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Predlog spremembe 74
Britta Reimers

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor 
je določeno v nadaljevanju;

1. zavrača predlog Komisije;

Or. de

Obrazložitev

Tako za kmete kot tudi za potrošnike v svobodni in tržno usmerjeni Evropi bi bilo bolje, če bi 
kmetijstvo osvobodili finančne odvisnosti od državne „varuške“. Žal Komisija s svojim 
predlogom ni uspela storiti koraka v to smer in sistematično odpraviti subvencij. Namesto 
tega pravzaprav razširja obstoječe ureditve in uvaja več birokracije, s čimer ustvarja več 
stroškov za prosilce in države članice.

Predlog spremembe 75
Alyn Smith
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Za zagotovitev trajnostnega razvoja 
podeželskih območij se je treba 
osredotočiti na omejeno število glavnih 
prednostnih nalog, ki se nanašajo na prenos 
znanja v kmetijstvu, gozdarstvu in 
podeželskih območjih, konkurenčnost
vseh vrst kmetijstva in sposobnost 
preživetja kmetij, organizacijo prehranske 
verige in obvladovanje tveganja v 
kmetijstvu, obnovo, ohranjanje in 
izboljševanje ekosistemov, odvisnih od 
kmetijstva in gozdarstva, učinkovito rabo 
virov in prehod na nizkoogljično 
gospodarstvo na področjih kmetijstva, 
prehrane in gozdarstva ter spodbujanje 
socialne vključenosti, zmanjševanja 

(5) Za zagotovitev trajnostnega razvoja 
podeželskih območij se je treba 
osredotočiti na omejeno število glavnih 
prednostnih nalog, ki se nanašajo na prenos 
znanja in inovacije v kmetijstvu, 
gozdarstvu in na podeželskih območjih,
različne ravni konkurenčnosti (lokalne, 
regionalne, nacionalne in mednarodne)
vseh vrst kmetijstva in sposobnost 
preživetja kmetij, organizacijo prehranske 
verige in obvladovanje tveganja v 
kmetijstvu, obnovo, ohranjanje in 
izboljševanje ekosistemov, odvisnih od 
kmetijstva in gozdarstva, učinkovito rabo 
virov in prehod na nizkoogljično 
gospodarstvo na področjih kmetijstva, 
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revščine in gospodarskega razvoja 
podeželskih območij. Pri tem je treba 
upoštevati raznolikost razmer, ki vplivajo 
na podeželska območja z različnimi 
značilnostmi ali različnimi kategorijami 
možnih upravičencev, ter horizontalne cilje 
inovacij ter blažitve podnebnih in okoljskih
sprememb in prilagajanja tem 
spremembam. Ukrepi blažitve morajo 
zajemati tako omejevanje emisij v 
kmetijstvu in gozdarstvu v glavnih 
dejavnostih, kot sta živinoreja in uporaba 
gnojil, kot ohranjanje ponorov ogljika ter 
spodbujanje sekvestracije ogljika pri rabi 
zemljišč, spremembi rabe zemljišč in 
gozdarstvu. Prednostna naloga Unije za 
razvoj podeželja, ki se nanaša na prenos 
znanja in inovacije v kmetijstvu, 
gozdarstvu in na podeželskih območjih, se 
mora uporabljati horizontalno, tj. tudi za 
druge prednostne naloge Unije na področju 
razvoja podeželja.

prehrane in gozdarstva ter spodbujanje 
socialne vključenosti, zmanjševanja 
revščine in gospodarskega razvoja 
podeželskih območij. Poleg tega bi morala 
biti pomembna prednostna naloga 
spodbujanje sodelovanja in skupnih 
ukrepov med kmeti, podjetji in mrežami za 
razvoj podeželja, da se zagotovijo 
dolgoročna blaginja in trajnost za 
kmetijska in podeželska območja. Pri tem 
je treba upoštevati raznolikost razmer, ki 
vplivajo na podeželska območja z 
različnimi značilnostmi ali različnimi 
kategorijami možnih upravičencev, ter 
horizontalne cilje, povezane z inovacijami, 
okoljem ter blažitvijo podnebnih sprememb 
in prilagajanjem tem spremembam. Ukrepi 
blažitve morajo zajemati tako omejevanje 
emisij v kmetijstvu in gozdarstvu v glavnih 
dejavnostih, kot sta živinoreja in uporaba 
gnojil, kot ohranjanje ponorov ogljika ter 
spodbujanje sekvestracije ogljika pri rabi 
zemljišč, spremembi rabe zemljišč in 
gozdarstvu. Prednostna naloga Unije za 
razvoj podeželja, ki se nanaša na prenos 
znanja in inovacije v kmetijstvu, 
gozdarstvu in na podeželskih območjih, se 
mora uporabljati horizontalno, tj. tudi za 
druge prednostne naloge Unije na področju 
razvoja podeželja.

Or. en

Predlog spremembe 76
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Za zagotovitev trajnostnega razvoja 
podeželskih območij se je treba 
osredotočiti na omejeno število glavnih 
prednostnih nalog, ki se nanašajo na prenos 
znanja v kmetijstvu, gozdarstvu in 

(5) Za zagotovitev trajnostnega razvoja 
podeželskih območij se je treba 
osredotočiti na omejeno število glavnih 
prednostnih nalog, ki se nanašajo na prenos 
znanja in inovacije v kmetijstvu, 
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podeželskih območjih, konkurenčnost vseh 
vrst kmetijstva in sposobnost preživetja 
kmetij, organizacijo prehranske verige in 
obvladovanje tveganja v kmetijstvu, 
obnovo, ohranjanje in izboljševanje 
ekosistemov, odvisnih od kmetijstva in 
gozdarstva, učinkovito rabo virov in 
prehod na nizkoogljično gospodarstvo na 
področjih kmetijstva, prehrane in 
gozdarstva ter spodbujanje socialne 
vključenosti, zmanjševanja revščine in 
gospodarskega razvoja podeželskih 
območij. Pri tem je treba upoštevati 
raznolikost razmer, ki vplivajo na 
podeželska območja z različnimi 
značilnostmi ali različnimi kategorijami 
možnih upravičencev, ter horizontalne cilje 
inovacij ter blažitve podnebnih in okoljskih
sprememb in prilagajanja tem 
spremembam. Ukrepi blažitve morajo 
zajemati tako omejevanje emisij v 
kmetijstvu in gozdarstvu v glavnih 
dejavnostih, kot sta živinoreja in uporaba 
gnojil, kot ohranjanje ponorov ogljika ter
spodbujanje sekvestracije ogljika pri rabi 
zemljišč, spremembi rabe zemljišč in 
gozdarstvu. Prednostna naloga Unije za 
razvoj podeželja, ki se nanaša na prenos 
znanja in inovacije v kmetijstvu, 
gozdarstvu in na podeželskih območjih, se 
mora uporabljati horizontalno, tj. tudi za 
druge prednostne naloge Unije na področju 
razvoja podeželja.

gozdarstvu in na podeželskih območjih, 
konkurenčnost vseh vrst kmetijstva in 
sposobnost preživetja kmetij, organizacijo 
prehranske verige in obvladovanje tveganja 
v kmetijstvu, izboljšanje dobrega počutja
živali, obnovo, ohranjanje in izboljševanje 
ekosistemov, odvisnih od kmetijstva in 
gozdarstva, učinkovito rabo virov in 
prehod na nizkoogljično gospodarstvo na 
področjih kmetijstva, prehrane in 
gozdarstva ter spodbujanje socialne 
vključenosti, zmanjševanja revščine in 
gospodarskega razvoja podeželskih 
območij. Pri tem je treba upoštevati 
raznolikost razmer, ki vplivajo na 
podeželska območja z različnimi 
značilnostmi ali različnimi kategorijami 
možnih upravičencev, ter horizontalne 
cilje, povezane z inovacijami, okoljem ter
blažitvijo podnebnih sprememb in 
prilagajanjem tem spremembam. Ukrepi 
blažitve morajo zajemati tako omejevanje 
emisij v kmetijstvu in gozdarstvu v glavnih 
dejavnostih, kot sta živinoreja in uporaba 
gnojil, kot ohranjanje ponorov ogljika,
spodbujanje sekvestracije ogljika pri rabi 
zemljišč, spremembi rabe zemljišč in 
gozdarstvu ter spodbujanje povezovanja 
med podeželskimi in mestnimi območji za 
boljše kroženje hranil. Prednostna naloga 
Unije za razvoj podeželja, ki se nanaša na 
prenos znanja in inovacije v kmetijstvu, 
gozdarstvu in na podeželskih območjih, se 
mora uporabljati horizontalno, tj. tudi za 
druge prednostne naloge Unije na področju 
razvoja podeželja.

Or. en

Predlog spremembe 77
Elisabeth Jeggle

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Za zagotovitev trajnostnega razvoja 
podeželskih območij se je treba 
osredotočiti na omejeno število glavnih 
prednostnih nalog, ki se nanašajo na prenos 
znanja v kmetijstvu, gozdarstvu in 
podeželskih območjih, konkurenčnost vseh 
vrst kmetijstva in sposobnost preživetja 
kmetij, organizacijo prehranske verige in 
obvladovanje tveganja v kmetijstvu, 
obnovo, ohranjanje in izboljševanje 
ekosistemov, odvisnih od kmetijstva in 
gozdarstva, učinkovito rabo virov in 
prehod na nizkoogljično gospodarstvo na 
področjih kmetijstva, prehrane in 
gozdarstva ter spodbujanje socialne 
vključenosti, zmanjševanja revščine in 
gospodarskega razvoja podeželskih 
območij. Pri tem je treba upoštevati 
raznolikost razmer, ki vplivajo na 
podeželska območja z različnimi 
značilnostmi ali različnimi kategorijami 
možnih upravičencev, ter horizontalne cilje 
inovacij ter blažitve podnebnih in okoljskih
sprememb in prilagajanja tem 
spremembam. Ukrepi blažitve morajo 
zajemati tako omejevanje emisij v 
kmetijstvu in gozdarstvu v glavnih 
dejavnostih, kot sta živinoreja in uporaba 
gnojil, kot ohranjanje ponorov ogljika ter 
spodbujanje sekvestracije ogljika pri rabi 
zemljišč, spremembi rabe zemljišč in 
gozdarstvu. Prednostna naloga Unije za 
razvoj podeželja, ki se nanaša na prenos 
znanja in inovacije v kmetijstvu, 
gozdarstvu in na podeželskih območjih, se 
mora uporabljati horizontalno, tj. tudi za 
druge prednostne naloge Unije na področju 
razvoja podeželja.

(5) Za zagotovitev trajnostnega razvoja 
podeželskih območij se je treba 
osredotočiti na omejeno število glavnih 
prednostnih nalog, ki se nanašajo na prenos 
znanja in inovacije v kmetijstvu, 
gozdarstvu in na podeželskih območjih, 
konkurenčnost vseh vrst kmetijstva in 
sposobnost preživetja kmetij, organizacijo 
prehranske verige in obvladovanje tveganja 
v kmetijstvu, obnovo, ohranjanje in 
izboljševanje ekosistemov, odvisnih od 
kmetijstva in gozdarstva, učinkovito rabo 
virov in prehod na nizkoogljično 
gospodarstvo na področjih kmetijstva, 
prehrane in gozdarstva ter spodbujanje 
socialne vključenosti, zmanjševanja 
revščine in gospodarskega razvoja 
podeželskih območij. Pri tem je treba 
upoštevati raznolikost razmer, ki vplivajo 
na podeželska območja z različnimi 
značilnostmi ali različnimi kategorijami 
možnih upravičencev, ter horizontalne 
cilje, povezane z inovacijami, okoljem ter
blažitvijo podnebnih sprememb in 
prilagajanjem tem spremembam, 
prebivalcem podeželja pa je treba dati 
razlog, da se ne preselijo drugam. Ukrepi 
blažitve morajo zajemati tako omejevanje 
emisij v kmetijstvu in gozdarstvu v glavnih 
dejavnostih, kot sta živinoreja in uporaba 
gnojil, kot ohranjanje ponorov ogljika ter 
spodbujanje sekvestracije ogljika pri rabi 
zemljišč, spremembi rabe zemljišč in 
gozdarstvu. Prednostna naloga Unije za 
razvoj podeželja, ki se nanaša na prenos 
znanja in inovacije v kmetijstvu, 
gozdarstvu, na področjih dejavnosti, ki v 
proizvodni verigi sledijo kmetijstvu , ter 
tudi na socialnem področju in na 
podeželskih območjih, se mora uporabljati 
horizontalno, tj. tudi za druge prednostne 
naloge Unije na področju razvoja 
podeželja.

Or. de
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Obrazložitev

Svetovalne storitve bi moralo biti možno uporabiti tudi v povezavi z razvojem in širitvijo 
dejavnosti, ki v proizvodni verigi sledijo kmetijstvu , kot sta neposredno trženje kmetijskih 
proizvodov in kmečki turizem, ter tržno usmerjenih storitev socialnega varstva, kot sta varstvo 
starejših in otrok.

Predlog spremembe 78
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, James Nicholson, Marian Harkin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Za zagotovitev trajnostnega razvoja 
podeželskih območij se je treba 
osredotočiti na omejeno število glavnih 
prednostnih nalog, ki se nanašajo na prenos 
znanja v kmetijstvu, gozdarstvu in 
podeželskih območjih, konkurenčnost vseh 
vrst kmetijstva in sposobnost preživetja 
kmetij, organizacijo prehranske verige in 
obvladovanje tveganja v kmetijstvu, 
obnovo, ohranjanje in izboljševanje 
ekosistemov, odvisnih od kmetijstva in 
gozdarstva, učinkovito rabo virov in 
prehod na nizkoogljično gospodarstvo na 
področjih kmetijstva, prehrane in 
gozdarstva ter spodbujanje socialne 
vključenosti, zmanjševanja revščine in 
gospodarskega razvoja podeželskih 
območij. Pri tem je treba upoštevati 
raznolikost razmer, ki vplivajo na 
podeželska območja z različnimi 
značilnostmi ali različnimi kategorijami 
možnih upravičencev, ter horizontalne cilje 
inovacij ter blažitve podnebnih in okoljskih
sprememb in prilagajanja tem 
spremembam. Ukrepi blažitve morajo 
zajemati tako omejevanje emisij v 
kmetijstvu in gozdarstvu v glavnih 
dejavnostih, kot sta živinoreja in uporaba 
gnojil, kot ohranjanje ponorov ogljika ter 
spodbujanje sekvestracije ogljika pri rabi 
zemljišč, spremembi rabe zemljišč in 

(5) Za zagotovitev trajnostnega razvoja 
podeželskih območij se je treba 
osredotočiti na omejeno število glavnih 
prednostnih nalog, ki se nanašajo na prenos 
znanja in inovacije v kmetijstvu, 
gozdarstvu in na podeželskih območjih, 
konkurenčnost vseh vrst kmetijstva in 
sposobnost preživetja kmetij, varnostne 
ukrepe ter večje zavedanje glede varnosti 
na kmetiji, organizacijo prehranske verige 
in obvladovanje tveganja v kmetijstvu, 
obnovo, ohranjanje in izboljševanje 
ekosistemov, odvisnih od kmetijstva in 
gozdarstva, učinkovito rabo virov in 
prehod na nizkoogljično gospodarstvo na 
področjih kmetijstva, prehrane in 
gozdarstva ter spodbujanje socialne 
vključenosti, zmanjševanja revščine in 
gospodarskega razvoja podeželskih 
območij. Pri tem je treba upoštevati 
raznolikost razmer, ki vplivajo na 
podeželska območja z različnimi 
značilnostmi ali različnimi kategorijami 
možnih upravičencev, ter horizontalne 
cilje, povezane z inovacijami, okoljem ter
blažitvijo podnebnih sprememb in 
prilagajanjem tem spremembam. Ukrepi 
blažitve morajo zajemati tako omejevanje 
emisij v kmetijstvu in gozdarstvu v glavnih 
dejavnostih, kot sta živinoreja in uporaba 
gnojil, kot ohranjanje ponorov ogljika ter 
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gozdarstvu. Prednostna naloga Unije za 
razvoj podeželja, ki se nanaša na prenos 
znanja in inovacije v kmetijstvu, 
gozdarstvu in na podeželskih območjih, se 
mora uporabljati horizontalno, tj. tudi za 
druge prednostne naloge Unije na področju 
razvoja podeželja.

spodbujanje sekvestracije ogljika pri rabi 
zemljišč, spremembi rabe zemljišč in 
gozdarstvu. Prednostna naloga Unije za 
razvoj podeželja, ki se nanaša na prenos 
znanja in inovacije v kmetijstvu, 
gozdarstvu in na podeželskih območjih, se 
mora uporabljati horizontalno, tj. tudi za 
druge prednostne naloge Unije na področju 
razvoja podeželja.

