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Predlog spremembe 1
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. vztraja, da proračuna za kmetijstvo 
ne bi smeli več zmanjševati, zlasti ker 
kmetijski sektor pogosto prizadenejo krize, 
za odziv na katere so potrebna 
proračunska sredstva;

Or. en

Predlog spremembe 2
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Jérémy Decerle, 
Irène Tolleret

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. ugotavlja, da je proračunsko leto 
2020 zadnje leto sedanjega večletnega 
finančnega okvira, zato poudarja, kako 
pomembne so priprave in gladka 
prilagoditev na novo finančno obdobje, v 
katerem je treba kmetom zagotoviti pošten 
življenjski standard;

Or. en

Predlog spremembe 3
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. je globoko zaskrbljen zaradi 
posledic, ki bi jih izstop Združenega 
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kraljestva iz EU brez dogovora imel za 
proračun, in glede na to, da morajo 
kmetje svoje dejavnosti načrtovati vnaprej, 
odločno nasprotuje temu, da bi bila 
sredstva, dodeljena v okviru skupne 
kmetijske politike, leta 2020 
nepričakovano zmanjšana, če Unija in 
Združeno kraljestvo ne bosta dosegla 
dogovora;

Or. en

Predlog spremembe 4
Benoît Biteau
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2d. ugotavlja, da proračunska podpora 
Unije za okolju škodljive oblike kmetijstva 
povzroča zunanje stroške, ki jih je nato 
treba kriti z drugimi javnimi sredstvi; 
poudarja, da se proračun tako ne porablja 
smotrno; ugotavlja, da sistemski pristopi, 
kot pri agroekologiji, povzročajo manj 
negativnih zunanjih učinkov in v zvezi s 
tem omogočajo smotrnejšo porabo 
proračuna;

Or. en

Predlog spremembe 5
Benoît Biteau
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2e. poudarja, da mora biti proračun 
Unije skladen s cilji Pariškega 
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sporazuma;

Or. en

Predlog spremembe 6
Benoît Biteau
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2f. opozarja, da je ECOFIN države 
članice marca 2017 pozval, naj glede na 
dodatne zaveze, sprejete na konferenci 
COP 21 v Parizu, v obdobju do izteka 
sedanjega večletnega finančnega okvira 
več sredstev iz proračuna Unije namenijo 
za financiranje podnebnih ukrepov; je – 
glede na zaveze Unije iz Pariškega 
sporazuma in glede na cilj, ki si ga je 
Evropski parlament zastavil, da bo v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
(za obdobje 2021–2027) 30 % odhodkov 
povezanih s podnebjem – zaskrbljen, ker 
odhodki niso bili povečani;

Or. en

Predlog spremembe 7
Benoît Biteau
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2g. opozarja, da po mnenju 
Evropskega računskega sodišča obstaja 
resno tveganje, da cilj, da bo v proračunu 
Unije za obdobje 2014–2020 vsaj 20 % 
odhodkov povezanih s podnebjem, ne bo 
uresničen; obžaluje, da bo v proračunu 
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Unije za obdobje 2014–2020 le 19,7 % 
odhodkov povezanih s podnebjem, čeprav 
naj bi v skladu s sedanjim predlogom 
splošnega proračuna za leto 2020 njihova 
stopnja znašala 21 %; ugotavlja, da to 
pomeni, da bo odhodkov, povezanih s 
podnebjem, za 3,5 milijarde EUR manj od 
zastavljenega cilja;

Or. en

Predlog spremembe 8
Clara Aguilera

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. obžaluje, da Komisija predlaga, da 
se odobritve za organizacije proizvajalcev 
v sektorju sadja in zelenjave zmanjšajo (za 
14,6 milijona EUR), kar bi lahko negativno 
vplivalo na njihov vse večji prispevek k 
ponovnemu uravnoteženju pogajalskih 
moči v prehranski verigi; obžaluje, da niso 
bile predvidene nobene odobritve za sektor 
perutninskega mesa, saj ta sektor trpi, ker 
Ukrajina z nepoštenimi praksami izkrivlja 
trgovino;

3. zavrača predlog Komisije, da se 
odobritve za organizacije proizvajalcev v 
sektorju sadja in zelenjave zmanjšajo (za 
14,6 milijona EUR), kar bi lahko negativno 
vplivalo na njihov vse večji prispevek k 
ponovnemu uravnoteženju pogajalskih 
moči v prehranski verigi; obžaluje, da niso 
bile predvidene nobene odobritve za sektor 
perutninskega mesa, saj ta sektor trpi, ker 
Ukrajina z nepoštenimi praksami izkrivlja 
trgovino;

Or. en

Predlog spremembe 9
Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. obžaluje, da Komisija predlaga, da 
se odobritve za organizacije proizvajalcev 
v sektorju sadja in zelenjave zmanjšajo (za 
14,6 milijona EUR), kar bi lahko negativno 

3. odločno nasprotuje predlogu 
Komisije, da se odobritve za organizacije 
proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave 
zmanjšajo (za 14,6 milijona EUR), kar bi 
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vplivalo na njihov vse večji prispevek k 
ponovnemu uravnoteženju pogajalskih 
moči v prehranski verigi; obžaluje, da niso 
bile predvidene nobene odobritve za sektor 
perutninskega mesa, saj ta sektor trpi, ker 
Ukrajina z nepoštenimi praksami izkrivlja 
trgovino;

lahko negativno vplivalo na njihov vse 
večji prispevek k ponovnemu 
uravnoteženju pogajalskih moči v 
prehranski verigi; obžaluje, da niso bile 
predvidene nobene odobritve za sektor 
perutninskega mesa, saj ta sektor trpi, ker 
Ukrajina z nepoštenimi praksami izkrivlja 
trgovino;

