
 

AM\1148818SL.docx  PE619.299v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

Evropski parlament 
2014-2019  

 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
 

2018/2037(INI) 

23.3.2018 

PREDLOGI SPREMEMB 
1122–1334 

Osnutek poročila 

Herbert Dorfmann 

(PE618.154v01-00) 

Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 

(2018/2037(INI)) 

 



 

PE619.299v01-00 2/96 AM\1148818SL.docx 

SL 

 

AM_Com_NonLegReport 



 

AM\1148818SL.docx 3/96 PE619.299v01-00 

 SL 

Predlog spremembe  1122 

Maria Noichl, Paul Brannen 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP 

nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih 

in tržnih tveganj, in sicer z dodatnimi 

spodbudami za prožno upravljanje tveganj 

in instrumenti za stabilizacijo ob 

zagotavljanju širokega dostopa; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1123 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Daniel Buda, Norbert Erdős, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Anne Sander, 

Francis Zammit Dimech, Alberto Cirio 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP 

nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih 

in tržnih tveganj, in sicer z dodatnimi 

spodbudami za prožno upravljanje tveganj 

in instrumenti za stabilizacijo ob 

zagotavljanju širokega dostopa; 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP 

nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih 

in tržnih tveganj, in sicer z dodatnimi 

spodbudami za razvoj in uporabo takega 

upravljanja tveganj in instrumenti za 

stabilizacijo ob zagotavljanju širokega 

dostopa ter združljivosti z obstoječimi 

nacionalnimi shemami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1124 
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Bronis Ropė 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP 

nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih 

in tržnih tveganj, in sicer z dodatnimi 

spodbudami za prožno upravljanje tveganj 

in instrumenti za stabilizacijo ob 

zagotavljanju širokega dostopa; 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP, 

tako z izenačenimi finančnimi instrumenti 

kot z zagotavljanjem učinkovitega 

okoljsko in gospodarsko trajnostnega 

urejanja trga in kmetijskih dejavnosti, 
nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih 

in tržnih tveganj, in sicer z dodatnimi 

spodbudami za prožno upravljanje tveganj 

in instrumenti za stabilizacijo ob 

zagotavljanju širokega dostopa; 

Or. lt 

Predlog spremembe  1125 

Thomas Waitz 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP 

nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih 

in tržnih tveganj, in sicer z dodatnimi 

spodbudami za prožno upravljanje tveganj 

in instrumenti za stabilizacijo ob 

zagotavljanju širokega dostopa; 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP 

nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih 

in tržnih tveganj, in sicer z aktivnimi 

instrumenti za upravljanje na strani 

ponudbe, s katerimi se ponudba usklajuje 

s povpraševanjem v EU v korist vseh 

kmetov v zadevnih sektorjih, in s 

preprečevanjem spodbud ali naložb za 

povečanje proizvodnje v sektorjih, v 

katerih je ponudba prevelika, ter s 

programi za prilagajanje podnebnim 

spremembam; 

Or. en 
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Predlog spremembe  1126 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP 

nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih 

in tržnih tveganj, in sicer z dodatnimi 

spodbudami za prožno upravljanje tveganj 

in instrumenti za stabilizacijo ob 

zagotavljanju širokega dostopa; 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP 

nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju s krizo v 

kmetijstvu, trajnim padanjem cen 

kmetijskih proizvodov, nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih 

in tržnih tveganj ter prostotrgovinskih 

sporazumov; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  1127 

Luke Ming Flanagan 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP 

nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih 

in tržnih tveganj, in sicer z dodatnimi 

spodbudami za prožno upravljanje tveganj 

in instrumenti za stabilizacijo ob 

zagotavljanju širokega dostopa; 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP 

nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih 

in tržnih tveganj, in sicer s kritično oceno 

prihodnjih prostotrgovinskih sporazumov 

ter priznanjem, da ti pogosto najbolj 

škodijo kmetijstvu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1128 

Tom Vandenkendelaere 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP 

nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih 

in tržnih tveganj, in sicer z dodatnimi 

spodbudami za prožno upravljanje tveganj 

in instrumenti za stabilizacijo ob 

zagotavljanju širokega dostopa; 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP 

nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih 

in tržnih tveganj, in sicer z dodatnimi 

spodbudami, kot so različne vrste 

zavarovanja tveganj za kmetijsko 

proizvodnjo, instrumenti za stabilizacijo 

prihodka, mehanizmi za zagotavljanje 

posameznih storitev in vzajemni skladi, za 

prožno upravljanje tveganj in instrumenti 

za stabilizacijo ob zagotavljanju širokega 

dostopa; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1129 

Fredrick Federley, Jan Huitema, Hilde Vautmans 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP 

nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih 

in tržnih tveganj, in sicer z dodatnimi 

spodbudami za prožno upravljanje tveganj 

in instrumenti za stabilizacijo ob 

zagotavljanju širokega dostopa; 

21. vztraja, da je nujno treba ustvariti 

tržne pogoje, ki bodo spodbujali razvoj 

zasebnih shem za upravljanje tveganj za 

kmete, da bi se ti lahko učinkoviteje 

spopadali z nihanji cen in prihodkov zaradi 

podnebnih, zdravstvenih in tržnih tveganj, 

in sicer z dodatnimi spodbudami za prožno 

upravljanje tveganj in instrumenti za 

stabilizacijo ob zagotavljanju širokega 

dostopa, pri čemer je treba v celoti 

proučiti vlogo SKP v zvezi s tem; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1130 

Daniel Buda, Norbert Erdős, Maria Gabriela Zoană 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP 

nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih 

in tržnih tveganj, in sicer z dodatnimi 

spodbudami za prožno upravljanje tveganj 

in instrumenti za stabilizacijo ob 

zagotavljanju širokega dostopa; 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP 

nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih 

in tržnih tveganj, in sicer z dodatnimi 

spodbudami za prožno upravljanje tveganj 

in instrumenti za stabilizacijo, da bi se 

nadomestile razlike med stroški 

proizvodnje in tržnimi cenami ob 

zagotavljanju širokega dostopa; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1131 

James Nicholson, John Procter, Anthea McIntyre 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP 

nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih 

in tržnih tveganj, in sicer z dodatnimi 

spodbudami za prožno upravljanje tveganj 

in instrumenti za stabilizacijo ob 

zagotavljanju širokega dostopa; 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP 

nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, vremenskih, 

zdravstvenih in tržnih tveganj ter 

nepričakovano visokih računov, in sicer z 

dodatnimi spodbudami za prožno 

upravljanje tveganj in instrumenti za 

stabilizacijo, ki bodo preprosto dostopni 

vsem kmetom; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1132 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP 21. vztraja, da mora prihodnja SKP 
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nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih 

in tržnih tveganj, in sicer z dodatnimi 

spodbudami za prožno upravljanje tveganj 

in instrumenti za stabilizacijo ob 

zagotavljanju širokega dostopa; 

nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih 

in tržnih tveganj, in sicer s proticikličnimi 

mehanizmi ter dodatnimi spodbudami za 

prožno upravljanje tveganj in instrumenti 

za stabilizacijo ob zagotavljanju širokega 

dostopa; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  1133 

Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP 

nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih 

in tržnih tveganj, in sicer z dodatnimi 

spodbudami za prožno upravljanje tveganj 

in instrumenti za stabilizacijo ob 

zagotavljanju širokega dostopa; 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP 

nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih, 

političnih (kot je ruska prepoved) in tržnih 

tveganj, in sicer z dodatnimi spodbudami 

za prožno upravljanje tveganj in 

instrumenti za stabilizacijo ob 

zagotavljanju širokega dostopa; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1134 

Matt Carthy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP 

nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih 

in tržnih tveganj, in sicer z dodatnimi 

spodbudami za prožno upravljanje tveganj 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP 

nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih tveganj, 

negativnih učinkov trgovinskih 

sporazumov ter zdravstvenih in tržnih 
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in instrumenti za stabilizacijo ob 

zagotavljanju širokega dostopa; 

tveganj, in sicer z dodatnimi spodbudami 

za prožno upravljanje tveganj in 

instrumenti za stabilizacijo ob 

zagotavljanju širokega dostopa; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1135 

Czesław Adam Siekierski 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP 

nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih 

in tržnih tveganj, in sicer z dodatnimi 

spodbudami za prožno upravljanje tveganj 

in instrumenti za stabilizacijo ob 

zagotavljanju širokega dostopa; 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP 

nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih 

in tržnih tveganj ter vpliva zunanjih 

okoliščin, in sicer z dodatnimi spodbudami 

za prožno upravljanje tveganj in 

instrumenti za stabilizacijo ob 

zagotavljanju širokega dostopa; 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  1136 

Momčil Nekov (Momchil Nekov), Jean-Paul Denanot, Ricardo Serrão Santos, Tibor 

Szanyi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP 

nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih 

in tržnih tveganj, in sicer z dodatnimi 

spodbudami za prožno upravljanje tveganj 

in instrumenti za stabilizacijo ob 

zagotavljanju širokega dostopa; 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP 

nujno zagotoviti učinkovitejšo, bolj 

pravočasno in pravičnejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih 

in tržnih tveganj, in sicer z dodatnimi 

spodbudami za prožno upravljanje tveganj 

in instrumenti za stabilizacijo ob 

zagotavljanju širokega dostopa; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  1137 

Albert Deß 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP 

nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih 

in tržnih tveganj, in sicer z dodatnimi 

spodbudami za prožno upravljanje tveganj 

in instrumenti za stabilizacijo ob 

zagotavljanju širokega dostopa; 

21. potrjuje, da mora prihodnja SKP 

zagotoviti učinkovitejšo podporo kmetom 

pri spopadanju z nihanji cen in prihodkov 

zaradi podnebnih, zdravstvenih in tržnih 

tveganj, in sicer z dodatnimi spodbudami 

za prožno upravljanje tveganj in 

instrumenti za stabilizacijo ob 

zagotavljanju širokega dostopa; 

financiranje mora biti neobvezno; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  1138 

Jørn Dohrmann 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP 

nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih 

in tržnih tveganj, in sicer z dodatnimi 

spodbudami za prožno upravljanje tveganj 

in instrumenti za stabilizacijo ob 

zagotavljanju širokega dostopa; 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP 

nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih 

in tržnih tveganj, in sicer z dodatnimi 

spodbudami za prožno upravljanje tveganj 

in instrumenti za stabilizacijo, ki bodo 

prostovoljni ukrepi v drugem stebru; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1139 

Norbert Erdős, Marijana Petir, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Daniel Buda, 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 
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Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP 

nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih 

in tržnih tveganj, in sicer z dodatnimi 

spodbudami za prožno upravljanje tveganj 

in instrumenti za stabilizacijo ob 

zagotavljanju širokega dostopa; 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP 

nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih 

in tržnih tveganj, in sicer z dodatnimi 

spodbudami za prožno upravljanje tveganj 

in instrumenti za stabilizacijo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1140 

Othmar Karas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP 

nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih 

in tržnih tveganj, in sicer z dodatnimi 

spodbudami za prožno upravljanje tveganj 

in instrumenti za stabilizacijo ob 

zagotavljanju širokega dostopa; 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP 

nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih 

in tržnih tveganj, in sicer z dodatnimi 

spodbudami v okviru obstoječih možnosti 

za uporabo prožnega upravljanja tveganj 

in instrumenti za stabilizacijo ob 

zagotavljanju širokega dostopa; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1141 

Jean Arthuis 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP 21. vztraja, da mora prihodnja SKP 
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nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih 

in tržnih tveganj, in sicer z dodatnimi 

spodbudami za prožno upravljanje tveganj 

in instrumenti za stabilizacijo ob 

zagotavljanju širokega dostopa; 

nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih 

in tržnih tveganj, in sicer z dodatnimi 

spodbudami za prožno upravljanje tveganj 

in instrumenti za stabilizacijo, kot so 

vzpostavitev evropskega sklada za 

kmetijsko zavarovanje, ki bi se lahko 

uporabil v času krize za zmanjšanje 

obsega proizvodnje, da bi zagotovili 

zvišanje ali stabilnost cen za surovine, 

proizvedene v Evropi. To orodje, ki je bilo 

uspešno v času mlečne krize, je treba 

institucionalizirati in posplošiti, da bo po 

potrebi široko dostopno; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  1142 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP 

nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih 

in tržnih tveganj, in sicer z dodatnimi 

spodbudami za prožno upravljanje tveganj 

in instrumenti za stabilizacijo ob 

zagotavljanju širokega dostopa; 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP 

nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih 

in tržnih tveganj, in sicer z dodatnimi 

spodbudami za prožno upravljanje tveganj 

ob zagotavljanju širokega dostopa ter 

ukrepi za odvračanje od rasti proizvodnje 

nad evropskim povprečjem; tisti, čigar 

proizvodnja bi presegla to raven, bi plačal 

ali pa bi mu znižali pomoč za 

premagovanje krize; zavrača zamisel o 

zavarovanju za boj proti nestanovitnosti 

trgov; 

Or. es 
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Predlog spremembe  1143 

Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Jean-Paul Denanot, 

Marc Tarabella 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP 

nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih 

in tržnih tveganj, in sicer z dodatnimi 

spodbudami za prožno upravljanje tveganj 

in instrumenti za stabilizacijo ob 

zagotavljanju širokega dostopa; 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP 

nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo 

kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 

prihodkov zaradi podnebnih, 

javnozdravstvenih in tržnih tveganj, in 

sicer z dodatnimi spodbudami za prožno 

upravljanje tveganj in instrumenti za 

stabilizacijo ob zagotavljanju širokega 

dostopa; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1144 

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paolo De Castro, Karin Kadenbach, 

Ricardo Serrão Santos, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Michela Giuffrida, Marc 

Tarabella, Nicola Caputo, Jean-Paul Denanot, Tibor Szanyi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21a. opominja Komisijo, da strategije 

upravljanja tveganja, ki temeljijo samo na 

sistemih zavarovanja in orodjih za 

stabilizacijo prihodkov, niso dovolj 

učinkovite, ko so nihanja cen velika v 

primerjavi z ravnmi proizvodnih stroškov, 

kar velja za kmetijske trge; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1145 

Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Pavel Telička 

 

Predlog resolucije 
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Odstavek 21 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21a. verjame v koristnost diverzifikacije 

tveganja in razvoja drugih instrumentov, 

kot so sistemi zavarovanja in terminski 

trgi; poudarja, da je treba bistveno 

prenoviti in poenostaviti krizne 

mehanizme, da bi upoštevali različne vrste 

kriz: 

 – sezonske krize, na primer za sveže sadje 

in zelenjavo konec sezone, 

 – tržne krize, na primer pretekla velika 

nihanja cen mleka, 

 – katastrofalne krize, kot so naravne 

nesreče, 

 – politične krize, kot je ruska prepoved, za 

katere so potrebni različni instrumenti, 

prilagojeni njihovim posebnostim; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1146 

Sofia Ribeiro 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21a. meni, da je treba opredelitev izraza 

kriza in posredovanje Komisije prilagoditi 

najbolj oddaljenim regijam, glede na 

velikost trga, odvisnost od nekaterih 

gospodarskih dejavnosti in manj možnosti 

za diverzifikacijo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1147 

Marc Tarabella, Jean-Paul Denanot 

 

