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POBUDE

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

1. meni, da Evropa in njene regije potrebujejo novo ter močno skupno kmetijsko politiko, ki 
bo okrepila razvoj in izboljšala konkurenčnost na mednarodnem trgu, ki bo bolj tržno 
usmerjena in bo upoštevala javne dobrine, vključno z varnostjo hrane, ohranjanjem 
biotske raznovrstnosti, zdravim upravljanjem vodnih virov in gozdov ter trajnostnim 
razvojem, temelječem na izobraževanju in znanju, ter ki bo spodbujala kohezijo.

2. poudarja, da je treba ohraniti sistem neposrednih plačil, da bi še naprej zagotavljali 
konkurenčnost, gospodarsko stabilnost, dostojne prihodke kmetij in trajnostni razvoj 
kmetijskega sektorja EU, kot tudi okoljsko in prehransko varnost EU, s čimer bi zagotovili 
tudi ustrezno izvajanje drugih politik in strategij, vključno s strategijo Evropa 2020; meni, 
da je treba v zvezi s tem pripraviti objektivna in pregledna merila za zagotavljanje 
ustrezne ravni neposredne podpore v vsej EU in odmik od meril, ki so se doslej 
uporabljala za dodelitev sredstev iz sistema neposrednih plačil;

3. meni, da mora skupna kmetijska politika bolje upoštevati zmožnosti, težave in potrebe 
malih družinskih kmetijskih gospodarstev; poudarja potrebo po diverzifikaciji dohodkov 
teh gospodarstev, razvoju podjetniškega znanja ter ustvarjanju novih delovnih mest na 
podeželju;

4. ugotavlja, da zmogljivosti regij in podeželskih območij niso omejene zgolj na naravne 
vire, ki jim omogočajo socialno in gospodarsko vlogo, saj so ta območja predvsem 
prostor, na katerem se prideluje hrana, ki zagotavlja prehransko varnost, ter na katerem se 
pridobivajo poglavitne surovine za industrijo in obnovljivo energijo, predstavljajo pa tudi 
vir okoljskih, ekoloških, krajinskih, turističnih in nematerialnih prednosti, vključno s 
tradicijami in kulturnimi značilnostmi, kot je kulinarična dediščina v obliki regionalnih 
izdelkov; 

5. opozarja, da so bila sedanja pravila za dodeljevanje sredstev iz drugega stebra določena na 
podlagi kriterija kohezije, in sicer razlik v razvoju kmetijstva ter podeželja med 
posameznimi državami članicami in regijami; ker te razlike še vedno obstajajo, meni, da 
je treba ohraniti sedanja merila in načine financiranja za razvoj podeželja, zlasti v okviru 
razširitve drugega stebra zaradi upoštevanja ciljev strategije EU 2020; poudarja, da bo za 
to potrebno ustrezno usklajevanje in razdelitev nalog med skupno kmetijsko politiko ter 
kohezijsko politiko.


