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Predlog spremembe 12
Agnes Schierhuber

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) V okviru ocene izvajanja reforme 
skupne kmetijske politike (SKP) iz leta 
2003 so bili kot bistveni novi izzivi za 
evropsko kmetijstvo opredeljeni podnebne 
spremembe, energija iz obnovljivih virov, 
upravljanje z vodami in biotska 
raznovrstnost.

(1) V okviru ocene izvajanja reforme 
skupne kmetijske politike (SKP) iz leta 
2003 so bili kot bistveni novi izzivi za 
evropsko kmetijstvo opredeljeni podnebne 
spremembe, energija iz obnovljivih virov, 
upravljanje z vodami, biotska raznovrstnost 
in opustitev mlečnih kvot.

Or. de

Obrazložitev

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.

Predlog spremembe 13
Neil Parish

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Pomembno je dodatno okrepiti 
dejavnosti, povezane s temi prednostnimi 
nalogami, v programih razvoja podeželja, 
odobrenimi v skladu z Uredbo Sveta (ES) 
št. 1698/2005.

(5) Kadar obstoječi programi za razvoj 
podeželja v državah članicah ne 
vključujejo zadostnih in ustreznih 
ukrepov, opredeljenih v Prilogi II, je 
pomembno dodatno okrepiti dejavnosti, 
povezane s temi prednostnimi nalogami, v 
programih razvoja podeželja, odobrenimi v 



PE412.016v01-00 4/35 AM\738974SL.doc

SL

skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1698/2005.

Or. en

Obrazložitev

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Predlog spremembe 14
Esther De Lange 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5 a) Raziskava Eurobarometra iz leta 
2007 z naslovom „Odnos državljanov EU 
do dobrega počutja živali“ je pokazala, da 
velika večina (72 %) evropske javnosti 
meni, da bi bilo treba kmetom povrniti 
povečane stroške, ki lahko nastanejo 
zaradi višjih standardov dobrega počutja.  
Poleg tega protokol o zaščiti in dobrem 
počutju živali, ki je priložen Pogodbi o 
ustanovitvi Evropske skupnosti, zahteva, 
da morajo Skupnost in države članice pri 
oblikovanju in izvajanju kmetijskih politik 
v celoti upoštevati potrebe živali po 
dobrem počutju.

Or. en
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Predlog spremembe 15
Agnes Schierhuber 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Zaradi pomembnosti teh prednostnih 
nalog Skupnosti je treba določiti obveznost 
za države članice, da v programih razvoja 
podeželja predvidijo dejavnosti, povezane
z novimi izzivi.

(6) Zaradi pomembnosti teh prednostnih 
nalog Skupnosti je treba določiti obveznost 
za države članice, da v programih razvoja 
podeželja predvidijo večji del dejavnosti, 
povezanih z novimi izzivi, vendar le, če 
države članice tem prednostnim nalogam 
Skupnosti še niso pripisale dovolj velikega 
pomena.

Or. de

Obrazložitev

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Predlog spremembe 16
Agnes Schierhuber 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Člen 10 Uredbe (ES) št. 1698/2005 
določa da, se lahko zlasti zaradi 
upoštevanja večjih sprememb pri 
prednostnih nalogah Skupnosti strateške 
smernice za razvoj podeželja (programsko 
obdobje 20072013), sprejete s Sklepom 
Sveta 2006/144/ES, revidirajo. Zaradi tega 
je treba določiti splošno obveznost za 
države članice, da revidirajo nacionalne 
strateške načrte po reviziji strateških 
smernic Skupnosti, da se uredi okvir za 
spremembo programov.

(7) Člen 10 Uredbe (ES) št. 1698/2005 
določa da, se lahko zlasti zaradi 
upoštevanja večjih sprememb pri 
prednostnih nalogah Skupnosti strateške 
smernice za razvoj podeželja (programsko 
obdobje 20072013), sprejete s Sklepom 
Sveta 2006/144/ES, revidirajo. Zaradi tega 
je treba države članice spodbuditi, da 
revidirajo nacionalne strateške načrte po 
reviziji strateških smernic Skupnosti, da se 
uredi okvir za spremembo programov.
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Or. de

Obrazložitev

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Predlog spremembe 17
Neil Parish 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Člen 10 Uredbe (ES) št. 1698/2005 
določa da, se lahko zlasti zaradi 
upoštevanja večjih sprememb pri 
prednostnih nalogah Skupnosti strateške 
smernice za razvoj podeželja (programsko 
obdobje 20072013), sprejete s Sklepom 
Sveta 2006/144/ES, revidirajo. Zaradi tega 
je treba določiti splošno obveznost za 
države članice, da revidirajo nacionalne 
strateške načrte po reviziji strateških 
smernic Skupnosti, da se uredi okvir za 
spremembo programov.

(7) Člen 10 Uredbe (ES) št. 1698/2005 
določa da, se lahko zlasti zaradi 
upoštevanja večjih sprememb pri 
prednostnih nalogah Skupnosti strateške 
smernice za razvoj podeželja (programsko 
obdobje 2007–2013), sprejete s Sklepom 
Sveta 2006/144/ES, revidirajo. Zaradi tega 
je treba določiti posebno obveznost za 
države članice, ki še niso sprejele 
ustreznih ukrepov, da revidirajo 
nacionalne strateške načrte po reviziji 
strateških smernic Skupnosti, da se uredi 
okvir za spremembo programov.

Or. en

Obrazložitev

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.
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Predlog spremembe 18
Neil Parish 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Zaradi novih obveznosti je treba 
prilagoditi vsebinske zahteve za programe 
razvoja podeželja. Predvideti je treba 
neizčrpen seznam vrst dejavnosti, da bi 
državam članicam pomagali opredeliti 
ustrezne dejavnosti, povezane z novimi 
izzivi na področju pravnega okvira za 
razvoj podeželja.

