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POBUDE

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

1. pozdravlja sporočilo Komisije in meni, da je dobro izhodišče za bolj osredotočen pristop 
za dosego cilja biotske raznovrstnosti do leta 2010, ter odobrava odločitev, da se poudari 
krepitev izvajanja sedanje politike in ukrepov; 

2. poudarja, da sta v zadnjih desetletjih skupna kmetijska politika in z njo povezana 
razvojna dinamika, ki na eni strani vodi k specializaciji in intenzifikaciji, na drugi strani 
pa k marginalizaciji in premajhni izkoriščenosti tal, prispevali k bistveni izgubi biotske 
raznovrstnosti;

3. opozarja na bogastvo vrst in genetske raznovrstnosti kmetijskih rastlin in živali ter 
zagovarja ohranjanje in krepitev te raznovrstnosti;

4. ugotavlja, da oskrba s kmetijskimi proizvodi na trgu ne odraža popolnoma raznovrstnosti 
vrst in sort, ter zagovarja spodbujanje raznovrstnosti pri oskrbi s kmetijskimi proizvodi 
pri trgovcih, ki prodajajo neposredno, ter tudi pri dajanju na trg v sodelovanju s trgovci 
na drobno in predelovalno industrijo;

5. ugotavlja, da kmetijski proizvajalci in rejci lokalnih sort potrebujejo pravno varnost za 
proizvodnjo in trženje; zato poziva k takojšnjemu prenosu Direktive 98/95/ES, kjer je v 
okviru zakonodaje o trgovini s semeni zahtevana pravna podlaga, ki z uporabo na mestu 
samem in na kmetijah omogoča ohranjanje sort, ogroženih zaradi genetske erozije;

6. meni, da so poglavitni dejavniki za izgubo biotske raznovrstnosti podnebne spremembe, 
degradacija okolja, intenzivno kmetovanje ter neustrezno upravljanje gozdnih in vodnih 
virov;

7. opozarja, da ohranjanje raznovrstnosti evropske podeželske krajine ni nujno le zaradi 
ohranjanja storitev trajnostnega kmetovanja, ampak tudi zaradi ohranjanja genetskega 
toka med populacijami prostoživečih živali in rastlin;

8. poudarja, da ima spodbujanje zaščitenih označb porekla in gospodarskih označb ključno 
vlogo pri varovanju lokalnih posebnosti, celotne z njimi povezane podeželske kulture ter 
tradicionalnih načinov kmetovanja, s katerimi se lahko podeželje in podeželski način 
kmetovanja ohranijo kot habitati za številne prostoživeče vrste;

9. poudarja, da je bila leta 1992 dana pobuda za vključitev zaščite biotske raznovrstnosti v 
skupno kmetijsko politiko in da so bili nato z reformo leta 2003 uvedeni ukrepi, kot so 
navzkrižna skladnost, enotno plačilo na kmetijo (nevezanost) in razvoj podeželja, ki 
koristijo biotski raznovrstnosti;

10. opozarja na novo uredbo o razvoju podeželja (programsko obdobje 2007–2013), ki med 
drugim zagotavlja financiranje Nature 2000, vsebuje kmetijsko-okoljske ukrepe in ukrepe 
za ohranitev genetskih virov v kmetijstvu, podporo trajnostnemu gospodarjenju z gozdovi 
ter ohranja plačila za območja z omejenimi naravnimi možnostmi; 

11. ugotavlja, da finančna sredstva za Sklad za razvoj podeželja, kohezijske in strukturne 
sklade ter program Life+ v finančnem okviru za obdobje 2007–2013 kot prednostno 
nalogo omogočajo nadaljnje financiranje projektov biotske raznovrstnosti in omrežja 



PE 378.840v02-00 4/6 AD\643488SL.doc

SL

Natura 2000;
12. vendar obžaluje dejstvo, da Svet ni sprejel predloga Komisije s podporo Parlamenta za 

dodelitev dodatnih 20 milijard EUR politiki za razvoj podeželja v finančnem okviru 
2007–2013, toliko bolj, ker bi se denar lahko porabil posebej za nadaljnje širjenje in 
poglabljanje ukrepov za biotsko raznovrstnost;

13. obžaluje dejstvo, da sredstva, namenjena Skladu za razvoj podeželja, nikakor ne 
zadostujejo za dosego želenega učinka na upravljanje omrežja Natura 2000 pri kmetijstvu 
in gozdarstvu, pri čemer je zlasti skromna podpora za povečanje znanja in nadzora;

14. predlaga, da biotska raznovrstnost postane eno od ključnih načel pri „zdravstvenem 
pregledu“ SKP, predvidenem za leto 2008;