Or. en

Predlog spremembe 10
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. obžaluje, da Komisija predlaga, da 
se odobritve za organizacije proizvajalcev 
v sektorju sadja in zelenjave zmanjšajo (za 
14,6 milijona EUR), kar bi lahko negativno 
vplivalo na njihov vse večji prispevek k 
ponovnemu uravnoteženju pogajalskih 
moči v prehranski verigi; obžaluje, da niso 
bile predvidene nobene odobritve za sektor 
perutninskega mesa, saj ta sektor trpi, ker 
Ukrajina z nepoštenimi praksami izkrivlja 
trgovino;

3. obžaluje, da Komisija predlaga, da 
se odobritve za organizacije proizvajalcev 
v sektorju sadja in zelenjave zmanjšajo (za 
14,6 milijona EUR), kar bi lahko negativno 
vplivalo na njihov vse večji prispevek k 
ponovnemu uravnoteženju pogajalskih 
moči v prehranski verigi; v zvezi s tem bi 
morala Komisija zagotoviti, da plačila za 
ta sektor ne bodo zmanjšana; obžaluje, da 
niso bile predvidene nobene odobritve za 
sektor perutninskega mesa, saj ta sektor 
trpi, ker Ukrajina z nepoštenimi praksami 
izkrivlja trgovino;

Or. en

Predlog spremembe 11
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. obžaluje, da Komisija predlaga, da 
se odobritve za organizacije proizvajalcev 

3. obžaluje, da Komisija predlaga, da 
se odobritve za organizacije proizvajalcev 
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v sektorju sadja in zelenjave zmanjšajo (za 
14,6 milijona EUR), kar bi lahko negativno 
vplivalo na njihov vse večji prispevek k 
ponovnemu uravnoteženju pogajalskih 
moči v prehranski verigi; obžaluje, da niso 
bile predvidene nobene odobritve za sektor 
perutninskega mesa, saj ta sektor trpi, ker 
Ukrajina z nepoštenimi praksami izkrivlja 
trgovino;

v sektorju sadja in zelenjave zmanjšajo (za 
14,6 milijona EUR), kar bi lahko negativno 
vplivalo na njihov vse večji prispevek k 
ponovnemu uravnoteženju pogajalskih 
moči v prehranski verigi, saj bo to 
neposredno vplivalo na kmete; obžaluje, 
da niso bile predvidene nobene odobritve 
za sektor perutninskega mesa, saj ta sektor 
trpi, ker Ukrajina z nepoštenimi praksami 
izkrivlja trgovino;

Or. en

Predlog spremembe 12
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. obžaluje, da Komisija predlaga, da 
se odobritve za organizacije proizvajalcev 
v sektorju sadja in zelenjave zmanjšajo (za 
14,6 milijona EUR), kar bi lahko negativno 
vplivalo na njihov vse večji prispevek k 
ponovnemu uravnoteženju pogajalskih 
moči v prehranski verigi; obžaluje, da niso 
bile predvidene nobene odobritve za sektor 
perutninskega mesa, saj ta sektor trpi, ker 
Ukrajina z nepoštenimi praksami izkrivlja 
trgovino;

3. obžaluje, da Komisija predlaga, da 
se odobritve za organizacije proizvajalcev 
v sektorju sadja in zelenjave zmanjšajo (za 
14,6 milijona EUR), kar bi lahko negativno 
vplivalo na njihov vse večji prispevek k 
ponovnemu uravnoteženju pogajalskih 
moči v prehranski verigi; obžaluje tudi, da 
niso bile predvidene nobene odobritve za 
sektor perutninskega mesa, in predlaga, da 
se ta sektor podpre, tako da 
se 25 milijonov EUR dodeli za postavko 
„Drugi ukrepi za prašičje meso, 
perutnino, jajca, čebelarsko in druge 
proizvode živalskega izvora“, saj ta sektor 
trpi, ker Ukrajina z nepoštenimi praksami 
izkrivlja trgovino;

Or. en

Predlog spremembe 13
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. obžaluje, da Komisija predlaga, da 
se odobritve za organizacije proizvajalcev 
v sektorju sadja in zelenjave zmanjšajo (za 
14,6 milijona EUR), kar bi lahko negativno 
vplivalo na njihov vse večji prispevek k 
ponovnemu uravnoteženju pogajalskih 
moči v prehranski verigi; obžaluje, da niso 
bile predvidene nobene odobritve za sektor 
perutninskega mesa, saj ta sektor trpi, ker 
Ukrajina z nepoštenimi praksami izkrivlja 
trgovino;

3. obžaluje, da Komisija predlaga, da 
se odobritve za organizacije proizvajalcev 
v sektorju sadja in zelenjave zmanjšajo (za 
14,6 milijona EUR), kar bi lahko negativno 
vplivalo na njihov vse večji prispevek k 
ponovnemu uravnoteženju pogajalskih 
moči v prehranski verigi; obžaluje, da niso 
bile predvidene nobene odobritve za sektor 
perutninskega mesa, saj ta sektor trpi 
zaradi izkrivljanja trgovine z nepoštenimi 
praksami;