Or. en

Predlog spremembe 79
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Za zagotovitev trajnostnega razvoja 
podeželskih območij se je treba 
osredotočiti na omejeno število glavnih 
prednostnih nalog, ki se nanašajo na prenos 
znanja v kmetijstvu, gozdarstvu in 
podeželskih območjih, konkurenčnost vseh 
vrst kmetijstva in sposobnost preživetja 
kmetij, organizacijo prehranske verige in 
obvladovanje tveganja v kmetijstvu, 
obnovo, ohranjanje in izboljševanje 
ekosistemov, odvisnih od kmetijstva in 
gozdarstva, učinkovito rabo virov in 
prehod na nizkoogljično gospodarstvo na 
področjih kmetijstva, prehrane in 
gozdarstva ter spodbujanje socialne 
vključenosti, zmanjševanja revščine in 
gospodarskega razvoja podeželskih 
območij. Pri tem je treba upoštevati 
raznolikost razmer, ki vplivajo na 
podeželska območja z različnimi 
značilnostmi ali različnimi kategorijami 
možnih upravičencev, ter horizontalne cilje 
inovacij ter blažitve podnebnih in okoljskih
sprememb in prilagajanja tem 
spremembam. Ukrepi blažitve morajo 
zajemati tako omejevanje emisij v 

(5) Za zagotovitev trajnostnega razvoja 
podeželskih območij se je treba 
osredotočiti na omejeno število glavnih 
prednostnih nalog, ki se nanašajo na prenos 
znanja in inovacije v kmetijstvu, 
gozdarstvu in na podeželskih območjih, 
konkurenčnost vseh vrst kmetijstva in 
sposobnost preživetja kmetij, organizacijo 
prehranske verige, kratke dobavne verige
in obvladovanje tveganja v kmetijstvu, 
obnovo, ohranjanje in izboljševanje 
ekosistemov, odvisnih od kmetijstva in 
gozdarstva, učinkovito rabo virov in 
prehod na nizkoogljično gospodarstvo na 
področjih kmetijstva, prehrane in 
gozdarstva ter spodbujanje socialne 
vključenosti, zmanjševanja revščine in 
gospodarskega razvoja podeželskih 
območij. Pri tem je treba upoštevati 
raznolikost razmer, ki vplivajo na 
podeželska območja z različnimi 
značilnostmi ali različnimi kategorijami 
možnih upravičencev, ter horizontalne 
cilje, povezane z inovacijami, okoljem ter
blažitvijo podnebnih sprememb in 
prilagajanjem tem spremembam. Ukrepi 
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kmetijstvu in gozdarstvu v glavnih 
dejavnostih, kot sta živinoreja in uporaba 
gnojil, kot ohranjanje ponorov ogljika ter 
spodbujanje sekvestracije ogljika pri rabi 
zemljišč, spremembi rabe zemljišč in 
gozdarstvu. Prednostna naloga Unije za 
razvoj podeželja, ki se nanaša na prenos 
znanja in inovacije v kmetijstvu, 
gozdarstvu in na podeželskih območjih, se 
mora uporabljati horizontalno, tj. tudi za 
druge prednostne naloge Unije na področju 
razvoja podeželja.

blažitve morajo zajemati tako omejevanje 
emisij v kmetijstvu in gozdarstvu v glavnih 
dejavnostih, kot sta živinoreja in uporaba 
gnojil, kot ohranjanje ponorov ogljika ter 
spodbujanje sekvestracije ogljika pri rabi 
zemljišč, spremembi rabe zemljišč in 
gozdarstvu, pri tem pa je treba kmete in 
lastnike gozdov nagraditi za zagotavljanje 
storitev in za služenje javnemu interesu.
Prednostna naloga Unije za razvoj 
podeželja, ki se nanaša na prenos znanja in 
inovacije v kmetijstvu, gozdarstvu in na 
podeželskih območjih, se mora uporabljati 
horizontalno, tj. tudi za druge prednostne 
naloge Unije na področju razvoja 
podeželja.

Or. it

Predlog spremembe 80
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Za zagotovitev trajnostnega razvoja 
podeželskih območij se je treba 
osredotočiti na omejeno število glavnih 
prednostnih nalog, ki se nanašajo na prenos 
znanja v kmetijstvu, gozdarstvu in 
podeželskih območjih, konkurenčnost vseh 
vrst kmetijstva in sposobnost preživetja 
kmetij, organizacijo prehranske verige in 
obvladovanje tveganja v kmetijstvu, 
obnovo, ohranjanje in izboljševanje 
ekosistemov, odvisnih od kmetijstva in 
gozdarstva, učinkovito rabo virov in 
prehod na nizkoogljično gospodarstvo na 
področjih kmetijstva, prehrane in 
gozdarstva ter spodbujanje socialne 
vključenosti, zmanjševanja revščine in 
gospodarskega razvoja podeželskih 

(5) Za zagotovitev trajnostnega razvoja 
podeželskih območij se je treba 
osredotočiti na omejeno število glavnih 
prednostnih nalog, ki se nanašajo na prenos 
znanja in inovacije v kmetijstvu, 
gozdarstvu in na podeželskih območjih, 
konkurenčnost vseh vrst kmetijstva in 
sposobnost preživetja kmetij, organizacijo 
prehranske verige, kratke dobavne verige
in obvladovanje tveganja v kmetijstvu, 
obnovo, ohranjanje in izboljševanje 
ekosistemov, odvisnih od kmetijstva in 
gozdarstva, učinkovito rabo virov in 
prehod na nizkoogljično gospodarstvo na 
področjih kmetijstva, prehrane in 
gozdarstva ter spodbujanje socialne 
vključenosti, zmanjševanja revščine in 
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območij. Pri tem je treba upoštevati 
raznolikost razmer, ki vplivajo na 
podeželska območja z različnimi 
značilnostmi ali različnimi kategorijami 
možnih upravičencev, ter horizontalne cilje 
inovacij ter blažitve podnebnih in okoljskih
sprememb in prilagajanja tem 
spremembam. Ukrepi blažitve morajo 
zajemati tako omejevanje emisij v 
kmetijstvu in gozdarstvu v glavnih 
dejavnostih, kot sta živinoreja in uporaba 
gnojil, kot ohranjanje ponorov ogljika ter 
spodbujanje sekvestracije ogljika pri rabi 
zemljišč, spremembi rabe zemljišč in 
gozdarstvu. Prednostna naloga Unije za 
razvoj podeželja, ki se nanaša na prenos 
znanja in inovacije v kmetijstvu, 
gozdarstvu in na podeželskih območjih, se 
mora uporabljati horizontalno, tj. tudi za 
druge prednostne naloge Unije na področju 
razvoja podeželja.

gospodarskega razvoja podeželskih 
območij. Pri tem je treba upoštevati 
raznolikost razmer, ki vplivajo na 
podeželska območja z različnimi 
značilnostmi ali različnimi kategorijami 
možnih upravičencev, ter horizontalne 
cilje, povezane z inovacijami, okoljem ter
blažitvijo podnebnih sprememb in 
prilagajanjem tem spremembam. Ukrepi 
blažitve morajo zajemati tako omejevanje 
emisij v kmetijstvu in gozdarstvu v glavnih 
dejavnostih, kot sta živinoreja in uporaba 
gnojil, kot ohranjanje ponorov ogljika ter 
spodbujanje sekvestracije ogljika pri rabi 
zemljišč, spremembi rabe zemljišč in 
gozdarstvu. Prednostna naloga Unije za 
razvoj podeželja, ki se nanaša na prenos 
znanja in inovacije v kmetijstvu, 
gozdarstvu in na podeželskih območjih, se 
mora uporabljati horizontalno, tj. tudi za 
druge prednostne naloge Unije na področju 
razvoja podeželja.

Or. it

Predlog spremembe 81
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Za zagotovitev trajnostnega razvoja 
podeželskih območij se je treba 
osredotočiti na omejeno število glavnih 
prednostnih nalog, ki se nanašajo na prenos 
znanja v kmetijstvu, gozdarstvu in 
podeželskih območjih, konkurenčnost vseh 
vrst kmetijstva in sposobnost preživetja 
kmetij, organizacijo prehranske verige in 
obvladovanje tveganja v kmetijstvu, 
obnovo, ohranjanje in izboljševanje 
ekosistemov, odvisnih od kmetijstva in 
gozdarstva, učinkovito rabo virov in 
prehod na nizkoogljično gospodarstvo na 

(5) Za zagotovitev trajnostnega razvoja 
podeželskih območij se je treba 
osredotočiti na omejeno število glavnih 
prednostnih nalog, ki se nanašajo na prenos 
znanja in inovacije v kmetijstvu, 
gozdarstvu in na podeželskih območjih, 
konkurenčnost vseh vrst kmetijstva in 
sposobnost preživetja kmetij, organizacijo 
prehranske verige v kmetijstvu, obnovo, 
ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, 
odvisnih od kmetijstva in gozdarstva, 
učinkovito rabo virov in prehod na 
nizkoogljično gospodarstvo na področjih 
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področjih kmetijstva, prehrane in 
gozdarstva ter spodbujanje socialne 
vključenosti, zmanjševanja revščine in 
gospodarskega razvoja podeželskih 
območij. Pri tem je treba upoštevati 
raznolikost razmer, ki vplivajo na 
podeželska območja z različnimi 
značilnostmi ali različnimi kategorijami 
možnih upravičencev, ter horizontalne cilje 
inovacij ter blažitve podnebnih in okoljskih
sprememb in prilagajanja tem 
spremembam. Ukrepi blažitve morajo 
zajemati tako omejevanje emisij v 
kmetijstvu in gozdarstvu v glavnih 
dejavnostih, kot sta živinoreja in uporaba 
gnojil, kot ohranjanje ponorov ogljika ter 
spodbujanje sekvestracije ogljika pri rabi 
zemljišč, spremembi rabe zemljišč in 
gozdarstvu. Prednostna naloga Unije za 
razvoj podeželja, ki se nanaša na prenos 
znanja in inovacije v kmetijstvu, 
gozdarstvu in na podeželskih območjih, se 
mora uporabljati horizontalno, tj. tudi za 
druge prednostne naloge Unije na področju 
razvoja podeželja.

kmetijstva, prehrane in gozdarstva ter 
spodbujanje socialne vključenosti, 
zmanjševanja revščine in gospodarskega 
razvoja podeželskih območij. Pri tem je 
treba upoštevati raznolikost razmer, ki 
vplivajo na podeželska območja z 
različnimi značilnostmi ali različnimi 
kategorijami možnih upravičencev, ter 
horizontalne cilje, povezane z inovacijami, 
okoljem ter blažitvijo podnebnih sprememb 
in prilagajanjem tem spremembam. Ukrepi 
blažitve morajo zajemati tako omejevanje 
emisij v kmetijstvu in gozdarstvu v glavnih 
dejavnostih, kot sta živinoreja in uporaba 
gnojil, kot ohranjanje ponorov ogljika ter 
spodbujanje sekvestracije ogljika pri rabi 
zemljišč, spremembi rabe zemljišč in 
gozdarstvu. Prednostna naloga Unije za 
razvoj podeželja, ki se nanaša na prenos 
znanja in inovacije v kmetijstvu, 
gozdarstvu in na podeželskih območjih, se 
mora uporabljati horizontalno, tj. tudi za 
druge prednostne naloge Unije na področju 
razvoja podeželja.

Or. en

Predlog spremembe 82
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Za uresničitev prednostnih nalog Unije 
v zvezi z razvojem podeželja si je treba 
prizadevati v okviru trajnostnega razvoja in 
prispevka Unije k cilju zaščite in 
izboljšanja okolja, kot določata člena 11 in 
19 Pogodbe, ob upoštevanju načela
„onesnaževalec plača“. Države članice 
morajo z uporabo metodologije, ki jo je 
sprejela Komisija, zagotoviti podatke o
podpori ciljem glede podnebnih sprememb 

(6) Za uresničitev prednostnih nalog Unije 
v zvezi z razvojem podeželja si je treba 
prizadevati v okviru trajnostnega razvoja in 
prispevka Unije k cilju zaščite in 
izboljšanja okolja, kot določata člena 11 in 
19 Pogodbe, ob upoštevanju načela
„onesnaževalec plača“. Države članice 
morajo z uporabo metodologije, ki jo je 
sprejela Komisija, zagotoviti podatke o
predvidenem izvajanju strategije za 
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v skladu z željo, da se vsaj 20 % proračuna 
Unije nameni temu cilju.

biotsko raznovrstnost in ciljev glede 
podnebnih sprememb v skladu z željo, da 
se vsaj 20 % proračuna Unije nameni temu 
cilju.

Or. en

Predlog spremembe 83
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Za uresničitev prednostnih nalog Unije 
v zvezi z razvojem podeželja si je treba 
prizadevati v okviru trajnostnega razvoja in 
prispevka Unije k cilju zaščite in 
izboljšanja okolja, kot določata člena 11 in 
19 Pogodbe, ob upoštevanju načela
„onesnaževalec plača“. Države članice 
morajo z uporabo metodologije, ki jo je 
sprejela Komisija, zagotoviti podatke o 
podpori ciljem glede podnebnih sprememb 
v skladu z željo, da se vsaj 20 % proračuna 
Unije nameni temu cilju.

