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UTEMELJITEV

Vedno večje odpiranje in mednarodna usmeritev kmetijskih trgov bo povzročilo močan 
strukturni vpliv na kmetijstvo in razvoj podeželja v Evropski uniji. Zato mora biti 
zagotavljanje, konkurenčnost in trajnostna krepitev ekonomskega potenciala podeželja v 
okviru lizbonske strategije pomemben cilj Skupnosti.
EU je z reformo skupne kmetijske politike sprejela pomembno in pravilno odločitev. Tržna 
integracija kmetijstva se je z reformo bistveno okrepila. Te na novo odprte možnosti za razvoj 
pa skrivajo tudi tveganja za podjetja in trge, ki se ne morejo tako hitro prilagoditi. Hkrati pa se 
še naprej večajo zahteve družbe v zvezi s kmetijstvom in proizvodnjo živil.

Evropski parlament se je moral na področju kmetijstva dolgo boriti za soodločanje. Pozdravlja 
se, da osnutek ustave vključuje v Amsterdamski pogodbi določeno soodločanje na področju 
varstva okolja, varne hrane in varstva potrošnikov. Na področju kmetijske politike je do danes 
nasvet kmetijskega ministra lahko imel prednost pred mnenjem Evropskega parlamenta. Zato 
je v osnutku ustave napovedano izboljšanje demokratične legitimacije s tem, da je treba vse 
temeljne odločitve v zvezi s kmetijsko politiko sprejeti s soodločanjem. V bistvu bi osnutek 
ustave zaradi tržnogospodarskih vprašanj vseeno pomenil poslabšanje v primerjavi s 
sedanjimi razmerami. Pri teh vprašanjih mora Svet sprejemati odločitve brez sodelovanja 
Evropskega parlamenta.

Skupna kmetijska politika je temeljni steber evropskega povezovanja. Zaradi velikega 
pomena skupne kmetijske politike in njenega izjemnega položaja v proračunu EU je treba 
evropskim državljankam in državljanom omogočiti največjo možno preglednost in 
sodelovanje na tem občutljivem področju. Zato je treba za prihodnjo arhitekturo evropske 
ureditve institucij zahtevati popolno soodločanje EP pri vseh vprašanjih glede kmetijske 
politike, varstva potrošnikov in varnosti hrane.

Za to pa je vsekakor potrebna tudi ponovna temeljna opredelitev cilja skupne kmetijske 
politike: del III, člen III-123 je zastarel in ga ni več mogoče posredovati. Danes kmetijstvo v 
EU ponuja ljudem 10 milijonov delovnih mest. Je edino jamstvo za trajnostni razvoj 
podeželja in je z njim nerazdružljivo povezano. Skupna kmetijska politika danes pomeni tržno 
usmerjeno, okolju in virom prijazno ter socialno trajnostno proizvodnjo visokokakovostnih 
živil pod mednarodno poštenimi pogoji. Skupna kmetijska politika upošteva interese varstva 
živali in sprejema ukrepe za preprečevanje kužnih bolezni živali.

Poročevalec ugotavlja, da ta osnutek ustave ne odtehta skupne kmetijske politike, ki je 
sprejemljiva za družbo. Vseeno mora Parlament, kot Odbor za kmetijstvo zahteva že v svojem 
mnenju o Pogodbi o Ustavi za Evropo, storiti vse, da bi državljanom približal pomen skupne 
kmetijske politike ter njen napredek in prednosti za potrošnike.

Za to pa je vsekakor potrebna tudi ponovna temeljna opredelitev cilja skupne kmetijske 
politike: del III, člen III-123 je zastarel in ga ni več mogoče posredovati. Danes kmetijstvo v 
EU ponuja ljudem 10 milijonov delovnih mest. Je edino jamstvo za trajnostni razvoj 
podeželja in je z njim nerazdružljivo povezano. Skupna kmetijska politika danes pomeni tržno 
usmerjeno, okolju in virom prijazno ter socialno trajnostno proizvodnjo visokokakovostnih 
živil pod mednarodno poštenimi pogoji. Skupna kmetijska politika upošteva interese varstva 



PE 362.681v01-00 4/5 PA\580302SL.doc

SL

živali in sprejema ukrepe za preprečevanje kužnih bolezni živali.

Poročevalec ugotavlja, da ta osnutek ustave ne odtehta skupne kmetijske politike, ki je 
sprejemljiva za družbo. Vseeno mora Parlament, kot Odbor za kmetijstvo zahteva že v svojem 
mnenju o Pogodbi o Ustavi za Evropo, storiti vse, da bi državljanom približal pomen skupne 
kmetijske politike ter njen napredek in prednosti za potrošnike.
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PREDLOGI

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja prosi odgovorni Odbor za ustavne zadeve, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje predloge:

1. zahteva, da se v okviru prihodnje revizije pogodbe o Ustavi vključi v soodločanje na 
področju kmetijstva zlasti preostale vrzeli iz člena III-230(2) in člena III-231(3);

2. obžaluje, da se o zadevah, o katerih se je doslej posvetovalo, zdaj lahko sprejema 
odločitve brez sodelovanja Parlamenta; meni, da je to, zaradi dvoma velikega dela 
evropskega prebivalstva glede osnutka ustave in v zvezi z odpravo demokratičnega 
primanjkljaja, ki jo je treba terjati, neučinkovito;

3. opozarja, da cilji skupne kmetijske politike iz člena III-227 nasprotujejo ciljem Evropske 
unije iz člena I-3; zato meni, da je nujno posodabljanje ciljev skupne kmetijske politike, 
da se upošteva najnovejši razvoj te politike in zlasti njena večfunkcionalna vloga glede 
samih kmetov, razvoja podeželja, okolja in potrošnikov;

4. meni, da je glede na cilje skupne kmetijske politike naslednje besedilo primerno:

„Cilj skupne kmetijske politike je:

a. v Evropski uniji podpirati večfunkcionalno kmetijstvo, ki je v skladu z okoljem, varstvom 
živali in krajino ter ki spodbuja biološko raznovrstnost,

b. povečati produktivnost kmetijstva s spodbujanjem in odgovorno uporabo tehničnega 
napredka, racionalizacijo kmetijske proizvodnje in čim boljšo uporabo dejavnikov 
proizvodnje, zlasti delovne sile,

c. ustvariti trajnostne perspektive za podeželsko prebivalstvo, zlasti s politiko razvoja 
podeželja ter z zagotavljanjem in vzpostavljanjem delovnih mest na podeželju,

d. stabilizirati trge in zagotoviti oskrbo prebivalstva z visokokakovostnimi živili ter 
spodbujati njihovo varnost,

e. razviti inovativne tehnike in pristope, katerih cilj je izboljšanje proizvodnje živil in 
uporaba kmetijskih proizvodov, med drugim na primer surovin, kot obnovljive vire 
energije.“


