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POBUDE

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

1. pozdravlja razširitev postopka soodločanja na skupno kmetijsko politiko (SKP);

2. meni, da uvedba rednega zakonodajnega postopka, tj. postopka soodločanja na področju 
SKP povečuje demokratično odgovornost Evropske unije, ker bo imel Parlament, ki 
predstavlja državljane Unije, enako zakonodajno vlogo kot Svet, ki predstavlja države 
članice; 

3. poudarja, da je Parlament edini demokratično izvoljeni predstavnik evropskih 
državljanov;

4. meni, da je treba določbe o kmetijstvu razširiti, da se upošteva trenutno stanje; nadalje 
poudarja, da mora tudi vnaprej prednostna naloga ostati proizvodnja hrane za zanesljivo 
oskrbo s hrano na svetovni ravni, čeprav ne smemo pozabiti na težave, povezane z 
zanesljivo oskrbo z energijo in varovanjem okolja;

5. poudarja, da mora Parlament zagotoviti, da se določbe, ki so potrebne za uresničevanje 
ciljev SKP, določijo v zakonodajnih aktih in jih ne sprejema le Svet sam oziroma 
Komisija v okviru pooblastil, ki jih ima z delegiranimi akti ali izvedbenimi ukrepi;

6. poudarja, da bo vsa sedanja zakonodaja Sveta, ki je bila sprejeta na podlagi členov 36 in 
37 Pogodbe ES, vključena v novi člen 37(2), tj. soodločanje; to velja zlasti za štiri glavna 
horizontalna besedila na področju kmetijstva (enotna skupna ureditev trga, uredba o 
neposrednih plačilih, uredba o razvoju podeželja in financiranje SKP); opozarja, da bo v 
člen 37(2) spadala tudi zakonodaja o kakovosti, ekološkem kmetovanju in spodbujanju;

7. meni, da člen 37(3) sam po sebi ne pomeni neodvisnega pooblastila; poudarja, da je akt o 
soodločanju, sprejet na podlagi člena 37(2), nujen, da se določi, ali in kako lahko Svet 
uporablja svoja pooblastila iz člena 37(3);

8. poziva, naj se to uredi tako, da Svet ukrepov, navedenih v členu 37(3), ne bo mogel 
sprejeti brez posvetovanja s Parlamentom;

9. meni, da noben obstoječi akt Sveta ne bi mogel biti sprejet na podlagi člena 37(3), zato 
meni, da področje uporabe in možnost izvajanja tega odstavka nista ustrezna splošna 
podlaga za zakonodajne akte;

10. ugotavlja, da bodo postopki komitologije, ki so bili sprejeti na podlagi člena 202 Pogodbe 
ES zdaj ukinjeni; poudarja ključno vlogo Parlamenta v zvezi s členom 249c pri 
oblikovanju novega okvira komitologije (tj. s sprejemanjem aktov v skladu z rednim 
zakonodajnim postopkom), zlasti glede na vlogo odborov na področju kmetijstva; zato 
poudarja, da je treba zagotoviti zastopanost Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja v 
medinstitucionalnih pogajanjih, v okviru katerih se bo oblikoval nov okvir komitologije;
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11. poudarja, da bi morali biti specializirani odbori ustrezno udeleženi pri razpravah, ki 
potekajo o bodoči ureditvi komitologije po lizbonski pogodbi, da se omogoči gladek 
prehod iz sedanjega sistema v prihodnjo ureditev; meni, da je treba zagotoviti 
parlamentarni nadzor nad delegiranimi akti in izvedbenimi ukrepi;

12. poudarja potrebo po okrepitvi odnosov ter vzpostavitvi intenzivnejšega in rednejšega 
dialoga z nacionalnimi parlamenti, saj lizbonska pogodba v členu 3b(3) določa, da 
nacionalni parlamenti preverjajo upoštevanje načela subsidiarnosti;

13. poudarja, da se bo lizbonska pogodba uporabljala pri vseh zakonodajnih predlogih, ki 
bodo v postopku obravnave v času, ko bo pogodba stopila v veljavo.
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