(6) Za uresničitev prednostnih nalog Unije 
v zvezi z razvojem podeželja si je treba 
prizadevati v okviru trajnostnega razvoja in 
prispevka Unije k cilju zaščite in 
izboljšanja okolja, kot določata člena 11 in 
19 Pogodbe, ob upoštevanju načela
„onesnaževalec plača“ in načela 
nagrajevanja vseh, ki prispevajo k 
izboljšavam. Države članice morajo z 
uporabo metodologije, ki jo je sprejela 
Komisija, zagotoviti podatke o podpori 
ciljem glede podnebnih sprememb v skladu 
z željo, da se vsaj 20 % proračuna Unije 
nameni temu cilju.

Or. it

Predlog spremembe 84
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Za zagotovitev takojšnjega začetka in 
učinkovitega izvajanja programov razvoja 
podeželja mora podpora EKSRP temeljiti 
na obstoju ustreznih okvirnih upravnih 

(8) Za zagotovitev takojšnjega začetka in 
učinkovitega izvajanja programov razvoja 
podeželja mora podpora EKSRP temeljiti 
na obstoju ustreznih okvirnih upravnih 
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pogojev. Zato morajo države članice 
oceniti skladnost z nekaterimi predhodnimi 
pogoji. Vsaka država članica mora 
pripraviti nacionalni program razvoja 
podeželja za svoje celotno ozemlje ali 
sklop regionalnih programov. V vsakem 
programu morata biti določena strategija za 
izpolnjevanje ciljev v zvezi s prednostnimi 
nalogami Unije za razvoj podeželja in 
nabor ukrepov. Programiranje mora biti 
skladno s prednostnimi nalogami Unije za 
razvoj podeželja, pri čemer mora biti 
prilagojeno nacionalnim okoliščinam ter 
dopolnjevati druge politike Unije, zlasti 
politiko kmetijskega trga, kohezijsko 
politiko in skupno ribiško politiko. Države 
članice, ki se odločijo za sklop regionalnih 
programov, morajo biti poleg tega 
sposobne pripraviti nacionalni okvir, brez 
ločene proračunske dodelitve sredstev, da 
se olajša usklajevanje med regijami in 
obravnavajo izzivi na ravni celotne države.

pogojev. Zato morajo države članice 
oceniti skladnost z nekaterimi predhodnimi 
pogoji. Vsaka država članica mora 
pripraviti nacionalni program razvoja 
podeželja za svoje celotno ozemlje ali 
sklop regionalnih programov ali oboje, tj. 
nacionalni program in sklop regionalnih 
programov. Če se država članica odloči 
predložiti nacionalni program in sklop 
regionalnih programov, bi bilo treba 
ukrepe ali vrste dejavnosti načrtovati na 
nacionalni ali regionalni ravni. V vsakem 
programu morata biti določena strategija za 
izpolnjevanje ciljev v zvezi s prednostnimi 
nalogami Unije za razvoj podeželja in 
nabor ukrepov. Programiranje mora biti 
skladno s prednostnimi nalogami Unije za 
razvoj podeželja, pri čemer mora biti 
prilagojeno nacionalnim okoliščinam ter 
dopolnjevati druge politike Unije, zlasti 
politiko kmetijskega trga, kohezijsko 
politiko in skupno ribiško politiko. Države 
članice, ki se odločijo za sklop regionalnih 
programov, morajo biti poleg tega 
sposobne pripraviti nacionalni okvir, brez 
ločene proračunske dodelitve sredstev, da 
se olajša usklajevanje med regijami in 
obravnavajo izzivi na ravni celotne države.
Če se država članica odloči predložiti 
nacionalni program in regionalne 
programe, bi moral nacionalni okvir 
vsebovati skupne elemente za zagotovitev 
skladnosti med programi.

Or. es

Obrazložitev

Države članice, ki imajo veliko število regij in so se odločile predložiti regionalne programe, 
morajo imeti nacionalni program, kadar se isti ukrep izvaja v več regijah.

Predlog spremembe 85
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Za zagotovitev takojšnjega začetka in 
učinkovitega izvajanja programov razvoja 
podeželja mora podpora EKSRP temeljiti 
na obstoju ustreznih okvirnih upravnih 
pogojev. Zato morajo države članice 
oceniti skladnost z nekaterimi predhodnimi 
pogoji. Vsaka država članica mora 
pripraviti nacionalni program razvoja 
podeželja za svoje celotno ozemlje ali 
sklop regionalnih programov. V vsakem 
programu morata biti določena strategija za 
izpolnjevanje ciljev v zvezi s prednostnimi 
nalogami Unije za razvoj podeželja in 
nabor ukrepov. Programiranje mora biti 
skladno s prednostnimi nalogami Unije za 
razvoj podeželja, pri čemer mora biti 
prilagojeno nacionalnim okoliščinam ter 
dopolnjevati druge politike Unije, zlasti 
politiko kmetijskega trga, kohezijsko 
politiko in skupno ribiško politiko. Države 
članice, ki se odločijo za sklop regionalnih 
programov, morajo biti poleg tega 
sposobne pripraviti nacionalni okvir, brez 
ločene proračunske dodelitve sredstev, da 
se olajša usklajevanje med regijami in 
obravnavajo izzivi na ravni celotne države.

(8) Za zagotovitev takojšnjega začetka in 
učinkovitega izvajanja programov razvoja 
podeželja mora podpora EKSRP temeljiti 
na obstoju ustreznih okvirnih upravnih 
pogojev. Zato morajo države članice 
oceniti skladnost z nekaterimi predhodnimi 
pogoji. Vsaka država članica mora 
pripraviti nacionalni program razvoja 
podeželja za svoje celotno ozemlje ali 
sklop regionalnih programov ali oboje, tj. 
nacionalni program in sklop regionalnih 
programov. Če se država članica odloči 
predložiti nacionalni program in sklop 
regionalnih programov, bi bilo treba 
ukrepe ali vrste dejavnosti načrtovati na 
nacionalni ali regionalni ravni. V vsakem 
programu morata biti določena strategija za 
izpolnjevanje ciljev v zvezi s prednostnimi 
nalogami Unije za razvoj podeželja in 
nabor ukrepov. Programiranje mora biti 
skladno s prednostnimi nalogami Unije za 
razvoj podeželja, pri čemer mora biti 
prilagojeno nacionalnim okoliščinam ter 
dopolnjevati druge politike Unije, zlasti 
politiko kmetijskega trga, kohezijsko 
politiko in skupno ribiško politiko. Države 
članice, ki se odločijo za sklop regionalnih 
programov, morajo biti poleg tega 
sposobne pripraviti nacionalni okvir, brez 
ločene proračunske dodelitve sredstev, da 
se olajša usklajevanje med regijami in 
obravnavajo izzivi na ravni celotne države.
Če se država članica odloči predložiti 
nacionalni program in regionalne 
programe, bi moral nacionalni okvir 
vsebovati skupne elemente za zagotovitev 
skladnosti med programi.

Or. es

Obrazložitev

Kar zadeva države članice, ki imajo veliko število regij in so se odločile predložiti regionalne 
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programe, so izkušnje iz programskega obdobja 2007–2013 pokazale, da nekatere dejavnosti 
ne spadajo v regionalne programe, ker presegajo ozemlje ene regije. Tak primer so 
dejavnosti, ki spadajo v medregijsko sodelovanje. Države članice morajo zato imeti 
nacionalni program, če se isti ukrep izvaja v različnih regijah.

Predlog spremembe 86
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Za zagotovitev takojšnjega začetka in 
učinkovitega izvajanja programov razvoja 
podeželja mora podpora EKSRP temeljiti 
na obstoju ustreznih okvirnih upravnih 
pogojev. Zato morajo države članice 
oceniti skladnost z nekaterimi predhodnimi 
pogoji. Vsaka država članica mora 
pripraviti nacionalni program razvoja 
podeželja za svoje celotno ozemlje ali 
sklop regionalnih programov. V vsakem 
programu morata biti določena strategija za 
izpolnjevanje ciljev v zvezi s prednostnimi 
nalogami Unije za razvoj podeželja in 
nabor ukrepov. Programiranje mora biti 
skladno s prednostnimi nalogami Unije za 
razvoj podeželja, pri čemer mora biti 
prilagojeno nacionalnim okoliščinam ter 
dopolnjevati druge politike Unije, zlasti 
politiko kmetijskega trga, kohezijsko 
politiko in skupno ribiško politiko. Države 
članice, ki se odločijo za sklop regionalnih 
programov, morajo biti poleg tega 
sposobne pripraviti nacionalni okvir, brez 
ločene proračunske dodelitve sredstev, da 
se olajša usklajevanje med regijami in 
obravnavajo izzivi na ravni celotne države.

(8) Za zagotovitev takojšnjega začetka in
učinkovitega izvajanja programov razvoja 
podeželja mora podpora EKSRP temeljiti 
na obstoju ustreznih okvirnih upravnih 
pogojev. Zato morajo države članice 
oceniti skladnost z nekaterimi predhodnimi 
pogoji. Vsaka država članica mora 
pripraviti nacionalni program razvoja 
podeželja za svoje celotno ozemlje ali 
sklop regionalnih programov, pri čemer 
mora zagotoviti, da imajo lahko 
nezadostno zastopane skupine, zlasti 
ženske, ustrezno vlogo v organih, 
ustanovljenih za pripravo teh programov 
razvoja, tako da so njihove potrebe 
ustrezno upoštevane v lokalnih razvojnih 
strategijah. V vsakem programu morata 
biti določena strategija za izpolnjevanje 
ciljev v zvezi s prednostnimi nalogami 
Unije za razvoj podeželja in nabor 
ukrepov. Programiranje mora biti skladno s 
prednostnimi nalogami Unije za razvoj 
podeželja, pri čemer mora biti prilagojeno 
nacionalnim okoliščinam ter dopolnjevati 
druge politike Unije, zlasti politiko 
kmetijskega trga, kohezijsko politiko in 
skupno ribiško politiko. Države članice, ki 
se odločijo za sklop regionalnih 
programov, morajo biti poleg tega 
sposobne pripraviti nacionalni okvir, brez 
ločene proračunske dodelitve sredstev, da 
se olajša usklajevanje med regijami in 
obravnavajo izzivi na ravni celotne države.
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Or. de

Predlog spremembe 87
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Za zagotovitev takojšnjega začetka in 
učinkovitega izvajanja programov razvoja 
podeželja mora podpora EKSRP temeljiti 
na obstoju ustreznih okvirnih upravnih 
pogojev. Zato morajo države članice 
oceniti skladnost z nekaterimi predhodnimi 
pogoji. Vsaka država članica mora 
pripraviti nacionalni program razvoja 
podeželja za svoje celotno ozemlje ali 
sklop regionalnih programov. V vsakem 
programu morata biti določena strategija za 
izpolnjevanje ciljev v zvezi s prednostnimi 
nalogami Unije za razvoj podeželja in 
nabor ukrepov. Programiranje mora biti 
skladno s prednostnimi nalogami Unije za 
razvoj podeželja, pri čemer mora biti 
prilagojeno nacionalnim okoliščinam ter 
dopolnjevati druge politike Unije, zlasti 
politiko kmetijskega trga, kohezijsko 
politiko in skupno ribiško politiko. Države 
članice, ki se odločijo za sklop regionalnih 
programov, morajo biti poleg tega 
sposobne pripraviti nacionalni okvir, brez 
ločene proračunske dodelitve sredstev, da 
se olajša usklajevanje med regijami in 
obravnavajo izzivi na ravni celotne 
države.

(8) Za zagotovitev takojšnjega začetka in 
učinkovitega izvajanja programov razvoja 
podeželja mora podpora EKSRP temeljiti 
na obstoju ustreznih okvirnih upravnih 
pogojev. Zato morajo države članice 
oceniti skladnost z nekaterimi predhodnimi 
pogoji. Vsaka država članica mora 
pripraviti nacionalni program razvoja 
podeželja za svoje celotno ozemlje ali 
sklop regionalnih programov. V vsakem 
programu morata biti določena strategija za 
izpolnjevanje ciljev v zvezi s prednostnimi 
nalogami Unije za razvoj podeželja in 
nabor ukrepov. Programiranje mora biti 
skladno s prednostnimi nalogami Unije za 
razvoj podeželja, pri čemer mora biti 
prilagojeno nacionalnim in regionalnim
okoliščinam ter dopolnjevati druge politike 
Unije, zlasti politiko kmetijskega trga, 
kohezijsko politiko in skupno ribiško 
politiko. Če se država članica odloči za 
sklop nacionalnih in regionalnih 
programov, bi moral nacionalni okvir
vsebovati skupne elemente za zagotovitev 
skladnosti in povezav med nacionalno 
strategijo in regionalnimi strategijami.

Or. it

Predlog spremembe 88
Izaskun Bilbao Barandica
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Države članice morajo imeti možnost, 
da v svoje programe razvoja podeželja 
vključijo tematske podprograme, v okviru 
katerih se obravnavajo posebne potrebe na 
področjih, ki so zanje posebej pomembna.
Tematski programi morajo biti med 
drugim namenjeni mladim kmetom, malim 
kmetijam, gorskim območjem in 
oblikovanju kratkih dobavnih verig. Poleg 
tega morajo zagotavljati možnost za 
obravnavanje prestrukturiranja kmetijskih 
sektorjev, ki zelo vplivajo na razvoj 
podeželskih območij. Za povečanje 
učinkovitega posredovanja s takšnimi 
tematskimi podprogrami je treba državam 
članicam omogočiti, da določijo višje 
stopnje podpore za nekatere dejavnosti, ki 
jih ti programi zajemajo.

(9) Države članice morajo imeti možnost, 
da v svoje programe razvoja podeželja 
vključijo tematske podprograme, v okviru 
katerih se obravnavajo posebne potrebe na 
področjih, ki so zanje posebej pomembna.
Tematski podprogrami morajo biti med 
drugim namenjeni mladim kmetom, malim 
kmetijam, gorskim območjem in 
oblikovanju kratkih dobavnih verig. Poleg 
tega morajo zagotavljati možnost za 
obravnavanje prestrukturiranja kmetijskih 
sektorjev, ki zelo vplivajo na razvoj 
podeželskih območij. Prizadevati bi si bilo 
treba tudi, da se da prednost napredku na 
področju enakega dostopa do 
zaposlovanja za ženske na podeželskih 
območjih, priznanju njihovega prispevka 
k dejavnostim diverzifikacije in 
ustvarjanju posebnih oblik podpore za 
podjetnice na teh območjih, glede na to, 
da jim te različne vloge omogočajo, da 
pomembno prispevajo k napredku in 
inovacijam na vseh družbenih ravneh ter 
k izboljšanju kakovosti življenja na 
podeželskih območjih. Za povečanje 
učinkovitega posredovanja s takšnimi 
tematskimi podprogrami je treba državam 
članicam omogočiti, da določijo višje 
stopnje podpore za nekatere dejavnosti, ki 
jih ti programi zajemajo.

Or. es

Obrazložitev

Prispeva k enaki obravnavi žensk na podeželskih območjih ter priznanju prispevka žensk k 
prihodkom in blaginji v podeželskih skupnostih. 