Or. en

Predlog spremembe 14
Giuseppe Milazzo

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. obžaluje, da zmanjšanje odobritev 
za proizvajalce sadja in zelenjave v Uniji, 
ki ga je predlagala Komisija, ne bo 
izravnano z nadomestili za ta sektor, ki se 
sooča z resno krizo zaradi fitofagnih ali 
patoloških dejavnikov, kot so virus Citrus 
tristeza pri pomarančah, Mal secco pri 
limonah, Tuta absoluta pri paradižniku in 
Xylella fastidiosa pri oljkah; zato poziva, 
naj se kljub zmanjšanju odobritev predvidi 
načrt za financiranje agrumov, s katerim 
bi prispevali h kritju stroškov za obnovo 
obstoječih nasadov agrumov in oljk z bolj 
odpornimi sortami iste vrste, da bo sektor 
lahko resnično ponovno zaživel;

Or. en

Predlog spremembe 15
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan
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Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja predlog Komisije, da 
se za postavko „Drugi ukrepi za goveje in 
telečje meso“ dodeli 50 milijonov EUR za 
podporo temu sektorju za primer, da bi v 
zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz 
Unije na trgu prišlo do težav; je zaskrbljen, 
da bo sektor zaradi trgovinskega 
sporazuma Unije z Mercosurjem 
izpostavljen dodatnemu pritisku;

4. pozdravlja predlog Komisije, da 
se za postavko „Drugi ukrepi za goveje in 
telečje meso“ dodeli 50 milijonov EUR za 
podporo temu sektorju in drugim 
sektorjem za primer, da bi v zvezi z 
izstopom Združenega kraljestva iz Unije na 
trgu prišlo do težav; je zaskrbljen, da bo 
sektor zaradi trgovinskega sporazuma 
Unije z Mercosurjem izpostavljen 
dodatnemu pritisku;

Or. en

Predlog spremembe 16
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja predlog Komisije, da 
se za postavko „Drugi ukrepi za goveje in 
telečje meso“ dodeli 50 milijonov EUR za 
podporo temu sektorju za primer, da bi v 
zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz 
Unije na trgu prišlo do težav; je zaskrbljen, 
da bo sektor zaradi trgovinskega 
sporazuma Unije z Mercosurjem 
izpostavljen dodatnemu pritisku;

4. pozdravlja predlog Komisije, da 
se za postavko „Drugi ukrepi za goveje in 
telečje meso“ dodeli 50 milijonov EUR za 
podporo temu sektorju za primer, da bi v 
zvezi z morebitnim izstopom Združenega 
kraljestva iz Unije na trgu prišlo do težav; 
je zaskrbljen, da bo sektor zaradi 
trgovinskega sporazuma Unije z 
Mercosurjem izpostavljen dodatnemu 
pritisku;

Or. en

Predlog spremembe 17
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Jérémy Decerle, 
Irène Tolleret

Osnutek mnenja
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Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja predlog Komisije, da 
se za postavko „Drugi ukrepi za goveje in 
telečje meso“ dodeli 50 milijonov EUR za 
podporo temu sektorju za primer, da bi v 
zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz 
Unije na trgu prišlo do težav; je zaskrbljen, 
da bo sektor zaradi trgovinskega 
sporazuma Unije z Mercosurjem 
izpostavljen dodatnemu pritisku;

4. pozdravlja predlog Komisije, da 
se za postavko „Drugi ukrepi za goveje in 
telečje meso“ dodeli 50 milijonov EUR za 
podporo temu sektorju za primer, da bi v 
zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz 
Unije na trgu prišlo do težav; poudarja, da 
bo izstop Združenega kraljestva iz Unije 
občutno negativno vplival tudi na več 
drugih kmetijskih sektorjev v Evropski 
uniji; je zaskrbljen, da bodo proizvajalci 
Unije zaradi trgovinskega sporazuma Unije 
z Mercosurjem izpostavljen dodatnemu 
pritisku;

Or. en

Predlog spremembe 18
Anne Sander, Mairead McGuinness

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja predlog Komisije, da 
se za postavko „Drugi ukrepi za goveje in 
telečje meso“ dodeli 50 milijonov EUR za 
podporo temu sektorju za primer, da bi v 
zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz 
Unije na trgu prišlo do težav; je zaskrbljen, 
da bo sektor zaradi trgovinskega 
sporazuma Unije z Mercosurjem 
izpostavljen dodatnemu pritisku;

4. pozdravlja predlog Komisije, da 
se za postavko „Drugi ukrepi za goveje in 
telečje meso“ dodeli 50 milijonov EUR za 
podporo temu sektorju za primer, da bi v 
zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz 
Unije na trgu prišlo do težav; je zaskrbljen, 
da bodo ti kmetijski sektorji zaradi 
trgovinskega sporazuma med Unijo in 
Mercosurjem izpostavljeni dodatnemu 
pritisku, zato poziva Komisijo, naj do 
konca leta 2019 podrobno določi, kakšna 
bo vsebina načrta Unije za podporo v 
višini ene milijarde EUR, ki je bil 
napovedan 28. junija 2019 in katerega 
namen je občutljivim kmetijskim 
sektorjem v Uniji omogočiti, da se bodo 
lahko uspešno spoprijeli z morebitnimi 
negativnimi posledicami tega sporazuma 
(v primeru njegove ratifikacije);
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Or. en

