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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:

1. pozdravlja dejstvo, da se Komisija namerava odzvati na izziv podnebnih sprememb in 
ustrezno prilagoditi kmetijsko politiko; poudarja prispevek intenzivne živinoreje k 
emisijam toplogrednih plinov; poziva Komisijo, da predloži zakonodajni predlog za 
zmanjšanje teh emisij s pospeševanjem bolj razširjenega in trajnostnega kmetijstva, zlasti 
v živinoreji; 

2. poudarja, da je treba javna sredstva za kmetijstvo povezati z delovanjem na področju 
okolja, narave in dobrega počutja živali, pri čemer mora biti pogoj upoštevanje bistvene 
okoljske zakonodaje na teh področjih (navzkrižna skladnost); poziva Komisijo, da ne 
omeji sedanjih določb navzkrižne skladnosti s tako imenovano poenostavitvijo in naj 
preuči, ali so te zahteve dovolj za reševanje okoljskega vpliva sedanjih sistemov 
kmetovanja; meni, da je treba v shemo o navzkrižni skladnosti vključiti dodatne določbe 
o uporabi vode in emisijah toplogrednih plinov; 

3. obžaluje, da Komisija ni izkoristila priložnosti za širše reševanje težav, povezanih z 
večjim uvozom hrane in krme, ki ne ustreza standardom EU, in s tem tveganja, ki ogroža 
dosežke Evropske unije na področjih pogajanj za javno pomoč v zvezi z okoljem, dobrim 
počutjem živali in socialo; 

4. meni, da lahko nevezana neposredna pomoč iz kmetijske proizvodnje dolgoročno 
prispeva k zmanjšanju negativnega vpliva evropskega kmetijstva na okolje, če jo 
spremlja okrepljena podpora za trajnostne prakse razvoja podeželja; 

5. poziva Komisijo, da predloži skladne predloge za spodbujanje proizvodnje trajnostne 
agroenergije, vključno s shemo za certificiranje za trajnostna biogoriva, in najmanjše 
zahteve za proizvodnjo teh goriv;

6. poziva k večjim stopnjam modulacije in k postopnim posameznim plačilom kmetom, ki 
izpolnjujejo pogoje, vključno z merili za okoljsko in socialno modulacijo; poziva 
Komisijo, da omogoči več sredstev za politiko razvoja podeželja; vseeno je zaskrbljen 
zaradi sedanje težnje v državah članicah, da so programi za razvoj podeželja osredotočeni 
na naložbe v kmetije; meni, da je treba sredstva za razvoj podeželja uporabiti predvsem 
za kmetijsko-okoljske programe, ukrepe vrste Leader in druge bolj celostne pristope za 
trajnostno podeželsko gospodarstvo;

7. je zaskrbljen, da bo odprava obvezne prahe zmanjšala kmetijska območja, ki so primerna 
za namene ohranjanja, poziva Komisijo, da pripravi zakonodajni predlog za oblikovanje 
ali ohranjanje naravnih habitatov in obsežnih praks, ki krepijo biotsko raznovrstnost, 
zlasti na najrodovitnejših kmetijskih območjih; 

8. poziva Komisijo, da predloži skladne predloge za ohranitev trajnostne kmetijske 
dejavnosti, zlasti na območjih z omejenimi možnostmi, ker so ta bistvena za zaščito 
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biotske raznovrstnosti sistemov kmetovanja;

9. poudarja pomen trajnih travnikov za zaščito kmetijske biotske raznovrstnosti in poziva 
Komisijo, da odpravi pomanjkljivosti pri preprečevanju spreminjanja travnikov v 
območja za pridelavo poljščin.


