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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: 

A. ker je skupna kmetijska politika (SKP) najbolj integrirana in najuspešnejša politika EU, 

ki deluje kot temelj evropske integracije in bi morala ostati skupna politika z 

ambicioznim proračunom; 

B. ker bi cilji SKP morali biti, da se zagotovi varnost hrane in neodvisnost preskrbe ter 

odpornost in trajnost kmetijskih sistemov in ozemelj EU; 

C. ker bi morala SKP, ki je sektorska in skupna politika, spodbujati in povečati prispevek 

vsakega kmeta k obvladovanju okoljskih izzivov ter spodbujati prehod na tako 

kmetijstvo, ki bo združevalo gospodarske standarde s standardi okoljske uspešnosti; 

D. ker so ukrepi ozelenitve zapleteni in neučinkoviti; 

E. ker je treba SKP prenoviti tako, da bo učinkovita, sozakonodajalcema pa je treba 

omogočiti, da v celoti opravita svojo nalogo v odrejenem časovnem okviru, poleg tega 

je veliko negotovosti zaradi brexita; 

F. ker podnebne in higienske nevarnosti vse bolj ogrožajo kmetijsko dejavnost in ker se 

mora SKP s temi težavami spopasti z ustreznim orodjem; 

1. poziva k SKP, v kateri bo prednostna naloga preoblikovanje vseh evropskih kmetij v 

gospodarske enote, ki bodo združevali gospodarske standarde s standardi okoljske 

uspešnosti; 

2. poziva k ohranjanju celovitosti prvega stebra, saj je bil ustanovljen na podlagi 

navzkrižne skladnosti podpornih ukrepov, katerih cilj je doseči čim boljši možni rezultat 

za kmete; 

3. poziva k takemu prvemu stebru, opredeljenem na ravni EU, v katerem bo priznan 

pomen neposredne pomoči in ki bo vključeval shemo pogodbenih spodbud v vrednosti 

do 30 % proračuna tega stebra za prehod na kmetijstvo, ki bo združevalo gospodarske 

standarde s standardi okoljske uspešnosti; 

4. poziva k obnovi drugega stebra, da bo ta manj zapleten in učinkovitejši, osredotočen na 

zares spodbudne teritorialne in sektorske razvojne politike, ki bodo kmetijsko-okoljska 

vprašanja, naložbe, usposabljanje, raziskave in inovacije postavile v središče lokalnih 

zadev; 

5. meni, da se lahko samo s takim dopolnjujočim modelom dosežejo ambiciozni cilji EU v 

zvezi z okoljem in razvojem podeželja; 

6. meni, da bi morala SKP vključevati ambiciozno evropsko strategijo za zeleno energijo, 

ki bi spodbujala trajnostna biogoriva na podlagi soproizvodnje rastlinskih beljakovin; 

7. poziva Komisijo, naj zagotovi, da vsi uvoženi kmetijski proizvodi izpolnjujejo enake 



 

PE618.229v01-00 4/4 PA\1146705SL.docx 

SL 

higienske in socialne standarde, kot veljajo za proizvode EU; poziva Komisijo, naj pri 

vsakem trgovinskem sporazumu opravi sistematično oceno učinka določb v zvezi s 

kmetijskim sektorjem ter oblikuje specifične strategije, s čimer bo zagotovila, da noben 

kmetijski sektor ne bo prizadet zaradi trgovinskih sporazumov, sklenjenih s tretjimi 

državami. 


