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SKUPNA IZJAVA: ZAGOTAVLJANJE VARNE PRESKRBE Z ŽIVILI JE NAŠ PRVI CILJ 

 

Evropska veriga preskrbe s hrano bo tesno sodelovala, da vsem v Evropi še naprej zagotovi dostop do 

varnih, kakovostnih in dostopnih živilskih izdelkov med pandemijo koronavirusa. 

V teh težkih časih smo predani temu, da pomagamo našim skupnostim z uporabo skupnih virov, 

iznajdljivostjo in predanostjo naših zaposlenih. Skupaj poudarjamo pomen dobro delujoče verige 

preskrbe s hrano v boju proti Covid-19 in zagotavljamo varno preskrbo za naše sodržavljane. 

Zdravje ljudi je naša prva skrb. Naši člani so zaposlenim izdali navodila, da sledijo primernim ukrepom 

in se držijo uradnih nasvetov ključnih organov, da zaščitijo sebe in druge pred koronavirusom. 

Po pomembnih in potrebnih ukrepih, ki so jih uvedle države članice, člani FDE poročajo o naraščajočih 

težavah pri poslovanju. Zamude in motnje na državnih mejah so bile zaznane pri dostavi določenih 

kmetijskih in proizvodnih izdelkov, pa tudi embalaže. Obstaja tudi skrb glede gibanja zaposlenih, zlasti 

zaradi  določenih zapiranj meja in omejitev potovanj, kot tudi potencialnega pomanjkanja delovne sile, 

ker zaposleni sledijo nacionalnim omejitvam gibanja, namenjenih omejitvi vpliva krize. 

Glede na to, da je agroživilska veriga preskrbe visoko integrirana in deluje preko meja, bodo kakršnekoli 

blokade surovin in zaposlenih neizogibljivo zmotile delovni proces. Naša zmožnost, da zagotovimo 

hrano za vse, bo odvisna od ohranitve enotnega trga EU. Zato prosimo Evropsko Komisijo, da sodeluje 

z nami in naredi vse, kar je v njihovi moči – s konsistentno in jasno strategijo – da zagotovi nemoten 

pretok kmetijskih proizvodov, živil in pijač ter embalaže za živila (npr. preko t. i. »zelenih poti«), kot 

tudi rešitve, da se prepreči in uravnava pomanjkanje delovne sile, da lahko veriga preskrbe s hrano 

učinkovito poteka. 

 

Ključne točke: 

- Ohranjanje enotnega trga je najboljša možnost, da zagotovimo stabilno in varno preskrbo s 

hrano za vse v Evropi in širše. Pozdravljamo nedavne smernice Evropske komisije o upravljanju 

mej kot dober prvi korak. Kljub tem smernicam pa se še naprej soočamo z resnimi motnjami. 

- Evropsko komisijo spodbujamo, da sodeluje z državami članicami, da raziščejo načine, s 

katerimi bi podpirali agroživilski sektor, ki je že, in bo tudi v prihodnosti, prišel pod velik 

finančni pritisk. V naslednjih tednih in mesecih spodbujamo Komisijo, da je pozorna na 11 

milijonov kmetov, 4,7 milijonov proizvodnih delavcev, 294 000 živilskih in pijačarskih podjetij 

(vključno 22 000 kmetijskih zadrug) in 35 000 trgovskih družb. 

- Evropsko komisijo spodbujamo, da sodeluje z državami članicami, da spremlja potencialno 

pomanjkanje zaposlenih (vključno s sezonskimi delavci) in vpliv na proizvodnjo, in da pripravi 

načrte dela. Veriga preskrbe s hrano mora biti smatrana kot esencialni sektor v vseh državah 

članicah EU. 

- Evropsko komisijo spodbujamo, da spremlja ceno surovin in transporta, kot tudi vse morebitne 

nepoštene trgovinske prakse. 

- Evropsko komisijo spodbujamo, da zagotovi, da so vsi ukrepi temelječi na znanosti. Komisija 

naj še naprej komunicira poročilo Evropske agencije za varnost hrane (EFSA), ki je omenila, da 



 

trenutno ni dokaza, da so živila verjetno vir ali pot prenosa za virus. Zato, kljub pandemiji 

COVID-19, agroživilski sektor ostane predan k oskrbi vseh evropskih državljanov z varno, 

hranljivo, visoko kakovostno in cenovno dostopno hrano. 

- Glede na integracijo trgov evropskih sektorjev za živila in krmo, je potrebna stalna in okrepljena 

koordinacija na evropski ravni. V tem oziru izražamo popolno podporo za delo, ki je že bilo 

izvedeno v evropskih institucijah in njihov poudarek na esencialni vlogi verige preskrbe s hrano. 