Predlog spremembe 19
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja predlog Komisije, da 
se za postavko „Drugi ukrepi za goveje in 
telečje meso“ dodeli 50 milijonov EUR za 
podporo temu sektorju za primer, da bi v 
zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz 
Unije na trgu prišlo do težav; je zaskrbljen, 
da bo sektor zaradi trgovinskega 
sporazuma Unije z Mercosurjem 
izpostavljen dodatnemu pritisku;

4. pozdravlja predlog Komisije, da 
se za postavko „Drugi ukrepi za goveje in 
telečje meso“ dodeli 50 milijonov EUR za 
podporo sektorju govejega mesa na Irskem 
za primer, da bi v zvezi z izstopom 
Združenega kraljestva iz Unije na trgu 
prišlo do težav; poziva Komisijo, naj 
predlaga načrt za podporo za vse 
kmetijske sektorje Unije, za katere je 
verjetno, da bodo občutili izstop 
Združenega kraljestva iz Unije, in ta načrt 
– glede na njihovo stopnjo izpostavljenosti 
– razširi na zadevne države članice; meni, 
da mora ta načrt, če naj bo učinkovit, 
vključevati strukturne ukrepe za 
izboljšanje organizacije sektorjev in 
spodbujanje diverzifikacije trgovinskih 
tokov;

Or. en

Predlog spremembe 20
Clara Aguilera

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja predlog Komisije, da 
se za postavko „Drugi ukrepi za goveje in 
telečje meso“ dodeli 50 milijonov EUR za 
podporo temu sektorju za primer, da bi v 
zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz 
Unije na trgu prišlo do težav; je 

4. meni, da bi bilo treba predlog 
Komisije, da se za postavko „Drugi ukrepi 
za goveje in telečje meso“ 
dodelili 50 milijonov EUR, razširiti na vse 
zadevne sektorje in vse države članice, da 
bi se lahko uspešno spoprijeli s težavami 
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zaskrbljen, da bo sektor zaradi 
trgovinskega sporazuma Unije z 
Mercosurjem izpostavljen dodatnemu 
pritisku;

na trgu, povezanimi z izstopom 
Združenega kraljestva iz Unije, in 
dodatnim pritiskom zaradi trgovinskega 
sporazuma Unije z Mercosurjem; v zvezi s 
tem trgovinskim sporazumom meni, da bi 
bilo treba, preden začne veljati, izvesti 
ustrezno oceno učinka na posamezne 
sektorje in države članice ter da bi bilo 
treba sprejeti zaščitne ukrepe, vključno s 
proračunskim načrtom za izredne 
razmere; 

Or. en

Predlog spremembe 21
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja predlog Komisije, da 
se za postavko „Drugi ukrepi za goveje in 
telečje meso“ dodeli 50 milijonov EUR za 
podporo temu sektorju za primer, da bi v 
zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz 
Unije na trgu prišlo do težav; je zaskrbljen, 
da bo sektor zaradi trgovinskega 
sporazuma Unije z Mercosurjem 
izpostavljen dodatnemu pritisku;

4. pozdravlja predlog Komisije, da 
se za postavko „Drugi ukrepi za goveje in 
telečje meso“ dodeli 50 milijonov EUR za 
podporo temu sektorju na Irskem za 
primer, da bi v zvezi z izstopom 
Združenega kraljestva iz Unije na trgu 
prišlo do težav; je zaskrbljen, da bo sektor 
zaradi trgovinskega sporazuma Unije z 
Mercosurjem izpostavljen dodatnemu 
pritisku; Komisijo kljub temu poziva, naj 
razmisli o tem, da bi dodatna sredstva 
dodelila tudi za druge države članice, 
katerih izvoz govejega mesa se bi zaradi 
izstopa Združenega kraljestva iz EU 
zmanjšal;

Or. en

Predlog spremembe 22
Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja predlog Komisije, da 
se za postavko „Drugi ukrepi za goveje in 
telečje meso“ dodeli 50 milijonov EUR za 
podporo temu sektorju za primer, da bi v 
zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz 
Unije na trgu prišlo do težav; je zaskrbljen, 
da bo sektor zaradi trgovinskega 
sporazuma Unije z Mercosurjem 
izpostavljen dodatnemu pritisku;

4. pozdravlja predlog Komisije, da 
se za postavko „Drugi ukrepi za goveje in 
telečje meso“ dodeli 50 milijonov EUR za 
podporo temu sektorju za primer, da bi v 
zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz 
Unije na trgu prišlo do težav; je zaskrbljen, 
da bo sektor zaradi trgovinskih 
sporazumov Unije, zlasti z Mercosurjem in 
Kanado, in morebitne sklenitve 
sporazuma z Združenimi državami 
Amerike izpostavljen dodatnemu pritisku;

Or. en

Predlog spremembe 23
Benoît Biteau
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja predlog Komisije, da 
se za postavko „Drugi ukrepi za goveje in 
telečje meso“ dodeli 50 milijonov EUR za 
podporo temu sektorju za primer, da bi v 
zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz 
Unije na trgu prišlo do težav; je zaskrbljen, 
da bo sektor zaradi trgovinskega 
sporazuma Unije z Mercosurjem 
izpostavljen dodatnemu pritisku;

