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{tabs type=tabs} {tab title=Vprašanja za razpravo (prejeta preko spleta)}1) Kmetijska
samooskrba Slovenije se je po vstopu države v Evropsko unijo zmanjšala. Npr. samooskrba z
zelenjavo je na ravni 37%, krompirja 63%. Kakšne ukrepe lahko v okviru Skupne kmetijske
politike EU sprejme Slovenija za izboljšanje samooskrbe in z njo povezane prehranske
varnosti? 2) Na kakšen način bo Evropska unija izboljšala preglednost prejemnikov kmetijskih
subvencij (med njimi so tudi javne institucije in industrija) v okviru reforme Skupne kmetijske
politike, ki je financirana iz denarja davkoplačevalcev? Nekatere države članice (Ciper, Grčija,
Luksemburg, Irska, Francija, Italija, Nizozemska) ne zagotavljajo javnosti teh podatkov, kar je v
nasprotno z načeli odprte vlade, katere promovira EU. Na kakšen način je ta preglednost
urejena v Sloveniji? Več: EU farm subsidies remain cloaked in secrecy (Euobserver,
10.05.2012), The farmsubsidy.org Transparency Index (Slovenija na 12. mestu po preglednosti
kmetijskih subvencij), ARSKTRP (prejemniki sredstev iz evropskih finančnih skladov v
evropskih proračunskih letih 2010 in 2011), "Prejemnikov kmetijskih subvencij ni več na spletu"
(Dnevnik, 27.12.2010){/tab} {/tabs}

        21 Avgust 2012 14:18   Simon Delakorda   Lepo vabljeni k sodelovanju in spremljanju spletnega video prenosa razprave Slovensko kmetijstvo v Evropi prihodnosti, ki se bo začela v nedeljo, 26. avgusta ob 16.00 na sejmu AGRA.  
    21 Avgust 2012 14:21   Simon Delakorda   Vaša vprašanja za govorce (evropski poslanki mag. Tanjo Fajon (S&D/SD) in Zofijo Mazej Kukovič (ELS/SDS) ter Igorja Hrovatiča, direktorja Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Borisa Frasa, predsednika Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije) lahko objavite že sedaj v tej spletni klepetalnici ali jih posredujete na e-naslov info@evropske-r
azprave.si.  Vnaprej se vam zahvaljujemo za vaša vprašanja. Simon Delakorda, moderator.
 
    22 Avgust 2012 10:37   Simon Delakorda   Z veseljem sporočamo, da se bo razprave na temo Slovensko kmetijstvo v Evropi prihodnosti udeležil tudi ekolog in publicist g. Anton Komat.  
    24 Avgust 2012 12:57   gost_1366   Zakaj slovenski kmetje: A)kljub stalnim vremenskim težavam "nočejo" vlagati v zaščite (npr.: denar od države uporabiti za namakalne naprave, cevi tako kot v Španiji okoli vsake oljke)? B) ne zavarujejo svojih "pridelkov" - npr.: vsak državljan zavaruje avto, hišo, proti toči, ... ? C) ne združujejo "orodij" npr.: poglejte koliko traktorjev je na kmetijo in koliko priključkov leži vsepovsod?  
    25 Avgust 2012 15:28   Simon Delakorda   @gost_1366: Hvala za vprašanje. Govorcem ga bomo posredovali na jutrišnji razpravi. Lepo vabljeni k spremljanju video prenosa, ki se bo začel ob 16.00. Lp, Simon.  
    26 Avgust 2012 14:57   Simon Delakorda   S spletnim video prenosom bomo začeli čez 5 minut.  
    26 Avgust 2012 14:58   Simon Delakorda   Govorci in gostje razprave se zbirajo v dvorani.  
    26 Avgust 2012 15:05   Simon Delakorda   Lepo pozdravljeni v spletnem video prenosu državljanskega foruma Evropskega parlamenta z naslovom Slovensko kmetijstvo v Evropi prihodnosti.  
    26 Avgust 2012 15:23   Simon Delakorda   Razpravo je odprl g. Janez Vouk, v.d. Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji.  
    26 Avgust 2012 15:24   Simon Delakorda   Govorci razprave so evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič (ELS/SDS), Igor Hrovatič, direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Boris Fras, predsednik Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije in ekolog in publicist g. Anton Komat.  
    26 Avgust 2012 15:25   Mateja   Zanima me, kaj bo ga. Mazej - Kukovič, zdaj ko je seznanjena z realnim stanjem, ki ga je opisal g. Komat, konkretnega naredila? Naj navede vsaj tri ukrepe, dejanja, ki jih bo naredila kot poslanka in do kdaj. Hvala.  
