Vážení agropodnikatelia!
Na Slovensku bola zaznamenaná najväčšia
najvä
redukcia poľnohospodárskej
nohospodárskej výroby zo
všetkých krajín OECD (od r.1990 klesol počet
po et stavov ošípaných o 70%, HD o 60%)
podiel poľnohospodárstva
nohospodárstva na HDP krajiny klesal postupne za posledných 15 rokov zo 6
% na 4 % v r.2010, podiel zamestnanosti z 9% na 3%. Chceme zvýšiť
zvýši povedomie
občanov, že udržateľné
ľ poľnohospodárst
ľnohospodárstvo musí byť strategickou prioritou v národnom
hospodárstve. Svojimi špecifickými prostriedkami, ako je zamestnanosť
zamestnanos na vidieku,
potravinová sebestačnosť
č ť – môže byť nástrojom na zvýšenie životnej úrovne a
zníženie hospodárskeho úpadku vidieka.
Doba vyžaduje zmenu !
Dôvody na vznik novej samosprávy ;
-

poľnohospodárska
nohospodárska prvovýroba potrebuje silnú jednotnú obhajcu na ochranu
svojich záujmov – bez rôznych iných subjektov s inými záujmami..

-

nie je možné naďalej
ďalej nečinne
ne
sledovať prerozdelenie finančnýc
čných prostriedkov na
národnej úrovni bez ohľadu
ohľ
na produkciu a zamestnanosť

-

na každej úrovni zástupcovia samosprávy (funkcionári) musia obhajovať
obhajova záujmy
všetkých svojich členov, bez osobnej zaujatosti

-

Agrárna komora Slovenska je dobrovoľným
dobrovo
združením, na ochranu záujmov
svojich členov
lenov fyzických a právnických osôb, ktoré podnikajú v poľnohospodárstve,
poľ
samostatne hospodáriacich roľníkov
ro
a žiadateľov
ov o priame platby na pôdu ( ďalej
„agropodnikateľov“)
ov“) vykonávajúcich svoju činnosť v Slovenskej republike.
republi

Stali sme sa legitímnym predstaviteľom
predstavite
poľnohospodárskych
nohospodárskych prvovýrobcov, prezentujúcich
180 tisíc ha ornej pôdy so 224 členmi,
č
založili sa tri regionálne zastúpenia so svojimi orgánmi
a samostatnou právnou subjektivitou .Významnou časťou výroby základných surovín ako sú
obilniny, mlieko, mäso, ovocie a zelenina, prispievame k vyššej zamestnanosti na vidieku
ako je celoslovenský priemer. Ponúkame poradenstvo v oblasti podpôr, pomoc jednotlivým
členom
lenom pri riešení špecifických problémov voči
vo dotknutým inštitúciám. Poskytovať
P
prehľad
o očakávaných ako aj o aktuálnych zmenách v politike EÚ.
ZA TRI MESIACE PREBEHLI
A VEREJNÝMI
INŠTITÚCIA
INŠTITÚCIAMI
NAJVÝZNAMNEJŠIE PATRÍ
PATR ;

RÔZNE ROKOVANIA
ROKOVANIA SO
S
ŠTÁTNYMI
DOMA
I V ZAHRANIČÍ.
ZAHRANIČ
MEDZI

po
–Lucianom
Lucianom Ciolosom
Rokovanie s euro komisárom pre poľnohospodárstvo
S Ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a s jeho vedením

Generálnym riaditeľom PPA a s jeho vedením
S vedením Slovenského pozemkového fondu SR
S predsedami VÚC Trnava a Banská Bystrica ;
VÚEPP ; VÚPOP ; Hydromeliorácie š.p. ; Štátny plemenársky podnik
Komisiou NR SR; pre poľnohospodárstvo a životné prostredie. Stretnutie s poslancami
európskeho parlamentu za SR
STRATEGICKÉ ZÁMERY V RÁMCI SLOVENSKÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA
VZNIKAJÚCEJ SPOLOČNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY EÚ OD ROKU
2014.
1/ Z pozície novej samosprávy navrhujeme partnerstvo Ministerstvu pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR ako aj poslancom európskeho parlamentu (za SR) aktívne
presadzovať reálne potreby slovenského agrosektoru so zohľadnením špecifických potrieb
a regionálnych danosti.
2/ Za zásadné priority Spoločnej poľnohospodárskej politiky z pozície SR Agrárna komora
Slovenska považuje ;
a/ nelimitovať platby vo vzťahu k veľkosti fariem ;
- považujeme
za dôležité zasadiť sa o rešpektovanie historického vývinu a
regionálneho rozvoja v poľnohospodárskej prvovýrobe.
b/ zelená vrstva z priamych platieb ;
- presadzujeme zníženie priamych platieb z celkových 30 - 35% na úroveň 10%.
c/ zachovať platnosť čl.68 nariadenia ES č.73/2009
- v rámci prerozdelenia priamych platieb dosiahnuť minimálne 10% - nú hranicu na
podporu citlivých oblasti agropodnikania a jej prirodzených výstupov tj. agrokomodít.
d/ zachovať úroveň celkového rozpočtu SPP aj po roku 2014 a v rámci nej presadiť;
- nediskriminovať v objeme priamych platieb nové a menšie členské krajiny ako je
Slovensko (Maďarsko, Česká republika, Rumunsko, Bulharsko), pokúsiť sa
o spoločný postup predstaviteľov týchto minoritných členských krajín voči krajinám
EÚ 15-ky
Pravidlá prechodného obdobia, ktoré boli nastavené pre krajiny EU 12 ( vrátane
Slovenska) nemôžu mať diskriminačný charakter voči krajinám EÚ 15-ky, v záujme
vytvorenia rovnakých podmienok pre spravodlivú hospodársku súťaž (s dopadom na
platby, legislatívny rámec a administratívnu záťaž).
e/ Požadovať prerozdelenie výrobných kvót pre SR, ale hlavne spracovateľskú zároveň
aj pestovateľskú kvótu cukrovej repy, ktorá je dôležitou plodinou pri dodržiavaní
predpisov v rámci GAEC. Súčasná spracovateľská kvóta cukrovej repy nepokrýva
spotrebu cukru na domácom trhu.
f/ v rámci Programu rozvoja vidieka v SR považujeme za rozhodujúce ;
- V záujme zachovania a obnovy pôdneho fondu, lesného bohatstva a vodných zdrojov
revitalizovať edukačné systémy s akcentom na rozvoj vidieka a tvorbu krajiny na
Slovensku s pozitívnym dopadom na zamestnanosť.
- Nové biofyzikálne vlastnosti pre delimitáciu oblastí postihnutých prírodnými
znevýhodneniami (LFA).EC-vyzýva Usmernením čl.50.3, Register existujúceho
systému prehodnotiť (v regiónoch DS, GA, NZ, LE, VK, LC, RS, KE).

Pridajte sa k týmto cieľom, staňte sa členom AKS, spoločne budeme silnejší !

