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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
(KOM(2008)0306 – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS))
(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2008)0306),

– ob upoštevanju členov 36 in 37 Pogodbe o ES, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s 
Parlamentom (C6-0242/2008),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja ter mnenj Odbora za 
okolje, javno zdravje in varnost hrane in Odbora za regionalni razvoj (A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 250(2) Pogodbe o 
ES;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament 
odobril;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

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 
za take dejavnosti.

(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 
za take dejavnosti. Enako možnost morajo 
imeti države članice za prenos inovacij, ki 
so rezultat aplikativnih raziskav. 
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Or. fr

Obrazložitev

Treba je zagotoviti inovacije v podeželskem okolju,zzlasti s pomočjo aplikativnih raziskav. 
Prenos znanja z raziskovalnega področja na kmetijski sektor in gospodarstvo je treba 
spodbuditi z zvišanjem najvišjih zneskov iz priloge I.

Predlog spremembe 2

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 
najmanj 50 % navedenih finančnih 
sredstev uporabi za podporo dejavnosti, 
povezanih z novimi izzivi. 

Or. fr

Obrazložitev

Čeprav so novi izzivi in novi instrumenti, ki jih je določila Komisija, pomembni, jim ni treba 
dodeliti vseh sredstev iz dodatne modulacije. Ker člen 17 Uredbe (ES) št. 1698/2005 
predvideva najnižji finančni prispevek 10 % osema 1 in 3 ter 25 % osi 2, je treba določiti 
najnižji prag 50 % finančnih sredstev za nove cilje. 
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Predlog spremembe 3

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 enakih zneskov ne sme biti prizadeto 
vzpostavljeno ravnotežje med cilji podpore 
za razvoj podeželja.

Or. fr

Predlog spremembe 4

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 a) Vstavi se naslednji člen 16 b:
"Člen 16b

Inovacije in prenos znanja iz aplikativnih 
raziskav

1. Od 1. januarja 2010 države članice v 
svojih programih za razvoj podeželja v 
skladu s svojimi posebnimi potrebami 
določijo vrste dejavnosti za prenos 
inovacij iz aplikativnih raziskav na 
kmetijsko gospodarstvo. 

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

Or. fr
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Obrazložitev

Treba je zagotoviti inovacije v podeželskem okolju, zlasti s pomočjo aplikativnih raziskav. 
Prenos znanja z raziskovalnega področja na kmetijsko gospodarstvo je treba spodbuditi z 
zvišanjem najvišjih zneskov iz priloge I. 

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 a (novo)
Uredba (ES) št. 1698/2005
Člen 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4 a) Člen 30 se nadomesti z naslednjim 
besedilom: 

"Člen 30

Infrastrukture, vezane na razvoj in 
prilagajanje kmetijstva in gozdarstva

Pomoč iz člena 20, točka (b) (v) lahko 
krije operacije, vezane na dostop do 
kmetijskih in gozdnih površin, komasacijo 
in izboljšavo zemljišč, dobavo energije, 
dostop do informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij ter 
upravljanje vode."

Or. fr

Obrazložitev

Glede na resolucijo Evropskega parlamenta z dne 19. junija 2007 o oblikovanju evropske 
politike na področju širokopasovnosti je razvoj konkurenčnosti podeželskih regij odvisen od 
inovativne uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Treba je torej te tehnologije 
vključiti v člen 30 te uredbe. 

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Uredba (ES) št. 1698/2005
Člen 69 – odstavek 5 a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5 a. 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.

5 a. Znesek, ki je enak ali višji od 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. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe 2.

Predlog spremembe 7

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5 b. 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.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Čeprav so novi izzivi in novi instrumenti, ki jih je določila Komisija, pomembni, jim ni treba 
dodeliti vseh sredstev iz dodatne modulacije.
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10  točka a a (novo)
Uredba (ES) št. 1698/2005
Priloga

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a a) Vrstica 1 se nadomesti z naslednjim 
besedilom:

Člen 22, 
odstavek 2

Pomoč za 
nastanitev 
(*)

75 000

(*) Pomoč za nastanitev je lahko dodeljena v 
obliki enkratne premije v znesku, ki ne presega 
50 000 EUR, ali v obliki subvencioniranja 
obresti, katerih kapitalizirana vrednost ne 
presega 50 000 EUR. Ko se obe obliki pomoči 
kombinirata, skupni znesek ne presega 75 000 
EUR.

Or. fr

Obrazložitev

Glede na nastanitvene težave mladih kmetov je treba zvišati najvišji znesek podpore.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga - Priloga II – Prednostna naloga: obnovljivi viri energije – vrstica 4 a (novo)

Predlog spremembe

Izboljšanje upravljanja odpadkov in 
ponovna uporaba materialov

Člen 26: 
posodabljanje 
kmetijskih 
gospodarstev

Člen 53: 
diverzifikacija v 
nekmetijske dejavnosti

Člen 54: podpora 

Zmanjšanje količine 
odpadkov in nadomestitev 
fosilnih goriv 



PR\727831SL.doc 11/12 PE407.829v01-00

SL

ustanavljanju in 
razvoju podjetij

Člen 56: osnovne 
storitve za 
gospodarstvo in 
podeželsko 
prebivalstvo

Or. fr

Obrazložitev

Upravljanje odpadkov in ponovna uporaba lahko prispevajo k prednostni nalogi "obnovljive 
energije".

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga - Priloga II – Prednostna naloga: obnovljivi viri energije – vrstica 4 b (novo)

Predlog spremembe

Proizvodnja in uporaba sončne, 
vetrne, geotermične energije ter 
soproizvodnja toplote   

Člen 26: 
posodabljanje 
kmetijskih 
gospodarstev

Člen 53: 
diverzifikacija v 
nekmetijske dejavnosti

Člen 54: podpora 
ustanavljanju in 
razvoju podjetij

Člen 56: osnovne 
storitve za 
gospodarstvo in 
podeželsko 
prebivalstvo

Nadomestitev fosilnih 
goriv 

Or. fr

Obrazložitev

"Nekmetijske" obnovljive energije prispevajo k nadomestitvi fosilnih goriv.
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga - Priloga II – Prednostna naloga: upravljanje z vodo– vrstica 1 a (novo)

Predlog spremembe

Obvladovanje poplavne ogroženosti Člen 39: kmetijsko 
okoljska plačila

Člen 41: neproizvodne 
naložbe

Izboljšanje zmožnosti za 
upravljanje voda v 
primeru poplav

Or. fr

Obrazložitev

Upravljanje vode mora vključevati preprečevalne ukrepe, tudi na ravni količinskega 
upravljanja.
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