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Predsedovanje EU 2008

EU informator
Bilten dogodkov ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano v Sloveniji
Predsedujoča država tradicionalno gosti neformalna in
formalna zasedanja, na katerih se zberejo kmetijski
ministri, generalni direktorji in drugi delegati vseh držav
članic EU. Morda se zdi takšen način druženja nekoliko
nenavaden, vendar prav tovrstna srečanja predstavljajo
dobro priložnost za izmenjavo izkušenj na področju
izvajanja skupne kmetijske in ribiške politike.
Poleg tega pa politiki v neformalnem druženju med seboj izmenjajo številne ideje in pobude, kar je sestavni
del t.i. lobiranja. V »bruseljskih krogih« je to nekaj povsem običajnega oziroma celo obvezen del kreiranja
politik EU.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organizira v času predsedovanja v Sloveniji sedem
dogodkov, na katerih bodo udeleženci poleg strokovnih posvetov obiskali različne slovenske kraje, okusili
tradicionalne jedi in vrhunska vina ter se seznanili s posebnostmi slovenskega podeželja.
Najpomembnejše med njimi bo zagotovo srečanje kmetijskih ministrov držav EU, ki bo potekalo od 25. do
27. maja v Mariboru in Brdu pri Kranju. Pripravili smo ga v skladu z dolgoletno tradicijo tovrstnih srečanj v
tujini. Ta v večini trajajo 3 dni in so sestavljena tako iz turistično promocijskega dela kot strokovno
političnega. Celoten program srečanja v Sloveniji je vezan na vsebine kmetijstva, podeželja in turizma,
čemur je dodan še kulturni del. V program smo poleg slovenske kulinarike vključili tudi zgodbo o slovenskih
vrhunskih vinih, podeželju in kulturni program, s katerim želimo evropskim kmetijskim ministrom, drugim
delegatom ter novinarjem prikazati najboljše, kar imamo.
Naj za primerjavo navedemo nekaj utrinkov iz programov preteklih predsedujočih držav. Na Finskem so
ministri lahko igrali golf, obiskali mlečno kmetijo, se udeležili ekskurzije v gozdove. Nemčija je turistični del
programa poimenovala »Vino in kultura« ter vanj vključila Gutenbergov muzej, obisk cerkve sv. Valentine v
Kiedrichu, obisk vinogradov in vinskih kleti, ogled gradu Johannisberg in samostana Eberbach s koncertom.
Prav tako je Portugalska v času sprejemanja vinske reforme posvetila tako turistični kot strokovni in kulturni
del vinski tradiciji v Portu, kjer ni manjkalo niti znanih portugalskih žalostink v izvedbi uveljavljene pevke
Marize.
Celotno predsedovanje bo prispevalo k boljši promociji in večji prepoznavnosti Slovenije v svetu. V okviru
tovrstnih neformalnih dogodkov v Sloveniji so srečanja ministrov, diplomatov ter drugih uradnikov s področij
kmetijstva, gozdarstva in ribištva zagotovo ena tistih, ki jih lahko zaradi narave njihovih srečanj in področij
dela dobro izkoristimo tudi za tovrstno promocijo.

Neformalno srečanje kmetijskih ministrov
KDAJ: 25. – 27. maj
KJE: Maribor; Kongresni center Brdo pri
Kranju

Avtor: D. Mladenovič, vir: STO

Tema zasedanja: zakonodajni predlogi in prihodnji izzivi SKP
Osrednja aktivnost slovenskega predsedovanja Svetu EU na področju kmetijstva je osredotočena na
projektu »pregled« reforme Skupne kmetijske politike. V prvi fazi razprave so se kmetijski ministri
dogovorili o političnih usmeritvah glede posameznih vprašanj "pregleda" reforme SKP in s tem Komisiji
postavili okvir za prihodnji razvoj kmetijske politike v obdobju od 2009 do 2013.
=> Več o sklepih Sveta EU o »pregledu« SKP…

