
AD\590964CS.doc PE 362.681v02-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

2005/2146(INI)

23. 11. 2005

STANOVISKO
Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova

pro Výbor pro ústavní záležitosti

k období reflexe: struktura, témata a kontext hodnocení diskuse o Evropské 
unii
(2005/2146(INI))

Navrhovatel: Willem Schuth



PE 362.681v02-00 2/7 AD\590964CS.doc

CS

PA_NonLeg



AD\590964CS.doc 3/7 PE 362.681v02-00

CS

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

L'ouverture et l'internationalisation croissantes des marchés agricoles auront de fortes 
répercussions structurelles sur l'agriculture et le développement des espaces ruraux dans 
l'Union européenne. Ce contexte impose à la Communauté, dans le cadre de la stratégie de 
Lisbonne, un objectif, qui est essentiel: la préservation, la compétitivité et le renforcement 
durable du potentiel économique de l'espace rural. Avec la réforme de la PAC, l'UE a franchi 
une étape importante dans la bonne direction. Avec la réforme, l'intégration des marchés 
agricoles est considérablement renforcée. Ceci ouvre de nouvelles perspectives de 
développement, mais comporte aussi des risques pour les exploitations et les marchés, qui ne 
peuvent s'adapter aussi rapidement. En même temps, les exigences de la société à l'égard de 
l'agriculture et de la production de denrées alimentaires continuent d'augmenter. 

S'agissant du secteur agricole, le Parlement européen a dû se battre longtemps pour obtenir 
des pouvoirs de codécision. On se félicitera que le projet de Constitution ait repris, telle 
qu'elle est prévue depuis le traité d'Amsterdam, la codécision dans les domaines de la 
protection de l'environnement, de la sécurité des produits alimentaires et de la protection des 
consommateurs. En ce qui concerne la politique agricole, le Conseil des ministres de 
l'agriculture peut, jusqu'ici, passer outre à l'avis du Parlement européen. Dans ce contexte, le 
projet de Constitution ouvrait, certes, la perspective d'un gain de légitimation démocratique, 
en ce sens que toutes les décisions fondamentales de politique agricole devaient être soumises 
à la codécision. Toutefois, sur de nombreuses questions essentielles parce que concernant les 
marchés, le projet de Constitution aurait entraîné une détérioration par rapport à la situation 
actuelle. Sur ces questions, le Conseil devait statuer en l'absence de toute participation du 
Parlement européen.

La politique agricole commune est une pierre d'angle de l'intégration européenne. Compte 
tenu de la grande importance que revêt la PAC et de la place prépondérante qu'elle occupe 
dans le budget de l'UE, il faut garantir aux citoyens européens, dans ce secteur sensible, un 
maximum de transparence et de codécision. Dans la perspective de l'architecture future du 
dispositif institutionnel européen, il faut donc réclamer, pour le PE, la codécision pleine et 
entière sur toutes les questions de politique agricole, de protection des consommateurs et de 
sécurité des produits alimentaires.

À cet effet, cependant, il faut que les objectifs de la politique agricole commune soient 
radicalement redéfinis: à la partie III, l'article III-123 est dépassé et est devenu inacceptable. 
L'agriculture de l'UE offre aujourd'hui des emplois à dix millions de personnes. Elle est la 
seule garante d'un développement durable de l'espace agricole, avec lequel elle est 
indissolublement liée. Aujourd'hui, la PAC est synonyme de production de denrées 
alimentaires de qualité, axée sur le marché, respectueuse de l'environnement et des ressources, 
socialement durable et réalisée dans des conditions équitables du point de vue international. 
La PAC prend en compte l'impératif de bien-être des animaux et comporte l'adoption de 
mesures destinées à éviter les épizooties.

