Európsky Parlament, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int

Ďalšie informácie o tom, čo robia európski socialisti
v oblasti poľnohospodárstva, nájdete na týchto
internetových stránkach:
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http://www.sdl.sk


