
Stališče o evropskem odzivu na pandemijo Covid-19 

 

Trenutna pandemija Covid-19 in posledični krizni odziv po vsej Evropi kažeta na pomen zagotavljanja 

preskrbe s hrano v vseh državah članicah EU. Zapiranje zunanjih in notranjih meja znotraj Evrope je 

povzročilo velike težave z razpoložljivostjo različnih zalog v trgovinah in supermarketih, s čimer se je 

povečal pomen domačih pridelkov in ključna vloga, ki jo ima primarna kmetijska proizvodnja pri 

zagotavljanju te preskrbe s hrano.  

Posledično je v najboljšem interesu vsake države članice, pa tudi Evropske komisije v večji meri, da se 

zagotovi, da se bo kmetijska proizvodnja nadaljevala brez prekinitev, ne glede na razmere v posamezni 

državi članici. Podpisani predsedniki evropskih mrež svetovalnih služb za podeželje trdno verjamemo, 

da imajo svetovalne in podporne službe ključno vlogo pri zagotavljanju neprekinjene kmetijske 

proizvodnje. Tako je treba zagotoviti razpoložljivost storitev in sposobnost svetovalcev, da pomagajo 

kmetom, tudi v izjemnih časih, kot so časi, ko je socialno distanciranje nujno. Zato je treba svetovalno 

delo na podeželju opredeliti kot ključne sistemske storitve za zagotavljanje preskrbe s hrano na ravni 

EU in držav članic. 

To razpoložljivost nasvetov je mogoče doseči s sodobnimi digitalnimi orodji, ki svetovalcu omogočajo 

stike in delo s kmeti prek spleta, ne da bi morali osebno potovati na kmetije in tvegati širjenje virusov, 

kot je Covid-19. Sedanja kriza pa je jasno pokazala, da je trenutno pri tem načinu svetovalnega dela 

več ovir, pri čemer sta glavni dve: 

 

• V več evropskih državah obstajajo zakonodajne ovire, ki v bistvu preprečujejo, da bi svetovalne 

storitve na spletu opravljali s sodobnimi digitalnimi orodji, kot so: 

 Organizacijam je bila onemogočena uporaba sodobnih spletnih aplikacij za sestanke, kot so 

Zoom, Microsoft Teams itd., ali široko uporabljanih aplikacij, kot je WhatsApp. S tem se 

učinkovito preprečuje obsežno zagotavljanje spletnih storitev v primerih, ko preprosti 

telefonski pogovori ne zadostujejo. 

• Za svetovalne službe je bistvenega pomena, da kmetom nudijo močno podporo pri izboljšanju 

njihovih spretnosti uporabe sodobnih digitalnih komunikacijskih metod. Kmete je treba spodbuditi tudi 

k večji uporabi razpoložljivih orodij v skladu s svojimi potrebami. 

 

Nujno je treba na evropski ravni nemudoma sprejeti ukrepe za odpravo teh ovir, ki ovirajo sprejetje 

sodobnih orodij in metodologij pri zagotavljanju svetovalnih storitev. Rešitve sicer obstajajo v 

evropskih državah, vendar doslej različne ovire niso dovoljevale širjenja teh najboljših praks po Evropi. 

To vprašanje je treba hitro obravnavati tako s politiko kot s ciljnimi shemami financiranja.  

Vsi si moramo prizadevati za prihodnjo Evropo, kjer imamo skupne standarde, ki usmerjajo razvoj 

digitalnih orodij za kmetijstvo, in skupni politični okvir, ki podpira širjenje najboljših praks po Evropi. 

Danes je ta izmenjava preveč odvisna od posameznih odnosov med organizacijami in razvoj skupnih 

orodij vsake toliko ovira zakonodajna politika ali politika posameznih držav članic.  

Trenutno poteka nekaj pobud za reševanje teh vprašanj v projektih, kot so FAIRShare, i2Connect in 

WiseFarmer, izredno pomembno je, da se podobne pobude podpira tudi v prihodnje. 
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