Predlog resolucije 
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Odstavek 21 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21a. poziva Komisijo, naj spodbuja 

ponovno reguliranje proizvodnje ter 

boljšo usklajenost med ponudbo in 

povpraševanjem, in sicer z javnimi in 

zasebnimi upravljavskimi instrumenti in 

ukrepi, da se preprečijo pomanjkanje in 

presežki, stabilizirajo cene v kmetijstvu na 

zadovoljivi ravni in prepreči nepoštena 

trgovinska praksa; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  1148 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21a. meni, da bi se morala biti SKP v 

primerih, ko orodja za upravljanje 

tveganja ne zadoščajo za obvladovanje 

velikih motenj na trgu, sposobna bolje, 

učinkoviteje in hitreje odzivati na tržne 

krize z evropskimi ukrepi za krizno 

upravljanje, namenjenimi ponovni 

vzpostavitvi uravnoteženih tržnih pogojev, 

kot je bila shema zmanjšanja proizvodnje 

mleka iz leta 2015; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1149 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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 21a. opozarja Komisijo, da, kar zadeva 

upravljanje tveganj, pomoč za 

zavarovalne sheme in orodja za 

stabilizacijo dohodka ni učinkovita, razen 

če so nihanja cen redna in blizu ravni 

proizvodnih stroškov, kar pri kmetijskih 

trgih žal ni pogosto; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  1150 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Francis Zammit Dimech, 

Sofia Ribeiro, Marijana Petir 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21a. poziva k večji podpori za pridelavo 

stročnic v EU in uvedbi posebne pomoči 

za ekstenzivne rejce ovc in koz, ob 

upoštevanju pozitivnega vpliva teh 

sektorjev na okolje in potrebe po 

zmanjšanju odvisnosti EU od uvoza 

beljakovin za krmo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1151 

Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21a. pozivak večji podpori za pridelavo 

stročnic v EU in uvedbi posebne pomoči 

za ekstenzivne rejce ovc in koz, ob 

upoštevanju pozitivnega vpliva teh 

sektorjev na okolje in potrebi po 

zmanjšanju odvisnosti EU od uvoza 

beljakovin za krmo; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  1152 

Thomas Waitz 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21a. kritizira orodja za upravljanje 

tveganja, ki temeljijo na javnih sredstvih, 

s katerimi se plačujejo sistemi 

zavarovanja, saj se pojavljajo vse večji 

dvomi glede učinkovitosti take porabe 

javnega denarja, v okviru katere so 

sredstva preusmerjena od drugih ključnih 

programov za razvoj podeželja v času vse 

večjega pritiska na ta proračun; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1153 

Miguel Viegas, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Pierre Vieu 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21a. se zavzema za uvedbo javnih 

zavarovanj za zaščito kmetov pred 

podnebnimi in okoljskimi tveganji ter 

zavrača vsakršno zavarovanje prihodkov 

po modelu zakona o kmetijstvu v ZDA; 

Or. pt 

 

Predlog spremembe  1154 

Nicola Caputo, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, 

Karin Kadenbach, Maria Noichl 

 

Predlog resolucije 
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Odstavek 21 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21a. poudarja, da bi bilo treba 

oblikovati SKP, usmerjeno v prihodnost, 

da bi se bolje reševala pomembna 

zdravstvena vprašanja, kot so 

protimikrobna odpornost, kakovost zraka 

in bolj zdrava prehrana; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1155 

Othmar Karas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21a. opozarja na dejstvo, da je tržna 

tveganja mogoče obvladovati tudi z 

izboljšanim dostopom do trga za kmetijske 

in živilske proizvode EU na izvoznih trgih; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1156 

Angélique Delahaye 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21a. poudarja, da je treba izboljšati 

odzivnost pri uporabi izrednih ukrepov ob 

motnjah na trgu iz členov od 219 do 222 

uredbe o skupni ureditvi trgov; 

Or. en 
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Predlog spremembe  1157 

Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Jean-Paul Denanot, 

Marc Tarabella 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21b. ugotavlja, da bi ti ukrepi morali 

biti uvedeni prej in tudi prej prinesti 

rezultate; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1158 

Sofia Ribeiro 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21b poziva Komisijo, naj v opazovalnco 

za trg mleka vključi samostojni oddelek za 

proučevanje cen v najbolj oddaljenih 

regijah, da bi se pravočasno odzvali na 

krizo v tem sektorju; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1159 

Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Pavel Telička 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21b. meni, da bi bilo treba z boljšo 

preglednostjo trgov in pogoji proste in 

pravične trgovine kmetom zagotoviti vsa 

potrebna orodja, da bi se odzvali na 

nihanja in znake na trgu; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  1160 

Thomas Waitz 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21b. ugotavlja, da so sheme vzajemnih 

skladov, ki zagotavljajo ravni proizvodnje, 

odvisne od uporabe integriranega varstva 

rastlin pred škodljivimi organizmi, začenši 

s kolobarjenjem, uspešne in koristne; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1161 

Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Jean-Paul Denanot, 

Marc Tarabella 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 c (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21c. ugotavlja, da je tržna tveganja 

mogoče obvladovati tudi z izboljšanim 

dostopom do trga za kmetijske in živilske 

proizvode EU na izvoznih trgih; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1162 

Jean Arthuis 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. vztraja, da je treba okrepiti položaj 22. poziva Komisijo, naj v zvezi s 
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proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano, 

zlasti tako, da se jim zagotovitvi pravični 

delež dodane vrednosti, ter s 

spodbujanjem medsektorskega 

sodelovanja, krepitvijo preglednosti trgov 

in preprečevanjem kriz; 

posebnostmi kmetijskega trga ter v skladu 

s cilji iz člena 39 PDEU in izjemo iz člena 

42 PDEU z jasnim pravnim okvirom 

ublaži učinke svoje politike konkurence z 

omogočanjem praks, sporazumov in 

dogovorov med proizvajalci v dobavni 

verigi, okvirom, ki bo okrepil položaj 

proizvajalcev v zgornjem delu verige, 

zlasti tako, da jim bo zagotovil pravični 

delež dodane vrednosti, spodbujal 

koncentracijo ponudbe v posameznih 

sektorjih, okrepil preglednost trgov in 

preprečil nastanek novih kriz; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  1163 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Anne Sander, 

Francis Zammit Dimech 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. vztraja, da je treba okrepiti položaj 

proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano, 

zlasti tako, da se jim zagotovitvi pravični 

delež dodane vrednosti, ter s 

spodbujanjem medsektorskega 

sodelovanja, krepitvijo preglednosti trgov 

in preprečevanjem kriz; 

22. vztraja, da je treba okrepiti položaj 

proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano, 

zlasti tako, da se jim zagotovi pravični 

delež dodane vrednosti;  

Or. en 

 

Predlog spremembe  1164 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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22. vztraja, da je treba okrepiti položaj 

proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano, 

zlasti tako, da se jim zagotovitvi pravični 

delež dodane vrednosti, ter s spodbujanjem 

medsektorskega sodelovanja, krepitvijo 

preglednosti trgov in preprečevanjem kriz; 

22. vztraja, da je treba okrepiti položaj 

proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano, 

zlasti tako, da se jim zagotovi pravični 

delež dodane vrednosti, ter s spodbujanjem 

medsektorskega sodelovanja, bojem proti 

nepoštenim trgovinskim praksam v verigi 

preskrbe s hrano vsaj s sprejetjem 

nezakonodajnega dokumenta EU ter 

spodbujanjem preglednosti na trgih in 

reševanjem kriz; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1165 

Bronis Ropė, Sandra Kalniete, Ivari Padar, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, 

Kaja Kallas, Tunne Kelam, Bogusław Liberadzki, Urmas Paet, Indrek Tarand, Yana 

Toom, Petras Auštrevičius 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. vztraja, da je treba okrepiti položaj 

proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano, 

zlasti tako, da se jim zagotovitvi pravični 

delež dodane vrednosti, ter s spodbujanjem 

medsektorskega sodelovanja, krepitvijo 

preglednosti trgov in preprečevanjem kriz; 

22. vztraja, da je treba okrepiti položaj 

proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano, 

zlasti tako, da se jim zagotovi pravični 

delež dodane vrednosti, ter s spodbujanjem 

medsektorskega sodelovanja, bojem proti 

nepoštenim trgovinskim praksam v verigi 

preskrbe s hrano vsaj s sprejetjem 

nezakonodajnega dokumenta EU ter 

spodbujanjem preglednosti na trgih in 

reševanjem kriz; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1166 

Thomas Waitz 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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22. vztraja, da je treba okrepiti položaj 

proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano, 

zlasti tako, da se jim zagotovitvi pravični 

delež dodane vrednosti, ter s spodbujanjem 

medsektorskega sodelovanja, krepitvijo 

preglednosti trgov in preprečevanjem kriz; 

22. vztraja, da je treba okrepiti položaj 

proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano, 

zlasti z okrepitvijo neposrednega trženja 

in sodelovanja v programih javnih naročil 

ter tako, da se jim zagotovi pravični delež 

dodane vrednosti; s spodbujanjem 

medsektorskega sodelovanja in bojem 

proti nepoštenim trgovinskim praksam v 

verigi preskrbe s hrano; poleg tega poziva 

k popolni preglednosti na trgih in 

preprečevanju kriz; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1167 

John Stuart Agnew 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. vztraja, da je treba okrepiti položaj 

proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano, 

zlasti tako, da se jim zagotovitvi pravični 

delež dodane vrednosti, ter s spodbujanjem 

medsektorskega sodelovanja, krepitvijo 

preglednosti trgov in preprečevanjem kriz; 

22. pozdravlja ukrepe, namenjene 

zmanjšanju operativnega tveganja za 

kmete z okrepitvijo položaja proizvajalcev 

v verigi preskrbe s hrano, zlasti s 

spodbujanjem diverzifikacije kmetij in 

integriranih verig preskrbe, uporabo 

tehnologije za prilagajanje proizvodnje 

povpraševanju potrošnikov ter s 

spodbujanjem medsektorskega 

sodelovanja, krepitvijo preglednosti trgov 

in preprečevanjem kriz; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1168 

Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Jean-Paul Denanot, 

Marc Tarabella, Karin Kadenbach 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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22. vztraja, da je treba okrepiti položaj 

proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano, 

zlasti tako, da se jim zagotovitvi pravični 

delež dodane vrednosti, ter s spodbujanjem 

medsektorskega sodelovanja, krepitvijo 

preglednosti trgov in preprečevanjem kriz; 

22. vztraja, da je treba okrepiti položaj 

proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano, 

zlasti tako, da se jim zagotovi pravični 

delež dodane vrednosti, ter s spodbujanjem 

medsektorskega sodelovanja, zagotovitvijo 

ustanavljanja in razvoja organizacij 

proizvajalcev, njihovih združenj ter 

medpanožnih organizacij, bojem proti 

nepoštenim in izkoriščevalskim 

trgovinskim praksam v verigi preskrbe s 

hrano ter krepitvijo preglednosti trgov in 

preprečevanjem kriz; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1169 

Beata Gosiewska 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. vztraja, da je treba okrepiti položaj 

proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano, 

zlasti tako, da se jim zagotovitvi pravični 

delež dodane vrednosti, ter s spodbujanjem 

medsektorskega sodelovanja, krepitvijo 

preglednosti trgov in preprečevanjem kriz; 

22. vztraja, da je treba okrepiti položaj 

proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano, 

zlasti tako, da se jim zagotovi pravični 

delež dodane vrednosti z uvedbo ustreznih 

instrumentov, tudi finančnih, s katerimi bi 

podprli oblikovanje in razvoj organov za 

spodbujanje sodelovanja med kmetijskimi 

proizvajalci, kot so organizacije 

kmetijskih proizvajalcev in skupine 

kmetov, ter tudi s spodbujanjem 

medsektorskega sodelovanja, krepitvijo 

preglednosti trgov in preprečevanjem kriz; 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  1170 

Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Kuźmiuk, Jarosław Kalinowski 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. vztraja, da je treba okrepiti položaj 

proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano, 

zlasti tako, da se jim zagotovitvi pravični 

delež dodane vrednosti, ter s spodbujanjem 

medsektorskega sodelovanja, krepitvijo 

preglednosti trgov in preprečevanjem kriz; 

22. vztraja, da je treba okrepiti položaj 

proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano, 

zlasti tako, da se jim zagotovi pravični 

delež dodane vrednosti z uvedbo ustreznih 

instrumentov, tudi finančnih, s katerimi bi 

podprli oblikovanje in razvoj organov za 

spodbujanje sodelovanja med kmetijskimi 

proizvajalci, kot so organizacije 

kmetijskih proizvajalcev in skupine 

kmetov, ter tudi s spodbujanjem 

medsektorskega sodelovanja, krepitvijo 

preglednosti trgov in preprečevanjem kriz; 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  1171 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. vztraja, da je treba okrepiti položaj 

proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano, 

zlasti tako, da se jim zagotovitvi pravični 

delež dodane vrednosti, ter s spodbujanjem 

medsektorskega sodelovanja, krepitvijo 

preglednosti trgov in preprečevanjem kriz; 

22. vztraja, da je treba okrepiti položaj 

proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano, 

zlasti tako, da se jim zagotovi pravični 

delež dodane vrednosti, ter s spodbujanjem 

sodelovanja, med drugim tudi 

medsektorskega, ustanavljanjem in 

razvojem organizacij proizvajalcev, 

združenj organizacij proizvajalcev in 

medpanožnih organizacij, preprečevanjem 

nepoštenih praks vzdolž proizvodne verige 

ter krepitvijo preglednosti trgov in 

preprečevanjem kriz; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  1172 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. vztraja, da je treba okrepiti položaj 

proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano, 

zlasti tako, da se jim zagotovitvi pravični 

delež dodane vrednosti, ter s spodbujanjem 

medsektorskega sodelovanja, krepitvijo 

preglednosti trgov in preprečevanjem kriz; 

22. vztraja, da je treba okrepiti položaj 

proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano z 

zagotavljanjem potrebnih finančnih 

sredstev in pravnega okvira za zajezitev 

nepoštenih trgovinskih praks, pa tudi za 

zagotavljanje pravičnega deleža dodane 

vrednosti proizvajalcem, spodbujanje 

medsektorskega sodelovanja, spremljanje 

politike varstva konkurence ter krepitev 
preglednosti trgov in preprečevanje kriz; 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  1173 

Luke Ming Flanagan 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. vztraja, da je treba okrepiti položaj 

proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano, 

zlasti tako, da se jim zagotovitvi pravični 

delež dodane vrednosti, ter s spodbujanjem 

medsektorskega sodelovanja, krepitvijo 

preglednosti trgov in preprečevanjem kriz; 

22. vztraja, da je treba okrepiti položaj 

primarnih proizvajalcev in kmetov v verigi 

preskrbe s hrano, zlasti tako, da se jim 

zagotovi ustrezna dejanska konkurenca v 

sektorjih proizvodnje, predelave in 

maloprodaje ter pravični delež dodane 

vrednosti, ter s spodbujanjem 

medsektorskega sodelovanja, krepitvijo 

preglednosti trgov in preprečevanjem kriz; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1174 

Laurenţiu Rebega 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. vztraja, da je treba okrepiti položaj 

proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano, 

22. vztraja, da je treba okrepiti položaj 

proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano, 
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zlasti tako, da se jim zagotovitvi pravični 

delež dodane vrednosti, ter s spodbujanjem 

medsektorskega sodelovanja, krepitvijo 

preglednosti trgov in preprečevanjem kriz; 

zlasti tako, da se jim zagotovi pravični 

delež dodane vrednosti, ter s spodbujanjem 

medsektorskega sodelovanja, 

ustanavljanjem in razvojem organizacij 

proizvajalcev, krepitvijo preglednosti trgov 

ter preprečevanjem kriz in nepoštenih 

praks v verigi preskrbe s hrano; 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  1175 