Le rapporteur pour avis constate que, pour que l'on ait une PAC acceptable par la société, 
l'actuel projet de Constitution ne suffit pas. Il convient que, comme la commission de 
l'agriculture l'a déjà demandé dans son avis sur le traité établissant une Constitution pour 
l'Europe, le Parlement fasse tout pour faire mieux comprendre aux citoyens l'importance de la 
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politique agricole commune, son évolution positive et les avantages qu'elle offre aux 
consommateurs.
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NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že se společná zemědělská politika (SZP) musí podílet na  dosažení cílů 
Lisabonské strategie, zejména v oblasti podpory zaměstnanosti, výzkumu a technologií a 
přispět tak k tomu, aby se evropské hospodářství stalo konkurenceschopnějším a 
výkonnějším,

2 vyslovuje politování nad tím, že postup spolurozhodování se v souladu se stávající 
Smlouvou nevztahuje na oblast společné zemědělské politiky (SZP) a požaduje, aby v 
rámci budoucí smlouvy byla oblast spolurozhodování prioritně rozšířena na záležitosti 
SZP, zejména za tím účelem, aby se odstranily nedostatky ve Smlouvě o ústavě pro 
Evropu (čl. III-230 odst. 2 a čl. III-231 odst. 3) týkající se spolurozhodování v odvětví 
zemědělství;

3. vyslovuje politování nad tím, že otázky, které dosud podléhaly konzultaci s Parlamentem, 
mohou být nyní rozhodnuty bez účasti Parlamentu; vzhledem k pochybnostem, které má 
velká část obyvatel o návrhu Ústavy a vzhledem k nutnosti odbourávat demokratický
deficit to pokládá za kontraproduktivní;

4. poukazuje na to, že cíle společné zemědělské politiky uvedené v článku III-227 jsou v 
rozporu s cíly Evropské unie uvedenými v článku I-3; pokládá z tohoto důvodu za 
nezbytné, aby cíle společné zemědělské politiky byly aktualizovány a tím zohlednily 
nejnovější vývoj této politiky a zejména její multifunkční úlohu vůči samotným 
zemědělcům, rozvoji venkova, životnímu prostředí a spotřebitelům a nutnost vytvořit 
opatření na boj proti nakažlivým nemocem zvířat;

5. pokládá s ohledem na cíle společné zemědělské politiky i nadále za vhodný následující 
text: 

„Cílem společné zemědělské politiky je:

a. podporovat v Evropské unii multifunkční odvětví zemědělství, které splňuje 
požadavky ochrany životního prostředí, dobrých životních podmínek zvířat a ochrany 
krajiny,  podporuje biologickou rozmanitost a oceňuje zemědělce za jejich přispění k 
dosažení těchto cílů;

b. zvýšit produktivitu zemědělství podporou a zodpovědným využíváním technického 
pokroku, zajištění racionalizace zemědělské výroby a efektivního využití výrobních 
faktorů;

c. vytvářet pro obyvatele venkova trvalé perspektivy zejména pomocí politiky rozvoje 
venkova, rovnocennými podmínkami pro jejich výrobky na trzích Evropské unie a snahou 
o udržení,  zajištění a vytváření pracovních míst na venkově;

d. stabilizovat trhy a zajišťovat zásobování obyvatelstva vysoce kvalitními a bezpečnými 
potravinami, které jsou vyrobeny v rámci přijatelných norem, pokud jde o dobré životní 
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podmínky zvířat, životní prostředí a pracovní podmínky;

e. vyvíjet inovační techniky a novátorské koncepty, které mají za cíl zlepšování kvality 
výroby potravin, snížení vkladů a výrobních nákladů a využívání zemědělských produktů 
jako surovin mimo jiné pro obnovitelné zdroje energie.

6. domnívá se, že by tyto cíle měly být v každém případě obsaženy v případně zkrácené 
Ústavní smlouvě, a to pouze ve formě stanovení cílů, rozdělení pravomocí a hlavních 
rozhodovacích postupů Evropské unie, přičemž podrobnější ustanovení mohou být 
obsahem samostatné smlouvy;

7. žádá, aby byla v rámci komunikační strategie Evropské unie přijata opatření s cílem 
neustále evropskou veřejnost informovat o společné zemědělské politice, zejména v 
případě nejnovějších reforem, které z ní učiní moderní politiku odpovídající novým cílům
Společenství;
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