(9) Zaradi novih obveznosti je treba po 
potrebi prilagoditi vsebinske zahteve za 
programe razvoja podeželja. Predvideti je 
treba neizčrpen seznam vrst dejavnosti, da 
bi državam članicam pomagali opredeliti 
ustrezne dejavnosti, povezane z novimi 
izzivi na področju pravnega okvira za 
razvoj podeželja.

Or. en

Obrazložitev

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Predlog spremembe 19
Agnes Schierhuber 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Zaradi novih obveznosti je treba 
prilagoditi vsebinske zahteve za programe 
razvoja podeželja. Predvideti je treba 
neizčrpen seznam vrst dejavnosti, da bi 
državam članicam pomagali opredeliti 
ustrezne dejavnosti, povezane z novimi 
izzivi na področju pravnega okvira za 
razvoj podeželja.

(9) Zaradi novih obveznosti je treba 
prilagoditi vsebinske zahteve za programe 
razvoja podeželja. Predvideti je treba 
neizčrpen seznam vrst dejavnosti, da bi 
državam članicam pomagali opredeliti 
ustrezne dejavnosti, povezane z novimi 
izzivi na področju pravnega okvira za 
razvoj podeželja. Ta seznam se glede na 
potrebe posameznih držav članic kasneje 
lahko podaljša.
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Or. de

Obrazložitev

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Predlog spremembe 20
Elisabeth Jeggle 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Prav tako bi bilo treba sprejeti uredbo 
glede plačil zaradi omejenih možnosti na 
gorskih območjih in plačil v drugih 
prikrajšanih območjih. Sedanjo ureditev, 
ki temelji na Uredbi Sveta (ES) 
št. 1257/1999 z dne 17. maja 1999 o 
podpori za razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega usmerjevalnega in 
jamstvenega sklada (EKUJS)1, ki bi 
morala v novem programskem obdobju 
veljati do 2009, bo bilo treba podaljšati do 
konca sedanjega programskega obdobja.
1 UL L 160, 26.6.1999, str. 80.

Or. de

Predlog spremembe 21
Stéphane Le Foll 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da bi zagotovili dodatne spodbude za 
upravičence za uvedbo dejavnosti, 
povezanih z novimi prednostnimi 
nalogami, je treba dati možnost za 
določitev višjih zneskov in stopenj podpore 

(10) Da bi zagotovili dodatne spodbude za 
upravičence za uvedbo dejavnosti, 
povezanih z novimi prednostnimi 
nalogami, je treba dati možnost za 
določitev zneskov in stopenj podpore za 
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za take dejavnosti.   take dejavnosti, ki naj jih do višine 100 % 
finančno podpre Evropski kmetijski sklad 
za razvoj podeželja (EKSRP).

Or. fr

Obrazložitev

Vu l’importance de ces nouveaux défis, leur importance au plan communautaire et l’urgence 
de pouvoir y remédier rapidement il apparaît indispensable d’y consacrer d’importants 
moyens issu du budget européen. Ces soutiens sont perçus par toute la société comme 
légitimes et en tous cas davantage que certaines aides du premier pilier. Ils constituent par 
ailleurs une réelle plus value européenne. 

Predlog spremembe 22
Agnes Schierhuber 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) V skladu s členom 9(4) in členom 
10(4) Uredbe Sveta (ES) št. XXXX/XXXX 
z dne XX/XX/2008 [o skupnih pravilih za 
sheme neposrednih podpor v okviru skupne 
kmetijske politike in o uvedbi nekaterih 
shem podpor za kmete] se finančna 
sredstva, zbrana s pomočjo dodatne 
modulacije, uporabijo za podporo za razvoj 
podeželja. Primerno je zagotoviti, da se 
znesek, ki je enak zneskom navedenih 
finančnih sredstev, uporabi za podporo 
dejavnosti, povezanih z novimi izzivi.

(11) V skladu s členom 9(4) in členom 
10(4) Uredbe Sveta (ES) št. XXXX/XXXX 
z dne XX/XX/2008 [o skupnih pravilih za 
sheme neposrednih podpor v okviru skupne 
kmetijske politike in o uvedbi nekaterih 
shem podpor za kmete] se finančna 
sredstva, zbrana s pomočjo dodatne 
modulacije, uporabijo za podporo za razvoj 
podeželja. Primerno je zagotoviti, da se 
ustrezen znesek navedenih finančnih 
sredstev, uporabi za podporo dejavnosti, 
povezanih z novimi izzivi.

Or. de

Obrazložitev

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 
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Predlog spremembe 23
Markus Pieper 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) V skladu s členom 9(4) in členom 
10(4) Uredbe Sveta (ES) št. XXXX/XXXX 
z dne XX/XX/2008 [o skupnih pravilih za 
sheme neposrednih podpor v okviru skupne 
kmetijske politike in o uvedbi nekaterih 
shem podpor za kmete] se finančna 
sredstva, zbrana s pomočjo dodatne 
modulacije, uporabijo za podporo za razvoj 
podeželja. Primerno je zagotoviti, da se 
znesek, ki je enak zneskom navedenih 
finančnih sredstev, uporabi za podporo 
dejavnosti, povezanih z novimi izzivi.

(11) V skladu s členom 9(4) in členom 
10(4) Uredbe Sveta (ES) št. XXXX/XXXX 
z dne XX/XX/2008 [o skupnih pravilih za 
sheme neposrednih podpor v okviru skupne 
kmetijske politike in o uvedbi nekaterih 
shem podpor za kmete] se finančna 
sredstva, zbrana s pomočjo dodatne 
modulacije, uporabijo za podporo za razvoj 
podeželja. Primerno je zagotoviti, da se 
znesek, ki je enak zneskom navedenih 
finančnih sredstev, uporabi za podporo 
tako obstoječih kot tudi novih dejavnosti, 
povezanih z novimi izzivi, glede na sklep, 
ki ga vsakokrat sprejmejo države članice.