4. je seznanjen s predlogom 
Komisije, da se za postavko „Drugi ukrepi 
za goveje in telečje meso“ 
dodeli 50 milijonov EUR za podporo temu 
sektorju za primer, da bi v zvezi z izstopom 
Združenega kraljestva iz Unije na trgu 
prišlo do težav; je zaskrbljen, da bo sektor 
zaradi trgovinskega sporazuma Unije z 
Mercosurjem izpostavljen dodatnemu 
pritisku; vztraja, da bi morali za dodelitev 
podpore živinorejskim sektorjem veljati 
določeni pogoji, da bi se zagotovilo 
upoštevanje podnebnih ciljev, in da bi bilo 
treba pri tem dajati prednost tistim 
načinom proizvodnje, ki koristijo 
podnebju, okolju in biotski raznovrstnosti, 
na primer ekstenzivni pašni živinoreji;

Or. en
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Predlog spremembe 24
Bert-Jan Ruissen

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja predlog Komisije, da 
se za postavko „Drugi ukrepi za goveje in 
telečje meso“ dodeli 50 milijonov EUR za 
podporo temu sektorju za primer, da bi v 
zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz 
Unije na trgu prišlo do težav; je zaskrbljen, 
da bo sektor zaradi trgovinskega 
sporazuma Unije z Mercosurjem 
izpostavljen dodatnemu pritisku;

4. pozdravlja predlog Komisije, da 
se za postavko „Drugi ukrepi za goveje in 
telečje meso“ dodeli 50 milijonov EUR za 
podporo temu sektorju za primer, da bi v 
zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz 
Unije na trgu prišlo do težav; je zaskrbljen, 
da bo sektor zaradi trgovinskega 
sporazuma Unije z Mercosurjem 
izpostavljen dodatnemu pritisku; poziva, 
naj dodelijo dodatna sredstva za ukrepe v 
drugih sektorjih za primer, da bi v zvezi z 
izstopom Združenega kraljestva iz Unije 
na trgu prišlo do težav;

Or. en

Predlog spremembe 25
Benoît Biteau
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da se proračun ne 
porablja smotrno, če se občutljivim 
sektorjem zagotavlja podpora, hkrati pa se 
jih – zlasti prek dvostranskih 
prostotrgovinskih sporazumov – odpira za 
dodatno konkurenco in tako izpostavlja 
tveganju za nestabilnost trgov; poleg tega 
ugotavlja, da se delež tradicionalnih 
lastnih sredstev v proračunu Unije 
dolgoročno zmanjšuje, kar je predvsem 
posledica tega, da je zaradi 
prostotrgovinskih sporazumov pobranih 
manj carin;
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Or. en

Predlog spremembe 26
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. je seznanjen s predlogom Komisije, 
da bi se kmetom pomagalo s svežnjem 
finančne podpore v višini do ene milijarde 
EUR za primer, da bi zaradi trgovinskega 
sporazuma Unije z Mercosurjem prišlo do 
motenj na trgu; vztraja, da ta sredstva ne 
bi smejo biti preusmerjena iz nobene 
obstoječe proračunske vrstice za 
kmetijstvo;

Or. en

Predlog spremembe 27
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. poziva Komisijo, naj nadalje 
razmisli o tem, da bi dodatno podprla tudi 
druge sektorje, na primer sektor vina ali 
sadja in zelenjave, da bi jim pomagala pri 
soočanju z upadom trgovine zaradi izstopa 
Združenega kraljestva iz EU, poleg tega 
naj spodbuja promocijske kampanje v 
tretjih državah, da bi tako ustvarila in 
utrdila nove tržne priložnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 28
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Osnutek mnenja
Odstavek 4 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4d. je zaskrbljen zaradi sedanje krize v 
sektorju sladkorja, ki je izbruhnila po 
ukinitvi sistema kvot, in zaradi nedavne 
napovedi, da bo osem tovarn v Uniji 
zaprtih; zato poziva Komisijo, naj podpre 
zasebno skladiščenje, da bi prispevala k 
izboljšanju razmer na trgu, in naj razmisli 
o tem, da bi uvedla spremljevalne ukrepe 
za kmete in predelovalce, ki jih bo zaprtje 
prizadelo;

Or. en

Predlog spremembe 29
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 4 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4e. obžaluje, da niso bila dodeljena 
nobena sredstva v podporo sektorju 
sladkorja, ki je trenutno v velikih težavah; 
meni, da mora biti zasebnim akterjem 
dovoljeno, da za regulacijo proizvodnje 
sprejmejo zasebne pobude, če javni organi 
ne ukrepajo; v zvezi s tem predlaga, da 
Komisija ob upoštevanju nove proizvodne 
kampanje razmisli o tem, da bi uvedla 
proračunsko nevtralne ukrepe, ki so na 
voljo v skladu s členom 222 Uredbe (EU) 
št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta1a in na podlagi katerih bi bilo 
kmetom in njihovim organizacijam 
dovoljeno, da sklenejo kolektivne 
pogodbe, da bi lahko svojo proizvodnjo 
usklajeno umaknili s trga, skladiščili ali 
zmanjšali;
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____________________

1a Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov 
kmetijskih proizvodov in razveljavitvi 
uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 
234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 
1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, 
str. 671).