Francis Zammit Dimech, Herbert Dorfmann 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. vztraja, da je treba okrepiti položaj 

proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano, 

zlasti tako, da se jim zagotovitvi pravični 

delež dodane vrednosti, ter s spodbujanjem 

medsektorskega sodelovanja, krepitvijo 

preglednosti trgov in preprečevanjem kriz; 

22. vztraja, da je treba okrepiti položaj 

proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano, 

zlasti tako, da se jim zagotovi pravični 

delež dodane vrednosti, ter s spodbujanjem 

medsektorskega sodelovanja na način, ki 

bo zagotovil, da kmetje prejmejo pošteno 

in pravično plačilo za svoje pridelke, ter 
krepitvijo preglednosti trgov in 

preprečevanjem kriz; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1176 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. vztraja, da je treba okrepiti položaj 

proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano, 

zlasti tako, da se jim zagotovitvi pravični 
delež dodane vrednosti, ter s spodbujanjem 

medsektorskega sodelovanja, krepitvijo 

preglednosti trgov in preprečevanjem kriz; 

22. vztraja, da je treba okrepiti položaj 

proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano z 

zavezujočo zakonodajo, ki bi jim 

zagotovila pravičen delež dodane 

vrednosti, s katerim bi pokrili stroške 

proizvodnje in plačali delo, ter s 
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spodbujanjem medsektorskega 

sodelovanja, krepitvijo preglednosti trgov 

in preprečevanjem kriz; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  1177 

Fredrick Federley, Jan Huitema 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. vztraja, da je treba okrepiti položaj 

proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano, 

zlasti tako, da se jim zagotovitvi pravični 

delež dodane vrednosti, ter s spodbujanjem 

medsektorskega sodelovanja, krepitvijo 

preglednosti trgov in preprečevanjem kriz; 

22. vztraja, da je pomembno okrepiti 

položaj proizvajalcev v verigi preskrbe s 

hrano, zlasti s spodbujanjem 

medsektorskega sodelovanja in krepitvijo 

preglednosti trgov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1178 

Matt Carthy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. vztraja, da je treba okrepiti položaj 

proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano, 

zlasti tako, da se jim zagotovitvi pravični 

delež dodane vrednosti, ter s spodbujanjem 

medsektorskega sodelovanja, krepitvijo 

preglednosti trgov in preprečevanjem kriz; 

22. vztraja, da je treba okrepiti položaj 

proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano, 

zlasti tako, da se jim zagotovi pravični 

delež dodane vrednosti, ter s spodbujanjem 

medsektorskega sodelovanja in zadrug ter 

krepitvijo preglednosti trgov in 

preprečevanjem kriz; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1179 

Daniel Buda, Daciana Octavia Sârbu, Norbert Erdős, Maria Gabriela Zoană 
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Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. vztraja, da je treba okrepiti položaj 

proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano, 

zlasti tako, da se jim zagotovitvi pravični 

delež dodane vrednosti, ter s spodbujanjem 

medsektorskega sodelovanja, krepitvijo 

preglednosti trgov in preprečevanjem kriz; 

22. vztraja, da je treba okrepiti položaj 

proizvajalcev kot glavnih akterjev v verigi 

preskrbe s hrano, zlasti tako, da se jim 

zagotovi pravični delež dodane vrednosti, 

ter s spodbujanjem medsektorskega 

sodelovanja, krepitvijo preglednosti trgov 

in preprečevanjem kriz; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1180 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. vztraja, da je treba okrepiti položaj 

proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano, 

zlasti tako, da se jim zagotovitvi pravični 

delež dodane vrednosti, ter s spodbujanjem 

medsektorskega sodelovanja, krepitvijo 

preglednosti trgov in preprečevanjem kriz; 

22. vztraja, da je treba podpreti položaj 

proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano, 

zlasti tako, da se jim zagotovi pravični 

delež dodane vrednosti, ter s spodbujanjem 

medsektorskega sodelovanja, krepitvijo 

preglednosti trgov in preprečevanjem kriz; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  1181 

Norbert Erdős, Marijana Petir, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Daniel Buda, 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. vztraja, da je treba okrepiti položaj 

proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano, 

zlasti tako, da se jim zagotovitvi pravični 

delež dodane vrednosti, ter s spodbujanjem 

22. vztraja, da je treba okrepiti položaj 

proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano, 

zlasti tako, da se jim zagotovi pravični 

delež dodane vrednosti, ter s spodbujanjem 
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medsektorskega sodelovanja, krepitvijo 

preglednosti trgov in preprečevanjem kriz; 

medsektorskega sodelovanja, krepitvijo 

preglednosti trgov in preprečevanjem kriz 

ter z dodatno pojasnitvijo pravnega 

razmerja med določbami o skupni ureditvi 

trga (SUT) in pravili konkurence EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1182 

Othmar Karas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. vztraja, da je treba okrepiti položaj 

proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano, 

zlasti tako, da se jim zagotovitvi pravični 

delež dodane vrednosti, ter s spodbujanjem 

medsektorskega sodelovanja, krepitvijo 

preglednosti trgov in preprečevanjem kriz; 

22. vztraja, da je treba okrepiti položaj 

proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano, 

zlasti tako, da se jim zagotovi pravični 

delež dodane vrednosti, ter s spodbujanjem 

medsektorskega sodelovanja, krepitvijo 

preglednosti trgov in preprečevanjem kriz, 

v skladu s priporočilom projektne skupine 

za kmetijske trge s posebnim poudarkom 

na boju proti nepoštenim trgovinskim 

praksam v celotni verigi preskrbe s hrano; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1183 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Nuno Melo, Norbert Erdős, Daniel Buda, 

Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Vladimir Uručev (Vladimir 

Urutchev), Marijana Petir, Alberto Cirio, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 22a. meni, da so se ukrepi za 

upravljanje preskrbe za sire in šunko z 

zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno 

geografsko označbo ali za vino izkazali za 

učinkovite pri izboljšanju trajnosti, 

konkurenčnosti in kakovosti ciljnih 



 

AM\1148818SL.docx 31/96 PE619.299v01-00 

 SL 

proizvodov ter bi jih bilo zato treba 

ohraniti in, če je ustrezno, razširiti na vse 

proizvode z označbo kakovosti v skladu s 

cilji SKP; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1184 

Angélique Delahaye 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 22a. poudarja, kako pomemben je 

model medpanožnih organizacij za 

oblikovanje dobavnih verig, in opozarja, 

da jim je treba omogočiti sprejemanje 

ukrepov za preprečevanje nepoštenih 

trgovinskih praks in zagotavljanje 

pravičnega plačila za izvajalce ter zaščito 

slovesa visokokakovostnih proizvodov; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  1185 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Paolo De Castro 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 22a. poudarja, kako pomembna je vloga 

medpanožnih organizacij za proizvajalce, 

ki se soočajo s pojavom prilaščanja 

dodane vrednosti visokokakovostnih 

proizvodov s strani preostale verige, saj 

lahko zvišajo raven cen in hkrati ohranijo 

sloves proizvodov; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  1186 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 22a. poudarja, da so bile z uredbo 

omnibus uvedene nove možnosti za kmete, 

da izboljšajo svojo pogajalsko moč v verigi 

preskrbe s hrano; meni, da so te določbe 

ključne v okviru prihodnje SKP in da bi 

jih bilo treba dodatno izboljšati; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1187 

Bas Belder 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 22a. poziva Komisijo, naj dodatno 

pojasni in po potrebi posodobi pravila za 

organizacije proizvajalcev in medpanožne 

organizacije, zlasti v zvezi s politiko 

konkurence, ob upoštevanju ukrepov in 

sporazumov medpanožnih organizacij, da 

bi se zadostilo družbenim zahtevam; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1188 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 22a poudarja, da je treba določiti 

usklajene minimalne predpise za 

preprečevanje širjenja nedovoljenih 
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poslovnih praks ter spodbujanjati 

ustanavljanje in razvoj organizacij 

proizvajalcev, združenj proizvajalcev in 

medpanožnih organizacij; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  1189 

Daniel Buda, Norbert Erdős, Maria Gabriela Zoană, Daciana Octavia Sârbu 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 22a. poziva k okrepljeni podpori in 

spodbujanju lokalnih trgov in kratkih 

verig preskrbe s hrano; poudarja potrebo 

po razvoju lokalnih storitev, povezanih s 

kratkimi verigami preskrbe; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1190 

Angélique Delahaye 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 22a. meni, da mora SKP vključevati 

ambiciozno evropsko strategijo za zeleno 

energijo, ki bo spodbujala visoko 

trajnostna biogoriva na podlagi 

soproizvodnje rastlinskih beljakovin; 

meni, da je to lahko dopolnilni instrument 

za stabilizacijo dohodka kmetov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1191 

Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu 
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Predlog resolucije 

Odstavek 22 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 22a. se zavzema za uvedbo 

mehanizmov, ki bodo zagotavljali 

pravično porazdelitev dodane vrednosti 

med proizvodnjo in distribucijo, ne da bi 

to pomenilo breme za potrošnike; 

Or. pt 

 

Predlog spremembe  1192 

Miguel Viegas, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Pierre Vieu 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 22b. poudarja, da so potrebni javni 

mehanizmi za regulacijo proizvodnje in 

trgov, da bi zagotovili pravične cene v 

proizvodnji, da bi kmetom omogočili 

stabilne cene ter stabilne in pravične 

dohodke ter da bi zagotovili pravico do 

proizvodnje v vsaki državi; 

Or. pt 

 

Predlog spremembe  1193 

Michel Dantin, Francis Zammit Dimech, Anne Sander, Vladimir Uručev (Vladimir 

Urutchev), Sofia Ribeiro, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Norbert Erdős, 

Daniel Buda, Czesław Adam Siekierski, Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, 

Esther Herranz García 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 22b. poudarja, da bi bilo treba v skladu 

z določbami iz uredbe omnibus za 

ponovno uravnoteženje pogajalske moči v 
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verigi preskrbe s hrano, kmete dodatno 

spodbuditi, naj se organizirajo in 

uporabijo te nove možnosti povezovanja, 

ki jih omogočajo organizacije kmetov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1194 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Anne Sander, 

Francis Zammit Dimech 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 c (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 22c. poudarja, da bi prihodnja SKP 

morala spodbujati tudi razvoj 

gospodarskih organizacij v kmetijskem 

sektorju ter vertikalno in horizontalno 

sodelovanje in še naprej krepiti 

preglednost na trgih in instrumente za 

preprečevanje kriz; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1195 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Marijana Petir, Norbert Erdős, Daniel Buda, Angélique 

Delahaye, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Alberto Cirio, 

Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Tom Vandenkendelaere, Anne Sander, Francis 

Zammit Dimech 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 d (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 22d. meni, da bi bilo treba glede na 

spoznanja o delovanju različnih 

opazovalnic za evropske trge (mleko, 

meso, sladkor in poljščine) te instrumente 

razširiti na sektorje, ki še niso vključeni, 
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in jih nadalje razvijati, da bi lahko 

udeležencem na trgu zagotovili zanesljive 

podatke in napovedi za zgodnje 

opozarjanje v primeru motenj na trgu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1196 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Daniel Buda, Nuno Melo, Angélique Delahaye, Ramón Luis 

Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, Vladimir Uručev (Vladimir 

Urutchev), Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 e (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 22e. poudarja, da zgodovinski 

instrumenti SKP za upravljanje trga 

(javna intervencija in zasebno 

skladiščenje) niso več dovolj učinkoviti v 

razmerah svetovnega gospodarstva; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1197 

Tom Vandenkendelaere 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. poziva Komisijo, naj zlasti v 

sektorju mleka in mlečnih izdelkov 
omogoči in dejansko spodbuja 

instrumente za aktivno krizno upravljanje, 

kot so prostovoljni sektorski sporazumi za 

upravljanje ponudbe z vidika količine med 

proizvajalci, organizacijami proizvajalcev 

in predelovalci, ter naj preuči možnost 

razširitve teh instrumentov na druge 

sektorje; 

23. poudarja, da so zgodovinski 

instrumenti SKP za upravljanje trga, tj. 

javna intervencija in zasebno 

skladiščenje, manj in nezadostno 

učinkoviti v razmerah svetovnega 

gospodarstva; poziva Komisijo, naj 

omogoči in da prednost uporabi 

učinkovitejših instrumentov za aktivno 

krizno upravljanje brez pogoja, da je treba 

najprej uporabiti javno intervencijo in 

zasebno skladiščenje, kot so prostovoljne 
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sheme zmanjšanja za upravljanje ponudbe 

z vidika količine med proizvajalci, 

organizacijami proizvajalcev in 

predelovalci, ter naj preuči možnost 

razširitve teh instrumentov na druge 

sektorje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1198 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Daniel Buda, Nuno Melo, Angélique Delahaye, Ramón Luis 

Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, Vladimir Uručev (Vladimir 

Urutchev), Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. poziva Komisijo, naj zlasti v 

sektorju mleka in mlečnih izdelkov 

omogoči in dejansko spodbuja instrumente 

za aktivno krizno upravljanje, kot so 

prostovoljni sektorski sporazumi za 

upravljanje ponudbe z vidika količine med 

proizvajalci, organizacijami proizvajalcev 

in predelovalci, ter naj preuči možnost 

razširitve teh instrumentov na druge 

sektorje; 

23. poziva Komisijo, naj ob 

upoštevanju spoznanj iz zadnjih tržnih 

kriz, zlasti v sektorju mleka in mlečnih 

izdelkov omogoči in dejansko spodbuja 

dopolnilno rabo inovativnih tržnih 

instrumentov ter instrumentov za aktivno 

krizno upravljanje, kot so prostovoljni 

sektorski sporazumi za upravljanje in, če je 

ustrezno, zmanjšanje ponudbe z vidika 

količine med proizvajalci, organizacijami 

proizvajalcev, združenji kmetov in 

predelovalci, ter naj preuči možnost 

razširitve teh instrumentov na druge 

sektorje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1199 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. poziva Komisijo, naj zlasti v 

sektorju mleka in mlečnih izdelkov 

omogoči in dejansko spodbuja instrumente 

za aktivno krizno upravljanje, kot so 

prostovoljni sektorski sporazumi za 

upravljanje ponudbe z vidika količine med 

proizvajalci, organizacijami proizvajalcev 

in predelovalci, ter naj preuči možnost 

razširitve teh instrumentov na druge 

sektorje; 

23. poziva Komisijo, naj zlasti v 

sektorju mleka in mlečnih izdelkov 

omogoči in dejansko spodbuja instrumente 

za aktivno krizno upravljanje, kot je 

uravnavanje proizvodnje, ter razširi 

uporabo teh instrumentov na druge 

sektorje; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  1200 

Jens Rohde, Jan Huitema 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. poziva Komisijo, naj zlasti v 

sektorju mleka in mlečnih izdelkov 

omogoči in dejansko spodbuja instrumente 

za aktivno krizno upravljanje, kot so 

prostovoljni sektorski sporazumi za 

upravljanje ponudbe z vidika količine med 

proizvajalci, organizacijami proizvajalcev 

in predelovalci, ter naj preuči možnost 

razširitve teh instrumentov na druge 

sektorje; 

23. poziva Komisijo, naj zlasti v 

sektorju mleka in mlečnih izdelkov 

omogoči in dejansko spodbuja instrumente 

za aktivno krizno upravljanje ter naj preuči 

možnost razširitve teh instrumentov na 

druge sektorje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1201 

Thomas Waitz 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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23. poziva Komisijo, naj zlasti v 

sektorju mleka in mlečnih izdelkov 

omogoči in dejansko spodbuja instrumente 

za aktivno krizno upravljanje, kot so 

prostovoljni sektorski sporazumi za 

upravljanje ponudbe z vidika količine med 

proizvajalci, organizacijami proizvajalcev 

in predelovalci, ter naj preuči možnost 

razširitve teh instrumentov na druge 

sektorje; 