Predlog spremembe 89
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Države članice morajo imeti možnost, 
da v svoje programe razvoja podeželja 
vključijo tematske podprograme, v okviru 
katerih se obravnavajo posebne potrebe na 
področjih, ki so zanje posebej pomembna.
Tematski programi morajo biti med 
drugim namenjeni mladim kmetom, malim 
kmetijam, gorskim območjem in
oblikovanju kratkih dobavnih verig. Poleg 
tega morajo zagotavljati možnost za 
obravnavanje prestrukturiranja kmetijskih 
sektorjev, ki zelo vplivajo na razvoj 
podeželskih območij. Za povečanje 
učinkovitega posredovanja s takšnimi 
tematskimi podprogrami je treba državam 
članicam omogočiti, da določijo višje 
stopnje podpore za nekatere dejavnosti, ki 
jih ti programi zajemajo.

(9) Države članice morajo imeti možnost, 
da v svoje programe razvoja podeželja 
vključijo tematske podprograme, v okviru 
katerih se obravnavajo posebne potrebe na 
področjih, ki so zanje posebej pomembna.
Tematski podprogrami morajo biti med 
drugim namenjeni mladim kmetom, malim 
kmetijam, gorskim območjem, oblikovanju 
kratkih dobavnih verig in vlogi žensk na 
podeželskih območjih, zlasti z namenom, 
da se jim ponudijo možnosti za prihodnost 
in razlog, da se ne preselijo drugam. Poleg 
tega morajo zagotavljati možnost za 
obravnavanje prestrukturiranja kmetijskih 
sektorjev, ki zelo vplivajo na razvoj 
podeželskih območij. Za povečanje 
učinkovitega posredovanja s takšnimi 
tematskimi podprogrami je treba državam 
članicam omogočiti, da določijo višje 
stopnje podpore za nekatere dejavnosti, ki 
jih ti programi zajemajo.

Or. de

Obrazložitev

Nujno je treba sprejeti ukrepe, ki bi preprečili, da dobro usposobljene mlade ženske 
zapuščajo podeželje. Te ženske pomembno prispevajo k ohranjanju živih podeželskih 
skupnosti in zagotavljanju kakovosti življenja njihovih prebivalcev.

Predlog spremembe 90
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Države članice morajo imeti možnost, (9) Države članice morajo imeti možnost, 
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da v svoje programe razvoja podeželja 
vključijo tematske podprograme, v okviru 
katerih se obravnavajo posebne potrebe na 
področjih, ki so zanje posebej pomembna.
Tematski programi morajo biti med 
drugim namenjeni mladim kmetom, malim 
kmetijam, gorskim območjem in 
oblikovanju kratkih dobavnih verig. Poleg 
tega morajo zagotavljati možnost za 
obravnavanje prestrukturiranja kmetijskih 
sektorjev, ki zelo vplivajo na razvoj 
podeželskih območij. Za povečanje 
učinkovitega posredovanja s takšnimi 
tematskimi podprogrami je treba državam 
članicam omogočiti, da določijo višje 
stopnje podpore za nekatere dejavnosti, ki 
jih ti programi zajemajo.

da v svoje programe razvoja podeželja 
vključijo tematske podprograme, v okviru 
katerih se obravnavajo posebne potrebe na 
področjih, ki so zanje posebej pomembna.
Tematski podprogrami morajo biti med 
drugim namenjeni mladim kmetom,
ženskam v kmetijstvu, malim kmetijam, 
gorskim območjem in oblikovanju kratkih 
dobavnih verig. Poleg tega morajo 
zagotavljati možnost za obravnavanje 
prestrukturiranja kmetijskih sektorjev, ki 
zelo vplivajo na razvoj podeželskih 
območij. Za povečanje učinkovitega 
posredovanja s takšnimi tematskimi 
podprogrami je treba državam članicam 
omogočiti, da določijo višje stopnje 
podpore za nekatere dejavnosti, ki jih ti 
programi zajemajo.

Or. it

Predlog spremembe 91
Spiros Danels (Spyros Danellis), Georgios Papastamkos, Teodoros Skilakakis 
(Theodoros Skylakakis)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Države članice morajo imeti možnost, 
da v svoje programe razvoja podeželja 
vključijo tematske podprograme, v okviru 
katerih se obravnavajo posebne potrebe na 
področjih, ki so zanje posebej pomembna.
Tematski programi morajo biti med 
drugim namenjeni mladim kmetom, malim 
kmetijam, gorskim območjem in 
oblikovanju kratkih dobavnih verig. Poleg 
tega morajo zagotavljati možnost za 
obravnavanje prestrukturiranja kmetijskih 
sektorjev, ki zelo vplivajo na razvoj 
podeželskih območij. Za povečanje 
učinkovitega posredovanja s takšnimi 
tematskimi podprogrami je treba državam 
članicam omogočiti, da določijo višje 

(9) Države članice morajo imeti možnost, 
da v svoje programe razvoja podeželja 
vključijo tematske podprograme, v okviru 
katerih se obravnavajo posebne potrebe na 
področjih, ki so zanje posebej pomembna.
Tematski podprogrami morajo biti med 
drugim namenjeni mladim kmetom, malim 
kmetijam, sistemom kmetovanja z visoko 
naravno vrednostjo, ekološkemu 
kmetijstvu, gorskim območjem in 
oblikovanju kratkih dobavnih verig. Poleg 
tega morajo zagotavljati možnost za 
obravnavanje prestrukturiranja kmetijskih 
sektorjev, ki zelo vplivajo na razvoj 
podeželskih območij. Za povečanje 
učinkovitega posredovanja s takšnimi 
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stopnje podpore za nekatere dejavnosti, ki 
jih ti programi zajemajo.

tematskimi podprogrami je treba državam 
članicam omogočiti, da določijo višje 
stopnje podpore za nekatere dejavnosti, ki 
jih ti programi zajemajo.

Or. en

Predlog spremembe 92
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Države članice morajo imeti možnost, 
da v svoje programe razvoja podeželja 
vključijo tematske podprograme, v okviru 
katerih se obravnavajo posebne potrebe na 
področjih, ki so zanje posebej pomembna.
Tematski programi morajo biti med 
drugim namenjeni mladim kmetom, malim 
kmetijam, gorskim območjem in 
oblikovanju kratkih dobavnih verig. Poleg 
tega morajo zagotavljati možnost za 
obravnavanje prestrukturiranja kmetijskih 
sektorjev, ki zelo vplivajo na razvoj 
podeželskih območij. Za povečanje 
učinkovitega posredovanja s takšnimi 
tematskimi podprogrami je treba državam 
članicam omogočiti, da določijo višje 
stopnje podpore za nekatere dejavnosti, ki 
jih ti programi zajemajo.

(9) Države članice morajo imeti možnost, 
da v svoje programe razvoja podeželja 
vključijo tematske podprograme, v okviru 
katerih se obravnavajo posebne potrebe na 
področjih, ki so zanje posebej pomembna.
Tematski podprogrami morajo biti med 
drugim namenjeni mladim kmetom, malim 
kmetijam, kmetijam z visoko naravno 
vrednostjo, gorskim območjem in 
oblikovanju kratkih dobavnih verig ter 
reševanju okoljskih izzivov. Poleg tega 
morajo zagotavljati možnost za
obravnavanje prestrukturiranja kmetijskih 
sektorjev, ki zelo vplivajo na razvoj 
podeželskih območij, ne da bi imeli 
negativne socialne in okoljske posledice.
Za povečanje učinkovitega posredovanja s 
takšnimi tematskimi podprogrami je treba 
državam članicam omogočiti, da določijo 
višje stopnje podpore za nekatere 
dejavnosti, ki jih ti programi zajemajo.

Or. en

Predlog spremembe 93
Alyn Smith
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Države članice morajo imeti možnost, 
da v svoje programe razvoja podeželja 
vključijo tematske podprograme, v okviru 
katerih se obravnavajo posebne potrebe na 
področjih, ki so zanje posebej pomembna.
Tematski programi morajo biti med 
drugim namenjeni mladim kmetom, malim 
kmetijam, gorskim območjem in 
oblikovanju kratkih dobavnih verig. Poleg 
tega morajo zagotavljati možnost za 
obravnavanje prestrukturiranja kmetijskih 
sektorjev, ki zelo vplivajo na razvoj 
podeželskih območij. Za povečanje 
učinkovitega posredovanja s takšnimi 
tematskimi podprogrami je treba državam 
članicam omogočiti, da določijo višje 
stopnje podpore za nekatere dejavnosti, ki 
jih ti programi zajemajo.

(9) Države članice morajo imeti možnost, 
da v svoje programe razvoja podeželja 
vključijo tematske podprograme, v okviru 
katerih se obravnavajo posebne potrebe na 
področjih, ki so zanje posebej pomembna.
Tematski podprogrami morajo biti med 
drugim namenjeni mladim kmetom, malim 
kmetijam, gorskim območjem, mokriščem, 
primestnim območjem in oblikovanju 
kratkih dobavnih verig. Poleg tega morajo 
zagotavljati možnost za obravnavanje 
prestrukturiranja kmetijskih sektorjev, ki 
zelo vplivajo na razvoj podeželskih 
območij. Za povečanje učinkovitega 
posredovanja s takšnimi tematskimi 
podprogrami je treba državam članicam 
omogočiti, da določijo višje stopnje 
podpore za nekatere dejavnosti, ki jih ti 
programi zajemajo.

Or. fr

Predlog spremembe 94
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Države članice morajo imeti možnost, 
da v svoje programe razvoja podeželja 
vključijo tematske podprograme, v okviru 
katerih se obravnavajo posebne potrebe na 
področjih, ki so zanje posebej pomembna.
Tematski programi morajo biti med 
drugim namenjeni mladim kmetom, malim 
kmetijam, gorskim območjem in 
oblikovanju kratkih dobavnih verig. Poleg 
tega morajo zagotavljati možnost za 
obravnavanje prestrukturiranja kmetijskih 

(9) Države članice morajo imeti možnost, 
da v svoje programe razvoja podeželja 
vključijo tematske podprograme, v okviru 
katerih se obravnavajo posebne potrebe na 
področjih, ki so zanje posebej pomembna.
Tematski podprogrami morajo biti med 
drugim namenjeni mladim kmetom, malim 
kmetijam, gorskim območjem, najbolj 
oddaljenim regijam in oblikovanju kratkih 
dobavnih verig. Poleg tega morajo 
zagotavljati možnost za obravnavanje 
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sektorjev, ki zelo vplivajo na razvoj 
podeželskih območij. Za povečanje 
učinkovitega posredovanja s takšnimi 
tematskimi podprogrami je treba državam 
članicam omogočiti, da določijo višje 
stopnje podpore za nekatere dejavnosti, ki 
jih ti programi zajemajo.

prestrukturiranja kmetijskih sektorjev, ki 
zelo vplivajo na razvoj podeželskih 
območij. Za povečanje učinkovitega 
posredovanja s takšnimi tematskimi 
podprogrami je treba državam članicam 
omogočiti, da določijo višje stopnje 
podpore za nekatere dejavnosti, ki jih ti 
programi zajemajo.

Or. pt

Predlog spremembe 95
James Nicholson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Kadar je to utemeljeno, se lahko za 
izvajanje prednostnih nalog v programe 
vključijo področja prednostnih nalog, ki 
niso zajeta v tej uredbi.  V nekaterih 
primerih je mogoče, da predhodno 
vrednotenje in analiza SWOT ne 
podpirata potrebe po obravnavi določene 
prednostne naloge, ker je na primer že 
obravnavana z drugimi sredstvi. V takih 
primerih ni potrebno, da programi 
obravnavajo vseh šest prednostnih nalog.

Or. en

Predlog spremembe 96
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Da bi države članice in Komisija 
pomagale rešiti vprašanje žensk, katerih 
gospodarska dejavnost na podeželskih 



AM\903101SL.doc 23/160 PE489.640v01-00

SL

območjih ni priznana, in spodbudile 
vključevanje žensk v podjetništvo in 
zaposlovanje na teh območjih, bi morale 
oblikovati posebne kazalnike za merjenje 
napredka žensk na teh področjih ter 
vrednotenje njihovega prispevka k 
prihodkom in blaginji v podeželskih 
skupnostih.

Or. es

Predlog spremembe 97
James Nicholson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Vzpostaviti je treba nekatera pravila 
za pripravo in revizijo programov razvoja 
podeželja. Za spremembe, ki ne vplivajo na 
strategijo programov ali zadevne finančne 
prispevke Unije, je treba uvesti 
enostavnejši postopek.

(12) Vzpostaviti je treba nekatera pravila 
za pripravo in revizijo programov razvoja 
podeželja. Komisija bi morala biti 
pooblaščena, da z izvedbenimi akti odloči 
o zahtevah za spremembo programov v 
zvezi s spremembami v strategiji 
programov. Za spremembe, ki ne vplivajo 
na strategijo programov ali zadevne 
finančne prispevke Unije, je treba uvesti 
enostavnejši postopek.

Or. en

Predlog spremembe 98
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Vzpostaviti je treba nekatera pravila 
za pripravo in revizijo programov razvoja 
podeželja. Za spremembe, ki ne vplivajo na 
strategijo programov ali zadevne finančne 

(12) Vzpostaviti je treba nekatera pravila 
za pripravo in revizijo programov razvoja 
podeželja. Za spremembe, ki ne vplivajo na 
strategijo programov ali zadevne finančne 
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prispevke Unije, je treba uvesti
enostavnejši postopek.

prispevke Unije, je treba uvesti
poenostavljen postopek.

Or. pt

Predlog spremembe 99
Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da se zagotovita pravna varnost in 
jasnost v zvezi s postopkom, ki ga je treba 
upoštevati pri spremembah programa, je 
treba v skladu s členom 290 Pogodbe 
Komisijo pooblastiti za sprejemanje aktov 
v zvezi z določitvijo meril, na podlagi 
katerih se predlagane spremembe 
ovrednotenih ciljev programov štejejo za 
velike, tako da je treba zaradi njih 
program dopolniti z izvedbenim aktom, 
sprejetim v skladu s členom 91 te uredbe.

(13) Da se zagotovita pravna varnost in 
jasnost v zvezi s postopkom, ki ga je treba 
upoštevati pri spremembah programa, je 
treba v skladu s členom 290 Pogodbe 
Komisijo pooblastiti za sprejemanje aktov 
v zvezi z določitvijo meril.

Or. de

Obrazložitev

Spremembe programov niso zgolj tehnične odločitve.