Na tokratnem neformalnem zasedanju Sveta EU za kmetijstvo, ki bo potekalo v torek, 27. 5. na Brdu pri
Kranju, bo Komisija predstavila zakonodajne predloge državam članicam. Ob tej priložnosti bodo ministri
začeli z drugim delom razprave, ki bo temeljila na zakonodajnih predlogih, s ciljem njihovega sprejetja do
konca leta 2008. Prav tako pa je neformalno zasedanje priložnost, da se v razpravi dotaknemo tudi
pogleda, ki umešča SKP v širše okolje in se osredotoča na že obstoječe in nove izzive, ki so pred nami. V
ta namen je slovensko predsedstvo pripravilo dokument predsedstva za podporo razpravi.
V dokumentu slovensko predsedstvo izpostavlja klimatske spremembe, biogoriva, varovanje okolja,
upravljanje tveganj v kmetijstvu in prehransko varnost.
Med najbolj vidnimi spremembami je globalno segrevanje, ki ga povzročajo naraščajoče emisije
toplogrednih plinov in spremembe površja zemlje. Med največjimi tveganji, s katerimi se sooča kmetijstvo je
pomanjkanje vode, ekstremni vremenski pojavi, vse bolj pogoste bolezni in mrčesa. Vse to bo vplivalo na
rastlinsko pridelavo in živinorejo ter na gozdove. Vpliv globalnega segrevanja bo povečal regionalne razlike
v pogojih kmetovanja, v nekaterih delih EU pa celo privedel do opuščanja kmetovanja. To še posebej velja
za južno Evropo, mediteranska in gorska območja ter poplavljene ravnine. Kmetijstvo se mora odzvati na
klimatske spremembe z zmanjšanjem toplogrednih plinov in istočasno prilagoditi proizvodnjo na nove
podnebne razmere.

Biogoriva so nov izziv za EU tako v smislu boja proti klimatskim
spremembam kot tudi večji energetski varnosti. Seveda je
potrebno oceniti posledice njihove pridelave na globalno
prehransko varnost ter večji poudarek dati nadaljnjim raziskavam
in razvoju druge generacije biogoriv.

Avtor: A. Fevžer, vir: STO

Večanje svetovne populacije, izjemna gospodarska rast, povečano povpraševanje po biogorivih in klimatske
spremembe dodatno vplivajo na okolje. Svet je izpostavljen velikim izgubam na področju biodiverzitete,
prekomerno pa se onesnažuje tudi vodo, zrak in zemljo. Varovanje okolja ni le skrb skupne kmetijske
politike, ki ga izvaja preko ukrepov razvoja podeželja in zahtev navzkrižne skladnosti, pač pa bi se nanj
morale odzvati tudi druge politike EU.
Priča smo vse bolj naraščajočim cenam kmetijskih proizvodov, kar gre iskati razloge tako na strani
povpraševanja kot tudi ponudbe. Visoke cene hrane puščajo posledice tako na proizvajalcih kot tudi
potrošnikih, najbolj pa vplivajo na države z visokim deležem uvoza kmetijskih proizvodov in hrane. In v
nekaterih državah v razvoju se že vidijo makroekonomske in politične posledice visokih cen hrane. Prav
zaradi tega postaja v kmetijstvu vse bolj pomembno upravljanje tveganj.
Zaradi opisanih izzivov postaja vse bolj aktualno vprašanje tudi prehranske varnosti. Če želimo rešiti
problem zadostne ponudbe hrane za naraščajoče svetovno prebivalstvo, se bo morala posledično povečati
tudi kmetijska proizvodnja. Potrebne so konkretne aktivnosti za takojšen odziv na povečano povpraševanje
po hrani.
Predsedstvo zaključuje dokument s tremi vprašanji:


kako naj se kmetijstvo prilagodi na te izzive;



kako naj zagotovimo kakovostno hrano po dostopnih cenah ob naraščanju svetovnega prebivalstva
in hkrati zagotovimo ohranjanje biodiverzitete, kulturne krajine in varovanje naravnih virov, kot so
voda, zrak in zemlja;



do katere meje lahko predvidene prilagoditve SKP pripomorejo k reševanju teh izzivov.

=> Celoten dokument slovenskega predsedstva…
Turistično promocijski program – nedelja, ponedeljek, 25.-26. 5.
V nedeljo si bodo ministri ogledali prireditev »Podeželje v mestu«, ki jo pripravljamo v sodelovanju s
KGZS, in na kateri se bodo predstavile kmetije slovenskih pokrajin in zamejskih Slovencev ter vinarji.
Dogodek bodo popestrili ljudske pesmi in plesi v izvedbi Akademske folklorne skupine Študent Maribor,
vokalne skupine Srake ter Štajerske godbe. Gostje bodo lahko poskusili kmečke dobrote in slovenska vina
iz vseh treh vinorodnih dežel. Zvečer pa se bodo udeležili kulturnega programa s skupino Terrafolk in
Simboličnim orkestrom v dvorani SNG Maribor.

