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Kakovost  hrane, pridelane
v Evropi zadeva vse njene
prebivalce prav tako kot
tudi upravljanje evropskega
podeželja. Kmetijska 
politika je temeljni kamen
evropske politike že od leta
1950.



Evropska unija 
�

Kmetijstvo zadeva vse 

EU se je z izvajanjem SKP v povojnem času borila proti
pomanjkanju hrane in izboljšanju produktivnosti
evropskega kmetijstva. Cilji so bili izpolnjeni, po tem
obdobju pa je SKP privedla do prekomerne proizvodnje
kmetijskih pridelkov. 

Nekatere reforme SKP so sicer zmanjšale izvažanje
pomoči in povečale neposredna plačila kmetom, nadaljn-
ja reforma SKP pa se mora predvsem 
osredotočiti na nove prednostne naloge, kot so razvoj
podeželja, varna hrana in ohranitev pokrajine.



Evropski socialdemokrati
�

Nujen razvoj podeželskih regij 

Razvoj podeželja mora imeti prednost. To lahko
dosežemo z neposrednimi plačili kmetom, predvsem tis-
tim z manjšimi kmetijami, saj prav oni igrajo ključno vlogo
v varovanju okolja, kakovosti in varnosti hrane in ohran-
itvi pokrajine.

SKP se mora prav tako osredotočiti na ohranjanje
manjših kmetij in nadaljevanje gospodarske dejavnosti na
podeželju. Zato se mora del evropskega proračuna,
namenjen podeželskemu razvoju, povečati predvsem za
vzdrževanje obdelovalnih površin in preprečevanje
množičnega odhoda s podeželja, upoštevajoč pri tem
tako produktivnost kmetijske proizvodnje kot nevarnost
praznjenja posameznih regij.

Evropski socialdemokrati želimo, da bi bila mednarodna
trgovina kmetijskih pridelkov bolj odprta in pravična. 
Zato pozivamo k oblikovanju vse veljavnih minimalnih 
standardov kmetijske proizvodnje na svetovni ravni, ki
bodo upoštevali tako varovanje okolja kot tudi izvorne
označbe posameznih pridelkov in jamstva tradicionalnih
posebnosti.



Prihodnje ugodnosti
�

Pospeševanje aktivnosti
na podeželju, izboljšanje
kakovosti življenja

V mnogih bodočih državah članicah je kmetijstvo eno od
ključnih gospodarskih panog. EU je že dosedaj 
pomagala bodočim državam članicam s programi kot je
SAPARD, ki podpira projekte v podeželskih regijah za:
izboljšanje podeželske infrastrukture, pospeševanje
okolju prijaznih metod proizvodnje in različnih gospo-
darskih aktivnosti ter virov dohodkov, zaščito in ohran-
janje podeželske dediščine in razvoj gozdnega gospo-
darstva. 

SKP predstavlja priložnost bodočih držav članic za
izboljšanje kmetijske proizvodnje in pomoč za razvoj več-
jega števila gospodarskih aktivnosti v njihovih
podeželskih regijah.

S procesom širitve EU postaja SKP temeljni okvir
pospeševanja razvoja podeželja po vsej Evropi in s tem
tudi zagotavljanja večje varnosti prehrane in okolja, dveh
temeljnih pričakovanj državljank in državljanov EU.



PES Group: 
http://www.socialistgroup.org
PES: 
http://www.pes.org
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Kontakti
Poslanska Skupina 
Stranke Evropskih Socialdemokratov, 
Evropski Parlament, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int

Za podrobnejše informacije o delu Evropskih
socialdemokratov na področju kmetijstva obiščite
spletno stran:
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http://www.zlsd.si