Predlog spremembe 100
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Razvoj in specializacija v kmetijstvu 
in gozdarstvu ter posebni izzivi, s katerimi 
se srečujejo mikro, mala in srednje velika 
podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP) na 
podeželskih območjih, zahtevajo ustrezno 

(14) Razvoj in specializacija v kmetijstvu 
in gozdarstvu ter posebni izzivi, s katerimi 
se srečujejo mikro, mala in srednje velika 
podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP) na 
podeželskih območjih, zahtevajo ustrezno 
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raven tehnične in ekonomske 
usposobljenosti ter vse večjo zmogljivost 
za dostop in izmenjavo znanja in 
informacij, tudi v obliki širjenja najboljših 
kmetijskih in gozdarskih proizvodnih 
praks. Prenos znanja in dejavnosti 
informiranja se ne smejo izvajati le v obliki 
običajnih tečajev usposabljanja, ampak jih 
je treba prilagoditi potrebam podeželskih 
subjektov. Zato je treba podpirati tudi 
delavnice, inštruiranje, predstavitvene 
dejavnosti in dejavnosti informiranja ter 
poleg tega še kratkoročne kmetijske 
izmenjave ali programe obiskov.
Pridobljeno znanje in informacije morajo 
kmetom, lastnikom gozdov, osebam, ki 
delujejo na področju prehrane, in 
podeželskim MSP omogočiti, da povečajo 
zlasti svojo konkurenčnost in učinkovito 
rabo virov ter izboljšajo svojo okoljsko 
učinkovitost in hkrati prispevajo k trajnosti 
podeželskega gospodarstva. Da se zagotovi 
učinkovitost prenosa znanja in dejavnosti 
informiranja pri doseganju teh rezultatov, 
morajo biti ponudniki storitev prenosa 
znanja ustrezno usposobljeni.

raven tehnične in ekonomske 
usposobljenosti ter vse večjo zmogljivost 
za dostop in izmenjavo znanja in 
informacij, tudi v obliki širjenja najboljših 
kmetijskih in gozdarskih proizvodnih 
praks. Prenos znanja in dejavnosti 
informiranja se ne smejo izvajati le v obliki 
običajnih tečajev usposabljanja, ampak jih 
je treba prilagoditi potrebam podeželskih 
subjektov. Zato je treba podpirati tudi 
delavnice, inštruiranje, predstavitvene 
dejavnosti in dejavnosti informiranja ter 
poleg tega še kratkoročne kmetijske 
izmenjave ali programe obiskov.
Pridobljeno znanje in informacije morajo 
kmetom, lastnikom gozdov, osebam, ki 
delujejo na področju prehrane, in 
podeželskim MSP omogočiti, da povečajo 
zlasti svojo konkurenčnost in učinkovito 
rabo virov ter izboljšajo svojo okoljsko 
učinkovitost in hkrati prispevajo k trajnosti 
podeželskega gospodarstva. V skladu s 
členom 15 morajo države članice zlasti 
podpirati zagotavljanje usposabljanja za 
ženske na podeželskih območjih, da se 
spodbudi njihova vloga pri razvoju in 
razširjanju MSP na podeželskih območjih 
ter v dejavnostih, ki v proizvodni verigi 
sledijo kmetijstvu , in na socialnem 
področju, s čimer se jim da razlog, da se 
ne preselijo drugam. Da se zagotovi 
učinkovitost prenosa znanja in dejavnosti 
informiranja pri doseganju teh rezultatov, 
morajo biti ponudniki storitev prenosa 
znanja ustrezno usposobljeni.

Or. de

Obrazložitev

Obstaja nevarnost, da bodo podeželska območja izgubila življenjsko energijo, če jih bodo 
zapustili zlasti dobro usposobljeni mladi. Zato je tem ljudem nujno treba ponuditi možnosti za 
prihodnost in razlog, da se ne preselijo drugam, z ustvarjanjem kvalificiranih delovnih mest 
in do družine prijaznih zaposlitvenih ureditev.
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Predlog spremembe 101
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Razvoj in specializacija v kmetijstvu 
in gozdarstvu ter posebni izzivi, s katerimi 
se srečujejo mikro, mala in srednje velika 
podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP) na 
podeželskih območjih, zahtevajo ustrezno 
raven tehnične in ekonomske 
usposobljenosti ter vse večjo zmogljivost 
za dostop in izmenjavo znanja in 
informacij, tudi v obliki širjenja najboljših 
kmetijskih in gozdarskih proizvodnih 
praks. Prenos znanja in dejavnosti 
informiranja se ne smejo izvajati le v obliki 
običajnih tečajev usposabljanja, ampak jih 
je treba prilagoditi potrebam podeželskih 
subjektov. Zato je treba podpirati tudi 
delavnice, inštruiranje, predstavitvene 
dejavnosti in dejavnosti informiranja ter 
poleg tega še kratkoročne kmetijske 
izmenjave ali programe obiskov.
Pridobljeno znanje in informacije morajo 
kmetom, lastnikom gozdov, osebam, ki 
delujejo na področju prehrane, in 
podeželskim MSP omogočiti, da povečajo 
zlasti svojo konkurenčnost in učinkovito 
rabo virov ter izboljšajo svojo okoljsko 
učinkovitost in hkrati prispevajo k trajnosti 
podeželskega gospodarstva. Da se zagotovi 
učinkovitost prenosa znanja in dejavnosti 
informiranja pri doseganju teh rezultatov, 
morajo biti ponudniki storitev prenosa 
znanja ustrezno usposobljeni.

(14) Razvoj in specializacija v kmetijstvu 
in gozdarstvu ter posebni izzivi, s katerimi 
se srečujejo mikro, mala in srednje velika 
podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP) na 
podeželskih območjih, zahtevajo ustrezno 
raven tehnične in ekonomske 
usposobljenosti ter vse večjo zmogljivost 
za dostop in izmenjavo znanja in 
informacij, tudi v obliki širjenja najboljših 
kmetijskih in gozdarskih proizvodnih 
praks. Prenos znanja in dejavnosti 
informiranja se ne smejo izvajati le v obliki 
običajnih tečajev usposabljanja, ampak jih 
je treba prilagoditi potrebam podeželskih 
subjektov. Zato je treba podpirati tudi 
delavnice, inštruiranje, predstavitvene
dejavnosti in dejavnosti informiranja ter 
poleg tega še kratkoročne kmetijske 
izmenjave ali programe obiskov.
Pridobljeno znanje in informacije morajo 
kmetom, lastnikom gozdov, osebam, ki 
delujejo na področju prehrane, in 
podeželskim MSP omogočiti, da povečajo 
zlasti svojo konkurenčnost in učinkovito 
rabo virov ter izboljšajo svojo okoljsko 
učinkovitost in hkrati prispevajo k trajnosti 
podeželskega gospodarstva, pod pogojem, 
da jih je mogoče neposredno povezati s 
kmetijstvom, pridelavo hrane ali 
gozdarstvom in imajo pozitiven ekonomski 
vpliv na kmetijstvo in gozdarstvo. Da se 
zagotovi učinkovitost prenosa znanja in 
dejavnosti informiranja pri doseganju teh 
rezultatov, morajo biti ponudniki storitev 
prenosa znanja ustrezno usposobljeni.

Or. it
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Predlog spremembe 102
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Razvoj in specializacija v kmetijstvu 
in gozdarstvu ter posebni izzivi, s katerimi 
se srečujejo mikro, mala in srednje velika 
podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP) na 
podeželskih območjih, zahtevajo ustrezno 
raven tehnične in ekonomske 
usposobljenosti ter vse večjo zmogljivost 
za dostop in izmenjavo znanja in 
informacij, tudi v obliki širjenja najboljših 
kmetijskih in gozdarskih proizvodnih 
praks. Prenos znanja in dejavnosti 
informiranja se ne smejo izvajati le v obliki 
običajnih tečajev usposabljanja, ampak jih 
je treba prilagoditi potrebam podeželskih 
subjektov. Zato je treba podpirati tudi 
delavnice, inštruiranje, predstavitvene 
dejavnosti in dejavnosti informiranja ter 
poleg tega še kratkoročne kmetijske 
izmenjave ali programe obiskov.
Pridobljeno znanje in informacije morajo 
kmetom, lastnikom gozdov, osebam, ki 
delujejo na področju prehrane, in 
podeželskim MSP omogočiti, da povečajo 
zlasti svojo konkurenčnost in učinkovito 
rabo virov ter izboljšajo svojo okoljsko 
učinkovitost in hkrati prispevajo k trajnosti 
podeželskega gospodarstva. Da se zagotovi 
učinkovitost prenosa znanja in dejavnosti 
informiranja pri doseganju teh rezultatov, 
morajo biti ponudniki storitev prenosa 
znanja ustrezno usposobljeni.

(14) Razvoj in specializacija v kmetijstvu 
in gozdarstvu ter posebni izzivi, s katerimi 
se srečujejo mikro, mala in srednje velika 
podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP) na 
podeželskih območjih, zahtevajo ustrezno 
raven tehnične in ekonomske 
usposobljenosti ter vse večjo zmogljivost 
za dostop in izmenjavo znanja in 
informacij, tudi v obliki širjenja najboljših 
kmetijskih in gozdarskih proizvodnih 
praks. Prenos znanja in dejavnosti 
informiranja se ne smejo izvajati le v obliki 
običajnih tečajev usposabljanja, ampak jih 
je treba prilagoditi potrebam podeželskih 
subjektov. Zato je treba podpirati tudi 
delavnice, inštruiranje, programe 
vajeništva, predstavitvene dejavnosti in 
dejavnosti informiranja ter poleg tega še 
kratkoročne kmetijske izmenjave ali 
programe obiskov. Pridobljeno znanje in 
informacije morajo kmetom, lastnikom 
gozdov, osebam, ki delujejo na področju 
prehrane, in podeželskim MSP omogočiti, 
da povečajo zlasti svojo konkurenčnost in 
učinkovito rabo virov ter izboljšajo svojo 
okoljsko učinkovitost in hkrati prispevajo k 
trajnosti podeželskega gospodarstva. Da se 
zagotovi učinkovitost prenosa znanja in 
dejavnosti informiranja pri doseganju teh 
rezultatov, morajo biti ponudniki storitev 
prenosa znanja ustrezno usposobljeni.

Or. en

Predlog spremembe 103
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Razvoj in specializacija v kmetijstvu 
in gozdarstvu ter posebni izzivi, s katerimi 
se srečujejo mikro, mala in srednje velika 
podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP) na 
podeželskih območjih, zahtevajo ustrezno 
raven tehnične in ekonomske 
usposobljenosti ter vse večjo zmogljivost 
za dostop in izmenjavo znanja in 
informacij, tudi v obliki širjenja najboljših 
kmetijskih in gozdarskih proizvodnih 
praks. Prenos znanja in dejavnosti 
informiranja se ne smejo izvajati le v obliki 
običajnih tečajev usposabljanja, ampak jih 
je treba prilagoditi potrebam podeželskih 
subjektov. Zato je treba podpirati tudi 
delavnice, inštruiranje, predstavitvene 
dejavnosti in dejavnosti informiranja ter 
poleg tega še kratkoročne kmetijske 
izmenjave ali programe obiskov.
Pridobljeno znanje in informacije morajo 
kmetom, lastnikom gozdov, osebam, ki 
delujejo na področju prehrane, in 
podeželskim MSP omogočiti, da povečajo 
zlasti svojo konkurenčnost in učinkovito 
rabo virov ter izboljšajo svojo okoljsko 
učinkovitost in hkrati prispevajo k trajnosti 
podeželskega gospodarstva. Da se zagotovi 
učinkovitost prenosa znanja in dejavnosti 
informiranja pri doseganju teh rezultatov, 
morajo biti ponudniki storitev prenosa 
znanja ustrezno usposobljeni.

(14) Razvoj in specializacija v kmetijstvu 
in gozdarstvu ter posebni izzivi, s katerimi 
se srečujejo mikro, mala in srednje velika 
podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP) na 
podeželskih območjih, zahtevajo ustrezno 
raven tehnične in ekonomske 
usposobljenosti ter vse večjo zmogljivost 
za dostop in izmenjavo znanja in 
informacij, tudi v obliki širjenja najboljših 
kmetijskih in gozdarskih proizvodnih 
praks. Prenos znanja in dejavnosti 
informiranja se ne smejo izvajati le v obliki 
običajnih tečajev usposabljanja, ampak jih 
je treba prilagoditi potrebam podeželskih 
subjektov. Zato je treba podpirati tudi 
delavnice, inštruiranje, predstavitvene 
dejavnosti in dejavnosti informiranja ter 
poleg tega še kratkoročne kmetijske 
izmenjave ali programe obiskov.
Pridobljeno znanje in informacije morajo 
kmetom, lastnikom gozdov, osebam, ki 
delujejo na področju prehrane, nevladnim 
organizacijam in podeželskim MSP 
omogočiti, da povečajo zlasti svojo 
konkurenčnost in učinkovito rabo virov ter 
izboljšajo svojo okoljsko učinkovitost in 
hkrati prispevajo k trajnosti podeželskega 
gospodarstva. Da se zagotovi učinkovitost 
prenosa znanja in dejavnosti informiranja 
pri doseganju teh rezultatov, morajo biti 
ponudniki storitev prenosa znanja ustrezno 
usposobljeni.

Or. en

Obrazložitev

Inovacije so eden ključnih elementov uredbe o razvoju podeželja.  Svetovna banka je sistem 
inovacij opredelila kot mrežo organizacij, podjetij in posameznikov, ki so skupaj z 
institucijami in politikami, ki vplivajo na njihovo obnašanje in uspešnost, osredotočeni na 
uvajanje novih proizvodov, novih procesov in novih oblik organizacije v gospodarsko rabo. 
Pomembno je poudariti nevladne organizacije kot enega od akterjev, ki bi lahko kmetom 
pomagali okrepiti njihov položaj na trgu v prihodnosti. 
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Predlog spremembe 104
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Razvoj in specializacija v kmetijstvu 
in gozdarstvu ter posebni izzivi, s katerimi 
se srečujejo mikro, mala in srednje velika 
podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP) na 
podeželskih območjih, zahtevajo ustrezno 
raven tehnične in ekonomske 
usposobljenosti ter vse večjo zmogljivost 
za dostop in izmenjavo znanja in 
informacij, tudi v obliki širjenja najboljših 
kmetijskih in gozdarskih proizvodnih 
praks. Prenos znanja in dejavnosti 
informiranja se ne smejo izvajati le v obliki 
običajnih tečajev usposabljanja, ampak jih 
je treba prilagoditi potrebam podeželskih 
subjektov. Zato je treba podpirati tudi 
delavnice, inštruiranje, predstavitvene 
dejavnosti in dejavnosti informiranja ter 
poleg tega še kratkoročne kmetijske 
izmenjave ali programe obiskov.
Pridobljeno znanje in informacije morajo 
kmetom, lastnikom gozdov, osebam, ki 
delujejo na področju prehrane, in 
podeželskim MSP omogočiti, da povečajo 
zlasti svojo konkurenčnost in učinkovito 
rabo virov ter izboljšajo svojo okoljsko 
učinkovitost in hkrati prispevajo k trajnosti 
podeželskega gospodarstva. Da se zagotovi 
učinkovitost prenosa znanja in dejavnosti 
informiranja pri doseganju teh rezultatov, 
morajo biti ponudniki storitev prenosa 
znanja ustrezno usposobljeni.