23. poziva Komisijo, naj zlasti v 

sektorju mleka in mlečnih izdelkov 

omogoči in dejansko spodbuja instrumente 

za aktivno krizno upravljanje, kot so 

prostovoljni sektorski sporazumi za 

upravljanje ponudbe z vidika količine med 

proizvajalci, organizacijami proizvajalcev 

in predelovalci, javno financirani, aktivni 

in prilagodljivi instrumenti za upravljanje 

preskrbe za preprečevanje in reševanje 

kriz ter omejevanje proizvodnje (in naložb, 

namenjenih povečevanju proizvodnje), da 

bi bila bolj usklajena s povpraševanjem v 

EU, in naj preuči možnost razširitve teh 

instrumentov na druge sektorje po oceni 

družbeno-ekonomskih učinkov teh 

ukrepov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1202 

Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos, Paolo De Castro 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. poziva Komisijo, naj zlasti v 

sektorju mleka in mlečnih izdelkov 

omogoči in dejansko spodbuja instrumente 

za aktivno krizno upravljanje, kot so 

prostovoljni sektorski sporazumi za 

upravljanje ponudbe z vidika količine med 

proizvajalci, organizacijami proizvajalcev 

in predelovalci, ter naj preuči možnost 

razširitve teh instrumentov na druge 

sektorje; 

23. poziva Komisijo, naj zlasti v 

sektorjih mleka in mlečnih izdelkov, 

oljčnega olja ter sadja in zelenjave 
omogoči in dejansko spodbuja instrumente 

za aktivno krizno upravljanje, kot so 

sektorski sporazumi za upravljanje 

ponudbe z vidika količine med 

proizvajalci, organizacijami proizvajalcev 

in predelovalci, in sicer prek medpanožnih 

organizacij, katerih dogovori se morajo z 

razširitvijo predpisov obvezno uporabljati 

za vse subjekte v verigi ter naj preuči 

možnost razširitve teh instrumentov na 

druge sektorje; 

Or. es 
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Predlog spremembe  1203 

Maria Noichl, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Karin Kadenbach 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. poziva Komisijo, naj zlasti v 

sektorju mleka in mlečnih izdelkov 

omogoči in dejansko spodbuja instrumente 

za aktivno krizno upravljanje, kot so 

prostovoljni sektorski sporazumi za 

upravljanje ponudbe z vidika količine med 

proizvajalci, organizacijami proizvajalcev 

in predelovalci, ter naj preuči možnost 

razširitve teh instrumentov na druge 

sektorje; 

23. poziva Komisijo, naj zlasti v 

sektorju mleka in mlečnih izdelkov 

omogoči in dejansko spodbuja instrumente 

za aktivno krizno upravljanje, kot so 

obvezni sektorski sporazumi za upravljanje 

ponudbe z vidika količine med 

proizvajalci, organizacijami proizvajalcev 

in predelovalci, kot je na primer program 

zmanjševanja proizvodnje mleka v EU, ter 

naj preuči možnost razširitve teh 

instrumentov na druge sektorje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1204 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. poziva Komisijo, naj zlasti v 

sektorju mleka in mlečnih izdelkov 

omogoči in dejansko spodbuja instrumente 

za aktivno krizno upravljanje, kot so 

prostovoljni sektorski sporazumi za 

upravljanje ponudbe z vidika količine med 

proizvajalci, organizacijami proizvajalcev 

in predelovalci, ter naj preuči možnost 

razširitve teh instrumentov na druge 

sektorje; 

23. poziva Komisijo, naj zlasti v 

sektorju mleka in mlečnih izdelkov 

omogoči in dejansko spodbuja instrumente 

za aktivno krizno upravljanje, kot so 

prostovoljni sektorski sporazumi za 

upravljanje ponudbe z vidika količine med 

proizvajalci, organizacijami proizvajalcev 

in predelovalci, ter naj preuči možnost 

razširitve teh instrumentov in 

pogodbenega urejanja na druge sektorje; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  1205 

Momčil Nekov (Momchil Nekov), Jean-Paul Denanot, Tibor Szanyi 
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Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. poziva Komisijo, naj zlasti v 

sektorju mleka in mlečnih izdelkov 

omogoči in dejansko spodbuja instrumente 

za aktivno krizno upravljanje, kot so 

prostovoljni sektorski sporazumi za 

upravljanje ponudbe z vidika količine med 

proizvajalci, organizacijami proizvajalcev 

in predelovalci, ter naj preuči možnost 

razširitve teh instrumentov na druge 

sektorje; 

23. poziva Komisijo, naj zlasti v 

sektorju mleka in mlečnih izdelkov ter 

sektorjih sadja in zelenjave omogoči in 

dejansko spodbuja instrumente za aktivno 

krizno upravljanje, kot so prostovoljni 

sektorski sporazumi za upravljanje 

ponudbe z vidika količine med 

proizvajalci, organizacijami proizvajalcev 

in predelovalci, ter naj preuči možnost 

razširitve teh instrumentov na druge 

sektorje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1206 

Othmar Karas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. poziva Komisijo, naj zlasti v 

sektorju mleka in mlečnih izdelkov 

omogoči in dejansko spodbuja instrumente 

za aktivno krizno upravljanje, kot so 

prostovoljni sektorski sporazumi za 

upravljanje ponudbe z vidika količine med 

proizvajalci, organizacijami proizvajalcev 

in predelovalci, ter naj preuči možnost 

razširitve teh instrumentov na druge 

sektorje; 

23. poziva Komisijo, naj na primer v 

sektorju mleka in mlečnih izdelkov 

omogoči in dejansko spodbuja instrumente 

za aktivno krizno upravljanje, kot so 

prostovoljni sektorski sporazumi za 

upravljanje ponudbe z vidika količine med 

proizvajalci, organizacijami proizvajalcev 

in predelovalci, ter naj preuči možnost 

razširitve teh instrumentov na druge 

sektorje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1207 

Bronis Ropė, Sandra Kalniete, Ivari Padar, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, 

Kaja Kallas, Tunne Kelam, Bogusław Liberadzki, Urmas Paet, Indrek Tarand, Yana 

Toom, Petras Auštrevičius 
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Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. poziva Komisijo, naj zlasti v 

sektorju mleka in mlečnih izdelkov 

omogoči in dejansko spodbuja 

instrumente za aktivno krizno upravljanje, 

kot so prostovoljni sektorski sporazumi za 

upravljanje ponudbe z vidika količine med 

proizvajalci, organizacijami proizvajalcev 

in predelovalci, ter naj preuči možnost 

razširitve teh instrumentov na druge 

sektorje; 

23. poudarja pomembnost nove uredbe 

omnibus za spodbujanje instrumentov za 

aktivno krizno upravljanje, kot so 

prostovoljni sektorski sporazumi za 

upravljanje ponudbe z vidika količine med 

proizvajalci, organizacijami proizvajalcev 

in predelovalci, ter preučitev možnosti 

razširitve teh instrumentov na druge 

sektorje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1208 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. poziva Komisijo, naj zlasti v 

sektorju mleka in mlečnih izdelkov 

omogoči in dejansko spodbuja 

instrumente za aktivno krizno upravljanje, 

kot so prostovoljni sektorski sporazumi za 

upravljanje ponudbe z vidika količine med 

proizvajalci, organizacijami proizvajalcev 

in predelovalci, ter naj preuči možnost 

razširitve teh instrumentov na druge 

sektorje; 

23. poudarja pomembnost nove uredbe 

omnibus za spodbujanje instrumentov za 

aktivno krizno upravljanje, kot so 

prostovoljni sektorski sporazumi za 

upravljanje ponudbe z vidika količine med 

proizvajalci, organizacijami proizvajalcev 

in predelovalci, ter preučitev možnosti 

razširitve teh instrumentov na druge 

sektorje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1209 

Matt Carthy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. poziva Komisijo, naj zlasti v 

sektorju mleka in mlečnih izdelkov 

omogoči in dejansko spodbuja instrumente 

za aktivno krizno upravljanje, kot so 

prostovoljni sektorski sporazumi za 

upravljanje ponudbe z vidika količine med 

proizvajalci, organizacijami proizvajalcev 

in predelovalci, ter naj preuči možnost 

razširitve teh instrumentov na druge 

sektorje; 

23. poziva Komisijo, naj zlasti v 

sektorju mleka in mlečnih izdelkov 

predvidi stalne instrumente za krizno 

upravljanje, kot so sektorski sporazumi za 

upravljanje ponudbe z vidika količine med 

proizvajalci, organizacijami proizvajalcev 

in predelovalci, ter naj razvije strategijo za 

razširitev teh instrumentov na druge 

sektorje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1210 

Ricardo Serrão Santos, Paolo De Castro 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 23a. poziva Evropsko komisijo, naj 

glede na nedavne izkušnje s trgom mleka 

pripravi učinkovite ukrepe za regulacijo 

ponudbe na notranjem trgu v času krize, 

ki bodo imeli podoben učinek kot kvote v 

mlečnem sektorju, in mehanizem za hitro 

odzivanje, ki bo kmetom zagotavljal 

nadomestilo za cene, kadar se bodo te 

znižale pod določeno raven; ti ukrepi 

morajo biti usklajeni s ciljem ohranjanja 

ozemeljskega ravnovesja ter morajo 

prispevati k ohranjanju in sposobnosti 

preživetja mlečnih kmetij na manj 

konkurenčnih območjih, ki so močno 

odvisna od proizvodnje mleka; 

Or. pt 

 

Predlog spremembe  1211 

Thomas Waitz 

v imenu skupine Verts/ALE 
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Predlog resolucije 

Odstavek 23 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 23a. pozdravlja delo, opravljeno v zvezi 

s trajnostno strategijo EU za beljakovine; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1212 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 23a. poziva tudi k javnim ukrepom za 

stabilizacijo trga, omejitev proizvodnje in 

rasti ali priotoka naložb v proizvodnjo ter 

k presoji družbeno-ekonomskih vplivov 

teh naložb; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  1213 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 23a. poziva Komisijo, naj spodbuja 

države članice k razvoju programov za 

izobraževanje o razpoložljivih orodjih za 

upravljanje tveganj, da bi se izboljšalo 

poznavanje različnih instrumentov med 

kmeti; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  1214 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 23a. meni, da bi morali biti glavni cilji 

takih pobud med drugim krepitev 

pogajalske moči kmetov v verigi preskrbe 

s hrano; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  1215 

Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins, Jens Gieseke, Reimer Böge, Ulrike Müller 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 23a. poziva Komisijo, naj bo zmožna 

sprejeti vseevropske ukrepe brez 

nadomestila za zmanjšanje proizvodnje v 

primeru izjemnih motenj na trgu mleka; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  1216 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Clara Eugenia Aguilera García, 

Paolo De Castro 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 23a. poziva Komisijo, naj pripravi 

celovit in dosleden pristop za hitrejše 

sprejemanje odločitev o uporabi sedanjih 

instrumentov za krizno upravljanje; 
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Or. fr 

 

Predlog spremembe  1217 

Thomas Waitz 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 23b. ugotavlja, da je treba vzpostaviti 

lokalne in regionalne trge za stročnice v 

vsej EU, izboljšati okoljsko učinkovitost z 

uporabo kolobarjenja in hkrati zmanjšati 

odvisnost od uvožene krme, gnojil in 

pesticidov ter povečati uspešnost in 

gospodarske spodbude za prehod na bolj 

trajnostne kmetijske prakse; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1218 

Othmar Karas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. poziva k poglobljenemu pregledu 

sedanjega mehanizma za krizno rezervo, da 

bi ustvarili neodvisni finančni instrument, 

izvzet iz proračunskega načela 

enoletnosti, in tako omogočili prenos 

proračunskih sredstev iz enega 

proračunskega leta v naslednje, s tem pa 

bi omogočili hitro in učinkovito odzivanje 

na krizne razmere, med drugim ko gre za 

zdravje živali in rastlin, vprašanja, 

povezana z boleznimi, in varnost hrane; 

24. poziva k poglobljenemu pregledu 

sedanjega mehanizma za krizno rezervo, da 

bi omogočili hitrejše in bolj učinkovito 

odzivanje na krizne razmere na 

kmetijskem trgu ter trgih živil in krme; 

Or. en 
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Predlog spremembe  1219 

Fredrick Federley, Jan Huitema 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. poziva k poglobljenemu pregledu 

sedanjega mehanizma za krizno rezervo, da 

bi ustvarili neodvisni finančni instrument, 

izvzet iz proračunskega načela 

enoletnosti, in tako omogočili prenos 

proračunskih sredstev iz enega 

proračunskega leta v naslednje, s tem pa 

bi omogočili hitro in učinkovito odzivanje 

na krizne razmere, med drugim ko gre za 

zdravje živali in rastlin, vprašanja, 

povezana z boleznimi, in varnost hrane; 

24. poziva k poglobljenemu pregledu 

sedanjega mehanizma za krizno rezervo, da 

bi ugotovili najboljši način za učinkovito 

odzivanje na krizne razmere, med drugim 

ko gre za zdravje živali in rastlin, 

vprašanja, povezana z boleznimi, in 

varnost hrane; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1220 

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paolo De Castro, Karin Kadenbach, 

Ricardo Serrão Santos, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Michela Giuffrida, Marc 

Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Nicola Caputo, Jean-Paul Denanot, Tibor Szanyi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. poziva k poglobljenemu pregledu 

sedanjega mehanizma za krizno rezervo, da 

bi ustvarili neodvisni finančni instrument, 

izvzet iz proračunskega načela enoletnosti, 

in tako omogočili prenos proračunskih 

sredstev iz enega proračunskega leta v 

naslednje, s tem pa bi omogočili hitro in 

učinkovito odzivanje na krizne razmere, 

med drugim ko gre za zdravje živali in 

rastlin, vprašanja, povezana z boleznimi, 

in varnost hrane; 

24. poziva k poglobljenemu pregledu 

sedanjega mehanizma za krizno rezervo, da 

bi ustvarili neodvisni finančni instrument, 

za katerega ne bo veljalo načelo 
enoletnosti proračuna, da bi omogočili 

prenos sredstev iz enega leta v naslednje, 

zlasti ko so tržne cene dovolj visoke, s tem 

pa pospešili odzivanje na krize in povečali 

njegovo učinkovitost, med drugim ko gre 

za zdravje živali in bolezni rastlin, ter 

varnost hrane in prehransko varnost; 

Or. en 
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Predlog spremembe  1221 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Tom 

Vandenkendelaere, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. poziva k poglobljenemu pregledu 

sedanjega mehanizma za krizno rezervo, da 

bi ustvarili neodvisni finančni instrument, 

izvzet iz proračunskega načela enoletnosti, 

in tako omogočili prenos proračunskih 

sredstev iz enega proračunskega leta v 

naslednje, s tem pa bi omogočili hitro in 

učinkovito odzivanje na krizne razmere, 

med drugim ko gre za zdravje živali in 

rastlin, vprašanja, povezana z boleznimi, in 

varnost hrane; 

24. poziva k poglobljenemu pregledu 

sedanjega mehanizma za krizno rezervo, da 

bi ustvarili delujoči in neodvisni sklad EU 

za krizo v kmetijstvu, izvzet iz 

proračunskega načela enoletnosti, in tako 

omogočili prenos proračunskih sredstev iz 

enega proračunskega leta v naslednje, s 

tem pa bi omogočili hitro in učinkovito 

preprečevanje kriznih razmer in odzivanje 

nanje, med drugim ko gre za zdravje živali 

in rastlin, vprašanja, povezana z boleznimi, 

in varnost hrane; vztraja, da bi bilo treba ta 

obnovljeni sklad EU za krizo v kmetijstvu 

uporabiti za dopolnitev evropskega sklopa 

orodij za obvladovanje tveganj po uredbi 

omnibus v primeru hude krize; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1222 