Or. de

Obrazložitev

Neben den neu festgelegten Prioritäten muss sichergestellt werden, dass für die Umsetzung 
der bereits bestehenden Maßnahmen und der genehmigten Interventionen auch ausreichende 
Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Predlog spremembe 24
Neil Parish 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) V skladu s členom 9(4) in 
členom 10(4) Uredbe Sveta (ES) 
št. XXXX/XXXX z dne XX/XX/2008 [o 
skupnih pravilih za sheme neposrednih 
podpor v okviru skupne kmetijske politike 
in o uvedbi nekaterih shem podpor za 
kmete] se finančna sredstva, zbrana s 

(11) V skladu s členom 9(4) in 
členom 10(4) Uredbe Sveta (ES) 
št. XXXX/XXXX z dne XX/XX/2008 [o 
skupnih pravilih za sheme neposrednih 
podpor v okviru skupne kmetijske politike 
in o uvedbi nekaterih shem podpor za 
kmete] se finančna sredstva, zbrana s 
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pomočjo dodatne modulacije, uporabijo za 
podporo za razvoj podeželja. Primerno je 
zagotoviti, da se znesek, ki je enak 
zneskom navedenih finančnih sredstev, 
uporabi za podporo dejavnosti, povezanih z 
novimi izzivi.

pomočjo dodatne modulacije, kadar jih še 
ne zagotavljajo tiste države članice, ki 
uporabljajo nacionalno prostovoljno 
modulacijo v okviru Uredbe Sveta ES 
378/2007, uporabijo za podporo za razvoj 
podeželja. Primerno je zagotoviti, da se 
znesek, ki je enak zneskom navedenih 
finančnih sredstev, uporabi za podporo 
dejavnosti, povezanih z novimi izzivi.

Or. en

Obrazložitev

The special case of those Member States that already apply higher rates of national voluntary 
modulation should be taken into account.

Predlog spremembe 25
Markus Pieper 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Te dejavnosti bi morale biti 
usklajene s tistimi, ki se financirajo iz 
drugih pomoči Skupnosti, zlasti iz 
strukturnih skladov (Evropski sklad za 
regionalni razvoj, Evropski socialni sklad 
in Kohezijski sklad).

Or. de

Obrazložitev

Ein auf andere entsprechende Politikbereiche der EU, wie etwa die Kohäsionspolitik, 
abgestimmtes Vorgehen würde dazu beitragen, die Interventionen aufeinander abzustimmen, 
Überlappungen zu vermeiden und die zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu erhöhen.
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Predlog spremembe 26
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Glede na dodatno, posebno in 
zavezujočo uporabo teh zneskov, ki so 
enaki navedenim finančnim sredstvom, ne 
sme biti prizadeto vzpostavljeno ravnotežje 
med cilji podpore za razvoj podeželja.

(12) Glede na dodatno, posebno in 
zavezujočo uporabo teh zneskov, ki so 
enaki navedenim finančnim sredstvom, ne 
sme biti prizadeto vzpostavljeno ravnotežje 
med cilji podpore za razvoj podeželja. Tudi 
pri uporabi sredstev za nove prednostne 
naloge mora zato veljati ravnotežje med 
cilji v skladu s členom 17.

Or. de

Predlog spremembe 27
Agnes Schierhuber 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Glede na dodatno, posebno in 
zavezujočo uporabo teh zneskov, ki so 
enaki navedenim finančnim sredstvom, ne 
sme biti prizadeto vzpostavljeno ravnotežje 
med cilji podpore za razvoj podeželja.

(12) Glede na dodatno in posebno uporabo 
teh zneskov, ki so enaki navedenim 
finančnim sredstvom, ne sme biti prizadeto 
vzpostavljeno ravnotežje med cilji podpore 
za razvoj podeželja.

Or. de

Obrazložitev

 Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 
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Predlog spremembe 28
Markus Pieper 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Da bi zagotovili ustrezno 
financiranje programov za razvoj 
podeželja, bi bilo treba poskrbeti za večjo 
prilagodljivost, s čimer bi v ta namen 
omogočili tudi uporabo neporabljenih 
sredstev iz strukturnih skladov (razdelek 
1b).

Or. de

Obrazložitev

Die Möglichkeit, nicht ausgegebene Mittel aus den Strukturfonds (auf der Grundlage der 
N+2- und N+3-Regel – Rubrik 1b) für die Unterstützung der kohäsionspolitischen 
Programme und der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums aufzuwenden, sollte 
ernsthaft erwogen werden. Angesichts der begrenzten Mittel, die für strukturpolitische 
Maßnahmen zur Verfügung stehen, sollte zu diesem Zweck ein neues System geschaffen 
werden. Es sollte auch für mehr Flexibilität gesorgt werden, damit diese Mittel auch für die 
(derzeit im Rahmen von Rubrik 2 finanzierte) ländliche Entwicklung genutzt werden können.

Predlog spremembe 29
María Isabel Salinas García

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Uredba (ES) Št.1698/2005
Člen 11 –odstavek 3 –točka d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V členu 11(3) se točka (d) nadomesti z 
naslednjim:

črtano

„(d) seznam programov razvoja podeželja, 
s katerimi se izvaja nacionalni strateški 
načrt, okvirna dodeljena sredstva EKSRP 
za vsak program, vključno z zneski, 
določenimi v členu 12(2) Uredbe (ES) 
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št. 1290/2005*, in ločena navedba 
zneskov, določenih v členu 69(5a) te 
uredbe.“

Or. es

Obrazložitev

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Predlog spremembe 30
Lily Jacobs 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) Št.1698/2005
Člen 12 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica revidira v skladu s 
postopkom iz člena 12(1) svoj nacionalni 
strateški načrt po reviziji strateških smernic 
Skupnosti, kakor je navedeno v členu 10.

Vsaka država članica v posvetovanju z 
upravnimi organi na podnacionalnimi 
ravni in v skladu s postopkom iz člena 
12(1) revidira svoj nacionalni strateški 
načrt po reviziji strateških smernic 
Skupnosti, kakor je navedeno v členu 10.