(14) Razvoj in specializacija v kmetijstvu 
in gozdarstvu ter posebni izzivi, s katerimi 
se srečujejo mikro, mala in srednje velika 
podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP) na 
podeželskih območjih, zahtevajo ustrezno 
raven tehnične in ekonomske 
usposobljenosti ter vse večjo zmogljivost 
za dostop in izmenjavo znanja in 
informacij, tudi v obliki širjenja najboljših 
kmetijskih in gozdarskih proizvodnih 
praks. Prenos znanja in dejavnosti 
informiranja se ne smejo izvajati le v obliki 
običajnih tečajev usposabljanja, ampak jih 
je treba prilagoditi potrebam podeželskih 
subjektov. Zato je treba podpirati tudi 
delavnice, inštruiranje, predstavitvene 
dejavnosti in dejavnosti informiranja ter 
poleg tega še kratkoročne kmetijske 
izmenjave ali programe obiskov.
Pridobljeno znanje in informacije morajo 
kmetom, lastnikom gozdov, osebam, ki 
delujejo na področju prehrane, in 
podeželskim MSP v kmetijskem in 
gozdarskem sektorju omogočiti, da 
povečajo zlasti svojo konkurenčnost in 
učinkovito rabo virov ter izboljšajo svojo 
okoljsko učinkovitost in hkrati prispevajo k 
trajnosti podeželskega gospodarstva. Da se 
zagotovi učinkovitost prenosa znanja in 
dejavnosti informiranja pri doseganju teh 
rezultatov, morajo biti ponudniki storitev 
prenosa znanja ustrezno usposobljeni.

Or. pt
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Predlog spremembe 105
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Kadar več kot 50 % celotne delovne 
sile sestavljajo plačani delavci ali kadar 
večino delovnih mest zasedajo 
priložnostni ali sezonski delavci, ki so 
značilni za nekatere države, regije in 
pridelke, so zaposleni še posebej 
izpostavljeni izključenosti in revščini. 
Glede na to, da sta vključevanje in 
zmanjševanje revščine ena izmed šestih 
prednostnih nalog strategije Evropa 2020, 
bi bilo treba izboljšati delovne razmere in 
socialno blaginjo zaposlenih ali plačanih 
delavcev v kmetijstvu ter zlasti 
priložnostnih ali sezonskih delavcev.  V 
zvezi s tem bi bilo treba spodbuditi tudi 
sezonske obveznosti ponovnega 
zaposlovanja (zaradi stabilnosti delovnih 
mest), da bi pomagali plačanim delavcem 
pridobiti poklicni status ter izboljšali 
konkurenčnost in podobo zadevnega 
sektorja.

Or. es

Predlog spremembe 106
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Da lahko organi, ki opravljajo storitve 
prenosa znanja, zagotavljajo storitve, ki so 
po kakovosti in značilnostih v skladu z 
nameni politike razvoja podeželja, da se 
zagotovi boljše ciljno usmerjanje sredstev 
ter zagotovi, da so programi kmetijske 

(15) Da lahko organi, ki opravljajo storitve 
prenosa znanja, zagotavljajo storitve, ki so 
po kakovosti in značilnostih v skladu z 
nameni politike razvoja podeželja, da se 
zagotovi boljše ciljno usmerjanje sredstev 
ter zagotovi, da so programi kmetijske 
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izmenjave in obiski kmetij jasno ločeni od 
podobnih ukrepov v okviru drugih 
programov Unije, je treba v skladu s 
členom 290 Pogodbe Komisijo pooblastiti 
za sprejemanje aktov v zvezi z minimalno 
usposobljenostjo organov, ki zagotavljajo 
prenos znanja, upravičenimi stroški ter 
trajanjem in vsebino programov kmetijske 
izmenjave in obiskov kmetij.

izmenjave in obiski kmetij jasno ločeni od 
podobnih ukrepov v okviru drugih 
programov Unije, je treba določiti
minimalno usposobljenost organov, ki 
zagotavljajo prenos znanja, in upravičene 
stroške ter trajanje in vsebino programov 
kmetijske izmenjave in obiskov kmetij.

Or. pt

Predlog spremembe 107
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Glede na cilje generacijske 
pomladitve na podeželskih območjih ter 
izboljšanja prenosa znanja in veščin v 
kmetijstvu se države članice zlasti 
spodbujajo k uvajanju programov 
vajeništva v kmetijstvu v okviru njihovih 
programov razvoja podeželja, s katerimi bi 
mlade povabili, da se prijavijo kot vajenci. 
Programi bi bili večletni in bi trajali od 3 
do 5 let, pri čemer bi bili vajenci zaposleni 
na gospodarstvu sodelujočega kmeta. V 
zadnjem(-ih) letu(-ih) programa bi 
vajenca poslali na kmetijo gostiteljico v 
drugi državi članici, da se zagotovi 
izmenjava najboljših praks v Uniji. V 
celotnem obdobju vajeništva bi bilo treba 
zagotavljati strokovno usposabljanje. 
Vajenec bi po uspešnem zaključku lahko 
zaprosil za pomoč za zagon podjetja in 
podporo za razvoj podjetja kot mlad kmet, 
nov udeleženec na trgu, mali kmet ali 
podjetnik na podeželju.

Or. en
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Predlog spremembe 108
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Službe za kmetijsko svetovanje 
pomagajo kmetom, lastnikom gozdov in 
MSP na podeželskih območjih izboljšati 
trajnostno upravljanje in splošno 
učinkovitost njihovega gospodarstva ali 
podjetja. Zato je treba spodbujati, da se 
takšne službe ustanovijo ter da kmetje, 
lastniki gozdov in MSP storitve svetovanja 
uporabljajo. Da se povečata kakovost in 
učinkovitost opravljenih storitev 
svetovanja, je treba zagotoviti minimalno 
usposobljenost in redno usposabljanje 
svetovalcev. Službe za kmetijsko 
svetovanje iz Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta (EU) št. HU/2012 z 
dne […] morajo kmetom pomagati oceniti 
učinkovitost njihovega kmetijskega 
gospodarstva ter opredeliti potrebna 
izboljšanja v zvezi z zakonsko 
predpisanimi zahtevami o upravljanju, 
načeli dobrega kmetijskega in okoljskega 
delovanja, podnebju in okolju prijaznimi 
kmetijskimi praksami iz Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 
št. RP/2012 z dne […], zahtevami ali 
ukrepi v zvezi z blažitvijo podnebnih 
sprememb in prilagajanjem tem 
spremembam, biotsko raznovrstnostjo, 
varstvom voda, obveščanjem o boleznih 
živali in inovacijami, vsaj kot je določeno 
v Prilogi I k Uredbi (EU) št. HU/2012. Po 
potrebi mora storitev svetovanja zajemati 
tudi standarde varstva pri delu. Storitev 
svetovanja lahko zajema tudi vprašanja, 
povezana z gospodarsko, kmetijsko in 
okoljsko učinkovitostjo gospodarstva ali 
podjetja. Službe za pomoč pri upravljanju 
kmetij in zagotavljanje nadomeščanja na 

(16) Službe za kmetijsko svetovanje 
pomagajo kmetom, lastnikom gozdov in 
MSP v kmetijskem in agroživilskem 
sektorju na podeželskih območjih 
izboljšati trajnostno upravljanje in splošno 
učinkovitost njihovega gospodarstva ali 
podjetja. Zato je treba spodbujati, da se 
takšne službe ustanovijo ter da kmetje, 
lastniki gozdov in MSP v kmetijskem in 
agroživilskem sektorju storitve svetovanja 
uporabljajo, da bi tako imeli od njih korist.
Da se povečata kakovost in učinkovitost 
opravljenih storitev svetovanja, je treba 
zagotoviti minimalno usposobljenost in 
redno usposabljanje svetovalcev. Službe za 
kmetijsko svetovanje iz Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 
št. HU/2012 z dne […] morajo kmetom 
pomagati oceniti učinkovitost njihovega 
kmetijskega gospodarstva ter opredeliti 
potrebna izboljšanja v zvezi z zakonsko 
predpisanimi zahtevami o upravljanju, 
načeli dobrega kmetijskega in okoljskega 
delovanja, podnebju in okolju prijaznimi 
kmetijskimi praksami iz Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 
št. RP/2012 z dne […], zahtevami ali 
ukrepi v zvezi z blažitvijo podnebnih 
sprememb in prilagajanjem tem 
spremembam, biotsko raznovrstnostjo, 
varstvom voda, obveščanjem o boleznih 
živali in inovacijami, vsaj kot je določeno 
v Prilogi I k Uredbi (EU) št. HU/2012. Po 
potrebi mora storitev svetovanja zajemati 
tudi standarde varstva pri delu. Storitev 
svetovanja mora zajemati tudi vprašanja, 
povezana z gospodarsko, kmetijsko in 
okoljsko učinkovitostjo gospodarstva ali 
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kmetijah morajo kmetom pomagati 
izboljšati in olajšati upravljanje njihovega 
gospodarstva.

podjetja. Službe za pomoč pri upravljanju 
kmetij in zagotavljanje nadomeščanja na 
kmetijah morajo kmetom pomagati 
izboljšati in olajšati upravljanje njihovega 
gospodarstva.

Or. it

Predlog spremembe 109
Elisabeth Jeggle

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Službe za kmetijsko svetovanje 
pomagajo kmetom, lastnikom gozdov in
MSP na podeželskih območjih izboljšati 
trajnostno upravljanje in splošno 
učinkovitost njihovega gospodarstva ali 
podjetja. Zato je treba spodbujati, da se 
takšne službe ustanovijo ter da kmetje, 
lastniki gozdov in MSP storitve svetovanja
uporabljajo. Da se povečata kakovost in 
učinkovitost opravljenih storitev 
svetovanja, je treba zagotoviti minimalno 
usposobljenost in redno usposabljanje 
svetovalcev. Službe za kmetijsko 
svetovanje iz Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta (EU) št. HU/2012 z 
dne […] morajo kmetom pomagati oceniti 
učinkovitost njihovega kmetijskega 
gospodarstva ter opredeliti potrebna 
izboljšanja v zvezi z zakonsko 
predpisanimi zahtevami o upravljanju, 
načeli dobrega kmetijskega in okoljskega 
delovanja, podnebju in okolju prijaznimi 
kmetijskimi praksami iz Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 
št. RP/2012 z dne […], zahtevami ali 
ukrepi v zvezi z blažitvijo podnebnih 
sprememb in prilagajanjem tem 
spremembam, biotsko raznovrstnostjo, 
varstvom voda, obveščanjem o boleznih 
živali in inovacijami, vsaj kot je določeno 

(16) Službe za kmetijsko svetovanje iz 
člena 16 pomagajo kmetom, lastnikom 
gozdov, podeželskim MSP in
gospodarskim subjektom na področjih 
dejavnosti, ki v proizvodni verigi sledijo 
kmetijstvu , in na socialnem področju na
podeželskih območjih izboljšati trajnostno 
upravljanje in splošno učinkovitost 
njihovega gospodarstva ali podjetja. Zato 
je treba spodbujati ustanavljanje takšnih 
služb in uporabo storitev svetovanja. Da se 
povečata kakovost in učinkovitost 
opravljenih storitev svetovanja, je treba 
zagotoviti minimalno usposobljenost in 
redno usposabljanje svetovalcev. Službe za 
kmetijsko svetovanje iz Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 
št. HU/2012 z dne […] morajo kmetom 
pomagati oceniti učinkovitost njihovega 
kmetijskega gospodarstva ter opredeliti 
potrebna izboljšanja v zvezi z zakonsko 
predpisanimi zahtevami o upravljanju, 
načeli dobrega kmetijskega in okoljskega 
delovanja, podnebju in okolju prijaznimi 
kmetijskimi praksami iz Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 
št. RP/2012 z dne […], zahtevami ali 
ukrepi v zvezi z blažitvijo podnebnih 
sprememb in prilagajanjem tem 
spremembam, biotsko raznovrstnostjo, 
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v Prilogi I k Uredbi (EU) št. HU/2012. Po 
potrebi mora storitev svetovanja zajemati 
tudi standarde varstva pri delu. Storitev 
svetovanja lahko zajema tudi vprašanja, 
povezana z gospodarsko, kmetijsko in 
okoljsko učinkovitostjo gospodarstva ali 
podjetja. Službe za pomoč pri upravljanju 
kmetij in zagotavljanje nadomeščanja na 
kmetijah morajo kmetom pomagati 
izboljšati in olajšati upravljanje njihovega 
gospodarstva.

varstvom voda, obveščanjem o boleznih 
živali in inovacijami, vsaj kot je določeno 
v Prilogi I k Uredbi (EU) št. HU/2012. Po 
potrebi mora storitev svetovanja zajemati 
tudi standarde varstva pri delu. Storitev 
svetovanja lahko zajema tudi vprašanja, 
povezana z gospodarsko, kmetijsko in 
okoljsko učinkovitostjo gospodarstva ali 
podjetja. Službe za pomoč pri upravljanju 
kmetij in zagotavljanje nadomeščanja na 
kmetijah morajo kmetom pomagati 
izboljšati in olajšati upravljanje njihovega 
gospodarstva.

Or. de

Obrazložitev

Svetovalne storitve bi moralo biti možno uporabiti tudi v povezavi z razvojem in širitvijo 
dejavnosti, ki v proizvodni verigi sledijo kmetijstvu , kot sta neposredno trženje kmetijskih 
proizvodov in kmečki turizem, ter tržno usmerjenih storitev socialnega varstva, kot sta varstvo 
starejših in otrok.

Predlog spremembe 110
Spiros Danels (Spiros Danels (Spyros Danellis))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Službe za kmetijsko svetovanje 
pomagajo kmetom, lastnikom gozdov in 
MSP na podeželskih območjih izboljšati 
trajnostno upravljanje in splošno 
učinkovitost njihovega gospodarstva ali 
podjetja. Zato je treba spodbujati, da se 
takšne službe ustanovijo ter da kmetje, 
lastniki gozdov in MSP storitve svetovanja 
uporabljajo. Da se povečata kakovost in 
učinkovitost opravljenih storitev 
svetovanja, je treba zagotoviti minimalno 
usposobljenost in redno usposabljanje 
svetovalcev. Službe za kmetijsko 
svetovanje iz Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta (EU) št. HU/2012 z 

(16) Službe za kmetijsko svetovanje 
pomagajo kmetom, lastnikom gozdov in 
MSP na podeželskih območjih izboljšati 
trajnostno upravljanje in splošno 
učinkovitost njihovega gospodarstva ali 
podjetja. Zato je treba spodbujati, da se 
takšne službe ustanovijo ter da kmetje, 
lastniki gozdov in MSP storitve svetovanja 
uporabljajo. Da se povečata kakovost in 
učinkovitost opravljenih storitev 
svetovanja, je treba zagotoviti minimalno 
usposobljenost in redno usposabljanje 
svetovalcev. Službe za kmetijsko 
svetovanje iz Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta (EU) št. HU/2012 z 
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dne […]14 morajo kmetom pomagati 
oceniti učinkovitost njihovega kmetijskega 
gospodarstva ter opredeliti potrebna 
izboljšanja v zvezi z zakonsko 
predpisanimi zahtevami o upravljanju, 
načeli dobrega kmetijskega in okoljskega 
delovanja, podnebju in okolju prijaznimi 
kmetijskimi praksami iz Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 
št. RP/2012 z dne […]15, zahtevami ali 
ukrepi v zvezi z blažitvijo podnebnih 
sprememb in prilagajanjem tem 
spremembam, biotsko raznovrstnostjo, 
varstvom voda, obveščanjem o boleznih 
živali in inovacijami, vsaj kot je določeno 
v Prilogi I k Uredbi (EU) št. HU/2012. Po 
potrebi mora storitev svetovanja zajemati 
tudi standarde varstva pri delu. Storitev 
svetovanja lahko zajema tudi vprašanja, 
povezana z gospodarsko, kmetijsko in 
okoljsko učinkovitostjo gospodarstva ali 
podjetja. Službe za pomoč pri upravljanju 
kmetij in zagotavljanje nadomeščanja na 
kmetijah morajo kmetom pomagati 
izboljšati in olajšati upravljanje njihovega 
gospodarstva.

dne […]14 morajo kmetom pomagati 
oceniti učinkovitost njihovega kmetijskega 
gospodarstva ter opredeliti potrebna 
izboljšanja v zvezi z zakonsko 
predpisanimi zahtevami o upravljanju, 
načeli dobrega kmetijskega in okoljskega 
delovanja, podnebju in okolju prijaznimi 
kmetijskimi praksami iz Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 
št. RP/2012 z dne […]15, zahtevami ali 
ukrepi v zvezi z blažitvijo podnebnih 
sprememb in prilagajanjem tem 
spremembam, biotsko raznovrstnostjo, 
varstvom voda, obveščanjem o boleznih 
živali in inovacijami, vsaj kot je določeno 
v Prilogi I k Uredbi (EU) št. HU/2012.
Službe za kmetijsko svetovanje bi morale 
zagotavljati tudi informacije o 
učinkovitem obvladovanju tveganj in o 
možnostih, ki so kmetom na voljo v zvezi s 
tveganji. Po potrebi mora storitev 
svetovanja zajemati tudi standarde varstva 
pri delu. Storitev svetovanja lahko zajema 
tudi vprašanja, povezana z gospodarsko, 
kmetijsko in okoljsko učinkovitostjo 
gospodarstva ali podjetja. Službe za pomoč 
pri upravljanju kmetij in zagotavljanje 
nadomeščanja na kmetijah morajo kmetom 
pomagati izboljšati in olajšati upravljanje 
njihovega gospodarstva.

