Vážené dámy poslankyne, pani poslanci,
Slovenská republika preberá vedenie v Rade Európskej únie po prvý krát. Dôležitosť
Európskeho parlamentu si veľmi dobre uvedomujeme. Ja osobne považujem spoluprácu
s vami dámy a páni poslanci za zásadnú. Chcem, aby sme hľadali európske riešenia
spoločne. Chcem, aby to boli riešenia prospešné pre občanov, poľnohospodárov a
poľnohospodárske podniky v celej únii. Spoločná poľnohospodárska politika nám má
pomáhať vytvárať nové pracovné miesta, zvyšovať produktivitu i atraktivitu sektora pre
investorov a zabezpečovať aj generačnú obmenu. Výbor pre poľnohospodárstvo je pre nás
v preto kľúčovým partnerom.
Slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie preberáme v zložitých časoch. Referendum
Spojeného kráľovstva, farmári bojujúci s volatilitou na trhoch, klimatické zmeny
a pretrvávajúca ekonomická kríza. Máme tu aj ruské embargo a negatívny vývoj v sektore
bravčového mäsa, či v sektore ovocia a zeleniny. Napriek tomu, že sektore mlieka sa príchod
krízy po skončení kvót dal očakávať, jej intenzita a dĺžka trvania mnohých zaskočila. Nástroje
spoločnej poľnohospodárskej politiky pomohli zmierniť jej dôsledky, ukázalo sa však, akou
citlivou komoditou je mlieko. Európska únia musí svojich prvovýrobcov chrániť, pretože sú
dôležitou súčasťou vidieka. Všetci vidíme ako poľnohospodárstvo citlivo reaguje na
vonkajšie vplyvy, zvýšená ochrana a intervencie v sektore je preto namieste.
Ako predsedníctvo budeme pozorne sledovať situáciu na trhoch s poľnohospodárskymi
komoditami a rokovať o nej na pôde Rady ministrov. Rada bude vyhodnocovať prijaté
opatrenia na základe dostupných informácií a prognóz. Dlhodobo presadzujeme myšlienku,
že potrebujeme spoločné európske riešenie, ktoré by vychádzalo z princípu solidarity.
Súčasná kríza zvýraznila aj nedostatky fungovania potravinového reťazca. Pre Slovensko je
dlhodobou prioritou spravodlivé nastavenie vzťahov v potravinovom dodávateľskom reťazci,
jeho transparentnosť a boj proti nekalým obchodným praktikám. Slovenské predsedníctvo sa
preto bude zaoberať otázkou posilnenia postavenia poľnohospodárov v potravinovom
dodávateľskom reťazci. Veľmi vítam vašu nedávnu správu, podporenú výraznou mierou
v pléne začiatkom júna. Rada by som sa Vám úprimne poďakovala za Vašu skvelú prácu
a obrovský podiel na jej úspešnom sfinalizovaní.
Spolupracovať v globalizovanom svete s tretími krajinami potrebujeme. Nevyhnutná je však
aj rovnováha liberalizácie trhu a ochrany hodnôt európskeho poľnohospodárstva.
Poľnohospodárstvo je v centre pozornosti medzinárodných rokovaní. Preto plánujeme
poskytnúť priestor na vyjadrenie sa k príprave a obsahu dohôd o voľnom obchode, akými sú
aktuálne TTIP, dohoda so zoskupením MERCOSUR, či budúce dohody s ďalšími tretími
krajinami. Prijímanie dohôd o voľnom obchode však treba vnímať aj s ohľadom na kritickú
situáciu na európskom trhu. Pri určitých komoditách už nie je schopný absorbovať viac
produktov.
V oblasti zjednodušenia spoločnej poľnohospodárskej politiky Rada sa slovenské
predsedníctvo zameria na oblasti, v ktorých je najväčší priestor pre zníženie administratívnej
záťaže tak z pohľadu poľnohospodárov, ako aj zo strany správnych orgánov.

Sme presvedčení, že existencia Spoločnej poľnohospodárskej politiky má svoje
opodstatnenie. Môže byť zmysluplnou odpoveďou na výzvy budúcnosti, či už ide o
udržateľnosť výroby, potravinovú bezpečnosť, alebo zachovanie charakteru európskeho
poľnohospodárstva a vidieka.
Slovenské predsedníctvo nadviaže na prácu holandského predsedníctva v rokovaniach
o návrhu nariadenia o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov. Jeho
cieľom je udržanie dôvery spotrebiteľov a ekologických prevádzkovateľov a uľahčenie
prípadného prechodu poľnohospodárov na ekologickú poľnohospodársku výrobu. Sektor
ekologickej výroby môžeme považovať za vlajkovú loď európskeho poľnohospodárstva, ktorý
pre svoj rozvoj a zachovanie konkurencieschopnosti potrebuje vhodne nastavený a stabilný
právny rámec.
