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28.5.2018 A8-0178/23 

Predlog spremembe  23 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 

2018/2037(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A a 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Aa. ker naraščajoča svetovna trgovina 

prinaša tako priložnosti kot izzive, ki so 

med drugim povezani z okoljem, 

podnebnimi spremembami, varstvom voda, 

pomanjkanjem kmetijskih zemljišč in 

degradacijo zemljišč, ter je zato potrebna 

prilagoditev pravil mednarodne trgovine, ki 

bi omogočila vzpostavitev skupnih enakih 

konkurenčnih pogojev, ki bi temeljili na 

visokih standardih ter pravičnih in 

trajnostnih pogojih za izmenjavo blaga in 

storitev, ter obnovljenih in učinkovitih 

mehanizmov trgovinske zaščite v skladu z 

obstoječimi evropskimi socialnimi, 

ekonomskimi, okoljskimi, zdravstvenimi, 

sanitarnimi in fitosanitarnimi standardi ter 

standardi dobrobiti živali; 

Aa.  ker bi naraščajoča svetovna 

trgovina lahko prinesla tako priložnosti 

kot izzive, ki so med drugim povezani z 

okoljem, podnebnimi spremembami, 

varstvom voda, pomanjkanjem kmetijskih 

zemljišč in degradacijo zemljišč, ter je zato 

potrebna prilagoditev pravil mednarodne 

trgovine, ki bi omogočila vzpostavitev 

skupnih enakih konkurenčnih pogojev, ki 

bi temeljili na visokih standardih ter 

pravičnih in trajnostnih pogojih za 

izmenjavo blaga in storitev, ter obnovljenih 

in učinkovitih mehanizmov trgovinske 

zaščite v skladu z obstoječimi evropskimi 

socialnimi, ekonomskimi, okoljskimi, 

zdravstvenimi, sanitarnimi in 

fitosanitarnimi standardi ter standardi 

dobrobiti živali; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/24 

Predlog spremembe  24 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 

2018/2037(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B c 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Bc. ker je bistvenega pomena, da se 

dodatno okrepi položaj kmetov v 

prehranski verigi in zagotovi poštena 

konkurenca na enotnem trgu s pravičnimi 

in preglednimi pravili, ki upoštevajo 

posebnosti kmetijstva v odnosu med 

proizvodnjo in drugimi členi v prehranski 

verigi, tako v proizvodnem kot v 

prodajnem segmentu, ter da se zagotovijo 

spodbude za učinkovito preprečevanje 

tveganja in kriz, vključno z orodji za 

aktivno upravljanje preskrbe, s katerimi se 

lahko preskrba usklajuje s povpraševanjem, 

ki naj jih uporabljajo javni organi na 

sektorski ravni, kot je poudarjeno v 

poročilu projektne skupine za kmetijske 

trge; ker je treba ustrezno upoštevati in 

spremljati tudi vidike zunaj področja 

uporabe SKP, ki vplivajo na konkurenčnost 

in enake konkurenčne pogoje za kmete; 

Bc. ker je bistvenega pomena, da se 

dodatno okrepi položaj kmetov v 

prehranski verigi in zagotovi poštena 

konkurenca na enotnem trgu s pravičnimi 

in preglednimi pravili, ki upoštevajo 

posebnosti kmetijstva v odnosu med 

proizvodnjo in drugimi členi v prehranski 

verigi, tako v proizvodnem kot v 

prodajnem segmentu, ter da se zagotovijo 

spodbude za učinkovito preprečevanje 

tveganja in kriz, vključno z orodji za 

aktivno upravljanje preskrbe, s katerimi se 

lahko preskrba EU usklajuje s 

povpraševanjem, ki naj jih uporabljajo 

javni organi na sektorski ravni, kot je 

poudarjeno v poročilu projektne skupine za 

kmetijske trge; ker je treba ustrezno 

upoštevati in spremljati tudi vidike zunaj 

področja uporabe SKP, ki vplivajo na 

konkurenčnost in enake konkurenčne 

pogoje za kmete, kot je obvezno 

označevanje države porekla; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/25 