Marijana Petir 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. poziva k poglobljenemu pregledu 

sedanjega mehanizma za krizno rezervo, da 

bi ustvarili neodvisni finančni instrument, 

izvzet iz proračunskega načela enoletnosti, 

in tako omogočili prenos proračunskih 

sredstev iz enega proračunskega leta v 

naslednje, s tem pa bi omogočili hitro in 

učinkovito odzivanje na krizne razmere, 

med drugim ko gre za zdravje živali in 

24. poziva k poglobljenemu pregledu 

sedanjega mehanizma za krizno rezervo, da 

bi ustvarili neodvisni finančni instrument 

zunaj proračuna za kmetijstvo, izvzet iz 

proračunskega načela enoletnosti, in tako 

omogočili prenos proračunskih sredstev iz 

enega proračunskega leta v naslednje, s 

tem pa bi omogočili hitro in učinkovito 

odzivanje na krizne razmere, med drugim 



 

AM\1148818SL.docx 49/96 PE619.299v01-00 

 SL 

rastlin, vprašanja, povezana z boleznimi, in 

varnost hrane; 

ko gre za zdravje živali in rastlin, 

vprašanja, povezana z boleznimi, in 

varnost hrane, ter na razmere, ki sicer niso 

povezane s krizami v kmetijskem sektorju, 

vendar vplivajo na kmetijstvo; 

Or. hr 

 

Predlog spremembe  1223 

Nuno Melo 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. poziva k poglobljenemu pregledu 

sedanjega mehanizma za krizno rezervo, da 

bi ustvarili neodvisni finančni instrument, 

izvzet iz proračunskega načela enoletnosti, 

in tako omogočili prenos proračunskih 

sredstev iz enega proračunskega leta v 

naslednje, s tem pa bi omogočili hitro in 

učinkovito odzivanje na krizne razmere, 

med drugim ko gre za zdravje živali in 

rastlin, vprašanja, povezana z boleznimi, in 

varnost hrane; 

24. poziva k poglobljenemu pregledu 

sedanjega mehanizma za krizno rezervo, da 

bi ustvarili neodvisni finančni instrument, 

izvzet iz proračunskega načela enoletnosti, 

in tako omogočili prenos proračunskih 

sredstev iz enega proračunskega leta v 

naslednje, s tem pa bi omogočili hitro in 

učinkovito odzivanje na krizne razmere, 

kot je suša, ki je s poslabšanjem 

podnebnih sprememb prizadela predvsem 

južnoevropske države, med drugim ko gre 

za zdravje živali in rastlin, vprašanja, 

povezana z boleznimi, in varnost hrane; 

Or. pt 

 

Predlog spremembe  1224 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. poziva k poglobljenemu pregledu 

sedanjega mehanizma za krizno rezervo, da 

bi ustvarili neodvisni finančni instrument, 

izvzet iz proračunskega načela enoletnosti, 

in tako omogočili prenos proračunskih 

24. poziva k poglobljenemu pregledu 

sedanjega mehanizma za krizno rezervo, da 

bi ustvarili neodvisni finančni instrument, 

izvzet iz proračunskega načela enoletnosti, 

in tako omogočili prenos proračunskih 
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sredstev iz enega proračunskega leta v 

naslednje, s tem pa bi omogočili hitro in 

učinkovito odzivanje na krizne razmere, 

med drugim ko gre za zdravje živali in 

rastlin, vprašanja, povezana z boleznimi, in 

varnost hrane; 

sredstev iz enega proračunskega leta v 

naslednje, s tem pa bi omogočili hitro in 

učinkovito odzivanje na krizne razmere, 

med drugim ko gre za zdravje živali in 

rastlin, vprašanja, povezana z boleznimi, 

vključno s protimikrobno odpornostjo, in 

varnost hrane; 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  1225 

Thomas Waitz 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. poziva k poglobljenemu pregledu 

sedanjega mehanizma za krizno rezervo, da 

bi ustvarili neodvisni finančni instrument, 

izvzet iz proračunskega načela enoletnosti, 

in tako omogočili prenos proračunskih 

sredstev iz enega proračunskega leta v 

naslednje, s tem pa bi omogočili hitro in 

učinkovito odzivanje na krizne razmere, 

med drugim ko gre za zdravje živali in 

rastlin, vprašanja, povezana z boleznimi, 

in varnost hrane; 

24. poziva k poglobljenemu pregledu 

sedanjega mehanizma za krizno rezervo, da 

bi ustvarili neodvisni finančni instrument, 

izvzet iz proračunskega načela enoletnosti, 

in tako omogočili prenos proračunskih 

sredstev iz enega proračunskega leta v 

naslednje, s tem pa bi omogočili hitro in 

učinkovito odzivanje na krizne razmere, 

med drugim ko gre za dobrobit živali in 

zdravje ekosistemov, vprašanja, povezana z 

boleznimi, in varnost hrane; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1226 

Maria Gabriela Zoană 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 24a. poziva k nadomestitvi sedanjega 

sistema za izračun neposrednih plačil v 

prvem stebru, ki pogosto temelji na 

zgodovinskih pravicah, z enotno 
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vseevropsko metodo izračunavanja plačil, 

da bo sistem enostavnejši in preglednejši; 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  1227 

Norbert Erdős, Marijana Petir, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Daniel Buda, 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 24a. poziva k vzpostavitvi novega 

mehanizma, ki bo povsem neodvisen od 

neposrednih plačil in financiran 

predvsem iz neporabljenih rezerv 

postavke 2 proračuna EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1228 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

na splošno koristijo kmetijskemu sektorju 

EU in so potrebni za okrepitev položaja 

EU na svetovnem kmetijskem trgu, hkrati 

pa meni, da predstavljajo številne izzive, ki 

zahtevajo okrepljene zaščitne mehanizme, 

da bi zagotovili enake konkurenčne 

pogoje med kmeti v EU in drugod po 

svetu; 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

ne koristijo malim in srednjim kmetijam 

niti malim in srednjim podjetjem; 

trgovinski sporazumi imajo resne 

socialno-ekonomske posledice za malo in 

srednje kmetijstvo v EU in drugod po 

svetu, kjer evropski proizvodi, ki se 

izvažajo po nizkih cenah, uničujejo 

kmetijstvo, ki naj bi ga v Evropi načeloma 

podpirali, poleg tega pa se pri tem 

proizvajajo toplogredni plini in se 

razsipno ravna z energijo; pri zaščitnih 

mehanizmih je treba upoštevati stroške 

socialno, okoljsko in gospodarsko 
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trajnostne kmetijske proizvodnje, tako v 

EU kot v državah, kamor se proizvodi 

izvažajo; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  1229 

Luke Ming Flanagan 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

na splošno koristijo kmetijskemu sektorju 

EU in so potrebni za okrepitev položaja 

EU na svetovnem kmetijskem trgu, hkrati 

pa meni, da predstavljajo številne izzive, ki 

zahtevajo okrepljene zaščitne mehanizme, 
da bi zagotovili enake konkurenčne 

pogoje med kmeti v EU in drugod po 

svetu; 

25. priznava, da je trgovanje med 

narodi nedvomno koristno in potrebno, 

hkrati pa meni, da je kmetijski sektor 

preveč pomemben, da bi bil povsem 

izpostavljen prostemu trgu, zagotavljanje 

naše hrane pa je neločljiv del 

kompleksnega okvira proizvodnje hrane, 

upravljanja zemljišč, varstva okolja in 

zagotavljanja javnih dobrin ter družbenih 

potreb in ne more biti obravnavno samo z 

enega vidika proizvodnje blaga z 

najnižjimi možnimi stroški; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1230 

Matt Carthy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

na splošno koristijo kmetijskemu sektorju 

EU in so potrebni za okrepitev položaja 

EU na svetovnem kmetijskem trgu, hkrati 

pa meni, da predstavljajo številne izzive, ki 

zahtevajo okrepljene zaščitne mehanizme, 

da bi zagotovili enake konkurenčne 

pogoje med kmeti v EU in drugod po 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

na splošno lahko koristijo kmetijskemu 

sektorju EU, hkrati pa meni, da so 

destabilizacijski učinki povečanega uvoza, 

pogosto z nižjimi cenami in slabšo 

kakovostjo, pogosto večji od koristi, zato 

bi Komisija morala v vseh primerih 

najprej zaščititi evropske pridelovalce, 
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svetu; preden poskuša uvesti brezkompromisno 

agendo prostega trga; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1231 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

na splošno koristijo kmetijskemu sektorju 

EU in so potrebni za okrepitev položaja 

EU na svetovnem kmetijskem trgu, hkrati 

pa meni, da predstavljajo številne izzive, ki 

zahtevajo okrepljene zaščitne mehanizme, 

da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje 

med kmeti v EU in drugod po svetu; 

25. priznava, da učinki trgovinskih 

sporazumov EU na kmetijski sektor niso 

vedno pozitivni in da mora EU varovati 

evropsko proizvodnjo v zvezi s ponudbo na 

notranjem trgu ter krepiti svoj položaj na 
svetovnem kmetijskem trgu s 

prepoznavnostjo in trajnostjo proizvodov 

EU; poudarja, da taki sporazumi pogosto 

predstavljajo številne izzive, ki zahtevajo 

okrepljene zaščitne mehanizme, da bi 

zagotovili enake konkurenčne pogoje in 

spoštovanje vzajemnosti med kmeti v EU 

in drugod po svetu; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  1232 

Thomas Waitz 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

na splošno koristijo kmetijskemu sektorju 

EU in so potrebni za okrepitev položaja 

EU na svetovnem kmetijskem trgu, hkrati 

pa meni, da predstavljajo številne izzive, ki 

zahtevajo okrepljene zaščitne mehanizme, 

da bi zagotovili enake konkurenčne 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

lahko koristijo manjšim delom 

kmetijskega sektorja EU, zlasti 

agroživilstvu, hkrati pa meni, da imajo 

lahko hude socialno-ekonomske učinke 

na male in srednje kmetije v EU in drugod 

po svetu; 
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pogoje med kmeti v EU in drugod po 

svetu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1233 

Maria Noichl, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Marc Tarabella 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

na splošno koristijo kmetijskemu sektorju 

EU in so potrebni za okrepitev položaja 

EU na svetovnem kmetijskem trgu, hkrati 

pa meni, da predstavljajo številne izzive, ki 
zahtevajo okrepljene zaščitne mehanizme, 

da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje 

med kmeti v EU in drugod po svetu; 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

zahtevajo okrepljene zaščitne mehanizme 

na obeh straneh, da bi zagotovili enake 

konkurenčne pogoje med kmeti v EU in 

drugod po svetu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1234 

Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

na splošno koristijo kmetijskemu sektorju 

EU in so potrebni za okrepitev položaja 

EU na svetovnem kmetijskem trgu, hkrati 

pa meni, da predstavljajo številne izzive, ki 

zahtevajo okrepljene zaščitne mehanizme, 

da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje 

med kmeti v EU in drugod po svetu; 

25. priznava, da intenzivni model 

sedanje SKP, ki je usmerjen v izvoz, in 
sporazumi o prosti trgovini zmanjšujejo 

socialne, delavske in okoljske pravice, ki 

zahtevajo okrepljene zaščitne mehanizme, 

da bi zagotovili enake pogoje med kmeti v 

EU in drugod po svetu; 

Or. pt 
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Predlog spremembe  1235 

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paolo De Castro, Karin Kadenbach, 

Ricardo Serrão Santos, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Jean-Paul 

Denanot, Tibor Szanyi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

na splošno koristijo kmetijskemu sektorju 

EU in so potrebni za okrepitev položaja 

EU na svetovnem kmetijskem trgu, hkrati 

pa meni, da predstavljajo številne izzive, ki 

zahtevajo okrepljene zaščitne mehanizme, 

da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje 

med kmeti v EU in drugod po svetu; 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

na splošno koristijo nekaterim kmetijskim 

sektorjem in so potrebni za okrepitev 

položaja Unije na svetovnem kmetijskem 

trgu, hkrati pa meni, da predstavljajo 

številne težave, ki zahtevajo skladnost med 

trgovinsko politiko in nekaterimi cilji SKP 

glede prihodkov družinskih kmetij in 

prihodnosti nekaterih podeželskih 

območij, kar v praksi pomeni, da je treba 

vzpostaviti zaščitne mehanizme ali celo 

izključiti najbolj občutljive sektorje iz 

pogajanj in uporabiti načelo vzajemnosti v 

zvezi s proizvodnimi pogoji, da bi 

zagotovili enake konkurenčne pogoje med 

kmeti v EU in njihovimi tujimi 

konkurenti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1236 

Othmar Karas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

na splošno koristijo kmetijskemu sektorju 

EU in so potrebni za okrepitev položaja EU 

na svetovnem kmetijskem trgu, hkrati pa 

meni, da predstavljajo številne izzive, ki 

zahtevajo okrepljene zaščitne mehanizme, 

da bi zagotovili enake konkurenčne 

pogoje med kmeti v EU in drugod po 

svetu; 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

na splošno koristijo kmetijskemu sektorju 

EU in so potrebni za okrepitev položaja EU 

na svetovnem kmetijskem trgu, hkrati pa 

meni, da predstavljajo številne izzive, saj 

za kmete v EU in drugod po svetu veljajo 

neenaki pogoji, zlasti v zvezi z okoljskimi 

standardi, standardi dobrobiti živali in 

socialnimi standardi; meni, da je treba te 
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razlike bolj upoštevati pri sklepanju 

trgovinskih sporazumov in da ti ne bi 

smeli voditi v znižanje visokih evropskih 

standardov; poudarja, da so potrebni 

ustrezni mehanizmi za zaščito evropskega 

kmetijstva; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1237 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

na splošno koristijo kmetijskemu sektorju 

EU in so potrebni za okrepitev položaja EU 

na svetovnem kmetijskem trgu, hkrati pa 

meni, da predstavljajo številne izzive, ki 

zahtevajo okrepljene zaščitne mehanizme, 

da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje 

med kmeti v EU in drugod po svetu; 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

in prostotrgovinski sporazumi, ki so že 

podpisani ali pa o njih še potekajo 

pogajanja, na splošno koristijo 

kmetijskemu sektorju EU in so potrebni za 

okrepitev položaja EU na svetovnem 

kmetijskem trgu, hkrati pa meni, da 

predstavljajo številne izzive, ki zahtevajo 

okrepljene zaščitne in varovalne 

mehanizme, da bi zagotovili enake pogoje 

za evropske kmete, ter poziva k izključitvi 

kmetijstva iz prostotrgovinskih 

sporazumov, tudi že sklenjenih; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  1238 