Or. en

Obrazložitev

In general, regional and municipal authorities are responsible for carrying out CAP 
measures. Measures should be applied within the internal context of each Member State and 
region, taking into account regional diversity. To achieve this, regional authorities should be 
consulted.
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Predlog spremembe 31
Neil Parish 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) Št.1698/2005
Člen 12 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica revidira v skladu 
s postopkom iz člena 12(1) svoj nacionalni 
strateški načrt po reviziji strateških smernic 
Skupnosti, kakor je navedeno v členu 10.

1. Vsako državo članico se pozove, da v 
skladu s postopkom iz člena 12(1) revidira
svoj nacionalni strateški načrt po reviziji 
strateških smernic Skupnosti, kakor je 
navedeno v členu 10.

Or. en

Obrazložitev

Wording reflects the fact that in some cases Member States may not need to make 
amendments to their rural development programmes to adequately address the new 
challenges, subject to the review of the Community strategic guidelines.

Predlog spremembe 32
Czesław Adam Siekierski 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 
Uredba (ES) Št.1698/2005
Člen 12 a – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica revidira v skladu s 
postopkom iz člena 12(1) svoj nacionalni 
strateški načrt po reviziji strateških smernic 
Skupnosti, kakor je navedeno v členu 10. 

1. Vsaka država članica lahko revidira v 
skladu s postopkom iz člena 12(1) svoj 
nacionalni strateški načrt po reviziji 
strateških smernic Skupnosti, kakor je 
navedeno v členu 10.

Or. pl
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Predlog spremembe 33
Neil Parish 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) Št.1698/2005
Člen 16 a – odstavek 1 – alinea 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Od 1. januarja 2010 države članice v 
svojih programih za razvoj podeželja v 
skladu s svojimi posebnimi potrebami 
določijo vrste dejavnosti z naslednjimi 
prioritetami, kakor je opisano v strateških 
smernicah Skupnosti in podrobneje 
določeno v nacionalnem strateškem načrtu:

1. Kadar to ni že prej zagotovljeno, države 
članice od 1. januarja 2010 v svojih 
programih za razvoj podeželja v skladu s 
svojimi posebnimi potrebami določijo vrste 
dejavnosti z naslednjimi prioritetami, kakor 
je opisano v strateških smernicah 
Skupnosti in podrobneje določeno v 
nacionalnem strateškem načrtu:

Or. en

Obrazložitev

Wording reflects the fact that in some cases Member States may not need to make 
amendments to their rural development programmes to adequately address the new 
challenges, subject to the review of the Community strategic guidelines.

Predlog spremembe 34
Elisabeth Jeggle 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št.1698/2005
Člen 16 a – odstavek 1 – alinea 1– uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Od 1. januarja 2010 države članice v 
svojih programih za razvoj podeželja v 
skladu s svojimi posebnimi potrebami 
določijo vrste dejavnosti z naslednjimi 
prioritetami, kakor je opisano v strateških 
smernicah Skupnosti in podrobneje 
določeno v nacionalnem strateškem načrtu: 

(1) Od 1. januarja 2010 države članice v 
svojih programih za razvoj podeželja v 
skladu s svojimi posebnimi potrebami 
navedejo vrste dejavnosti z naslednjimi 
prioritetami, kakor je opisano v strateških 
smernicah Skupnosti in podrobneje 
določeno v nacionalnem strateškem načrtu:
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Or. de

Predlog spremembe 35
Czesław Adam Siekierski 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) Št.1698/2005
Člen 16 a – točka 1 – alinea 1 – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Od 1. januarja 2010 države članice v 
svojih programih za razvoj podeželja v 
skladu s svojimi posebnimi potrebami 
določijo vrste dejavnosti z naslednjimi 
prioritetami, kakor je opisano v strateških 
smernicah Skupnosti in podrobneje 
določeno v nacionalnem strateškem načrtu: 

1. Od 1. januarja 2010 stare države članice 
v svojih programih za razvoj podeželja v 
skladu s svojimi posebnimi potrebami 
določijo vrste dejavnosti z naslednjimi 
prioritetami, kakor je opisano v strateških 
smernicah Skupnosti in podrobneje 
določeno v nacionalnem strateškem načrtu: 

Or. pl

Obrazložitev

Nowe państwa członkowskie powinny być wyłączone z modulacji aż do 2013 roku.

Predlog spremembe 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št.1698/2005
Člen 16 a – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) obnovljivi viri energije, (b) prihranki energije in obnovljivi viri 
energije,

Or. de
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Predlog spremembe 37
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št.1698/2005
Člen 16 a – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) upravljanje z vodami, (c) ukrepi za varčevanje z vodo in 
izboljšanje kakovosti vode,

Or. de

Predlog spremembe 38
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št.1698/2005
Člen 16 a – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) biotska raznovrstnost. (d) ohranitev in trajnostna uporaba 
biotske raznovrstnosti.

Or. de

Predlog spremembe 39
Vincenzo Aita 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) Št.1698/2005
Člen 16 a – odstavek 1 – alinea 1 – d) a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

da) zaščito in obnavljanje tal.

Or. it
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Predlog spremembe 40
Esther De Lange 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) Št.1698/2005
Člen 16 a – odstavek 1 – alinea 1 – d) a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

da) ukrepe za izboljšanje konkurenčnosti 
in sposobnosti za inovacije v kmetijstvu in 
gozdarstvu.

Or. nl

Predlog spremembe 41
Agnes Schierhuber 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) Št.1698/2005
Člen 16 a – odstavek 1 – alinea 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) opustitev mlečnih kvot.

Or. de

Obrazložitev

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.
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Predlog spremembe 42
Heinz Kindermann 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št.1698/2005
Člen 16 a – odstavek 1 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko temeljijo svojo 
odločitev na okvirnem seznamu vrst
dejavnosti, določenih v Prilogi II k tej 
uredbi in/ali katerih koli drugih vrstah 
dejavnosti, pod pogojem, da so te 
dejavnosti povezane s prednostnimi 
nalogami iz prvega podstavka in je njihov 
cilj doseči potencialne učinke, navedene v 
Prilogi II.