Or. en

Predlog spremembe 111
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, James Nicholson, Marian 
Harkin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Službe za kmetijsko svetovanje 
pomagajo kmetom, lastnikom gozdov in 
MSP na podeželskih območjih izboljšati 
trajnostno upravljanje in splošno 

(16) Službe za kmetijsko svetovanje 
pomagajo kmetom, lastnikom gozdov in 
MSP na podeželskih območjih izboljšati 
trajnostno upravljanje in splošno 
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učinkovitost njihovega gospodarstva ali 
podjetja. Zato je treba spodbujati, da se 
takšne službe ustanovijo ter da kmetje, 
lastniki gozdov in MSP storitve svetovanja 
uporabljajo. Da se povečata kakovost in 
učinkovitost opravljenih storitev 
svetovanja, je treba zagotoviti minimalno 
usposobljenost in redno usposabljanje 
svetovalcev. Službe za kmetijsko 
svetovanje iz Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta (EU) št. HU/2012 z 
dne […]14 morajo kmetom pomagati 
oceniti učinkovitost njihovega kmetijskega 
gospodarstva ter opredeliti potrebna 
izboljšanja v zvezi z zakonsko 
predpisanimi zahtevami o upravljanju, 
načeli dobrega kmetijskega in okoljskega 
delovanja, podnebju in okolju prijaznimi 
kmetijskimi praksami iz Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 
št. RP/2012 z dne […]15, zahtevami ali 
ukrepi v zvezi z blažitvijo podnebnih 
sprememb in prilagajanjem tem 
spremembam, biotsko raznovrstnostjo, 
varstvom voda, obveščanjem o boleznih 
živali in inovacijami, vsaj kot je določeno 
v Prilogi I k Uredbi (EU) št. HU/2012. Po 
potrebi mora storitev svetovanja zajemati 
tudi standarde varstva pri delu. Storitev 
svetovanja lahko zajema tudi vprašanja, 
povezana z gospodarsko, kmetijsko in 
okoljsko učinkovitostjo gospodarstva ali 
podjetja. Službe za pomoč pri upravljanju 
kmetij in zagotavljanje nadomeščanja na 
kmetijah morajo kmetom pomagati 
izboljšati in olajšati upravljanje njihovega 
gospodarstva.

učinkovitost njihovega gospodarstva ali 
podjetja. Zato je treba spodbujati, da se 
takšne službe ustanovijo ter da kmetje, 
lastniki gozdov in MSP storitve svetovanja 
uporabljajo. Da se povečata kakovost in 
učinkovitost opravljenih storitev 
svetovanja, je treba zagotoviti minimalno 
usposobljenost in redno usposabljanje 
svetovalcev. Službe za kmetijsko 
svetovanje iz Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta (EU) št. HU/2012 z 
dne […]14 morajo kmetom pomagati 
oceniti učinkovitost njihovega kmetijskega 
gospodarstva ter opredeliti potrebna 
izboljšanja v zvezi z zakonsko 
predpisanimi zahtevami o upravljanju, 
načeli dobrega kmetijskega in okoljskega 
delovanja, podnebju in okolju prijaznimi 
kmetijskimi praksami iz Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 
št. RP/2012 z dne […]15, zahtevami ali 
ukrepi v zvezi z blažitvijo podnebnih 
sprememb in prilagajanjem tem 
spremembam, biotsko raznovrstnostjo, 
varstvom voda, obveščanjem o boleznih 
živali in inovacijami, vsaj kot je določeno 
v Prilogi I k Uredbi (EU) št. HU/2012. Po 
potrebi mora storitev svetovanja zajemati 
tudi standarde varstva pri delu. Storitev 
svetovanja lahko zajema tudi vprašanja, 
povezana z gospodarsko, kmetijsko in 
okoljsko učinkovitostjo gospodarstva ali 
podjetja. Službe za pomoč pri upravljanju 
kmetij in zagotavljanje nadomeščanja na 
kmetijah morajo kmetom pomagati 
izboljšati in olajšati upravljanje njihovega 
gospodarstva. Poleg tega bi morale službe 
za kmetijsko svetovanje glede na vse večje 
število smrtnih primerov in nesreč na 
kmetijah zagotavljati svetovanje in 
smernice o ukrepih za izboljšanje varnosti 
na kmetijah ter varnosti ljudi, ki delajo in 
živijo na kmetijah.

Or. en
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Obrazložitev

Kmetovanje je nevaren poklic z visokim profilom tveganja.  Kmetje so sedemkrat bolj 
izpostavljeni smrti zaradi nesreč na delovnem mestu kot ostali delavci. V EU je vsako leto 
običajno 550 smrtnih nesreč v kmetijstvu. Večja obveščenost in ozaveščenost o ukrepih za 
varnost na kmetijah bi kmetom pomagala izboljšati ta položaj, saj sta zdravje in varnost 
temeljni zahtevi za trajnostno kmetijsko gospodarstvo in upravljanje kmetij.

Predlog spremembe 112
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Službe za kmetijsko svetovanje 
pomagajo kmetom, lastnikom gozdov in 
MSP na podeželskih območjih izboljšati 
trajnostno upravljanje in splošno 
učinkovitost njihovega gospodarstva ali 
podjetja. Zato je treba spodbujati, da se 
takšne službe ustanovijo ter da kmetje, 
lastniki gozdov in MSP storitve svetovanja 
uporabljajo. Da se povečata kakovost in 
učinkovitost opravljenih storitev 
svetovanja, je treba zagotoviti minimalno 
usposobljenost in redno usposabljanje 
svetovalcev. Službe za kmetijsko 
svetovanje iz Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta (EU) št. HU/2012 z 
dne […]14 morajo kmetom pomagati 
oceniti učinkovitost njihovega kmetijskega 
gospodarstva ter opredeliti potrebna 
izboljšanja v zvezi z zakonsko 
predpisanimi zahtevami o upravljanju, 
načeli dobrega kmetijskega in okoljskega 
delovanja, podnebju in okolju prijaznimi 
kmetijskimi praksami iz Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 
št. RP/2012 z dne […]15, zahtevami ali 
ukrepi v zvezi z blažitvijo podnebnih 
sprememb in prilagajanjem tem 
spremembam, biotsko raznovrstnostjo, 
varstvom voda, obveščanjem o boleznih 
živali in inovacijami, vsaj kot je določeno 

(16) Službe za kmetijsko svetovanje 
pomagajo kmetom, lastnikom gozdov in 
MSP na podeželskih območjih izboljšati 
trajnostno upravljanje in splošno 
učinkovitost njihovega gospodarstva ali 
podjetja. Zato je treba spodbujati, da se 
takšne službe ustanovijo ter da kmetje, 
lastniki gozdov in MSP storitve svetovanja 
uporabljajo. Da se povečata kakovost in 
učinkovitost opravljenih storitev 
svetovanja, je treba zagotoviti minimalno 
usposobljenost in redno usposabljanje 
svetovalcev. Službe za kmetijsko 
svetovanje iz Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta (EU) št. HU/2012 z 
dne […]14 morajo kmetom pomagati 
oceniti učinkovitost njihovega kmetijskega 
gospodarstva ter opredeliti potrebna 
izboljšanja v zvezi z zakonsko 
predpisanimi zahtevami o upravljanju, 
načeli dobrega kmetijskega in okoljskega 
delovanja, podnebju in okolju prijaznimi 
kmetijskimi praksami iz Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 
št. RP/2012 z dne […]15, zahtevami ali 
ukrepi v zvezi z blažitvijo podnebnih 
sprememb in prilagajanjem tem 
spremembam, biotsko raznovrstnostjo, 
varstvom voda in tal, integriranim 
varstvom rastlin pred škodljivci in 
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v Prilogi I k Uredbi (EU) št. HU/2012. Po 
potrebi mora storitev svetovanja zajemati 
tudi standarde varstva pri delu. Storitev 
svetovanja lahko zajema tudi vprašanja, 
povezana z gospodarsko, kmetijsko in 
okoljsko učinkovitostjo gospodarstva ali 
podjetja. Službe za pomoč pri upravljanju 
kmetij in zagotavljanje nadomeščanja na 
kmetijah morajo kmetom pomagati 
izboljšati in olajšati upravljanje njihovega 
gospodarstva.

uporabo nekemičnih alternativ,
obveščanjem o boleznih živali in 
inovacijami, vsaj kot je določeno v Prilogi 
I k Uredbi (EU) št. HU/2012. Po potrebi 
mora storitev svetovanja zajemati tudi 
standarde varstva pri delu. Storitev 
svetovanja lahko zajema tudi vprašanja, 
povezana z gospodarsko, kmetijsko in 
okoljsko učinkovitostjo gospodarstva ali 
podjetja. Službe za pomoč pri upravljanju 
kmetij in zagotavljanje nadomeščanja na 
kmetijah morajo kmetom pomagati 
izboljšati in olajšati upravljanje njihovega 
gospodarstva.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členom 14(2) Direktive 2009/128/ES o trajnostni rabi pesticidov države članice 
vzpostavijo potrebne pogoje za izvajanje integriranega varstva rastlin pred škodljivimi 
organizmi oziroma zagotovijo vzpostavitev teh pogojev. Še zlasti zagotovijo, da imajo poklicni 
uporabniki na voljo informacije in opremo za spremljanje pojava škodljivih organizmov in 
odločanje ter svetovalno službo za integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi.

Predlog spremembe 113
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Službe za kmetijsko svetovanje 
pomagajo kmetom, lastnikom gozdov in 
MSP na podeželskih območjih izboljšati 
trajnostno upravljanje in splošno 
učinkovitost njihovega gospodarstva ali 
podjetja. Zato je treba spodbujati, da se 
takšne službe ustanovijo ter da kmetje, 
lastniki gozdov in MSP storitve svetovanja 
uporabljajo. Da se povečata kakovost in 
učinkovitost opravljenih storitev 
svetovanja, je treba zagotoviti minimalno 
usposobljenost in redno usposabljanje 
svetovalcev. Službe za kmetijsko 

(16) Službe za kmetijsko svetovanje 
pomagajo kmetom, lastnikom gozdov in 
MSP na podeželskih območjih izboljšati 
trajnostno upravljanje in splošno 
učinkovitost njihovega gospodarstva ali 
podjetja. Zato je treba spodbujati, da se 
takšne službe ustanovijo ter da kmetje, 
lastniki gozdov in MSP storitve svetovanja 
uporabljajo. Da se povečata kakovost in 
učinkovitost opravljenih storitev 
svetovanja, je treba zagotoviti minimalno 
usposobljenost in redno usposabljanje 
svetovalcev. Službe za kmetijsko 
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svetovanje iz Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta (EU) št. HU/2012 z 
dne […]14 morajo kmetom pomagati 
oceniti učinkovitost njihovega kmetijskega 
gospodarstva ter opredeliti potrebna 
izboljšanja v zvezi z zakonsko 
predpisanimi zahtevami o upravljanju, 
načeli dobrega kmetijskega in okoljskega 
delovanja, podnebju in okolju prijaznimi 
kmetijskimi praksami iz Uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 
št. RP/2012 z dne […]15, zahtevami ali 
ukrepi v zvezi z blažitvijo podnebnih 
sprememb in prilagajanjem tem 
spremembam, biotsko raznovrstnostjo, 
varstvom voda, obveščanjem o boleznih 
živali in inovacijami, vsaj kot je določeno 
v Prilogi I k Uredbi (EU) št. HU/2012. Po 
potrebi mora storitev svetovanja zajemati 
tudi standarde varstva pri delu. Storitev 
svetovanja lahko zajema tudi vprašanja, 
povezana z gospodarsko, kmetijsko in 
okoljsko učinkovitostjo gospodarstva ali 
podjetja. Službe za pomoč pri upravljanju 
kmetij in zagotavljanje nadomeščanja na 
kmetijah morajo kmetom pomagati 
izboljšati in olajšati upravljanje njihovega 
gospodarstva.

svetovanje iz Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta (EU) št. HU/2012 z 
dne […]14 morajo kmetom pomagati 
oceniti učinkovitost njihovega kmetijskega 
gospodarstva ter opredeliti potrebna 
izboljšanja v zvezi z zakonsko 
predpisanimi zahtevami o upravljanju, 
načeli dobrega kmetijskega in okoljskega 
delovanja, podnebju in okolju prijaznimi 
kmetijskimi praksami iz Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 
št. RP/2012 z dne […]15, zahtevami ali 
ukrepi v zvezi z blažitvijo podnebnih 
sprememb in prilagajanjem tem 
spremembam, biotsko raznovrstnostjo, 
varstvom voda, obveščanjem o boleznih 
živali in inovacijami, vsaj kot je določeno 
v Prilogi I k Uredbi (EU) št. HU/2012. Po 
potrebi mora storitev svetovanja zajemati 
tudi standarde varstva pri delu. Storitev 
svetovanja lahko zajema tudi vprašanja, 
povezana z gospodarsko, kmetijsko in 
okoljsko učinkovitostjo ter z učinkovitostjo 
v zvezi z dobrim počutjem živali 
gospodarstva ali podjetja. Službe za pomoč 
pri upravljanju kmetij in zagotavljanje 
nadomeščanja na kmetijah morajo kmetom 
pomagati izboljšati in olajšati upravljanje 
njihovega gospodarstva.

