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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj 
podeželja kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poziva, naj skupna kmetijska politika po letu 2013 uresničuje cilje na področju hrane, ki bi 
spodbujali nove oblike sonaravne kmetijske proizvodnje, s katerimi bi varčevali z 
energijo, zmanjšali uporabo kemikalij in učinkoviteje izkoriščali potencial ekosistemov; 
poudarja, da mora biti kmetijska politika sposobna odgovoriti na okoljske izzive, kot so 
podnebne spremembe, izčrpavanje virov, onesnaženje vode, erozija tal itd.;

2. poudarja, da skupna kmetijska politika vključuje kmete in splošno javnost in oboji so 
davkoplačevalci in potrošniki, kot potrošniki pa uživajo prednosti varne hrane, zdravega 
okolja, dobrega zdravja in možnosti za delovna mesta;

3. poziva, naj sredstva za skupno kmetijsko politiko temeljijo na modelu, ki vključuje 
plačila, povezana z naravnimi omejitvami, in plačila na podlagi zelenih točk ali plačila za 
izpostavljene regije;

4. poziva k okrepitvi koncepta financiranja za oba stebra, pri katerih je treba izpolnjevati 
številna merila o okolju in biotski raznovrstnosti, tako da bi lahko s sonaravnimi načini 
pridelovali zelo kakovostno hrano; poudarja, da je zadostno financiranje edino zagotovilo 
za uspeh usmerjenih kmetijsko-ekoloških ukrepov;

5. poudarja, da obvezna usmeritev v večjo okoljsko sprejemljivost, ki spoštuje ekosisteme, 
ne koristi le okolju, ampak zagotavlja tudi trajnostno prihodnost kmetijstva EU;

6. pozdravlja politično možnost Komisije št. 2, s katero bi odgovorili na ekonomske, 
okoljske in socialne izzive EU ter povečali prispevek kmetijstva in podeželja k cilju 
Evrope 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast;

7. meni, da je treba pri revidirani skupni kmetijski politiki upoštevati nove instrumente za 
"ogljikov dobropis", saj ima kmetijstvo veliko možnosti za boj proti podnebnim 
spremembam;

8. obžaluje, da je treba cilje EU na področju biotske raznovrstnosti še doseči, ter pričakuje, 
da bo skupna kmetijska politika spodbudila prizadevanja za uresničitev teh ciljev;

9. poudarja, da večina Evropejcev nasprotuje uporabi gensko spremenjenih organizmov v 
kmetijstvu in hrani; poziva Komisijo, naj preuči možnosti za zavrnitev financiranja 
kmetijskih podjetij, ki se ukvarjajo z gensko spremenjenimi organizmi;

10. spodbuja k izvajanju več projektov, financiranih s sredstvi EU, kjer bi kmetje in 
raziskovalci lahko sodelovali pri iskanju inovativnih načinov za obdelovanje zemlje na 
sonaraven način.