15. meni, da je treba "zdravstveni pregled" leta 2008 izkoristiti za oceno učinkovitosti 
različnih ukrepov za biotsko raznovrstnost, zlasti ukrepov v gozdarskem sektorju, ter 
ustrezno obravnavati pomanjkljivosti na tem področju;

16. meni, da mora imeti kmetijstvo kot uporabnik biotske raznovrstnosti bistveno vlogo pri 
njenem upravljanju in ohranjanju; meni tudi, da mora skupna kmetijska politika 
spodbujati trajnostne modele proizvodnje, ki so gospodarsko zanesljivi in hkrati vplivajo 
na okolje, pomen ter obnovo biotske raznovrstnosti številnih živalskih, rastlinskih in 
mikrobnih vrst;

17. zagovarja spodbujanje (lokalnega/regionalnega) partnerstva med lastniki in uporabniki 
zemljišč, organizacijami za ohranjanje narave, vlado in strokovnimi središči, da lahko 
sodelujejo pri iskanju lokalnih rešitev za probleme biotske raznovrstnosti, s čimer se 
uvaja pristop od spodaj navzgor;

18. poudarja, da je treba pripraviti prilagojene ukrepe za spodbujanje biotske raznovrstnosti v 
novih državah članicah EU, ter poudarja dejstvo, da so storitve ekosistemov, npr. 
ohranjanje krajine, in gospodarske dejavnosti, npr. turizem, soodvisne;

19. poziva, naj se pridelava in uporaba biomase za proizvodnjo energije ter kot gorivo 
izkoristi kot priložnost za povečanje biotske raznovrstnosti v kmetijstvu; meni, da morajo 
to odražati tudi sredstva za raziskave v sedmem okvirnem programu za raziskave ter da 
se zaradi pridelave biomase ne sme izgubljati biotska raznovrstnost v Evropski uniji ali 
zunaj nje;

20. poziva Komisijo, naj preuči, kako bi lahko vidike biotske raznovrstnosti vključili v 
ekološki certifikat, vendar pod naslednjimi pogoji: treba je oceniti dejansko izvedljivost 
prihodnjih ekoloških certifikatov, zaradi ohranitve pravil skupnega trga se prepreči 
izkrivljanje konkurence med proizvodi držav članic, konkurenčnost proizvodov 
Skupnosti pa ne sme biti ogrožena v primerjavi s tekmeci iz držav nečlanic;

21. obžaluje, da je vidikom biotske raznovrstnosti v dvostranskih in večstranskih trgovinskih 
sporazumih namenjeno malo pozornosti; zagovarja vključevanje razsežnosti biotske 
raznovrstnosti v mednarodno trgovino in v svetovna prizadevanja za spremembo 
netrajnostne proizvodnje in potrošniških vzorcev; zato poziva Komisijo in države članice, 
naj v sedanjih pogajanjih STO dajo prednost netrgovinskim zadevam;

22. pozdravlja izraženo namero ukrepati za ohranitev biotske raznovrstnosti na svetovni 
ravni, zlasti na področju razvojnega sodelovanja;

23. podpira sedanje projekte, v katerih se razvijajo objektivni kazalniki za spremljanje in 
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ocenjevanje biotske raznovrstnosti, ter poziva Komisijo, naj zagotovi izpolnjevanje 
obveznosti Evropske unije po konvenciji o biotski raznovrstnosti, torej trajnostne rabe in 
ohranjanja biotske raznovrstnosti ter pravične in enakopravne razdelitve ugodnosti, ki jih 
prinaša; Komisija naj si za cilj zastavi, da bo referenčni material za vrste in sorte shranjen 
samo v državah pogodbenicah konvencije o biotski raznovrstnosti, uskladi naj podatke, ki 
so na voljo, ter uporabi sedanja omrežja;

24. opozarja, da je treba javnosti zagotoviti dovolj informacij o ukrepih EU za zaščito biotske 
raznovrstnosti ter o ekonomskih in družbenih koristih take zaščite;

25. meni, da morajo biti sedanje zahteve za poročanje racionalizirane in poenostavljene ter da 
poročanje v prihodnje ne sme povzročiti še večjega upravnega bremena;

26. meni, da mora biti celotna družba EU, skupaj s poslovnim in izobraževalnim sektorjem, 
dejavno vključena v proces zaščite biotske raznovrstnosti;

27. pozdravlja namero o predložitvi letnega poročila o napredku pri izvajanju akcijskega 
načrta za biotsko raznovrstnost Parlamentu in Svetu.
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