V ponedeljek zjutraj se bodo ministri s splavom odpravili po
Dravi, kjer bodo za njih pripravili splavarski krst in jim postregli s
splavarsko malico (domači kruh, zaseka, čebula, meso iz tunke).
Za pravo vzdušje na splavu pa bo poskrbela etno godba »Pepi
Krulet«.
Avtor: R. Gabor, vir: fotoarhiv MKGP

Slovenija se prav v Mariboru ponaša z najstarejšo vinsko trto na
svetu. Pred Hišo Stare trte bo ministre sprejel njen gospodar,
župan mestne občine Maribor Franc Kangler in slovenska vinska
kraljica Svetlana Šilec. Evropska komisarka Mariann Fischer Boel
in ministri bodo prejeli cepljenko Stare trte, stekleničko njenega
vina in pripadajočo listino. Dogodek bo pospremil tenorist Timo
Ribič.
Avtor: R. Gabor, vir: fotoarhiv MKGP

Popoldne se bodo ministri podali na gričevnat svet Slovenskih
goric na turistično kmetijo Protner, kjer so znani po integrirani
pridelavi sadja, grozdja in vrhunskih vinih. Po kosilu bodo obiskali
vinsko klet Vinag in ob spremljavi Mariborskega noneta okusili
njihova vina. Zvečer pa se bodo ministri in delegati udeležili
svečane večerje, ki jo gostita slovenski minister Iztok Jarc s
soprogo.

Avtor: R. Gabor, vir: fotoarhiv MKGP

V torek bodo ministri odšli v Kongresni center Brdo pri Kranju, kjer
si bodo pred formalnim zasedanjem ogledali prireditev »Balet
Lipicancev«.

Avtor: Bobo, vir: STO

Ministri, delegati in partnerji bodo vse dni okušali tradicionalne
slovenske jedi. Prvi dan bodo na jedilniku jedi in vina iz
prekmursko-štajerske kuhinje, drugi dan iz celotne Slovenije,
tretji dan pa jim bodo postregli s kulinaričnimi dobrotami
primorske regije.

Avtor: Bobo, vir: STO

Delegati in partnerji si bodo ogledali tudi Sadjarski center Maribor v
Gačniku, živinorejsko in vinogradniško kmetijo Leber – Vračko
ter vinogradniško kmetijo Dreisiebner. Gostom bodo prepevali
ljudski godci in pevci iz Svečine ter folklorna skupina KUD Svečina.
V času zasedanja ministrov pa bodo obiskali Bled, se s pletno
podali proti Blejskemu otoku ter si ogledali tamkajšnji grad.
Avtor: R. Gabor, vir: fotoarhiv MKGP

Informacije za medije
Celoten program za medije, navodila za akreditacije ipd.: => spletna stran predsedstva…
Pomembnejši dogodki
Nedelja, 25. 5.:
 ob 14.30 (hotel Habakuk): novinarska konferenca ministra Iztoka Jarca in evropske komisarke
Mariann Fischer Boel
 ob 20.30 (gostišče Anderlič): večerja za predstavnike medijev »Pozdrav s Štajerske«, ki jo gosti
Urad Vlade RS za komuniciranje
Ponedeljek, 26. 5. ob 20.00 (Mariborski grad, center MB): kulinarično-kulturni večer »Okusiti Slovenijo –
Taste Slovenia« za predstavnike medijev, ki ga gosti ministrstvo

Torek, 27. 5. (Kongresni center Brdo):
 ob 9.45: fototermin ob ogledu predstave lipicancev
 ob 10.30: fototermin in door-step izjave ob prihodu ministrov v kongresni center
 ob 14.00: novinarska konferenca ob zaključku zasedanja: minister Iztok Jarc, evropska
komisarka Mariann Fischer Boel in francoski minister Michel Barnier

Zasedanje Posebnega odbora za kmetijstvo
(SCA)
KDAJ: 25. – 27. maj
KJE: Maribor

Avtor: R. Gabor, vir: fotoarhiv MKGP

Hkrati z neformalnim srečanjem kmetijskih ministrov bomo gostili tudi zasedanje Posebnega odbora za
kmetijstvo (SCA). SCA je delovno telo, ki pripravlja predloge sklepov za obravnavo na Svetu kmetijskih
ministrov.
Glavna točka zasedanja bo predstavitev presoje vplivov, ki bodo spremljali zakonodajne predloge v
okviru »Pregleda« reforme Skupne kmetijske politike. Skladno s prizadevanji EU za boljšo pravno
ureditev mora vsak zakonodajni akt spremljati presoja vplivov, ki poda oceno, kako naj bi predlagane rešitve
vplivale na zadevni problem ali področje.
Udeleženci zasedanja Posebnega odbora si bodo tako kot ministri ogledali prireditev »Podeželje v
mestu«, kjer bo potekala predstavitev kmetij slovenskih pokrajin in zamejskih Slovencev ter vinarjev,
ljudskih pesmi in plesov, pokušina kmečkih dobrot in slovenskih vin iz vseh treh vinorodnih dežel in se
udeležili kulturnega programa s Terrafolk in Simboličnim orkestrom v dvorani SNG Maribor. Obiskali
bodo prireditev Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju, kjer jih bo sprejel tudi župan Ptuja Štefan Čelan. V
času zasedanja ministrov si bodo gostje mestne občine Kranj in župana Damijana Perneta.

