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Predlog spremembe 42
Rolandas Paksas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Za boljše uresničevanje ciljev režima za 
podporo manjšim egejskim otokom mora 
program podpore vsebovati ukrepe, ki 
zagotavljajo preskrbo s kmetijskimi 
proizvodi ter ohranitev in razvoj lokalne 
kmetijske proizvodnje. Treba je približati 
raven načrtovanja programov ter načrtno 
uporabljati partnerski pristop med 
Komisijo in državo članico.

(4) Za boljše uresničevanje ciljev režima za 
podporo manjšim egejskim otokom mora 
program podpore vsebovati ukrepe, ki 
zagotavljajo preskrbo s kmetijskimi 
proizvodi ter ohranitev in razvoj lokalne 
kmetijske proizvodnje. Treba je približati 
raven načrtovanja programov ter načrtno 
uporabljati partnerski pristop med 
Komisijo in državo članico. Komisija mora 
pri pripravi programov podpore prispevati 
z izmenjavo primerov dobre prakse in 
določitvijo usklajenih okvirnih kazalnikov 
za spremljanje izvajanja teh programov.

Or. lt

Predlog spremembe 43
Juozas Imbrasas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Težave, s katerimi se soočajo manjši 
egejski otoki, so še večje zaradi same 
majhnosti otokov. Da bi zagotovili 
učinkovitost predvidenih ukrepov, naj se ti 
uporabljajo le za male otoke.

(7) Težave, s katerimi se soočajo manjši 
egejski otoki, so še večje zaradi same 
majhnosti otokov. Da bi zagotovili 
učinkovitost predvidenih ukrepov, naj se ti 
uporabljajo le za male otoke s statusom 
najbolj oddaljene regije.

Or. lt

Predlog spremembe 44
Rolandas Paksas
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Da bi dosegli nižje cene na manjših 
egejskih otokih in ublažili dodatne stroške 
zaradi njihove odročnosti in otoške lege ter 
hkrati ohranili konkurenčnost proizvodov 
Unije, je treba dodeliti pomoč za preskrbo 
manjših egejskih otokov s proizvodi Unije. 
Pri takšni pomoči je treba upoštevati 
dodatne stroške prevoza na manjše egejske 
otoke, pri kmetijskih vložkih in proizvodih, 
namenjenih za predelavo, pa dodatne 
stroške zaradi otoške lege in omejene 
površine.

(8) Da bi dosegli nižje cene na manjših 
egejskih otokih in ublažili dodatne stroške 
zaradi njihove odročnosti in otoške lege ter 
hkrati ohranili konkurenčnost proizvodov 
Unije, je treba dodeliti pomoč za preskrbo 
manjših egejskih otokov s proizvodi Unije. 
Pri takšni pomoči je treba upoštevati 
dodatne stroške prevoza na manjše egejske 
otoke, cene izvoza v tretje države, pri 
kmetijskih vložkih in proizvodih, 
namenjenih za predelavo, pa dodatne 
stroške zaradi otoške lege in omejene 
površine.

Or. lt

Predlog spremembe 45
Marit Paulsen, Britta Reimers

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za preprečitev špekulacij, ki bi škodile 
končnim uporabnikom na manjših 
egejskih otokih je treba natančno določiti, 
da bodo do posebnega režima preskrbe 
upravičeni samo higiensko neoporečni 
proizvodi tržne kakovosti.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 46
Giovanni La Via

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Politika Unije za podporo lokalne 
proizvodnje manjših egejskih otokov, 
uvedena na podlagi Uredbe (ES) št. 
1405/2006, je doslej zajela vrsto 
proizvodov in ukrepov, tako da je 
spodbujala njihovo proizvodnjo, trženje ali 
predelavo. Ti ukrepi se so izkazali za 
učinkovite in zagotavljajo nadaljevanje in 
razvoj kmetijskih dejavnosti. Unija mora še 
naprej podpirati te lokalne proizvodne 
linije, ki so ključni dejavnik pri ohranjanju 
okoljskega, socialnega in gospodarskega 
ravnovesja manjših egejskih otokov. Kot 
pri politiki za razvoj podeželja so izkušnje 
pokazale, da lahko tesnejše partnerstvo z 
lokalnimi organi omogoči bolj ciljno 
usmerjeno reševanje posebnih težav, s 
katerimi se soočajo zadevni otoki. 
Podpiranje lokalnih proizvodnih linij se 
mora torej nadaljevati na podlagi programa 
podpore, prvič uvedenega z Uredbo št. 
1405/2006.