Države članice lahko temeljijo svojo 
odločitev na okvirnem seznamu vrst 
dejavnosti, določenih v Prilogi II k tej 
uredbi in/ali katerih koli drugih vrstah 
dejavnosti, vključno z dejavnostmi na 
področju ribolova v celinskih vodah, pod 
pogojem, da so te dejavnosti povezane s 
prednostnimi nalogami iz prvega 
podstavka in je njihov cilj doseči 
potencialne učinke, navedene v Prilogi II.  

Or. de

Obrazložitev

 Agrarumweltmaßnahmen im Bereich der Binnenfischerei wurden früher aus der ländlichen 
Entwicklung gefördert. Zurzeit werden sie dem Bereich des EFF zugewiesen, was die 
betroffenen Regionen vor erhebliche Probleme stellt und dem Ziel einer integrierten 
ländlichen Entwicklung völlig widerspricht. Diese durch den Rechtstext nicht gerechtfertigte 
willkürliche Entscheidung der Kommission ist rückgängig zu machen.

Predlog spremembe 43
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št.1698/2005
Člen 16 a – odstavek 1 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko temeljijo svojo 
odločitev na okvirnem seznamu vrst 
dejavnosti, določenih v Prilogi II k tej 
uredbi in/ali katerih koli drugih vrstah 
dejavnosti, pod pogojem, da so te 

Države članice lahko temeljijo svojo 
odločitev na okvirnem seznamu vrst 
dejavnosti, določenih v Prilogi II k tej 
uredbi in/ali katerih koli drugih vrstah 
dejavnosti, pod pogojem, da te dejavnosti 



AM\738974SL.doc 21/35 PE412.016v01-00

SL

dejavnosti povezane s prednostnimi 
nalogami iz prvega podstavka in je njihov 
cilj doseči potencialne učinke, navedene v 
Prilogi II.

na ravni podjetja povzročajo trajnostno 
gospodarjenje z viri, tlemi, energijo, vodo 
in biotsko raznovrstnostjo ter da so 
povezane s prednostnimi nalogami iz 
prvega podstavka in je njihov cilj doseči 
potencialne učinke, navedene v Prilogi II.

V zvezi s tem je treba pokazati in 
zagotoviti, da bo kmetijsko gospodarstvo, 
ki za te ukrepe prejema pomoč, izboljšalo 
svojo skupno bilanco glede energetske 
učinkovitosti, varovanja podnebja, biotske 
raznovrstnosti in vode.

Or. de

Obrazložitev

 Mit den zusätzlichen Geldern, die für die vier genannten Ziele zur Verfügung gestellt werden, 
sollen Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Bilanz der Betriebe finanziert werden. 
Die Finanzierung beispielsweise einer einzelnen Maßnahme der Energiegewinnung  im 
Stallbau, während jedoch die gesamte Energiebilanz des Betriebes verschlechtert wird, soll 
nicht über diese Gelder finanziert werden.

Predlog spremembe 44
Lily Jacobs 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) Št.1698/2005
Člen 16 a – odstavek 1 – alinea 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko temeljijo svojo 
odločitev na okvirnem seznamu vrst 
dejavnosti, določenih v Prilogi II k tej 
uredbi in/ali katerih koli drugih vrstah 
dejavnosti, pod pogojem, da so te 
dejavnosti povezane s prednostnimi 
nalogami iz prvega podstavka in je njihov 
cilj doseči potencialne učinke, navedene v 
Prilogi II.

Države članice lahko v posvetovanju z 
upravnimi organi na podnacionalni ravni
temeljijo svojo odločitev na okvirnem 
seznamu vrst dejavnosti, določenih v 
Prilogi II k tej uredbi in/ali katerih koli 
drugih vrstah dejavnosti, pod pogojem, da 
so te dejavnosti povezane s prednostnimi 
nalogami iz prvega podstavka in je njihov 
cilj doseči potencialne učinke, navedene v 
Prilogi II.

Or. en
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Obrazložitev

In general, regional and municipal authorities are responsible for carrying out CAP 
measures. Measures should be applied within the internal context of each Member State and 
region, taking into account regional diversity. To achieve this, regional authorities should be 
consulted.

Predlog spremembe 45
Markus Pieper 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št.1698/2005
Člen 16 a – odstavek 1 – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice poskrbijo za dosego 
sinergij s podobnimi dejavnostmi, ki se 
financirajo z drugimi pomočmi Skupnosti, 
zlasti iz strukturnih skladov, in po potrebi 
razvijejo celostne pristope za strategije, 
ukrepe in financiranje.

Or. de

Obrazložitev

Ein auf andere entsprechende Politikbereiche der EU, wie etwa die Kohäsionspolitik, 
abgestimmtes Vorgehen würde dazu beitragen, die Interventionen aufeinander abzustimmen, 
Überlappungen zu vermeiden und die zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu erhöhen.

Predlog spremembe 46
Stéphane Le Foll 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 
Uredba (ES) Št.1698/2005
Člen 16 a – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Unija in države članice vzpostavijo 
evropsko omrežje za pregled nad vsemi 
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inovativnimi dejavnostmi za uresničevanje 
različnih prednosti iz odstavka 1, da bi se 
tako olajšala izmenjava izkušenj in 
njihova prenosljivost.  

Or. fr

Obrazložitev

Les nouvelles priorités que sont la lutte contre le réchauffement climatique, les énergies 
renouvelables, la gestion de l’eau, la biodiversité représentent des défis considérables 
auxquels l’agriculture comme les autres secteurs, doivent apporter des solutions concrètes. 
Les réponses reposent certes sur la recherche mais aussi sur de la recherche appliquées 
menés par des agriculteurs au niveau individuel et collectif en relation parfois avec d’autres 
partenaires concernés par les mêmes problématiques (collectivités territoriales, associations 
…). Il apparaît opportun d’établir un recensement précis de toutes les actions novatrices via 
l’établissement d’un réseau européen permettant d’échanger et de transférer toutes les 
expériences représentant des solutions nouvelles pour agir plus efficacement sur ces 
nouvelles priorités.   