Predlog spremembe  25 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 

2018/2037(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. meni, da bi morale države članice 

uživati razumno raven prožnosti znotraj 

trdnega skupnega okvira pravil EU, 

osnovnih standardov, instrumentov za 

ukrepanje, nadzora in dodelitve finančnih 

sredstev, ki jih je na ravni EU sprejel 

sozakonodajalec, da bi zagotovili enake 

konkurenčne pogoje za kmete in zlasti 

pristop EU za podporo v okviru prvega 

stebra z namenom spoštovanja pogojev 

poštene konkurence; 

7. meni, da bi morale države članice 

uživati razumno raven prožnosti brez 

spodkopavanja trdnega skupnega okvira 

pravil EU, osnovnih standardov, 

instrumentov za ukrepanje, nadzora in 

dodelitve finančnih sredstev, ki jih je na 

ravni EU sprejel sozakonodajalec, da bi 

zagotovili enake konkurenčne pogoje za 

kmete in zlasti pristop EU za podporo v 

okviru prvega stebra z namenom 

spoštovanja pogojev poštene konkurence; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/26 

Predlog spremembe  26 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 

2018/2037(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 140 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

140. meni, da so trgovinski sporazumi 

sicer koristni za nekatere kmetijske 

sektorje EU, potrebni za krepitev položaja 

Unije na svetovnem kmetijskem trgu ter 

koristijo gospodarstvu EU kot celoti, 

vendar zlasti za male in srednje kmetije ter 

občutljive sektorje prinašajo tudi številne 

izzive, ki jih je treba upoštevati, na primer 

spoštovanje sanitarnih in fitosanitarnih 

standardov, standardov dobrobiti živali ter 

okoljskih in socialnih standardov, kar 

zahteva skladnost trgovinske politike in 

nekaterih ciljev SKP ter ne sme voditi v 

znižanje evropskih visokih standardov ali 

ogroziti evropskih podeželskih območij; 

140. meni, da so trgovinski sporazumi 

lahko koristni za nekatere kmetijske 

sektorje EU, potrebni za krepitev položaja 

Unije na svetovnem kmetijskem trgu ter 

koristijo gospodarstvu EU kot celoti, da pa 

zlasti za male in srednje kmetije ter 

občutljive sektorje prinašajo tudi številne 

izzive, ki jih je treba upoštevati, na primer 

spoštovanje sanitarnih in fitosanitarnih 

standardov, standardov dobrobiti živali ter 

okoljskih in socialnih standardov, kar 

zahteva skladnost trgovinske politike in 

nekaterih ciljev SKP ter ne sme voditi v 

znižanje evropskih visokih standardov ali 

ogroziti evropskih podeželskih območij; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/27 

Predlog spremembe  27 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 

2018/2037(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 162 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

162. pozdravlja napredek, ki je bil pri 

nedavnih dvostranskih trgovinskih 

pogajanjih dosežen pri zagovarjanju 

kmetijskih interesov EU, zlasti glede 

dostopa visokokakovostnih agroživilskih 

proizvodov EU do trga in glede zaščite 

geografskih označb v tretjih državah; je 

prepričan, da je ta trend mogoče 

nadaljevati in še izboljšati; 

162. poziva k večjemu napredku pri 

zagovarjanju kmetijskih interesov EU v 

nedavnih dvostranskih trgovinskih 

pogajanjih, zlasti glede dostopa 

visokokakovostnih agroživilskih 

proizvodov EU do trga in glede zaščite 

geografskih označb v tretjih državah; 

poziva k nadaljevanju in izboljšavam tega 

trenda; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/28 

Predlog spremembe  28 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 

2018/2037(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 67 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