(14) Politika Unije za podporo lokalne 
proizvodnje manjših egejskih otokov, 
uvedena na podlagi Uredbe (ES) št. 
1405/2006, je doslej zajela vrsto 
proizvodov in ukrepov, tako da je 
spodbujala njihovo proizvodnjo, trženje ali 
predelavo. Ti ukrepi so se izkazali za 
učinkovite in zagotavljajo nadaljevanje in 
razvoj kmetijskih dejavnosti. Unija mora še 
naprej podpirati te lokalne proizvodne 
linije, ki so ključni dejavnik pri ohranjanju 
okoljskega, socialnega in gospodarskega 
ravnovesja manjših egejskih otokov. Kot 
pri politiki za razvoj podeželja so izkušnje 
pokazale, da lahko tesnejše partnerstvo z 
lokalnimi organi omogoči bolj ciljno 
usmerjeno reševanje posebnih težav, s 
katerimi se soočajo zadevni otoki. 
Podpiranje lokalnih proizvodnih linij se 
mora torej nadaljevati na podlagi programa 
podpore, prvič uvedenega z Uredbo št. 
1405/2006, ki predstavlja učinkovit model 
za oblikovanje posebne ureditve pomoči 
tudi za manjše sicilijanske otoke, za katere 
so značilni enaki okoljski in družbeno-
ekonomski pogoji kot za manjše otoke v 
Egejskem morju.

Or. it

Predlog spremembe 47
Georgios Papastamkos

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a)  Doreči bi bilo treba temeljna načela 
programa podpore, da se uvede posebni 
režim za prevoz nepredelanih in 
predelanih kmetijskih proizvodov z 
otokov.
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Or. el

Obrazložitev

 Podpreti bi bilo treba prevoz nepredelanih in predelanih kmetijskih proizvodov z majhnih 
egejskih otokov, saj so zaradi visokih stroškov surovin in prevoza proizvodov dvakrat v 
slabšem konkurenčnem položaju. Priporočilo temelji na istem razmisleku kot tiste določbe te 
uredbe, katerih namen je izravnati slabši konkurenčni položaj zaradi višjih stroškov oskrbe 
otokov s surovinami.

Predlog spremembe 48
Spiros Danelis (Spyros Danellis)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za namene izvajanja lahko program 
podpore vsebuje ukrepe za financiranje 
študij, predstavitvenih projektov, 
izobraževanja in tehnične pomoči.

(16) Da bi zagotovili izvajanje programa 
podpore, mora biti v prihodnje dovoljena 
vezava subvencij na proizvodnjo.

Or. el

Obrazložitev

Da bi čim bolj izkoristili program, je treba glede na omejeno višino razpoložljivih javnih 
finančnih virov vezati subvencije na proizvodnjo. Za sofinanciranje študij, predstavitvenih 
projektov, izobraževanja in tehnične pomoči so na voljo tudi drugi programi.

Predlog spremembe 49
Spiros Danelis (Spyros Danellis)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Kmete na manjših egejskih otokih je 
treba spodbujati k ponudbi kakovostnih 
proizvodov in jim pomagati pri njihovem 
trženju.

(17) Kmete na manjših egejskih otokih je 
treba spodbujati k ponudbi kakovostnih 
proizvodov, pri čemer naj kar najbolj 
izkoristijo lokalni genski in razmnoževalni 
material, in jim pomagati pri njihovem 
trženju, zlasti na lokalni ravni, pri čemer 
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naj izkoristijo priložnosti, ki jih ponuja 
razvoj drugih sektorjev, na primer 
turizma.

Or. el

Predlog spremembe 50
Marit Paulsen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Poudariti bi bilo treba ohranitev 
kulturne dediščine v obliki fizičnih in 
tradicionalnih značilnosti metod kmetijske 
proizvodnje.