Predlog spremembe 47
Stéphane Le Foll 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) Št.1698/2005
Člen 16 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Od 1. januarja 2010 se za vrste 
dejavnosti iz odstavka 1 lahko stopnje 
intenzitete pomoči iz Priloge I povečajo za 
10 odstotnih točk.   

2. Od 1. januarja 2010 se za vrste 
dejavnosti iz odstavka 1 lahko stopnje 
intenzitete pomoči iz Priloge I 100 % 
financirajo iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Or. fr

Obrazložitev

Vu l’importance de ces nouveaux défis, leur importance au plan communautaire et l’urgence 
de pouvoir y remédier rapidement il apparaît indispensable d’y consacrer d’importants 
moyens issu du budget européen. Ces soutiens sont perçus par toute la société comme 
légitimes et en tous cas davantage que certaines aides du premier pilier. Ils constituent par 
ailleurs une réelle plus value européenne. 
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Predlog spremembe 48
María Isabel Salinas García 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) Št.1698/2005
Člen 16 a – odstavek 3 – b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) preglednico, v kateri je za obdobje od 
1. januarja 2010 do 31. decembra 2013 
določen skupni prispevek Skupnosti za 
vrste dejavnosti iz člena 69(5a).

črtano

Or. es

Obrazložitev

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Predlog spremembe 49
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št.1698/2005
Člen 16 a – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Ukrepi, sprejeti v okviru prednostne 
naloge „obnovljiva energija“, za katere so 
potrebne kmetijske površine, ki bi bile 
sicer na voljo za pridelavo živil, ne morejo 
prejeti podpore, dokler na podlagi presoje 
vplivov na evropski ravni, ob upoštevanju 
prehrambenih razmer v tretjih državah, ni 
zagotovljeno, da ne ogrožajo zanesljivosti 
preskrbe s hrano.

Or. de



AM\738974SL.doc 25/35 PE412.016v01-00

SL

Obrazložitev

Der Einsatz von Erneuerbaren Energien in der Landwirtschaft ist zu fördern. Dabei darf 
jedoch keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion entstehen, daher darf der flächige 
Anbau von Energiepflanzen nur dann gefördert werden, wenn sichergestellt ist, dass die 
Ernährungssicherung dadurch nicht eingeschränkt wird. Flächenneutrale Maßnahmen wie 
Energiehecken, Solaranlagen auf Dächern oder Biogasproduktion au Abfallstoffen dürfen 
gefördert werden.

Predlog spremembe 50
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 – pododstavek -1 (novo)
Uredba (ES) št. 1698/2005
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 17(2) se nadomesti z naslednjim:
„(2) Najmanj 5 % celotnega prispevka 
EKSRP za program je rezerviranih za
ukrepe, ki so bili pripravljeni v skladu z 
metodo osi 4 iz Oddelka 4 Poglavja I 
Naslova IV. Ta znesek prispeva k 
odstotnim deležem, določenim v 
odstavku 1. Za Češko, Estonijo, Ciper, 
Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, 
Poljsko, Slovenijo in Slovaško se lahko 
najmanjši finančni prispevek Skupnosti 
v višini 5 % za os 4 tekom programskega 
obdobja nadgrajuje tako, da je v 
povprečju najmanj 2,5 % celotnega 
prispevka EKSRP rezerviranega za os 4.

Za Bolgarijo in Romunijo se v obdobju 
2010–2013 upošteva povprečje najmanj 
2,5 % celotnega prispevka EKSRP za os 4.
Pri izračunu odstotka se upošteva vsak 
prispevek EKSRP za to os v obdobju 
2007–2009.“

Or. de
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Obrazložitev

Die LEADER Methode hat sich als sehr erfolgreich erwiesen, um die Effizienz der 
eingesetzten Gelder für die Regionen sicher zu stellen. Daher sollte sie bei einem höheren 
Prozentsatz der Mittel angewendet werden.

Predlog spremembe 51
María Isabel Salinas García 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) Št.1698/2005
Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V členu 17 se doda naslednji odstavek 
3:

črtano

„3. Zneski, enaki zneskom, ki so posledica 
uporabe obvezne modulacije po členu 
69(5a), se ne upoštevajo v skupnem 
prispevku EKSRP, od katerega se 
izračuna najmanjši finančni prispevek 
Skupnosti na os, kakor je predvideno v 
odstavkih 1 in 2 tega člena.“

Or. es

Obrazložitev

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Predlog spremembe 52
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št.1698/2005
Člen 17 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(3) zneski, enaki zneskom, ki so posledica 
uporabe obvezne modulacije po členu
69(5a), se ne upoštevajo v skupnem 
prispevku EKSRP, od katerega se izračuna 
najmanjši finančni prispevek Skupnosti na 
os, kakor je predvideno v odstavkih 1 in 2 
tega člena.“

„(3) zneski, enaki zneskom, ki so posledica 
uporabe obvezne modulacije po členu 
69(5a), se prav tako upoštevajo v skupnem 
prispevku EKSRP, od katerega se izračuna 
najmanjši finančni prispevek Skupnosti na 
os, kakor je predvideno v odstavkih 1 in 2 
tega člena.“

Or. de

Obrazložitev

Auch bei der Vergabe von Mitteln im Rahmen der  neuen Prioritäten ist eine Aufteilung auf 
die ELER-Achsen sinnvoll.