Jørn Dohrmann 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

na splošno koristijo kmetijskemu sektorju 

EU in so potrebni za okrepitev položaja EU 

na svetovnem kmetijskem trgu, hkrati pa 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

na splošno koristijo kmetijskemu sektorju 

EU in so potrebni za okrepitev položaja EU 

na svetovnem kmetijskem trgu ter da je 
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meni, da predstavljajo številne izzive, ki 

zahtevajo okrepljene zaščitne mehanizme, 

da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje 

med kmeti v EU in drugod po svetu; 

pomembno nadaljnje prizadevanje za večji 

dostop do trga za evropske kmetijske 

proizvode, hkrati pa meni, da predstavljajo 

številne izzive, ki zahtevajo okrepljene 

zaščitne mehanizme, da bi zagotovili enake 

konkurenčne pogoje med kmeti v EU in 

drugod po svetu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1239 

Hilde Vautmans, Jan Huitema, Ulrike Müller 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

na splošno koristijo kmetijskemu sektorju 

EU in so potrebni za okrepitev položaja EU 

na svetovnem kmetijskem trgu, hkrati pa 

meni, da predstavljajo številne izzive, ki 

zahtevajo okrepljene zaščitne mehanizme, 

da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje 

med kmeti v EU in drugod po svetu; 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

na splošno koristijo kmetijskemu sektorju 

EU in so potrebni za okrepitev položaja EU 

na svetovnem kmetijskem trgu, hkrati pa 

meni, da je treba upoštevati posebno 

občutljivost sektorja in da predstavljajo 

številne izzive, ki zahtevajo okrepljene 

zaščitne mehanizme, da bi zagotovili enake 

konkurenčne pogoje med kmeti v EU in 

drugod po svetu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1240 

Tom Vandenkendelaere 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

na splošno koristijo kmetijskemu sektorju 

EU in so potrebni za okrepitev položaja EU 

na svetovnem kmetijskem trgu, hkrati pa 

meni, da predstavljajo številne izzive, ki 

zahtevajo okrepljene zaščitne mehanizme, 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

na splošno koristijo kmetijskemu sektorju 

EU in so potrebni za okrepitev položaja EU 

na svetovnem kmetijskem trgu, hkrati pa 

meni, da predstavljajo številne izzive, s 

katerimi se je treba spopasti, kot je 
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da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje 

med kmeti v EU in drugod po svetu; 
upoštevanje sanitarnih in fitosanitarnih 

standardov ter standardov dobrobiti živali 

EU, da bi zagotovili enake konkurenčne 

pogoje med kmeti v EU in drugod po 

svetu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1241 

John Procter, Anthea McIntyre, James Nicholson 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

na splošno koristijo kmetijskemu sektorju 

EU in so potrebni za okrepitev položaja EU 

na svetovnem kmetijskem trgu, hkrati pa 

meni, da predstavljajo številne izzive, ki 

zahtevajo okrepljene zaščitne mehanizme, 

da bi zagotovili enake konkurenčne 

pogoje med kmeti v EU in drugod po 

svetu; 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

na splošno koristijo kmetijskemu sektorju 

EU in so potrebni za okrepitev položaja EU 

na svetovnem kmetijskem trgu, hkrati pa 

meni, da evropske proizvodnje ne bi smeli 

ogrožati uvoženi proizvodi slabše in 

podstandardne kakovosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1242 

Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

na splošno koristijo kmetijskemu sektorju 

EU in so potrebni za okrepitev položaja EU 

na svetovnem kmetijskem trgu, hkrati pa 

meni, da predstavljajo številne izzive, ki 

zahtevajo okrepljene zaščitne mehanizme, 

da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje 

med kmeti v EU in drugod po svetu; 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

na splošno koristijo kmetijskemu sektorju 

EU in so potrebni za okrepitev položaja EU 

na svetovnem kmetijskem trgu, hkrati pa 

meni, da predstavljajo številne izzive, ki 

zahtevajo okrepljene zaščitne mehanizme, 

kot je uporaba instrumentov vezane 

podpore, da bi zagotovili enake 

konkurenčne pogoje med kmeti v EU in 
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drugod po svetu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1243 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

na splošno koristijo kmetijskemu sektorju 

EU in so potrebni za okrepitev položaja 

EU na svetovnem kmetijskem trgu, hkrati 

pa meni, da predstavljajo številne izzive, ki 

zahtevajo okrepljene zaščitne mehanizme, 

da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje 

med kmeti v EU in drugod po svetu; 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

koristijo okrepitvi položaja EU na 

svetovnem kmetijskem trgu, hkrati pa 

meni, da predstavljajo številne izzive in 

ogrožajo občutljive sektorje, kot je 

živinoreja, ter meni da bi bilo treba 

najbolj občutljive sektorje izključiti iz 

nekaterih sporazumov in da ti sporazumi 
zahtevajo okrepljene zaščitne mehanizme, 

da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje 

med kmeti v EU in drugod po svetu; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  1244 

Angélique Delahaye 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

na splošno koristijo kmetijskemu sektorju 

EU in so potrebni za okrepitev položaja EU 

na svetovnem kmetijskem trgu, hkrati pa 

meni, da predstavljajo številne izzive, ki 

zahtevajo okrepljene zaščitne mehanizme, 

da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje 

med kmeti v EU in drugod po svetu; 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

na splošno koristijo kmetijskemu sektorju 

EU in so potrebni za okrepitev položaja EU 

na svetovnem kmetijskem trgu, hkrati pa 

meni, da predstavljajo številne izzive, 

predvsem sanitarne in okoljske, ki 

zahtevajo okrepljene zaščitne mehanizme, 

da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje 

med kmeti v EU in drugod po svetu; 

Or. en 
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Predlog spremembe  1245 

Norbert Erdős, Marijana Petir, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Czesław Adam 

Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

na splošno koristijo kmetijskemu sektorju 

EU in so potrebni za okrepitev položaja EU 

na svetovnem kmetijskem trgu, hkrati pa 

meni, da predstavljajo številne izzive, ki 

zahtevajo okrepljene zaščitne mehanizme, 

da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje 

med kmeti v EU in drugod po svetu; 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

koristijo celotnemu gospodarstvu EU in so 

potrebni za okrepitev položaja EU na 

svetovnem trgu, hkrati pa meni, da v zvezi s 

kmetijstvom EU predstavljajo številne 

grožnje, ki zahtevajo okrepljene zaščitne 

mehanizme, da bi zagotovili enake 

konkurenčne pogoje med kmeti v EU in 

drugod po svetu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1246 

Fredrick Federley 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

na splošno koristijo kmetijskemu sektorju 

EU in so potrebni za okrepitev položaja EU 

na svetovnem kmetijskem trgu, hkrati pa 

meni, da predstavljajo številne izzive, ki 

zahtevajo okrepljene zaščitne mehanizme, 

da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje 

med kmeti v EU in drugod po svetu; 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

na splošno koristijo kmetijskemu sektorju 

EU in so potrebni za okrepitev položaja EU 

na svetovnem kmetijskem trgu, hkrati pa 

meni, da predstavljajo številne izzive, ki 

jih je treba upoštevati, da bi zagotovili 

enake konkurenčne pogoje med kmeti v 

EU in drugod po svetu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1247 

Momčil Nekov (Momchil Nekov), Tibor Szanyi 
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Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

na splošno koristijo kmetijskemu sektorju 

EU in so potrebni za okrepitev položaja EU 

na svetovnem kmetijskem trgu, hkrati pa 

meni, da predstavljajo številne izzive, ki 

zahtevajo okrepljene zaščitne mehanizme, 

da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje 

med kmeti v EU in drugod po svetu; 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

na splošno koristijo EU in so potrebni za 

okrepitev položaja EU na svetovnem 

kmetijskem trgu, hkrati pa meni, da 

predstavljajo številne izzive, ki zahtevajo 

okrepljene zaščitne mehanizme, da bi 

zagotovili enake konkurenčne pogoje med 

kmeti v EU in drugod po svetu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1248 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Nuno Melo, Angélique Delahaye, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), 

Norbert Erdős, Anne Sander, Francis Zammit Dimech, Daniel Buda 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

na splošno koristijo kmetijskemu sektorju 

EU in so potrebni za okrepitev položaja EU 

na svetovnem kmetijskem trgu, hkrati pa 

meni, da predstavljajo številne izzive, ki 

zahtevajo okrepljene zaščitne mehanizme, 

da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje 

med kmeti v EU in drugod po svetu; 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

na splošno koristijo kmetijskemu sektorju 

EU in so potrebni za okrepitev položaja EU 

na svetovnem kmetijskem trgu, hkrati pa 

meni, da predstavljajo številne izzive, s 

katerimi se je treba spopasti, kot je 

upoštevanje sanitarnih in fitosanitarnih 

standardov EU, da bi zagotovili enake 

konkurenčne pogoje med kmeti v EU in 

drugod po svetu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1249 

Marc Tarabella, Jean-Paul Denanot 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. priznava, da trgovinski sporazumi 

na splošno koristijo kmetijskemu sektorju 

EU in so potrebni za okrepitev položaja EU 

na svetovnem kmetijskem trgu, hkrati pa 

meni, da predstavljajo številne izzive, ki 

zahtevajo okrepljene zaščitne mehanizme, 

da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje 

med kmeti v EU in drugod po svetu; 

25. priznava, da trgovinski sporazumi na 

splošno prinašajo finančne koristi 

kmetijskemu sektorju EU in so potrebni za 

okrepitev položaja EU na svetovnem 

kmetijskem trgu, hkrati pa meni, da 

predstavljajo številne izzive, ki zahtevajo 

okrepljene zaščitne mehanizme, da bi 

zagotovili enake konkurenčne pogoje med 

kmeti v EU in drugod po svetu; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  1250 

Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 25a. poudarja dejstvo, da partnerice 

STO prav tako podpirajo svoje kmetijske 

sektorje in da premik k večji liberalizaciji 

ne more biti povsem enostranski, saj bi 

evropske kmete izpostavil nelojalni 

konkurenci; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1251 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle, Laima Liucija 

Andrikienė 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 25a. meni, da bo skladnost kmetijstva v 

državah partnericah z dobrimi in 

trajnostnimi kmetijskimi praksami, 

podnebnimi ukrepi in drugimi ukrepi za 

zmanjšanje vpliva kmetijstva na okolje, ki 
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se uporabljajo v EU, postala obvezen prag 

za dovoljenja za dostop blaga, 

proizvedenega v tretjih državah, na trg 

EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1252 

Bronis Ropė, Sandra Kalniete, Ivari Padar, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, 

Kaja Kallas, Tunne Kelam, Bogusław Liberadzki, Urmas Paet, Indrek Tarand, 

Valdemar Tomaševski, Yana Toom, Algirdas Saudargas, Petras Auštrevičius 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 25a. meni, da bo skladnost kmetijstva v 

državah partnericah z dobrimi in 

trajnostnimi kmetijskimi praksami, 

podnebnimi ukrepi in drugimi ukrepi za 

zmanjšanje vpliva kmetijstva na okolje, ki 

se uporabljajo v EU, postala obvezen 

prag, da bi se blagu, proizvedenem v 

tretjih državah, dovolil vstop na trg EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1253 

Marc Tarabella, Jean-Paul Denanot 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 25a. poziva Komisijo, naj začne 

kmetijstvo ponovno obravnavati kot 

strateško dejavnost in naj predvidi 

prostotrgovinske sporazume, pri katerih 

kmetijstva ne bo več obravnavala kot 

spremenljivke za prilagajanje za druge 

sektorje, vključene v trgovino, in pri 

katerih bo zaščitila ključne sektorje, kot je 

proizvodnja surovega mleka; 
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Or. fr 

 

Predlog spremembe  1254 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Nuno Melo, Angélique Delahaye, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), 

Norbert Erdős, Anne Sander, Francis Zammit Dimech, Daniel Buda 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 25a. poziva Komisijo, naj pregleda 

trenutne zaščitne mehanizme, na voljo v 

okviru enotne SUT, ki bi morali imeti 

preprečevalno vlogo za občutljive sektorje 

na podlagi referenčnih pragov količin in 

cen, tako da bi se lahko zaščitni 

mehanizmi samodejno sprožili, ko je 

dosežen tak prag; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1255 

Angélique Delahaye 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 25a. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 

vsi uvoženi kmetijski proizvodi 

izpolnjujejo enake sanitarne, socialne in 

okoljske standarde, kot jih morajo 

izpolnjevati evropski proizvodi; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1256 

Jean Arthuis 

 

Predlog resolucije 
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Odstavek 25 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 25a. meni, da je v tem trenutku 

škodljiva ugotovitev, da je treba z javnimi 

subvencijami pomagati nekaterim 

kmetijskim panogam, ki so oslabljene 

zaradi pogajanj o novih prostotrgovinskih 

sporazumih; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  1257 

Anja Hazekamp 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 25a. poudarja, da v EU veljajo 

minimalni standardi za zaščito prašičev, 

telet, kokoši nesnic in pitovnih piščancev, 

kar pa ne velja za več rejnih živali; 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  1258 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 25a. obžaluje odločitev v dosedanjih 

sporazumih, da se interesi evropskega 

agroživilskega sektorja žrtvujejo v korist 

drugih proizvodnih sektorjev; 

Or. it 
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Predlog spremembe  1259 

Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 25a. poziva k prednostnemu 

obravnavanju pomoči za male in srednje 

kmetije, diverzifikacijo kmetijstva, ki ne bi 

bilo odvisno od izvoza ali monokultur, 

samooskrbo s hrano, agroekologijo ter 

lokalno pridelavo in potrošnjo kmetijskih 

pridelkov, med drugim, da bi se izognili 

morebitnim neskladjem z zunanjimi 

politikami; 

Or. pt 

 

Predlog spremembe  1260 

Stefan Eck 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 25a. poziva k prepovedi odobritev, 

pridelave, trženja in uvoza gensko 

spremenjenih organizmov, vključno s 

krmo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1261 

Thomas Waitz 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 25a. meni, da mora biti SKP usklajena 

z drugimi politikami EU; zlasti mora biti 
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vključena v zagotavljanje skladnosti 

politik za razvoj in ne sme biti v nasprotju 

s prizadevanji za okrepitev lokalnih verig 

preskrbe s hrano v državah v razvoju; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1262 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Pierre Vieu, Miguel Viegas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 25a. vztraja, da mednarodna trgovina 

ne sme ogrožati zmogljivosti in pravic 

vseh držav, da proizvajajo svoja živila, niti 

njihove pravice do samooskrbe s hrano; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  1263 

Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Elsi Katainen, Jan Huitema 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 25a. opozarja, da bi proizvodi, ki 

prihajajo v EU, morali izpolnjevati 

evropske standarde dobrobiti živali in 

okoljske standarde; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1264 

Stefan Eck 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 b (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 25b. poziva k postopnemu odpravljanju 

izvoznih subvencij, da bi se preprečilo 

nadaljnje izkrivljanje trga v tako 

imenovanih državah v razvoju; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1265 

Angélique Delahaye 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 25b. poziva Komisijo, naj izvede 

sistematično oceno učinka določb o 

kmetijskem sektorju v vsakem 

trgovinskem sporazumu in predstavi 

posebne strategije za zagotovitev, da 

trgovinski sporazum s tretjo državo ne bo 

škodil nobenemu kmetijskemu sektorju; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1266 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 25b. meni, da morajo proizvodi, ki so 

predmet mednarodne trgovine, 

izpolnjevati naslednja merila: 

 – niso pridelani na zemljiščih, ki so 

potrebna za pridelavo hrane v državi 

izvora; 

 – niso dani na trg pod dampinškimi pogoji 

na nobenem področju (gospodarskem, 

socialnem ali okoljskem); 
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 – ne škodijo kmetom v namembnih 

državah in jih ne izrinjajo s trga; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  1267 

Thomas Waitz 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 25b. meni, da se ne bi smeli sklepati 

dvostranski trgovinski sporazumi, ki 

vključujejo kmetijske proizvode, saj se vir 

preživljanja kmetov na koncu izrabi za 

pogajanja o drugih sektorjih, pri tem pa 

račun nazadnje vedno plačajo mali in 

družinski kmetje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1268 

Jean Arthuis 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 25b. meni, da moramo zaradi skladnosti 

v prihodnje preprečiti, da bi se evropsko 

kmetijstvo v pogajanjih o 

prostotrgovinskih sporazumih uporabilo 

kot spremenljivka za prilagajanje, in da 

moramo namesto tega uporabljati načelo 

„za en žep“; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  1269 
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Anja Hazekamp 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 25b. zato poziva Komisijo, naj v okviru 

prihodnje SKP razvije posebno 

zakonodajo EU na področju minimalnih 

standardov za zaščito vseh rejnih živali; 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  1270 