Špecifické postavenie nášho predsedníctva majú lesy. Práve lesy môžu významne prispieť
k riešeniu súčasných globálnych výziev - zmeny klímy, straty biodiverzity a udržateľnému
rozvoju vo všeobecnosti. Na európske lesy a lesnícko-drevársky komplex sú tak kladené čoraz
väčšie nároky a požiadavky, ktoré sú pretransformované do rôznych politických
a legislatívnych iniciatív pochádzajúcich z rôznych sektorov. Chceme dosiahnuť, aby agende
lesov bola venovaná náležitá pozornosť Rady ministrov. A aj tým vytvoriť podmienky na
prijímanie riešení na úrovni Európskej únie, ktoré budú rešpektovať multifunkčnú úlohu
lesov a medzinárodne zadefinované rámce udržateľného hospodárenia v lesoch. V prípade
externých rokovaní medzivládnych multilaterálnych telies, akými sú napr. Fórum OSN
o lesoch a Výbor pre lesníctvo Svetovej organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), je
našou ambíciou dosiahnutie prijatia spoločnej pozície, ktorá vymedzí jednoznačný postoj
Európskej únie a jej členských štátov k aktuálnemu vývoju v medzinárodnom dialógu
o lesoch.
V oblasti veterinárnej medicíny a bezpečnosti potravín máme a budeme v našich aktivitách
mať stále na zreteli, aby všetka platná a práve tvorená legislatíva, bola aplikovaná
integrálnym prístupom od maštale po stôl. V tomto kontexte je významný balík dvoch
návrhov - návrh o medikovaných krmivách a návrh o veterinárnych liekoch.
Pri návrhu o medikovaných krmivách je našou ambíciou ukončiť technické preskúmavanie
dokumentu na úrovni Rady Európskej únie. Diskusie sú v pomerne pokročilom štádiu. Sme si
plne vedomí zámeru, prečo táto nová legislatíva bola vytvorená. Medzi hlavné okruhy, ktoré
sú v centre záujmu Európskeho parlamentu je aj otázka podávania medikovaných krmív
zvieratám. Musím však podotknúť, že úplná finalizácia spisu bude závisieť od záverov
diskusie k návrhu o veterinárnych liekoch, ktorý je s týmto návrhom úzko prepojený. Hoci
COMAGRI nie je gestorským výborom pre tento návrh, uvedomujeme si stanoviska Vášho
výboru, ako aj prijatých pozmeňovacích návrhov Európskeho parlamentu na plenárnej
schôdzi v marci. Spis je komplexný, chceme však byť aktívni a ambiciózni a výrazne pokročiť v
preskúmavaní návrhu s prípadným ukončením na úrovni Rady. V tomto kontexte, vážené
dámy a páni, pripomínam náš zámer pracovať na téme boja s antimikrobiálnou
rezistenciou. Tu ide o dlhodobý proces. Chceme však dosiahnuť, aby Európska únia
stanovila vysoké štandardy ochrany zdravia ľudí a zdravia zvierat.

O návrhu nariadenia o úradných kontrolách, kde COMAGRI vydal taktiež svoje stanovisko,
prebehlo včera (12.júla) hlasovanie v gestorskom výbore ENVI s vyjadrením súhlasu. Budeme
realizovať procedurálne postupy, aby po konečnom súhlasnom hlasovaní v pléne
Európskeho parlamentu došlo k publikovaniu nového predpisu čo najskôr.
Čakajú nás aj témy týkajúce sa hodnotenia aktuálnej nákazovej situácie v chovoch zvierat,
pohody zvierat, spolupráce s tretími krajinami, nastavovania ekvivalencie pri dovozných a
vývozných podmienkach do a z Európskej únie. Ale aj otázka prístupov na trhy, diskusia
týkajúca sa zabraňovania potravinovým podvodom, hodnotenie správy Európskej komisie,
pokiaľ ide o všeobecné potravinové právo, ako aj otázky kontroly systém auditov zo strany
Európskej komisie, pokiaľ ide o dodržiavanie a uplatňovanie úniovej legislatívy.
Venovať sa budeme aj návrhu nariadenia o hnojivách, ktoré sprístupní trh pre inovatívne
výrobky na hnojenie. Tento návrh je súčasťou balíčka obehového hospodárstva a našou
ambíciou je pokročiť v rokovaniach a preskúmať možnosti pre dosiahnutie všeobecného
prístupu Rady.
Na záver Vás chcem ubezpečiť, že Rada pod vedením Slovenska bude hájiť záujmy všetkých
európskych poľnohospodárov. Ubezpečujem, že ja osobne nielen doma na Slovensku, ale aj
v rámci celej EÚ, sa budem snažiť hovoriť všetkým občanom, že:
- poľnohospodárstvo je odvetvie, ktoré sa podieľa veľkou mierou na zdraví nás
všetkých,
- poľnohospodárstvo je odvetvie, ktoré zabezpečuje prácu pre mnohých ľudí, hlavne
v marginálnych oblastiach,
- poľnohospodárstvo je odvetvie, ktoré je schopné absorbovať množstvo inovácií,
- poľnohospodárstvo je odvetvie, ktoré je vystavené klimatickým zmenám, ale zároveň
sa môže podieľať na ich zmiernení,
- poľnohospodárstvo je odvetvie, ktoré spoluvytvára ráz ktorejkoľvek krajiny,
- poľnohospodárstvo a ľudia, ktorí v ňom pracujú si aj v ďalších rokoch zaslúžia našu
úctu, pomoc a pozornosť.
Zároveň by som chcela všetkých uistiť, že spoločne budeme hľadať také riešenia, ktoré
prispejú k stabilizácii tohto dôležitého sektora.
Pri týchto našich snahách však nesmieme zabudnúť, že:“ Dobrý politik je niekto, kto spája
ľudí pre dobro celej populácie“ (Marleen Temmerman, holandská lekárka a politička).