Predlog spremembe 53
María Isabel Salinas García 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 a (novo)
Uredba (ES) Št.1698/2005
Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) V členu 28 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim besedilom:
„1. Podpora iz člena 20(b)(iii) se dodeli za 
materialne in/ali nematerialne naložbe, 
ki:
a) izboljšajo splošno raven uspešnosti 
podjetij;
b) zadevajo:
– predelavo in trženje proizvodov iz 
priloge I sporazuma, razen ribiških 
proizvodov, proizvodov gozdov in bombaža 
ter/ali
– pridobivanje novih proizvodov, 
postopkov in s tem povezanih tehnologij iz 
priloge I sporazuma, razen ribiških 
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proizvodov, proizvodov gozdov in bombaža 
ter
(c) spoštujejo standarde Skupnosti, ki se 
nanašajo na te naložbe.
Pri naložbah, katerih namen je uskladitev 
s standardi Skupnosti, se pomoč lahko 
dodeli samo naložbam, ki so jih izvedla 
mikropodjetja, kakor je določeno v 
odstavku 2, in so bile izvedene z namenom 
izpolnjevanja na novo uvedenih 
standardov Skupnosti. V slednjem 
primeru se lahko zagotovi podaljšan rok 
za uskladitev s standardom, ki ne presega 
36 mesecev od datuma, s katerim postane 
standard za podjetje obvezen. “

Or. es

Obrazložitev

Dado que la reforma del sector del algodón incluye una transferencia financiera al 
desarrollo rural, no resulta lógico que el algodón quede excluido de las ayudas al aumento 
del valor añadido de los productos agrícolas y ganaderos.

Predlog spremembe 54
Heinz Kindermann 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 a (novo)
Uredba (ES) št.1698/2005
Člen 36 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Uvodni del člena 36(a) se nadomesti z 
naslednjim:
„(a) ukrepe, ki so namenjeni trajnostni 
rabi kmetijskih zemljišč, vključno s 
površinami za ribolov v celinskih vodah,
in vključujejo:“

Or. de
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Obrazložitev

 Agrarumweltmaßnahmen im Bereich der Binnenfischerei wurden früher aus der ländlichen 
Entwicklung gefördert. Zurzeit werden sie dem Bereich des EFF zugewiesen, was die 
betroffenen Regionen vor erhebliche Probleme stellt und dem Ziel einer integrierten 
ländlichen Entwicklung völlig widerspricht. Diese durch den Rechtstext nicht gerechtfertigte 
willkürliche Entscheidung der Kommission ist rückgängig zu machen 

Predlog spremembe 55
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6 a (novo)
Uredba (ES) Št.1698/2005
Člen 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a) Člen 60 se spremeni:
„Če je ukrep, naveden v tem oddelku, 
namenjen dejavnostim, ki izpolnjujejo 
pogoje za pridobitev pomoči tudi iz drugih 
instrumentov Skupnosti, vključno s 
Strukturnimi skladi in instrumentom 
podpore Skupnosti za ribištvo, država 
članica za vsak program določi upravni 
nadzor, ki bo omogočil razmejitev med 
dejavnostmi, ki jih financira EKSRP, in 
tistimi, ki jih financirajo drugi 
instrumenti Skupnosti.“

Or. es

Obrazložitev

El establecimiento de criterios “arbitrarios” de limitación provoca, en la práctica, que a 
determinados operadores de los sectores frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, carne de 
ovino y vacuno, apicultura y azúcar, se les impide la posibilidad de acceso de uno de los dos 
instrumentos OCM o PDR. Es posiible evitar "doble financiación" mediante controles 
administrativos y no a través de restricciones “a priori” y arbitrarias, como el sistema de los 
“techos”.
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Predlog spremembe 56
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6 a (novo)
Uredba (ES) Št.1698/2005
Člen 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a) Člen 60 se spremeni:
„Razmejitev

Če je ukrep, naveden v tem oddelku, 
namenjen dejavnostim, ki izpolnjujejo 
pogoje za pridobitev pomoči tudi iz drugih 
instrumentov Skupnosti, vključno s 
Strukturnimi skladi in instrumentom 
podpore Skupnosti za ribištvo, država 
članica za vsak program določi nadzor, ki 
bo omogočil razmejitev med dejavnostmi, 
ki jih financira EKSRP, in tistimi, ki jih 
financirajo drugi instrumenti Skupnosti.“

Or. es

Obrazložitev

El establecimiento de criterios “arbitrarios” de limitación provoca, en la práctica, que a 
determinados operadores de los sectores frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, carne de 
ovino y vacuno, apicultura y azúcar, se les impide la posibilidad de acceso de uno de los dos 
instrumentos OCM o PDR.  La doble financiación debe de evitarse mediante los controles 
administrativos apropiados.

Predlog spremembe 57
María Isabel Salinas García 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Uredba (ES) Št.1698/2005
Člen 69 – odstavek 5a – odstavek 5b –odstavek 5 c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. V členu 69 se vstavijo naslednji 
odstavki 5a, 5b in 5c:

črtano
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„Znesek, ki je enak zneskom, ki so 
posledica uporabe obvezne modulacije po 
členih 9(4) in 10(4) Uredbe (ES) [št. 
XXXX/2008 (nova uredba o shemi 
neposredne podpore)], države članice 
porabijo v obdobju od 1. januarja 2010 do 
31. decembra 2015 kot podporo Skupnosti 
v okviru tekočih programov razvoja 
podeželja za dejavnosti vrst iz člena 16a te 
uredbe, odobrenih po 1. januarju 2010.
Če je ob zaključku programa skupni 
znesek, porabljen za dejavnosti iz 
odstavka 5a tega člena, nižji od zneska iz 
člena 16a(3)(b), država članica povrne v 
proračun Skupnosti razliko do zneska, za 
katerega so bila presežena skupna 
dodeljena sredstva na voljo za dejavnosti, 
razen za dejavnosti iz člena 16a.
Zneski iz odstavka 5a se ne upoštevajo pri 
uporabi člena 25 Uredbe (ES) 
št. 1290/2005.“

Or. es

Obrazložitev

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Predlog spremembe 58
Elisabeth Jeggle 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Uredba (ES) št.1698/2005
Člen 69 – odstavek 5 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Znesek, ki je enak zneskom, ki so 
posledica uporabe obvezne modulacije po 
členih 9(4) in 10(4) Uredbe (ES) [št. 
XXXX/2008 (nova uredba o shemi 
neposredne podpore)], države članice 
porabijo v obdobju od 1. januarja 2010 do 

(5a) Znesek, ki je enak zneskom, ki so 
posledica uporabe obvezne modulacije po 
členih 9(4) in 10(4) Uredbe (ES) [št. 
XXXX/2008 (nova uredba o shemi 
neposredne podpore)], države članice 
porabijo v obdobju od 1. januarja 2010 do 
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31. decembra 2015 kot podporo Skupnosti 
v okviru tekočih programov razvoja 
podeželja za dejavnosti vrst iz člena 16a te 
uredbe, odobrenih po 1. januarju 2010.