Or. en

Predlog spremembe 51
Georgios Papastamkos

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Za ublažitev posebnih omejitev 
kmetijstva na manjših egejskih otokih, 
nastalih zaradi odročnosti, oddaljenosti, 
otoške lege, omejene površine, goratega 
reliefa, podnebja in gospodarske odvisnosti 
od majhnega števila proizvodov, se lahko 
dovoli odstopanje od dosledne politike 
Komisije, v skladu s katero državna pomoč 
za tekoče poslovanje pri proizvodnji, 
predelavi in trženju kmetijskih proizvodov 
iz Priloge I k Pogodbi ni dovoljena.

(18) Za ublažitev posebnih omejitev 
kmetijstva na manjših egejskih otokih, 
nastalih zaradi odročnosti, oddaljenosti, 
otoške lege, omejene površine, goratega 
reliefa, podnebja in gospodarske odvisnosti 
od majhnega števila proizvodov, se lahko 
dovoli odstopanje od dosledne politike 
Komisije, v skladu s katero državna pomoč 
za tekoče poslovanje pri proizvodnji, 
predelavi, trženju in prevozu kmetijskih 
proizvodov iz Priloge I k Pogodbi ni 
dovoljena.

Or. el
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Obrazložitev

Podpreti bi bilo treba prevoz nepredelanih in predelanih kmetijskih proizvodov z majhnih 
egejskih otokov, saj so zaradi visokih stroškov surovin in prevoza proizvodov dvakrat v 
slabšem konkurenčnem položaju. Priporočilo temelji na istem razmisleku kot tiste določbe te 
uredbe, katerih namen je izravnati slabši konkurenčni položaj zaradi višjih stroškov oskrbe 
otokov s surovinami.

Predlog spremembe 52
Marit Paulsen, Britta Reimers

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Za ublažitev posebnih omejitev 
kmetijstva na manjših egejskih otokih, 
nastalih zaradi odročnosti, oddaljenosti, 
otoške lege, omejene površine, goratega 
reliefa, podnebja in gospodarske odvisnosti 
od majhnega števila proizvodov, se lahko 
dovoli odstopanje od dosledne politike 
Komisije, v skladu s katero državna pomoč 
za tekoče poslovanje pri proizvodnji, 
predelavi in trženju kmetijskih proizvodov 
iz Priloge I k Pogodbi ni dovoljena.

(18) Za ublažitev posebnih omejitev 
kmetijstva na manjših egejskih otokih, 
nastalih zaradi odročnosti, oddaljenosti, 
otoške lege, omejene površine, goratega 
reliefa, podnebja in gospodarske odvisnosti 
od majhnega števila proizvodov ter njihove 
oddaljenosti od trgov, se lahko dovoli 
odstopanje od dosledne politike Komisije, 
v skladu s katero državna pomoč za tekoče 
poslovanje pri proizvodnji, predelavi in 
trženju kmetijskih proizvodov iz Priloge I 
k Pogodbi ni dovoljena.

Or. en

Predlog spremembe 53
Spiros Danelis (Spyros Danellis)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Od leta 2007 so se zaradi razvoja 
staleža in demografskega pritiska na 
manjših egejskih otokih povečale potrebe 
po osnovnih proizvodih. Zato je treba 
povečati delež proračuna, ki ga Grčija 
lahko uporabi za posebni režim preskrbe 

(20) Od leta 2007 so se zaradi razvoja 
staleža, opuščanja primarnega sektorja 
zavoljo pretirano visokih stroškov 
proizvodnje, turizma in demografskega 
pritiska na manjših egejskih otokih 
povečale potrebe po osnovnih proizvodih. 
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manjših egejskih otokov. Zato je treba povečati delež proračuna, ki 
ga Grčija lahko uporabi za posebni režim 
preskrbe manjših egejskih otokov. Toda to 
povečanje se ne bi smelo zgoditi na račun 
proračuna za krepitev lokalne kmetijske 
proizvodnje, temveč bi ga bilo treba 
dopolniti s povečanjem sredstev, 
namenjenih takšni proizvodnji.