Thomas Waitz 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 c (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 25c. meni, da so zaradi teh izzivov 

potrebni okrepljeni zaščitni mehanizmi, 

da bi zagotovili enake konkurenčne 

pogoje med kmeti v EU in drugod po svetu 

ter da bi se upoštevali socialni, okoljski in 

gospodarski učinki v EU ter v državah 

izvoza; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1271 

Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 c (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 25c. poudarja, da bi se povečalo 

tveganje izvoza evropske domače 

proizvodnje v tujino na račun razvoja 

podeželja, okolja in v nekaterih primerih 
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kakovosti hrane; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1272 

Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Elsi Katainen 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 d (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 25d. poudarja, da bi ta pristop moral 

biti vključen tudi v razprave o prihodnjih 

trgovinskih sporazumih (z Mercosurjem, 

Novo Zelandijo, Avstralijo itd.) in 

njihovem vplivu na kmetijstvo v Evropi; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1273 

Thomas Waitz 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. poziva k pobudam za krepitev 

proizvodnje EU ter spodbujanje 

varnostnih in okoljskih standardov in 

načrtov kakovostne pridelave, in sicer z 

dejavnostmi označevanja in trženja na 

notranjem trgu in na trgih tretjih držav; 

26. meni, da bi EU morala imeti bolj 

dejavno vlogo pri določanju večstranskih 

standardov za verige preskrbe, vključno z 

varnostjo hrane, človekovimi pravicami, 

predvsem delavcev in kmetov, okoljskimi 

standardi in načrti kakovostne pridelave, 

in sicer z dejavnostmi označevanja in 

trženja na notranjem trgu in na trgih tretjih 

držav; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1274 

Czesław Adam Siekierski 
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Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. poziva k pobudam za krepitev 

proizvodnje EU ter spodbujanje varnostnih 

in okoljskih standardov in načrtov 

kakovostne pridelave, in sicer z 

dejavnostmi označevanja in trženja na 

notranjem trgu in na trgih tretjih držav; 

26. poziva k nadaljnjim pobudam za 

krepitev proizvodnje EU, spodbujanje 

varnostnih in okoljskih standardov, 

podpiranje načrtov kakovostne pridelave 

hrane in oblikovanje dolgoročne strategije 

razvoja kmetijskega sektorja Evropske 

unije, s čimer bi kmetom zagotovili 

stabilnost in predvidljivost, državljanom 

EU pa prehransko varnost; 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  1275 

Othmar Karas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. poziva k pobudam za krepitev 

proizvodnje EU ter spodbujanje varnostnih 

in okoljskih standardov in načrtov 

kakovostne pridelave, in sicer z 

dejavnostmi označevanja in trženja na 

notranjem trgu in na trgih tretjih držav; 

26. poziva Evropsko komisijo, naj 

uvede pobude za krepitev in zaščito 

proizvodnje EU ter spodbujanje varnostnih 

in okoljskih standardov in načrtov 

kakovostne pridelave, ki se lahko dosežejo 

med drugim z dejavnostmi označevanja in 

trženja na notranjem trgu in na trgih tretjih 

držav; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1276 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. poziva k pobudam za krepitev 26. poziva k pobudam za krepitev 
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proizvodnje EU ter spodbujanje varnostnih 

in okoljskih standardov in načrtov 

kakovostne pridelave, in sicer z 

dejavnostmi označevanja in trženja na 

notranjem trgu in na trgih tretjih držav; 

proizvodnje EU ter spodbujanje varnostnih 

in okoljskih standardov in načrtov 

kakovostne pridelave, in sicer z enotnimi 

predpisi o označevanju, ki zagotavljajo 

polno sledljivost proizvodov ter podporo za 
trženje na notranjem trgu in na trgih tretjih 

držav; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  1277 

Luke Ming Flanagan 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. poziva k pobudam za krepitev 

proizvodnje EU ter spodbujanje varnostnih 

in okoljskih standardov in načrtov 

kakovostne pridelave, in sicer z 

dejavnostmi označevanja in trženja na 

notranjem trgu in na trgih tretjih držav; 

26. poziva k pobudam za krepitev 

proizvodnje EU ter spodbujanje varnostnih 

in okoljskih standardov, kratkih verig 

preskrbe, s katerimi se lahko skrajšajo 

razdalje v živilski verigi, in načrtov 

kakovostne pridelave, in sicer z 

dejavnostmi označevanja in trženja na 

notranjem trgu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1278 

Jan Huitema, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Jens Rohde, Pavel 

Telička, Hilde Vautmans 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. poziva k pobudam za krepitev 

proizvodnje EU ter spodbujanje varnostnih 

in okoljskih standardov in načrtov 

kakovostne pridelave, in sicer z 

dejavnostmi označevanja in trženja na 

notranjem trgu in na trgih tretjih držav; 

26. poziva k jasnim in preglednim 

pobudam za krepitev proizvodnje EU ter 

spodbujanje varnostnih in okoljskih 

standardov in načrtov kakovostne 

pridelave, in sicer z dejavnostmi 

označevanja in trženja na notranjem trgu in 

na trgih tretjih držav; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  1279 

Norbert Erdős, Franc Bogovič, Marijana Petir, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), 

Daniel Buda, Michel Dantin, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. poziva k pobudam za krepitev 

proizvodnje EU ter spodbujanje varnostnih 

in okoljskih standardov in načrtov 

kakovostne pridelave, in sicer z 

dejavnostmi označevanja in trženja na 

notranjem trgu in na trgih tretjih držav; 

26. poziva k pobudam za okrepitev 

spodbujanja proizvodnje EU, varnostnih in 

okoljskih standardov in načrtov kakovostne 

pridelave, in sicer z dejavnostmi 

označevanja in trženja na notranjem trgu in 

na trgih tretjih držav; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1280 

Tom Vandenkendelaere 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. poziva k pobudam za krepitev 

proizvodnje EU ter spodbujanje varnostnih 

in okoljskih standardov in načrtov 

kakovostne pridelave, in sicer z 

dejavnostmi označevanja in trženja na 

notranjem trgu in na trgih tretjih držav; 

26. poziva k pobudam za krepitev 

proizvodnje EU ter spodbujanje varnostnih 

in okoljskih standardov in načrtov 

kakovostne pridelave, in sicer z 

dejavnostmi prostovoljnega označevanja in 

trženja na notranjem trgu in na trgih tretjih 

držav; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1281 

Herbert Dorfmann 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. poziva k pobudam za krepitev 

proizvodnje EU ter spodbujanje varnostnih 

in okoljskih standardov in načrtov 

kakovostne pridelave, in sicer z 

dejavnostmi označevanja in trženja na 

notranjem trgu in na trgih tretjih držav; 

26. poziva k pobudam za krepitev 

proizvodnje EU ter spodbujanje varnostnih 

in okoljskih standardov in načrtov 

kakovostne pridelave, in sicer z 

dejavnostmi označevanja, trženja in 

promocije na notranjem trgu in na trgih 

tretjih držav za sektorje, ki imajo koristi od 

določenih instrumentov politike v okviru 

SKP; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1282 

Anja Hazekamp 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. poziva k pobudam za krepitev 

proizvodnje EU ter spodbujanje varnostnih 

in okoljskih standardov in načrtov 

kakovostne pridelave, in sicer z 

dejavnostmi označevanja in trženja na 

notranjem trgu in na trgih tretjih držav; 

26. poziva k pobudam za krepitev 

proizvodnje EU ter spodbujanje varnostnih 

standardov, standardov dobrobiti živali in 

okoljskih standardov in načrtov kakovostne 

pridelave, in sicer z dejavnostmi 

označevanja in trženja na notranjem trgu in 

na trgih tretjih držav; 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  1283 

Bronis Ropė, Algirdas Saudargas, Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Ivari 

Padar 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. poziva k pobudam za krepitev 

proizvodnje EU ter spodbujanje varnostnih 

in okoljskih standardov in načrtov 

kakovostne pridelave, in sicer z 

26. poziva k pobudam za krepitev 

proizvodnje EU ter spodbujanje varnostnih 

in okoljskih standardov in načrtov 

kakovostne pridelave, in sicer z 
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dejavnostmi označevanja in trženja na 

notranjem trgu in na trgih tretjih držav; 

dejavnostmi označevanja in trženja na 

notranjem trgu in na trgih tretjih držav, pri 

čemer se spoštujejo interesi potrošnikov, 

in sicer z zagotavljanjem, da ima blago, ki 

se trži pod isto blagovno znamko, enako 

sestavo ne glede na trg in splošno 

ozaveščenostjo, če so uporabljeni 

spremenjeni recepti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1284 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Ricardo Serrão Santos 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. poziva k pobudam za krepitev 

proizvodnje EU ter spodbujanje varnostnih 

in okoljskih standardov in načrtov 

kakovostne pridelave, in sicer z 

dejavnostmi označevanja in trženja na 

notranjem trgu in na trgih tretjih držav; 

26. poziva k pobudam za dodatno 

krepitev proizvodnje EU ter spodbujanje 

varnostnih in okoljskih standardov in 

načrtov kakovostne pridelave, in sicer z 

dejavnostmi označevanja evropskega 

porekla, okrepljenim trženjem na 

notranjem trgu in na trgih tretjih držav ter 

vzdrževanjem in izboljšanjem določenih 

instrumentov politike za nekatere 

proizvode; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1285 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 26a. obžaluje, da Komisija v svojem 

sporočilu ni namenila več pozornosti 

vprašanju prehranjevalnih in potrošniških 

navad evropskih državljanov; 
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Or. it 

 

Predlog spremembe  1286 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 26a. vztraja, da morajo ti standardi 

vključevati pravice delavcev in kmetov, 

človekove pravice ter stroške proizvodnje v 

trajnostnem kmetijstvu; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  1287 

Momčil Nekov (Momchil Nekov), Paolo De Castro, Ricardo Serrão Santos, Tibor 

Szanyi, Michela Giuffrida 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 26a. pozdravlja stalno povečevanje 

proračuna, ki je na voljo za promocijske 

sheme in programe, ter poziva Evropsko 

komisijo, naj ohrani to stopnjo 

povečevanja proračuna zaradi vse večjega 

zanimanja proizvajalcev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1288 

Stefan Eck 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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 26a. poudarja, da morajo kmetijski 

proizvodi, uvoženi v EU, v celoti 

izpolnjevati okoljske in socialne standarde 

ter standarde dobrobiti živali; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1289 

Anja Hazekamp 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 26a. meni, da je EU zaradi uvoza krme 

za intenzivno živinorejo odgovorna za 

krčenje gozdov, izsuševanje, izgubo 

biotske raznovrstnosti in prilaščanje 

zemljišč drugod po svetu, ter se zato 

zavzema za proizvodnjo trajnostne krme 

regionalne pridelave in povečanje 

podpore za gojenje kultur, bogatih z 

beljakovinami, na ozemlju EU; 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  1290 

Thomas Waitz 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 26a. poudarja načelo kvalificiranega 

tržnega dostopa, ki pomeni, da mora 

uvoženo blago izpolnjevati standarde EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1291 
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Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Estefanía Torres 

Martínez, Marie-Pierre Vieu, Miguel Viegas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 26b. poudarja pomembnost kratkih, 

lokalnih in regionalnih oskrbovalnih 

verig, ki so z okoljskega vidika bolj 

trajnostne v smislu manjšega 

onesnaževanja zaradi krajšega prevoza, 

poleg tega pa je sledljivost boljša in 

kmetijski proizvodi so bolj sveži; 

Or. es 

 

Predlog spremembe  1292 

Anja Hazekamp 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 26b. meni, da bi bilo treba za proizvode 

živalskega izvora uvesti obvezno 

označevanje sistemov reje; 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  1293 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 26b. poudarja, da bo za zagotovitev 

ohranjanja okolja in preskrbe s hrano za 

rastoče svetovno prebivalstvo treba 

postopno, vendar vztrajno spreminjati te 

prehranjevalne navade in preusmeriti 
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proizvodnjo k tem novim ciljem; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  1294 

Thomas Waitz 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 26b. meni, da proizvodom, pri 

proizvodnji katerih se krčijo gozdovi, 

prilaščajo zemljišča ali viri in kršijo 

človekove pravice, ne bi smel biti dovoljen 

vstop na trg EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1295 

Momčil Nekov (Momchil Nekov), Paolo De Castro, Ricardo Serrão Santos, Tibor 

Szanyi, Michela Giuffrida 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 26b. poziva k zmanjšanju birokracije in 

odpravi nepotrebnih pogojev, da bi se tudi 

manjšim proizvajalcem omogočilo 

sodelovanje v teh shemah; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1296 

Stefan Eck 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 b (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 26b. poziva k strožjim omejitvam 

uporabe antibiotikov in prepovedi 

uporabe rezervnih antibiotikov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1297 

Momčil Nekov (Momchil Nekov), Jean-Paul Denanot, Tibor Szanyi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 c (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 26c. poziva države članice, naj razvijejo 

in izvajajo načrte kakovosti, kot sta 

neobvezni navedbi kakovosti „gorski 

proizvod“ in „proizvod otoškega 

kmetijstva“, da bi se proizvajalcem, ki se 

za to zanimajo, omogočilo, da jih hitro 

uvedejo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1298 

Anja Hazekamp 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 c (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 26c. poziva Komisijo, naj upošteva željo 

Parlamenta v zvezi s subvencijami EU za 

bikoborbe in v prihodnji SKP ne namenja 

subvencij za vzrejo bikov, ki se 

uporabljajo za bikoborbe; 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  1299 
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Marco Zullo, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Ignazio Corrao 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 c (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 26c. poziva Komisijo, naj v SKP vključi 

tudi ukrepe, pri katerih se bo upoštevala 

ta nujna potreba, da bo vprašanje 

prehranjevalnih navad postalo ena od 

osrednjih točk te skupne politike; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  1300 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Estefanía Torres 

Martínez, Marie-Pierre Vieu, Miguel Viegas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 c (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 26c. poudarja, da lokalna proizvodnja 

podpira lokalno prehransko kulturo in 

lokalno gospodarstvo; 

Or. es 

Predlog spremembe  1301 

Stefan Eck 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 c (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 26c. poziva k strožjim predpisom o 

prevozu živih živali in krajšim razdaljam 

od kmetij do klavnic; 

Or. en 
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Predlog spremembe  1302 

Anja Hazekamp 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 d (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 26d. prav tako spodbuja Komisijo, naj 

na tem področju prevzame odgovornost z 

uvedbo prepovedi uvoza za sojo, ribjo 

moko in proizvode iz palmovega olja, ki se 

uporabljajo kot krma v intenzivni 

živinoreji; 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  1303 

Stefan Eck 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 d (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 26d. poziva k bolj prilagojeni 

zakonodaji o najnižjih standardih 

dobrobiti za določene vrste gojenih živali; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1304 

Stefan Eck 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 e (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 26e. poziva k velikemu zmanjšanju 

uporabe pesticidov; 

Or. en 
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Predlog spremembe  1305 

Stefan Eck 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 f (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 26f. poziva k prepovedi vseh oblik 

patentiranja semen, da bi kmete zaščitili 

pred pritiski in močjo multinacionalk, ki 

proizvajajo semena, ter za zaščito lokalnih 

sort;  

Or. en 

 

Predlog spremembe  1306 

Stefan Eck 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 g (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 26g. poziva k prepovedi praks 

pohabljanja in mletja piščancev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1307 

Stefan Eck 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 h (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 26h. poziva k velikemu zmanjšanju 

uvoza krme in poziva Evropsko komisijo, 

naj podpre postopno samooskrbo kmetov s 

potrebno krmo; 