31. decembra 2015 kot podporo Skupnosti 
v okviru tekočih programov razvoja 
podeželja za dejavnosti vrst iz člena 16a te 
uredbe, odobrenih po 1. januarju 2010. 
Zneski se lahko uporabijo tudi za dodatne 
ukrepe v smislu novih prednostnih nalog.

Or. de

Predlog spremembe 59
Lutz Goepel 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 –točka 7
Uredba (ES) št.1698/2005
Člen 69 – odstavek 5 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Znesek, ki je enak zneskom, ki so 
posledica uporabe obvezne modulacije po 
členih 9(4) in 10(4) Uredbe (ES) [št. 
XXXX/2008 (nova uredba o shemi 
neposredne podpore)], države članice 
porabijo v obdobju od 1. januarja 2010 do 
31. decembra 2015 kot podporo Skupnosti 
v okviru tekočih programov razvoja 
podeželja za dejavnosti vrst iz člena 16a te 
uredbe, odobrenih po 1. januarju 2010.

(5a) Znesek, ki je enak najmanj 50 % 
zneskov, ki so posledica uporabe obvezne 
modulacije po členih 9(4) in 10(4) Uredbe 
(ES) [št. XXXX/2008 (nova uredba o 
shemi neposredne podpore)], države 
članice porabijo v obdobju od 1. januarja 
2010 do 31. decembra 2015 kot podporo 
Skupnosti v okviru tekočih programov 
razvoja podeželja za dejavnosti vrst iz 
člena 16a te uredbe, odobrenih po 
1. januarju 2010.

Or. de

Obrazložitev

 Die von der Kommission ermittelten neuen Herausforderungen und neuen Instrumente sind 
zwar wichtig, es erscheint jedoch nicht gerechtfertigt, die gesamten Einnahmen aus der 
zusätzlichen Modulation für diese Zwecke zu verwenden. Da in Artikel 17 der Verordnung 
(EG) Nr. 1698/2005 vorgesehen ist, dass mindestens 10 % der Mittel für die Schwerpunkte 1 
und 3 und mindestens 25 % für den Schwerpunkt 2 zugeteilt werden, ist es angemessen, einen 
Mindestsatz von 50 % der Mittel für die neuen Herausforderungen festzulegen. 
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Predlog spremembe 60
Markus Pieper 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Uredba (ES) št.1698/2005
Člen 69 – odstavek 5 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Znesek, ki je enak zneskom, ki so 
posledica uporabe obvezne modulacije po 
členih 9(4) in 10(4) Uredbe (ES) [št. 
XXXX/2008 (nova uredba o shemi 
neposredne podpore)], države članice 
porabijo v obdobju od 1. januarja 2010 do 
31. decembra 2015 kot podporo Skupnosti 
v okviru tekočih programov razvoja 
podeželja za dejavnosti vrst iz člena 16a te 
uredbe, odobrenih po 1. januarju 2010.

(5a) Znesek, ki je enak zneskom, ki so 
posledica uporabe obvezne modulacije po 
členih 9(4) in 10(4) Uredbe (ES) [št. 
XXXX/2008 (nova uredba o shemi 
neposredne podpore)], države članice 
porabijo v obdobju od 1. januarja 2010 do 
31. decembra 2015 kot podporo Skupnosti 
v okviru tekočih programov razvoja 
podeželja za obstoječe in nove dejavnosti, 
povezane z novimi prednostnimi 
nalogami, v skladu z vsakokratno 
odločitvijo držav članic.

Or. de

Obrazložitev

Neben den neu festgelegten Prioritäten muss sichergestellt werden, dass für die Umsetzung 
der bereits bestehenden Maßnahmen und der genehmigten Interventionen auch ausreichende 
Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Predlog spremembe 61
Lutz Goepel 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 –točka 7 a (novo)
Uredba (ES) št.1698/2005
Člen 70 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) V členu 70 se vstavi naslednji 
odstavek 4b: 
„(4b) Z odstopanjem od mejnih vrednosti 
iz odstavka 3 se lahko znesek v višini 
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zneskov, ki izhajajo iz modulacije po 
členu 9(4) in členu 10(4) uredbe (ES) št. 
XXXX/2008 [nova uredba o shemi 
neposredne podpore] uporabi brez 
dodatnega nacionalnega sofinanciranja.“ 

Or. de

Obrazložitev

Zusätzliche Modulationsmittel sollten von den der nationalen Kofinanzierungsverpflichtung 
befreit werden, da die hierfür notwendigen Kofinanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen. 

Predlog spremembe 62
Elisabeth Jeggle 

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 a (novo)
Uredba (ES) št.1698/2005
Člen 93

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Člen 93 se nadomesti z naslednjim:
„Razveljavitev

(1) Uredba (ES) št. 1257/1999 se 
razveljavi z učinkom od 1. januarja 
2007, razen členov 13(a), 14(1) in prvih 
dveh alinej 14(2), 15, 17 do 20, 51(3) in 
55(4) ter dela Priloge I, ki določa znesek 
iz člena 15(3).  
[...]
Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se 
razumejo kot sklicevanja na to uredbo.
Uredba (ES) št. 1257/1999 se še naprej 
uporablja za ukrepe, ki jih pred 1. 
januarjem 2007 odobri Komisija v 
okviru omenjene uredbe.

Or. de
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Predlog spremembe 63
Agnes Schierhuber

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga
Uredba (ES) št.1698/2005
Priloga II – Nova prednostna naloga

Prednostna naloga: opustitev mlečnih kvot
Vrsta dejavnosti Ukrepi Možni učinek
posodobitev in tržno 
usmerjena proizvodnja

večletni programi za opustitev 
mlečnih kvot

krepitev konkurenčnosti

Or. de

Obrazložitev

 Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.
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