Or. el

Predlog spremembe 54
Juozas Imbrasas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Od leta 2007 so se zaradi razvoja 
staleža in demografskega pritiska na 
manjših egejskih otokih povečale potrebe 
po osnovnih proizvodih. Zato je treba 
povečati delež proračuna, ki ga Grčija 
lahko uporabi za posebni režim preskrbe 
manjših egejskih otokov.

(20) Od leta 2007 so se zaradi razvoja 
staleža in demografskega pritiska na 
manjših egejskih otokih povečale potrebe 
po osnovnih proizvodih. Zato je treba 
ustrezno povečati delež proračuna, ki ga 
Grčija lahko uporabi za posebni režim 
preskrbe manjših egejskih otokov.

Or. lt

Predlog spremembe 55
Spiros Danelis (Spyros Danellis)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Komisija mora Evropskemu 
parlamentu in Svetu najpozneje do 31. 
decembra 2016 predložiti splošno poročilo 
o učinku ukrepov za izvajanje te uredbe 
ter mu po potrebi priložiti ustrezna 
priporočila. Komisija mora ustrezno 
preučiti ta priporočila ter tako zagotoviti, 
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da vsebujejo integriran program 
trajnostnega razvoja, pri tem pa 
upoštevati kulturno dediščino in okoljski 
pomen manjših egejskih otokov ter težave, 
ki so zlasti povezane z njihovim posebnim 
geografskim položajem in okoljem, pa 
tudi porast nezakonitega preseljevanja.

Or. el

Predlog spremembe 56
Marit Paulsen, Britta Reimers

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa posebne ukrepe za 
kmetijstvo za odpravo težav, s katerimi se 
zaradi odročnosti, oddaljenosti, otoške lege 
in omejene površine soočajo manjši egejski 
otoki (v nadaljnjem besedilu: manjši 
otoki).

1. Ta uredba določa posebne ukrepe za 
kmetijstvo za odpravo težav, s katerimi se 
zaradi odročnosti, oddaljenosti, otoške 
lege, oddaljenosti od trgov in omejene 
površine soočajo manjši egejski otoki (v 
nadaljnjem besedilu: manjši otoki).

Or. en

Predlog spremembe 57
Georgios Papastamkos

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) ohraniti in razviti kmetijsko dejavnost 
manjših otokov, vključno s proizvodnjo, 
predelavo in trženjem lokalnih proizvodov.

b) ohraniti in razviti kmetijsko dejavnost 
manjših otokov, vključno s proizvodnjo, 
predelavo, trženjem in prevozom 
nepredelanih in predelanih lokalnih 
proizvodov.

Or. el
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Obrazložitev

 Podpreti bi bilo treba prevoz nepredelanih in predelanih kmetijskih proizvodov z majhnih 
egejskih otokov, saj so zaradi visokih stroškov surovin in prevoza proizvodov dvakrat v 
slabšem konkurenčnem položaju. Priporočilo temelji na istem razmisleku kot tiste določbe te 
uredbe, katerih namen je izravnati slabši konkurenčni položaj zaradi višjih stroškov oskrbe 
otokov s surovinami.

Predlog spremembe 58
Georgios Papastamkos

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Program lahko vključuje podporne 
ukrepe, namenjene proizvodnji, predelavi 
ali trženju kmetijskih proizvodov manjših 
otokov.

4. Program lahko vključuje podporne 
ukrepe, namenjene proizvodnji, predelavi,
trženju in prevozu nepredelanih in 
predelanih kmetijskih proizvodov manjših 
otokov.

Or. el

Obrazložitev

Podpreti bi bilo treba prevoz nepredelanih in predelanih kmetijskih proizvodov z majhnih 
egejskih otokov, saj so zaradi visokih stroškov surovin in prevoza proizvodov dvakrat v 
slabšem konkurenčnem položaju. Priporočilo temelji na istem razmisleku kot tiste določbe te 
uredbe, katerih namen je izravnati slabši konkurenčni položaj zaradi višjih stroškov oskrbe 
otokov s surovinami.