Or. en

Predlog spremembe 30
Paolo De Castro, Pina Picierno

Osnutek mnenja
Odstavek 4 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4f. pozdravlja predlog Komisije, da se 
finančna sredstva za promocijske ukrepe 
povečajo, kar potrjuje, da so bile 
izboljšave, uvedene z zadnjo reformo, 
učinkovite; meni, da so promocijski 
ukrepi bistvenega pomena za povečanje 
deleža izvoza Unije na trgih po vsem 
svetu;

Or. en

Predlog spremembe 31
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Osnutek mnenja
Odstavek 4 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4g. meni, da bi morala Komisija še 
naprej krepiti promocijske kampanje, da 
bi odprla nove trge za kakovostne 
proizvode;
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Or. en

Predlog spremembe 32
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle

Osnutek mnenja
Odstavek 4 h (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4h. obžaluje, da se kmetom ne nudi 
podpora pri ukrepih, zlasti v sektorju 
mleka in mlečnih izdelkov, ki se zaradi 
ruskega embarga še vedno soočajo s 
težavami na trgu;

Or. en

Predlog spremembe 33
Bert-Jan Ruissen

Osnutek mnenja
Odstavek 4 i (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4i. opozarja, da evropski kmetijski 
sektor zadnjih pet let trpi zaradi posledic 
ruskega embarga; poudarja, da bi lahko 
morebitni nadaljnji učinki na kmetijske 
trgovinske tokove, povezani z izstopom 
Združenega kraljestva iz Unije, povzročili 
dodatne motnje, in zahteva, naj se po 
potrebi zagotovijo dodatne odobritve za 
izredne ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 34
Benoît Biteau
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
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Odstavek 4 j (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4j. opozarja na slabe vremenske 
razmere, s katerimi se je evropsko 
kmetijstvo soočalo v zadnjih letih in ki naj 
bi zaradi podnebnih sprememb postale 
pogostejše in intenzivnejše; poziva, naj se 
kmetom, ki jih je letos prizadela suša, 
zagotovi podpora iz kmetijske krizne 
rezerve; hkrati pa poudarja, da bodo 
odstopanja od okoljskih zahtev verjetno 
kontraproduktivna, saj bi se lahko 
pojavnost suš tako še povečala;

Or. en

Predlog spremembe 35
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. je prepričan, da lahko Unija 
pomembno prispeva k spodbujanju zdravih 
prehranjevalnih navad, zlasti pri otrocih, 
zato meni, da je nujno treba v celoti 
izkoristiti zgornje meje, ki so v skladu z 
veljavno uredbo določene za šolske 
programe Unije; zato poziva države 
članice, naj izboljšajo državne programe, 
da bodo lahko razpoložljiva sredstva v 
višini 250 milijonov EUR v celoti 
izkoristile;

5. je prepričan, da lahko Unija 
pomembno prispeva k spodbujanju zdravih 
prehranjevalnih navad, zlasti pri otrocih, 
zato meni, da je nujno treba v celoti 
izkoristiti zgornje meje, ki so v skladu z 
veljavno uredbo določene za šolske 
programe Unije; zato poziva države 
članice, naj izboljšajo državne programe in 
vzpostavijo manj birokratske programe, da 
bodo lahko razpoložljiva sredstva v 
višini 250 milijonov EUR v celoti 
izkoristile;

Or. en

Predlog spremembe 36
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan

Osnutek mnenja
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Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. je prepričan, da lahko Unija 
pomembno prispeva k spodbujanju zdravih 
prehranjevalnih navad, zlasti pri otrocih, 
zato meni, da je nujno treba v celoti 
izkoristiti zgornje meje, ki so v skladu z 
veljavno uredbo določene za šolske 
programe Unije; zato poziva države 
članice, naj izboljšajo državne programe, 
da bodo lahko razpoložljiva sredstva v 
višini 250 milijonov EUR v celoti 
izkoristile;

5. je prepričan, da lahko Unija 
pomembno prispeva k spodbujanju zdravih 
prehranjevalnih navad, zlasti pri otrocih, 
zato meni, da je nujno treba v celoti 
izkoristiti zgornje meje, ki so v skladu z 
veljavno uredbo določene za šolske 
programe Unije in oblikovanje 
alternativnih pobud za trajnostno 
potrošnjo; zato poziva države članice, naj 
izboljšajo državne programe, da bodo 
lahko razpoložljiva sredstva v 
višini 250 milijonov EUR v celoti 
izkoristile;

Or. en

Predlog spremembe 37
Benoît Biteau
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja večjo podporo za 
raziskave in inovacije, namenjene 
zagotavljanju varne in visokokakovostne 
hrane; poudarja, da morajo biti sredstva, 
namenjena raziskavam v agroživilskem 
sektorju, zlasti iz proračuna programa 
Obzorje 2020, tudi v prihodnje v celoti na 
voljo kot taka, da bi spodbudili inovacije in 
pametne rešitve na področju kmetijstva in 
razvoja podeželja.

