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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da Evropa potrebuje močnejši in konkurenčnejši kmetijski sektor, da bi 
zagotovila kakovost in varnost hrane za evropske potrošnike ter da bi se spopadla s 
prihodnjimi izzivi pri ustvarjanju delovnih mest, gospodarske rasti in varovanja okolja; 

2. priznava vlogo kmetijskega sektorja pri zagotavljanju okoljskih javnih dobrin; poleg tega 
je prepričan, da kmetijstvo vsebuje izjemen in neizkoriščen potencial za zagotavljanje 
zelene energije; meni, da bi mora biti reforma skupne kmetijske politike usmerjena k 
sprostitvi celotnega potenciala kmetijstva kot ponudnika okoljskih javnih dobrin in zelene 
energije;

3. meni, da so v okviru drugega stebra potrebne naložbe v inovacije in razvoj novih rešitev ter 
načinov proizvodnje, da bi lahko kmete spodbudili k vključevanju v proizvodnjo energije;

4. predlaga, da bi morali biti kmetje upravičeni do komponente varstva okolja, če bodo 
ponudili tri s seznama desetih okoljskih javnih dobrin, ki so pomembne v vseh državah 
članicah;

5. poudarja, da bi moralo biti izvajanje komponente varstva okolja obvezno za države članice, 
vendar bi morali imeti kmetje možnost izvzetja; opozarja, da je z vključitvijo komponente 
varstva okolja v prvi steber, torej v neposredna plačila, ta sektor odslej povezan z zelenimi 
in okoljskimi pobudami ter da bo kmetom zagotavljal realne ekonomske spodbude za 
okolju prijaznejše načine pridelave;

6. poleg tega poudarja, da komponenta varstva okolja ne sme voditi k povečanju birokracije 
za evropske kmete: potreben je preprost in logičen sistem, zato je treba spremljanje 
izpolnjevanja komponente varstva okolja vključiti v obstoječe mehanizme nadzora;

7. poudarja, da mora komponenta varstva okolja upoštevati različna izhodišča držav članic, 
da se zagotovi , da bodo imeli vsi kmetje imeli možnosti sprejemanja te komponente, kar 
pomeni, da bi moralo biti dovoljeno upoštevanje že uvedenih okolju prijaznejših 
elementov;

8. poudarja, da morajo biti okoljske pobude v okviru prvega stebra evropske narave in da 
morajo dopolnjevati okoljske ukrepe v drugem stebru, ki se osredotoča na nacionalne, 
regionalne in lokalne prednostne naloge ter posebnosti; meni, da mora biti okolju 
prijaznejša komponenta sestavni del neposrednih plačil v okviru prvega stebra, da se 
zagotovi, da spodbuja okoljske obveznosti kmetov in zagotovi enako izvajanje v vseh 
državah članicah. 