Predlog spremembe 59
Georgios Papastamkos

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za podporo trženja proizvodov izven regije 
njihove proizvodnje lahko Komisija z 
delegiranim aktom določi pogoje za 
določitev zneska pomoči, ki se dodeli za 
namen trženja, in po potrebi največje 

Za podporo trženja in prevoza 
nepredelanih in predelanih proizvodov 
izven regije njihove proizvodnje lahko 
Komisija z delegiranim aktom določi 
pogoje za določitev zneska pomoči, ki se 
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količine, ki so lahko predmet te pomoči. dodeli za namen trženja in prevoza, in po 
potrebi največje količine, ki so lahko 
predmet te pomoči.

Or. el

Obrazložitev

Podpreti bi bilo treba prevoz nepredelanih in predelanih kmetijskih proizvodov z majhnih 
egejskih otokov, saj so zaradi visokih stroškov surovin in prevoza proizvodov dvakrat v 
slabšem konkurenčnem položaju. Priporočilo temelji na istem razmisleku kot tiste določbe te 
uredbe, katerih namen je izravnati slabši konkurenčni položaj zaradi višjih stroškov oskrbe 
otokov s surovinami.

Predlog spremembe 60
Georgios Papastamkos

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za kmetijske proizvode iz Priloge I k 
Pogodbi, za katere se uporabljajo členi 
107, 108 in 109 navedene pogodbe, lahko 
Komisija v skladu s členom 108 Pogodbe v 
sektorjih proizvodnje, predelave in trženja 
navedenih proizvodov odobri pomoč za 
tekoče poslovanje za ublažitev omejitev, s 
katerimi se sooča kmetijska proizvodnja na 
manjših otokih zaradi odročnosti, 
oddaljenosti, otoške lege, omejene 
površine, goratega reliefa, podnebja in
gospodarske odvisnosti od majhnega 
števila proizvodov.

1. Za kmetijske proizvode iz Priloge I k 
Pogodbi, za katere se uporabljajo členi 
107, 108 in 109 navedene pogodbe, lahko 
Komisija v skladu s členom 108 Pogodbe v 
sektorjih proizvodnje, predelave, trženja in 
prevoza navedenih proizvodov odobri 
pomoč za tekoče poslovanje za ublažitev 
omejitev, s katerimi se sooča kmetijska 
proizvodnja na manjših otokih zaradi 
odročnosti, oddaljenosti, otoške lege, 
omejene površine, goratega reliefa, 
podnebja in gospodarske odvisnosti od 
majhnega števila proizvodov.

Or. el

Obrazložitev

Podpreti bi bilo treba prevoz nepredelanih in predelanih kmetijskih proizvodov z majhnih 
egejskih otokov, saj so zaradi visokih stroškov surovin in prevoza proizvodov dvakrat v 
slabšem konkurenčnem položaju. Priporočilo temelji na istem razmisleku kot tiste določbe te 
uredbe, katerih namen je izravnati slabši konkurenčni položaj zaradi višjih stroškov oskrbe 
otokov s surovinami.
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za kmetijske proizvode iz Priloge I k 
Pogodbi, za katere se uporabljajo členi 
107, 108 in 109 navedene pogodbe, lahko 
Komisija v skladu s členom 108 Pogodbe v 
sektorjih proizvodnje, predelave in trženja 
navedenih proizvodov odobri pomoč za 
tekoče poslovanje za ublažitev omejitev, s 
katerimi se sooča kmetijska proizvodnja na 
manjših otokih zaradi odročnosti, 
oddaljenosti, otoške lege, omejene 
površine, goratega reliefa, podnebja in 
gospodarske odvisnosti od majhnega 
števila proizvodov.

1. Za kmetijske proizvode iz Priloge I k 
Pogodbi, za katere se uporabljajo členi 
107, 108 in 109 navedene pogodbe, lahko 
Komisija v skladu s členom 108 Pogodbe v 
sektorjih proizvodnje, predelave in trženja 
navedenih proizvodov odobri pomoč za 
tekoče poslovanje za ublažitev omejitev, s 
katerimi se sooča kmetijska proizvodnja na 
manjših otokih zaradi odročnosti, 
oddaljenosti, otoške lege, omejene 
površine, goratega reliefa, podnebja in 
gospodarske odvisnosti od majhnega 
števila proizvodov ter njihove oddaljenosti 
od trgov.

Or. en