6. pozdravlja večjo podporo za 
raziskave in inovacije, namenjene 
zagotavljanju varne in visokokakovostne 
hrane; poudarja, da morajo biti sredstva, 
namenjena raziskavam v agroživilskem 
sektorju, zlasti iz proračuna programa 
Obzorje 2020, tudi v prihodnje v celoti na 
voljo kot taka, da bi – zlasti prek 
agroekoloških raziskav, temelječih na 
celovitih kmetijskih ekosistemih – 
spodbudili inovacije in pametne rešitve na 
področju kmetijstva in razvoja podeželja; 
poudarja, kako pomembno je, da so 
rezultati praktično uporabni na kmetijah, 
in opozarja na vlogo kmetijskih 
svetovalnih služb; poudarja, da bi morala 
biti raziskovalna politika skladna s cilji na 
področju okolja, podnebja, biotske 
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raznovrstnosti, zdravja in socialne 
varnosti ter spodbujati in podpirati 
pobude, prilagojene potrebam malih 
kmetij, da bi lahko tudi brez ekonomije 
obsega izkoristile nove tehnologije; 

Or. en

Predlog spremembe 38
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Jérémy Decerle

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja večjo podporo za 
raziskave in inovacije, namenjene 
zagotavljanju varne in visokokakovostne 
hrane; poudarja, da morajo biti sredstva, 
namenjena raziskavam v agroživilskem 
sektorju, zlasti iz proračuna programa 
Obzorje 2020, tudi v prihodnje v celoti na 
voljo kot taka, da bi spodbudili inovacije in 
pametne rešitve na področju kmetijstva in 
razvoja podeželja.

6. pozdravlja večjo podporo za 
raziskave in inovacije, namenjene 
zagotavljanju varne in visokokakovostne 
hrane ter prehranske varnosti; poudarja, 
da morajo biti sredstva, namenjena 
raziskavam v agroživilskem sektorju, zlasti 
iz proračuna programa Obzorje 2020, tudi 
v prihodnje v celoti na voljo kot taka, da bi 
spodbudili inovacije in pametne rešitve na 
področju kmetijstva in razvoja podeželja;

Or. en

Predlog spremembe 39
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja večjo podporo za 
raziskave in inovacije, namenjene 
zagotavljanju varne in visokokakovostne 
hrane; poudarja, da morajo biti sredstva, 
namenjena raziskavam v agroživilskem 
sektorju, zlasti iz proračuna programa 
Obzorje 2020, tudi v prihodnje v celoti na 
voljo kot taka, da bi spodbudili inovacije in 

6. pozdravlja večjo podporo za 
raziskave in inovacije, namenjene 
zagotavljanju varne in visokokakovostne 
hrane; poudarja, da morajo biti sredstva, 
namenjena raziskavam v agroživilskem 
sektorju, zlasti iz proračuna programa 
Obzorje 2020, tudi v prihodnje v celoti na 
voljo kot taka, da bi spodbudili inovacije in 
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pametne rešitve na področju kmetijstva in 
razvoja podeželja.

pametne rešitve na področju kmetijstva in 
razvoja podeželja in podprli zlasti pobude 
v zvezi s pametnimi vasmi;

Or. en

Predlog spremembe 40
Bert-Jan Ruissen

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja večjo podporo za 
raziskave in inovacije, namenjene 
zagotavljanju varne in visokokakovostne 
hrane; poudarja, da morajo biti sredstva, 
namenjena raziskavam v agroživilskem 
sektorju, zlasti iz proračuna programa 
Obzorje 2020, tudi v prihodnje v celoti na 
voljo kot taka, da bi spodbudili inovacije in 
pametne rešitve na področju kmetijstva in 
razvoja podeželja.

6. pozdravlja večjo podporo za 
raziskave in inovacije, namenjene 
zagotavljanju varne in visokokakovostne 
hrane; poudarja, da morajo biti sredstva, 
namenjena raziskavam v agroživilskem 
sektorju, zlasti iz proračuna programa 
Obzorje 2020, tudi v prihodnje v celoti na 
voljo kot taka, da bi spodbudili inovacije in 
pametne rešitve na področju kmetijstva in 
razvoja podeželja; poudarja, da je treba 
okrepiti povezavo med raziskavami in 
prakso, tako da se vključijo primarni 
proizvajalci ter širijo znanje in primeri 
dobre prakse;

Or. en

Predlog spremembe 41
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj zagotovi 
zadostno finančno podporo, da se bodo 
lahko v kmetijskem sektorju še naprej 
uvajale pametne in inovativne rešitve, saj 
prinašajo dokazljive koristi za okolje in je 
treba povečati učinkovitost kmetijstva; 
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meni, da je treba dodatno analizirati in 
spodbujati precizno kmetovanje in 
uporabo digitalizacije;

Or. en

Predlog spremembe 42
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. ob upoštevanju, da bi v Uniji še 
vedno lahko izbruhnile bolezni živali in 
rastlin, obžaluje, da so bile odobritve za 
Sklad za izredne ukrepe v zvezi z zdravjem 
živali in rastlin zmanjšane za 60 %;

Or. en

Predlog spremembe 43
Ivo Hristov, Carmen Avram

Osnutek mnenja
Odstavek 6 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6c. se resno zaskrbljen seznanja s 
hudimi posledicami, ki jih je v več držav 
članic povzročilo širjenje afriške prašičje 
kuge, in z velikim številom izbruhov, 
registriranih od začetka leta 2019; je 
zaskrbljen, da to vpliva na velike prašičje 
farme, ki so bile prisiljene v zakol več 
deset tisoč živali; zato meni, da bi bilo 
treba sredstva za Sklad za izredne ukrepe 
v zvezi z zdravjem živali in rastlin 
povečati;