67. meni, da bi se lahko pod strogimi 

pogoji, ki bi zagotavljali enake 

konkurenčne pogoje na enotnem trgu, 

preprečevali izkrivljanje konkurence, zlasti 

v zvezi z blagom, zagotavljali skladnost s 

pravili STO ter ne bi ogrožali prizadevanj 

za doseganje okoljskih in podnebnih ciljev, 

ohranila plačila iz prostovoljne vezane 

podpore, vendar bi se ta lahko aktivirala 

šele po oceni Komisije; meni, da 

prostovoljna vezana podpora predstavlja 

orodje za obravnavanje potreb občutljivih 

sektorjev in posebnih ciljev v zvezi z 

okoljem, kmetijstvom ali kakovostjo in 

trženjem kmetijskih proizvodov, za 

spodbujanje kmetijskih praks, ki 

izpolnjujejo visoke standarde dobrobiti 

živali in okoljske standarde, ter za 

preprečevanje posebnih težav, zlasti tistih, 

ki izhajajo iz strukturno slabšega 

konkurenčnega položaja v regijah z 

omejenimi možnostmi in na gorskih 

območjih, pa tudi tistih, ki so bolj začasne 

narave in so posledica, na primer, ukinitve 

starega sistema pravic; poleg tega meni, da 

je prostovoljna vezana podpora tudi orodje 

za spodbujanje strateško pomembne 

proizvodnje, kot so beljakovinske 

poljščine, v prihodnosti, ali za izravnavo 

učinkov prostotrgovinskih sporazumov; 

poudarja tudi, da so plačila iz prostovoljne 

67. meni, da bi se lahko pod strogimi 

pogoji, ki bi zagotavljali enake 

konkurenčne pogoje na enotnem trgu, 

preprečevali izkrivljanje konkurence, zlasti 

v zvezi z blagom, zagotavljali skladnost s 

pravili STO ter ne bi ogrožali prizadevanj 

za doseganje okoljskih in podnebnih ciljev, 

ohranila plačila iz prostovoljne vezane 

podpore, vendar bi se ta lahko aktivirala 

šele potem, ko bi bila Komisija o tem 

uradno obveščena; meni, da prostovoljna 

vezana podpora predstavlja orodje za 

obravnavanje potreb občutljivih sektorjev 

in posebnih ciljev v zvezi z okoljem, 

kmetijstvom ali kakovostjo in trženjem 

kmetijskih proizvodov, za spodbujanje 

kmetijskih praks, ki izpolnjujejo visoke 

standarde dobrobiti živali in okoljske 

standarde, ter za preprečevanje posebnih 

težav, zlasti tistih, ki izhajajo iz strukturno 

slabšega konkurenčnega položaja v regijah 

z omejenimi možnostmi in na gorskih 

območjih, pa tudi tistih, ki so bolj začasne 

narave in so posledica, na primer, ukinitve 

starega sistema pravic; poleg tega meni, da 

je prostovoljna vezana podpora tudi orodje 

za spodbujanje strateško pomembne 

proizvodnje, kot so beljakovinske 

poljščine, v prihodnosti; poudarja tudi, da 

so plačila iz prostovoljne vezane podpore 

pomembna za ohranjanje raznolikosti 
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vezane podpore pomembna za ohranjanje 

raznolikosti kmetijske proizvodnje v EU, 

delovnih mest v kmetijstvu in trajnostnih 

proizvodnih sistemov; 

kmetijske proizvodnje v EU, delovnih mest 

v kmetijstvu in trajnostnih proizvodnih 

sistemov; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/29 

Predlog spremembe  29 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 

2018/2037(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 97 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

97. meni, da bi bilo treba minimalni 

znesek celotnega razpoložljivega proračuna 

v okviru drugega stebra dodeliti kmetijsko-

okoljskim podnebnim ukrepom, vključno z 

ekološkim kmetijstvom, sekvestracijo 

ogljika, zdravjem tal, ukrepi za trajnostno 

gospodarjenje z gozdovi, načrtovanjem 

ravnanja s hranili za zaščito biotske 

raznovrstnosti, opraševanjem in gensko 

raznovrstnostjo živali in rastlin; v zvezi s 

tem poudarja, da je treba ohraniti plačila 

Natura 2000 in zagotoviti, da zadostujejo 

za dejansko podporo kmetom; 

97. meni, da bi bilo treba primeren 

znesek celotnega razpoložljivega proračuna 

v okviru drugega stebra dodeliti kmetijsko-

okoljskim podnebnim ukrepom, vključno z 

ekološkim kmetijstvom, sekvestracijo 

ogljika, zdravjem tal, ukrepi za trajnostno 

gospodarjenje z gozdovi, načrtovanjem 

ravnanja s hranili za zaščito biotske 

raznovrstnosti, opraševanjem in gensko 

raznovrstnostjo živali in rastlin; v zvezi s 

tem poudarja, da je treba ohraniti plačila 

Natura 2000 in zagotoviti, da zadostujejo 

za dejansko podporo kmetom; 

Or. en 

 

 