    26 Avgust 2012 15:25   Simon Delakorda   @Mateja: hvala za vprašanje.  
    26 Avgust 2012 15:27   Simon Delakorda   Razprava bo odprla različne izzive slovenskega kmetijstva kot sta samooskrba in ekološka pridelava.  
    26 Avgust 2012 15:28   Simon Delakorda   Še lep pozdrav vsem gledalcem spletnega video prenosa - upam, da je sta vaša zvok in slika kot se šika :)  
    26 Avgust 2012 15:30   Simon Delakorda   Gre za interaktivni spletni video prenos, zato ste lepo vabljeni, da prek spletne klepetalnice sporočite vaše komentarje, stališča in vprašanja.  
    26 Avgust 2012 15:31   Simon Delakorda   Razprava se je osredotočila na vprašanje voda in namakanja v kontekstu sedanje suše. V zvezi s tem so včeraj že prejeli eno vprašanje.  
    26 Avgust 2012 15:32   Simon Delakorda   Naslednje vprašanje se nanaša na konkurenčnost slovenskega kmetijstva.  
    26 Avgust 2012 15:50   Simon Delakorda   Matejino vprašanje smo posredovali g. Zofiji Mazej Kukovič.  
    26 Avgust 2012 15:50   Mateja   Anton Komat je car!   
    26 Avgust 2012 15:53   Simon Delakorda   g. Mazej Kukovič je v odgovoru izpostavila ukrepe v podporo kmetovanju na hribovskih območjih in amandmaje na naslednjo finančno perspektivo Horizont 2020.  
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    26 Avgust 2012 15:56   Simon Delakorda   Naslednje vprašanje je bilo posredovano s strani poslušalke v dvorani v zvezi s pridelavo koruze v Sloveniji.  
    26 Avgust 2012 15:57   Simon Delakorda   Razpravo v dvorani spremlja 30 poslušalcev.  
    26 Avgust 2012 15:59   Simon Delakorda   Gleda na trenutno statistiko jih je vsaj toliko obiskalo tudi spletni video prenos.  
    26 Avgust 2012 16:01   Simon Delakorda   Še naprej lepo vabljeni k posredovanju vaših vprašanj ali komentarjev.  
    26 Avgust 2012 16:08   Simon Delakorda   Razprava se zaključuje z zaključnimi mislimi govorcev.  
    26 Avgust 2012 16:11   Simon Delakorda   Govorci so soočili različne poglede v zvezi s kmetijsko samooskrbo Slovenije. Vprašanje o preglednosti kmetijskih subvencij je bilo odgovorjeno s strani predstavnikov pristojnega ministrstva na včerajšnji razpravi in sicer, da je Skupna kmetijska politika ena najbolj reguliranih politik EU in da je preglednost subvencij na visoki ravni.  
    26 Avgust 2012 16:13   Simon Delakorda   Še zadnje vprašanje s strani poslušalke v dvorani.  
    26 Avgust 2012 16:19   Simon Delakorda   Hvala za spremljanje spletnega video prenosa. Razprava se je zaključila ob 17.15.  
    26 Avgust 2012 16:19   Simon Delakorda   Hvala tudi za posredovana vprašanja ni komentarje. Z vami sem bil moderator Simon Delakorda.  
    26 Avgust 2012 16:41   Simon Delakorda   Še odgovora g. Igorja Hrovatiča, direktorja Kmetijsko gozdarske zbornice na vprašanje @gost_1366, ki je bilo posredovani že včeraj: Država zavaruje naravne nesreče v kmetijstvu z izjemo suše. Pri nas je zavarovanih med 20 in 25% kmetijskih površin. Kmetje ne zavarujejo v večjem obsegu, ker je cena zavarovanja zelo visoka kljub podpori države, poleg tega so zahtevni tudi pogoji zavarovanja s strani zavarovalnic. Zavarovani so večinoma intenzivni sektorji (zelenjava, sadje, hmelj).  
    26 Avgust 2012 16:43   Simon Delakorda   Skupna uporaba kmetijske mehanizacije v Slovenije v deluje prek strojnih krožkov, ki so zelo aktivni in pokrivajo vso državo in skoraj vsa opravila (spravilo krme, obdelavo tal, prevozi). Ta sistem v Sloveniji je aktiven in zelo organiziran.  
    26 Avgust 2012 16:44   Simon Delakorda   Za odgovora sem prosil g. Igorja po zakljuku razprave. Z lepimi pozdravi, Simon Delakorda, moderator.  
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