Or. en 

 



 

AM\1148818SL.docx 85/96 PE619.299v01-00 

 SL 

Predlog spremembe  1308 

Stefan Eck 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 i (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 26i. poziva Komisijo, naj uvede 

konkretne ukrepe za promocijo dobrobiti 

delovnih kopitarjev, ki konkretno 

prispevajo h kmetijskim dejavnostim 

malih kmetov na gorskih območjih; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1309 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Predlog resolucije 

Podnaslov 4 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

Pregleden postopek odločanja za dober 

predlog SKP za obdobje 2020–2027 

Pregleden postopek odločanja za dober 

predlog SKP za obdobje 2021–2027 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  1310 

Momčil Nekov (Momchil Nekov), Tibor Szanyi 

 

Predlog resolucije 

Podnaslov 4 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

Pregleden postopek odločanja za dober 

predlog SKP za obdobje 2020–2027 

Pregleden postopek odločanja za dober 

predlog SKP za obdobje 2021–2028 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1311 
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Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. poudarja, da bi morala Parlament in 

Svet v postopku soodločanja določiti 

splošne cilje, ukrepe in dodeljena finančna 

sredstva ter opredeliti takšno raven 

prožnosti, ki bo državam članicam 

omogočila, da se soočijo s svojimi 

posebnimi značilnostmi in potrebami v 

skladu z enotnim trgom; 

27. poudarja, da bi morala Parlament in 

Svet v postopku soodločanja določiti 

splošne cilje, ukrepe in dodeljena finančna 

sredstva ter opredeliti takšno raven 

prožnosti, ki bo državam članicam 

omogočila, da se soočijo s svojimi 

posebnimi značilnostmi in potrebami v 

skladu z enotnim trgom, in hkrati 

preprečila izkrivljanje konkurence zaradi 

odločitev, sprejetih na nacionalni ravni; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1312 

Marco Zullo, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Rosa D'Amato 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. poudarja, da bi morala Parlament in 

Svet v postopku soodločanja določiti 

splošne cilje, ukrepe in dodeljena finančna 

sredstva ter opredeliti takšno raven 

prožnosti, ki bo državam članicam 

omogočila, da se soočijo s svojimi 

posebnimi značilnostmi in potrebami v 

skladu z enotnim trgom; 

27. poudarja, da bi morala Parlament in 

Svet v postopku soodločanja določiti 

splošne cilje, ukrepe in dodeljena finančna 

sredstva ter opredeliti takšno raven 

prožnosti, ki bo državam članicam 

omogočila, da se soočijo s svojimi 

posebnimi značilnostmi in potrebami v 

skladu z enotnim trgom, da se prepreči 

izkrivljanje konkurence zaradi odločitev, 

sprejetih na nacionalni ravni; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  1313 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Predlog resolucije 



 

AM\1148818SL.docx 87/96 PE619.299v01-00 

 SL 

Odstavek 27 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. poudarja, da bi morala Parlament in 

Svet v postopku soodločanja določiti 

splošne cilje, ukrepe in dodeljena finančna 

sredstva ter opredeliti takšno raven 

prožnosti, ki bo državam članicam 

omogočila, da se soočijo s svojimi 

posebnimi značilnostmi in potrebami v 

skladu z enotnim trgom; 

27. poudarja, da bi morala Parlament in 

Svet v postopku soodločanja določiti 

osnovne skupne cilje, ukrepe in dodeljena 

finančna sredstva na podlagi objektivnih 

kazalnikov ter opredeliti ustrezno raven 

prožnosti, ki bo državam članicam 

omogočila, da se soočijo s svojimi 

posebnimi značilnostmi in potrebami v 

skladu z enotnim trgom; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1314 

Herbert Dorfmann 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. poudarja, da bi morala Parlament in 

Svet v postopku soodločanja določiti 

splošne cilje, ukrepe in dodeljena finančna 

sredstva ter opredeliti takšno raven 

prožnosti, ki bo državam članicam 

omogočila, da se soočijo s svojimi 

posebnimi značilnostmi in potrebami v 

skladu z enotnim trgom; 

27. poudarja, da bi morala Parlament in 

Svet v postopku soodločanja določiti 

splošne cilje, ukrepe in dodeljena finančna 

sredstva ter opredeliti takšno raven 

prožnosti, ki bo državam članicam in 

regijam omogočila, da se soočijo s svojimi 

posebnimi značilnostmi in potrebami v 

skladu z enotnim trgom; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1315 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Daniel Buda, 

Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, Tom 

Vandenkendelaere, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Albert Deß, Anne Sander, 

Francis Zammit Dimech 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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27. poudarja, da bi morala Parlament in 

Svet v postopku soodločanja določiti 

splošne cilje, ukrepe in dodeljena finančna 

sredstva ter opredeliti takšno raven 

prožnosti, ki bo državam članicam 

omogočila, da se soočijo s svojimi 

posebnimi značilnostmi in potrebami v 

skladu z enotnim trgom; 

27. poudarja, da bi morala Parlament in 

Svet v postopku soodločanja določiti 

splošne cilje, osnovne standarde, ukrepe in 

dodeljena finančna sredstva ter opredeliti 

takšno raven prožnosti, ki bo državam 

članicam omogočila, da se soočijo s 

svojimi posebnimi značilnostmi in 

potrebami v skladu z enotnim trgom; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1316 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. poudarja, da bi morala Parlament in 

Svet v postopku soodločanja določiti 

splošne cilje, ukrepe in dodeljena finančna 

sredstva ter opredeliti takšno raven 

prožnosti, ki bo državam članicam 

omogočila, da se soočijo s svojimi 

posebnimi značilnostmi in potrebami v 

skladu z enotnim trgom; 

27. poudarja, da bi morala Parlament in 

Svet v postopku soodločanja določiti 

splošne cilje, ukrepe in dodeljena finančna 

sredstva ter opredeliti takšno raven 

prožnosti, ki bo državam članicam in 

regijam omogočila, da se soočijo s svojimi 

posebnimi značilnostmi in potrebami v 

skladu z enotnim trgom; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  1317 

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. poudarja, da bi morala Parlament in 

Svet v postopku soodločanja določiti 

splošne cilje, ukrepe in dodeljena finančna 

sredstva ter opredeliti takšno raven 

prožnosti, ki bo državam članicam 

omogočila, da se soočijo s svojimi 

posebnimi značilnostmi in potrebami v 

27. poudarja, da bi morala Parlament in 

Svet v postopku soodločanja določiti 

splošne cilje, ukrepe in dodeljena finančna 

sredstva, ne da bi omejevala takšno raven 

prožnosti, ki bo državam članicam 

omogočila, da se soočijo s svojimi 

posebnimi značilnostmi in potrebami v 



 

AM\1148818SL.docx 89/96 PE619.299v01-00 

 SL 

skladu z enotnim trgom; skladu z enotnim trgom; 

Or. el 

 

Predlog spremembe  1318 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 27a. svari pred tveganji, ki izhajajo iz 

možnosti, da države članice samostojno 

opredelijo nacionalne načrte in letno 

pregledujejo svoje odločitve brez trdnih 

skupnih pravil, ciljev in ukrepov, 

določenih na ravni EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1319 

Laurenţiu Rebega 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 27a. poudarja, da je treba izvesti ocene 

učinka za vsa vprašanja, ki jih v sporočilu 

obravnava Komisija, od proizvodnih 

procesov do raziskav, iz česar bi morale 

biti razvidne razlike med državami 

članicami; na podlagi teh ocen bi se 

morali dogovoriti o vseevropskih ukrepih 

in odzivih (za biogospodarstvo, svetovalne 

sisteme, sisteme spremljanja itd.); 

Or. ro 
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Predlog spremembe  1320 

Michel Dantin 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 27a. poudarja, da bi morala Komisija 

sozakonodajalcema predstaviti standardni 

nacionalni strateški načrt, da bosta lahko 

ocenila obseg ter raven podrobnosti in 

vsebino teh načrtov, ki so ključni deli 

prihodnjega predloga Komisije, ter 

opredeliti, pod katerimi pogoji se bodo te 

nacionalne strategije ocenjevale; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  1321 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 27b. poudarja, da bi takšna možnost 

izpostavila kmete veliki negotovosti zaradi 

političnih odločitev na nacionalni ravni, 

ki bi se lahko bistveno razlikovale glede 

na usmeritve trenutnih vlad; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1322 

Bronis Ropė 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

28. obžaluje, da se celotni postopek 

načrtovanja programov za SKP po letu 

2020 – posvetovanje, obveščanje, ocena 

28. obžaluje, da se celotni postopek 

načrtovanja programov za SKP po letu 

2020 – posvetovanje, obveščanje, ocena 
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učinka in zakonodajni predlogi – začenja s 

precejšnjo zamudo, medtem ko se bliža 

konec osmega zakonodajnega obdobja, 

zaradi česar obstaja tveganje, da dokončni 

sporazum ne bo sklenjen pred evropskimi 

volitvami; 

učinka in zakonodajni predlogi – ponovno 

začenja s precejšnjo zamudo, medtem ko se 

bliža konec osmega zakonodajnega 

obdobja, zaradi česar obstaja tveganje, da 

bo razprava o prihodnji SKP zasenčena s 

predvolilnimi razpravami in da dokončni 

sporazum ne bo sklenjen pred evropskimi 

volitvami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1323 

Maria Noichl, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

28. obžaluje, da se celotni postopek 

načrtovanja programov za SKP po letu 

2020 – posvetovanje, obveščanje, ocena 

učinka in zakonodajni predlogi – začenja s 

precejšnjo zamudo, medtem ko se bliža 

konec osmega zakonodajnega obdobja, 

zaradi česar obstaja tveganje, da dokončni 

sporazum ne bo sklenjen pred evropskimi 

volitvami; 

28. obžaluje, da se celotni postopek 

načrtovanja programov za SKP po letu 

2020 – posvetovanje, obveščanje, ocena 

učinka in zakonodajni predlogi – začenja s 

precejšnjo zamudo, medtem ko se bliža 

konec osmega zakonodajnega obdobja, in 

poudarja, da bodo za sklenitev 

dokončnega sporazuma pred evropskimi 

volitvami potrebna precejšnja 

prizadevanja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1324 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

28. obžaluje, da se celotni postopek 

načrtovanja programov za SKP po letu 

2020 – posvetovanje, obveščanje, ocena 

učinka in zakonodajni predlogi – začenja s 

precejšnjo zamudo, medtem ko se bliža 

28. čeprav se celotni postopek 

načrtovanja programov za SKP po letu 

2020 – posvetovanje, obveščanje, ocena 

učinka in zakonodajni predlogi – začenja s 

precejšnjo zamudo, medtem ko se bliža 
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konec osmega zakonodajnega obdobja, 

zaradi česar obstaja tveganje, da dokončni 

sporazum ne bo sklenjen pred evropskimi 

volitvami; 

konec osmega zakonodajnega obdobja, to 

ne bi smelo ogroziti možnosti, da bo 

dokončni sporazum sklenjen pred 

evropskimi volitvami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1325 

Nuno Melo 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 28a. poziva Evropsko komisijo, naj 

uvede prehodno ureditev, ki bo 

omogočala, da bodo imeli kmetje v 

primeru zamude pri sprejemanju nove 

SKP še vedno dostop do ukrepov iz 

programa za razvoj podeželja, zlasti 

okoljskih in naložbenih; 

Or. pt 

 

Predlog spremembe  1326 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 28a. obsoja slabo prikriti namen 

Komisije, da uvede reformo SKP, ki bi 

bila v nasprotju z željami evropskih 

narodov in večine njihovih izvoljenih 

predstavnikov ter ki bi poleg tega ogrozila 

prihodnost večine kmetij; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  1327 

Fredrick Federley 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 28a. poziva države članice, naj pri 

izvajanju nove reforme preprečijo zamude 

pri plačilih kmetom in naj kmetom 

izplačajo ustrezna nadomestila, če pride 

do zamud; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1328 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 28a. kljub temu poudarja, da je treba 

pred koncem sedanjega mandata narediti 

čim več in temu vprašanju nameniti 

posebno pozornost med kampanjo za 

evropske volitve; 

Or. fr 

Predlog spremembe  1329 

Anja Hazekamp 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 28a. meni, da bi se industrija pridelave 

krme morala končati; 

Or. nl 
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Predlog spremembe  1330 

Anja Hazekamp 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 28b. poleg tega meni, da je treba 

odpraviti evropske kmetijske subvencije; 

Or. nl 

 

Predlog spremembe  1331 

Fredrick Federley, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 29 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

29. poziva Komisijo, naj pred uporabo 

novega izvedbenega modela predlaga 

dovolj dolgo prehodno obdobje, da bo 

zagotovljen gladek prehod in se bodo 

preprečile morebitne zamude pri letnih 

plačilih kmetom in pri izvajanju programov 

za razvoj podeželja; 

29. poziva Komisijo, naj pred uporabo 

novega izvedbenega modela in glede na 

uvedbo nacionalnih strateških načrtov 
predlaga dovolj dolgo prehodno obdobje, 

da bo zagotovljen gladek prehod, da bi 

države članice lahko urejeno in pravilno 

uvedle novo politiko in preprečile 

morebitne zamude pri letnih plačilih 

kmetom in pri izvajanju programov za 

razvoj podeželja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1332 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Peter Jahr, Albert Deß, Mairead McGuinness, 

Norbert Lins, Norbert Erdős, Daniel Buda, Nuno Melo, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Tom 

Vandenkendelaere, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 29 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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29. poziva Komisijo, naj pred uporabo 

novega izvedbenega modela predlaga 

dovolj dolgo prehodno obdobje, da bo 

zagotovljen gladek prehod in se bodo 

preprečile morebitne zamude pri letnih 

plačilih kmetom in pri izvajanju programov 

za razvoj podeželja; 

29. poziva Komisijo, naj pred vsako 

bistveno spremembo zasnove in/ali 

izvajanja SKP predlaga dovolj dolgo 

prehodno obdobje, da bo zagotovljen 

gladek prehod in se bodo preprečile 

morebitne zamude pri letnih plačilih 

kmetom in pri izvajanju programov za 

razvoj podeželja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1333 

Norbert Erdős, Marijana Petir, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Czesław Adam 

Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 29 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

29. poziva Komisijo, naj pred uporabo 

novega izvedbenega modela predlaga 

dovolj dolgo prehodno obdobje, da bo 

zagotovljen gladek prehod in se bodo 

preprečile morebitne zamude pri letnih 

plačilih kmetom in pri izvajanju programov 

za razvoj podeželja; 

29. poziva Komisijo, naj pred uvedbo 

povsem novega sistema predlaga dovolj 

dolgo prehodno obdobje, da bo zagotovljen 

gladek prehod in se bodo preprečile 

morebitne zamude pri letnih plačilih 

kmetom in pri izvajanju programov za 

razvoj podeželja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  1334 

Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Jan Huitema, Ulrike Müller, Petri Sarvamaa 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 29 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

29. poziva Komisijo, naj pred uporabo 

novega izvedbenega modela predlaga 

dovolj dolgo prehodno obdobje, da bo 

zagotovljen gladek prehod in se bodo 

preprečile morebitne zamude pri letnih 

plačilih kmetom in pri izvajanju 

programov za razvoj podeželja; 

29. poziva Komisijo, naj pred uporabo 

novega izvedbenega modela predlaga 

dovolj dolgo prehodno obdobje, da bo 

zagotovljen gladek prehod in se bodo 

preprečile morebitne zamude pri letnih 

plačilih kmetom in pri izvajanju ukrepov 

za razvoj podeželja; 



 

PE619.299v01-00 96/96 AM\1148818SL.docx 

SL 

Or. en 

 