Or. en
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Predlog spremembe 44
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Asim Ademov

Osnutek mnenja
Odstavek 6 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6d. obžaluje, da niso bile predvidene 
nobene odobritve za preprečevanje afriške 
prašičje kuge in boj proti njej, pri čemer 
poudarja, da je bilo v proračunu Unije za 
leto 2019 za ta namen 
dodeljenih 28 milijonov EUR; poudarja, 
da bi moral biti v proračunu Unije za leto 
2020 predviden vsaj podobno visok 
znesek;

Or. en

Predlog spremembe 45
Ivo Hristov, Carmen Avram

Osnutek mnenja
Odstavek 6 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6e. je seznanjen s tem, da tretje države 
vlagajo v raziskave za razvoj cepiva proti 
afriški prašičji kugi; meni, da bi morala 
tudi Unija vlagati v raziskave in razvoj 
cepiva, s pomočjo katerega bi lahko v 
najkrajšem možnem času zajezili širjenje 
in pojavljanje afriške prašičje kuge;

Or. en

Predlog spremembe 46
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Osnutek mnenja
Odstavek 6 f (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6f. spodbuja države članice, naj v 
skladu s ciljem, da bodo bolj prispevale k 
menjavi generacij kmetov v Uniji, 
povečajo podporo za začetek delovanja 
mladih kmetov;

Or. en

Predlog spremembe 47
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Jérémy Decerle, 
Irène Tolleret

Osnutek mnenja
Odstavek 6 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6g. poudarja, kako pomembne so 
obveznosti za razvoj podeželja in odhodki 
za kmetijsko-okoljske ukrepe in širše 
podeželsko gospodarstvo in kako 
pomembne so zlasti pobude, ciljno 
usmerjene v mlade kmete in namenjene 
njihovi podpori;

Or. en

Predlog spremembe 48
Benoît Biteau
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 6 h (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6h. ugotavlja, da sta Evropski svet in 
Evropski parlament podprla vključevanje 
podnebnih ukrepov v sedanji večletni 
finančni okvir za obdobje 2014–2020; želi 
spomniti na poročilo Evropskega 
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računskega sodišča iz leta 20161 o 
odhodih za podnebne ukrepe, v katerem je 
navedeno, da „na področjih kmetijstva, 
razvoja podeželja /.../ ni bilo nobenega 
večjega premika v smeri podnebnih 
ukrepov, poleg tega pa niso bile v celoti 
izkoriščene vse možnosti za financiranje 
ukrepov v zvezi s podnebnimi 
spremembami“;

Or. en

Predlog spremembe 49
Benoît Biteau
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 6 i (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6i. poudarja, da sta za vključevanje 
podnebnih ukrepov potrebni doslednost in 
skladnost – tako v okviru same skupne 
kmetijske politike kot med kmetijsko in 
trgovinsko politiko Unije; ugotavlja, da 
morajo za plačila skupne kmetijske 
politike, zlasti za prostovoljno vezano 
podporo za živinorejo, veljati pogoji, ki so 
potrebni za zagotovitev, da se s plačili 
podpirajo le tiste proizvodne metode, ki 
pozitivno vplivajo na podnebje, okolje in 
biotsko raznovrstnost;

Or. en

Predlog spremembe 50
Martin Buschmann, Petros Kokalis (Petros Kokkalis)

Osnutek mnenja
Odstavek 6 j (novo)

1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_SL.pdf
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6j. poziva, naj se iz proračuna skupne 
kmetijske politike dodelijo dodatna 
sredstva za ukrepe, namenjene 
izboljšavam v kmetijskem sektorju na 
področjih socialno-gospodarske in 
okoljske trajnosti, dobrobiti živali ter 
biotske raznovrstnosti; poziva, naj se za te 
izboljšave določijo merljivi mejniki, ki jih 
bo redno spremljala Komisija in o njih 
poročala Parlamentu;

Or. en

Predlog spremembe 51
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 6 k (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6k. pozdravlja, da se financirajo novi 
pilotni projekti, ki so bistvenega pomena 
za razmislek o prihodnosti skupne 
kmetijske politike, in sicer projekti za 
razvoj nabora orodij za kmete, ki izvajajo 
postopke integriranega varstva rastlin 
pred škodljivimi organizmi, spodbujanje 
pametnih vasi in vzpostavitev 
operativnega programa v živinorejskem 
sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 52
Martin Buschmann, Anja Hazekamp, Petros Kokalis (Petros Kokkalis)

Osnutek mnenja
Odstavek 6 l (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6l. poziva, naj se iz proračuna skupne 
kmetijske politike preneha podpirati 
vzreja bikov za bikoborbe;

Or. en

Predlog spremembe 53
Paolo De Castro, Pina Picierno

Osnutek mnenja
Odstavek 6 m (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6m. poziva, naj se znesek proračunskih 
sredstev za programe POSEI ohrani na 
najvišji ravni, določeni s pravom EU, ter 
poudarja, da so ti programi pomembni za 
odpornost kmetijskih proizvajalcev na 
krize, in opozarja na nestabilne 
gospodarske razmere v najbolj oddaljenih 
regijah, kjer še vedno močno čutijo krizo.

Or. en