Or. en

Predlog spremembe 114
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Z evropskimi ali nacionalnimi 
shemami kakovosti za kmetijske proizvode 
in hrano se potrošnikom jamčijo kakovost 
in značilnosti proizvoda ali uporabljenega 

(18) Z evropskimi ali nacionalnimi 
shemami kakovosti za kmetijske proizvode 
in hrano se potrošnikom jamčijo kakovost 
in značilnosti proizvoda ali uporabljenega 
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proizvodnega postopka na podlagi 
sodelovanja kmetov v takšnih shemah, 
dosega se dodana vrednost zadevnih 
proizvodov in krepijo se njihove tržne 
priložnosti. Zato je treba kmete spodbujati, 
da sodelujejo v teh shemah. Ker v trenutku 
vstopa v take sheme in v prvih letih 
sodelovanja v njih trg dodatnih stroškov 
in obveznosti, ki jih imajo kmetje v okviru 
tega sodelovanja, v celoti ne povrne, mora 
biti podpora omejena na novo sodelovanje 
in mora zajemati obdobje največ petih let. 
Zaradi posebnih značilnosti bombaža kot 
kmetijskega proizvoda morajo biti zajete 
tudi sheme kakovosti za bombaž. Da se 
zagotovi smotrna in učinkovita uporaba 
proračunskih sredstev EKSRP, je treba v 
skladu s členom 290 Pogodbe Komisijo 
pooblastiti za sprejemanje aktov v zvezi s 
shemami kakovosti v Uniji, ki jih lahko 
zajema ta ukrep.

proizvodnega postopka na podlagi 
sodelovanja kmetov v takšnih shemah, 
dosega se dodana vrednost zadevnih 
proizvodov in krepijo se njihove tržne 
priložnosti. Zato je treba kmete spodbujati, 
da sodelujejo v teh shemah. Zaradi 
posebnih značilnosti bombaža kot 
kmetijskega proizvoda morajo biti zajete 
tudi sheme kakovosti za bombaž. Da se 
zagotovi smotrna in učinkovita uporaba 
proračunskih sredstev EKSRP, je treba v 
skladu s členom 290 Pogodbe Komisijo 
pooblastiti za sprejemanje aktov v zvezi s 
shemami kakovosti v Uniji, ki jih lahko 
zajema ta ukrep.

Or. it

Predlog spremembe 115
Mairead McGuinness

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Za izboljšanje gospodarske in okoljske 
učinkovitosti kmetijskih gospodarstev in 
podeželskih podjetij, izboljšanje 
učinkovitosti sektorjev trženja in predelave 
kmetijskih proizvodov, zagotovitev 
infrastrukture, ki je potrebna za razvoj 
kmetijstva, ter podpiranje naložb 
neprofitnega značaja, potrebnih za 
doseganje okoljskih ciljev, je treba 
zagotoviti podporo fizičnim naložbam, ki 
prispevajo k tem ciljem. V programskem 
obdobju 2007–2013 so se različna področja 
posredovanja urejala z več vrstami 
ukrepov. Zaradi poenostavitve ter tudi 

(19) Za izboljšanje gospodarske in okoljske 
učinkovitosti kmetijskih gospodarstev in 
podeželskih podjetij, izboljšanje 
učinkovitosti sektorjev trženja in predelave 
kmetijskih proizvodov, zagotovitev 
infrastrukture, ki je potrebna za razvoj 
kmetijstva, ter podpiranje naložb 
neprofitnega značaja, potrebnih za 
doseganje okoljskih ciljev, je treba 
zagotoviti podporo fizičnim naložbam, ki 
prispevajo k tem ciljem. V programskem 
obdobju 2007–2013 so se različna področja 
posredovanja urejala z več vrstami 
ukrepov. Zaradi poenostavitve ter tudi
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zaradi omogočanja upravičencem, da 
oblikujejo in uresničijo integrirane projekte 
z večjo dodano vrednostjo, mora en ukrep 
urejati vse vrste fizičnih naložb. Države 
članice morajo določiti prag za kmetijska 
gospodarstva, ki so upravičena do pomoči 
za naložbe, povezane s podpiranjem 
sposobnosti preživetja kmetij, na podlagi 
rezultatov analize prednosti in 
pomanjkljivosti ter priložnosti in 
nevarnosti (SWOT) kot sredstva za boljše 
ciljno usmerjanje pomoči.

zaradi omogočanja upravičencem, da 
oblikujejo in uresničijo integrirane projekte 
z večjo dodano vrednostjo, mora en ukrep 
urejati vse vrste fizičnih naložb.

Or. en

Predlog spremembe 116
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Za izboljšanje gospodarske in okoljske 
učinkovitosti kmetijskih gospodarstev in 
podeželskih podjetij, izboljšanje 
učinkovitosti sektorjev trženja in predelave 
kmetijskih proizvodov, zagotovitev 
infrastrukture, ki je potrebna za razvoj 
kmetijstva, ter podpiranje naložb 
neprofitnega značaja, potrebnih za 
doseganje okoljskih ciljev, je treba 
zagotoviti podporo fizičnim naložbam, ki 
prispevajo k tem ciljem. V programskem 
obdobju 2007–2013 so se različna področja 
posredovanja urejala z več vrstami 
ukrepov. Zaradi poenostavitve ter tudi 
zaradi omogočanja upravičencem, da 
oblikujejo in uresničijo integrirane projekte 
z večjo dodano vrednostjo, mora en ukrep 
urejati vse vrste fizičnih naložb. Države 
članice morajo določiti prag za kmetijska 
gospodarstva, ki so upravičena do pomoči 
za naložbe, povezane s podpiranjem 
sposobnosti preživetja kmetij, na podlagi 
rezultatov analize prednosti in 

(19) Za izboljšanje gospodarske in okoljske 
učinkovitosti kmetijskih gospodarstev in 
podeželskih podjetij, izboljšanje 
učinkovitosti sektorjev trženja in predelave 
kmetijskih proizvodov, zagotovitev 
infrastrukture, ki je potrebna za razvoj 
kmetijstva, ter podpiranje naložb 
neprofitnega značaja, potrebnih za 
doseganje okoljskih ciljev, je treba 
zagotoviti podporo fizičnim naložbam, ki 
prispevajo k tem ciljem. V programskem 
obdobju 2007–2013 so se različna področja 
posredovanja urejala z več vrstami 
ukrepov. Zaradi poenostavitve ter tudi 
zaradi omogočanja upravičencem, da 
oblikujejo in uresničijo integrirane projekte 
z večjo dodano vrednostjo, mora en ukrep 
urejati vse vrste fizičnih naložb. Države 
članice morajo določiti prag za kmetijska 
gospodarstva, ki so upravičena do pomoči 
za naložbe, povezane s podpiranjem 
sposobnosti preživetja kmetij, in navesti 
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pomanjkljivosti ter priložnosti in 
nevarnosti (SWOT) kot sredstva za boljše 
ciljno usmerjanje pomoči.

razloge za ta prag.

Or. pt

Predlog spremembe 117
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Za izboljšanje gospodarske in okoljske 
učinkovitosti kmetijskih gospodarstev in 
podeželskih podjetij, izboljšanje 
učinkovitosti sektorjev trženja in predelave 
kmetijskih proizvodov, zagotovitev 
infrastrukture, ki je potrebna za razvoj 
kmetijstva, ter podpiranje naložb 
neprofitnega značaja, potrebnih za 
doseganje okoljskih ciljev, je treba 
zagotoviti podporo fizičnim naložbam, ki 
prispevajo k tem ciljem. V programskem 
obdobju 2007–2013 so se različna področja 
posredovanja urejala z več vrstami 
ukrepov. Zaradi poenostavitve ter tudi 
zaradi omogočanja upravičencem, da 
oblikujejo in uresničijo integrirane projekte 
z večjo dodano vrednostjo, mora en ukrep 
urejati vse vrste fizičnih naložb. Države 
članice morajo določiti prag za kmetijska 
gospodarstva, ki so upravičena do pomoči 
za naložbe, povezane s podpiranjem 
sposobnosti preživetja kmetij, na podlagi 
rezultatov analize prednosti in 
pomanjkljivosti ter priložnosti in 
nevarnosti (SWOT) kot sredstva za boljše 
ciljno usmerjanje pomoči.

(19) Za izboljšanje gospodarske in okoljske 
učinkovitosti kmetijskih gospodarstev in 
podeželskih podjetij, izboljšanje 
učinkovitosti sektorjev trženja in predelave 
kmetijskih proizvodov, zagotovitev 
infrastrukture, ki je potrebna za razvoj 
kmetijstva, ter podpiranje naložb 
neprofitnega značaja, potrebnih za 
doseganje okoljskih ciljev, je treba 
zagotoviti podporo fizičnim naložbam, ki 
prispevajo k tem ciljem, tudi za uporabo 
ukrepov za biološko zatiranje škodljivih 
organizmov kot sredstva za zmanjševanje 
ali ublažitev škodljivcev in njihovih 
učinkov, kot je uporaba naravnih 
sovražnikov in naravnih sredstev za 
krepitev rastlin, kadar so ti ukrepi na letni 
osnovi dražji kot uporaba kemičnih 
sredstev. V programskem obdobju 2007–
2013 so se različna področja posredovanja 
urejala z več vrstami ukrepov. Zaradi 
poenostavitve ter tudi zaradi omogočanja 
upravičencem, da oblikujejo in uresničijo 
integrirane projekte z večjo dodano 
vrednostjo, mora en ukrep urejati vse vrste 
fizičnih naložb. Države članice morajo 
določiti prag za kmetijska gospodarstva, ki 
so upravičena do pomoči za naložbe, 
povezane s podpiranjem sposobnosti 
preživetja kmetij, na podlagi rezultatov 
analize prednosti in pomanjkljivosti ter 
priložnosti in nevarnosti (SWOT) kot 
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sredstva za boljše ciljno usmerjanje 
pomoči.

Or. en

Obrazložitev

Podpora za biološko zatiranje škodljivih organizmov je že zdaj upravičen izdatek v okviru 
kmetijsko-okoljskega programa, ker pa so alternativne metode in proizvodi, ki nadomeščajo 
kemična sredstva, izrecno navedeni v EIP kot možnost za izboljšanje produktivnosti, je zdaj 
treba povečati njihovo prepoznavnost.

Predlog spremembe 118
Elisabeth Jeggle

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Za izboljšanje gospodarske in okoljske 
učinkovitosti kmetijskih gospodarstev in 
podeželskih podjetij, izboljšanje 
učinkovitosti sektorjev trženja in predelave 
kmetijskih proizvodov, zagotovitev 
infrastrukture, ki je potrebna za razvoj 
kmetijstva, ter podpiranje naložb 
neprofitnega značaja, potrebnih za 
doseganje okoljskih ciljev, je treba 
zagotoviti podporo fizičnim naložbam, ki 
prispevajo k tem ciljem. V programskem 
obdobju 2007–2013 so se različna področja 
posredovanja urejala z več vrstami 
ukrepov. Zaradi poenostavitve ter tudi 
zaradi omogočanja upravičencem, da 
oblikujejo in uresničijo integrirane projekte 
z večjo dodano vrednostjo, mora en ukrep 
urejati vse vrste fizičnih naložb. Države 
članice morajo določiti prag za kmetijska 
gospodarstva, ki so upravičena do pomoči 
za naložbe, povezane s podpiranjem 
sposobnosti preživetja kmetij, na podlagi 
rezultatov analize prednosti in 
pomanjkljivosti ter priložnosti in 
nevarnosti (SWOT) kot sredstva za boljše 
ciljno usmerjanje pomoči.

(19) Za izboljšanje gospodarske in okoljske 
učinkovitosti kmetijskih gospodarstev in 
podeželskih podjetij, izboljšanje 
učinkovitosti sektorjev trženja in predelave 
kmetijskih proizvodov, zagotovitev 
infrastrukture, ki je potrebna za razvoj 
kmetijstva, ter podpiranje naložb
profitnega in neprofitnega značaja, 
potrebnih za doseganje okoljskih ciljev, je 
treba zagotoviti podporo fizičnim 
naložbam, ki prispevajo k tem ciljem. V 
programskem obdobju 2007–2013 so se 
različna področja posredovanja urejala z 
več vrstami ukrepov. Zaradi poenostavitve 
ter tudi zaradi omogočanja upravičencem, 
da oblikujejo in uresničijo integrirane 
projekte z večjo dodano vrednostjo, mora 
en ukrep urejati vse vrste fizičnih naložb.
Države članice morajo določiti prag za 
kmetijska gospodarstva, ki so upravičena 
do pomoči za naložbe, povezane s 
podpiranjem sposobnosti preživetja kmetij, 
na podlagi rezultatov analize prednosti in 
pomanjkljivosti ter priložnosti in 
nevarnosti (SWOT) kot sredstva za boljše 
ciljno usmerjanje pomoči.
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Or. de

Predlog spremembe 119
James Nicholson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Za izboljšanje gospodarske in okoljske 
učinkovitosti kmetijskih gospodarstev in 
podeželskih podjetij, izboljšanje 
učinkovitosti sektorjev trženja in predelave 
kmetijskih proizvodov, zagotovitev 
infrastrukture, ki je potrebna za razvoj 
kmetijstva, ter podpiranje naložb 
neprofitnega značaja, potrebnih za 
doseganje okoljskih ciljev, je treba 
zagotoviti podporo fizičnim naložbam, ki 
prispevajo k tem ciljem. V programskem 
obdobju 2007–2013 so se različna področja 
posredovanja urejala z več vrstami 
ukrepov. Zaradi poenostavitve ter tudi 
zaradi omogočanja upravičencem, da 
oblikujejo in uresničijo integrirane projekte 
z večjo dodano vrednostjo, mora en ukrep
urejati vse vrste fizičnih naložb. Države 
članice morajo določiti prag za kmetijska 
gospodarstva, ki so upravičena do pomoči 
za naložbe, povezane s podpiranjem 
sposobnosti preživetja kmetij, na podlagi 
rezultatov analize prednosti in 
pomanjkljivosti ter priložnosti in 
nevarnosti (SWOT) kot sredstva za boljše 
ciljno usmerjanje pomoči.

(19) Za izboljšanje gospodarske in okoljske 
učinkovitosti kmetijskih gospodarstev, 
gozdarstva in podeželskih podjetij, 
izboljšanje učinkovitosti sektorjev trženja 
in predelave kmetijskih proizvodov, 
zagotovitev infrastrukture, ki je potrebna 
za razvoj kmetijstva, ter podpiranje naložb 
neprofitnega značaja, potrebnih za 
doseganje okoljskih ciljev, je treba 
zagotoviti podporo fizičnim naložbam, ki 
prispevajo k tem ciljem. V programskem 
obdobju 2007–2013 so se različna področja 
posredovanja urejala z več vrstami 
ukrepov. Zaradi poenostavitve ter tudi 
zaradi omogočanja upravičencem, da 
oblikujejo in uresničijo integrirane projekte 
z večjo dodano vrednostjo, mora en ukrep 
urejati vse vrste fizičnih naložb. Države 
članice morajo določiti prag za kmetijska 
gospodarstva, ki so upravičena do pomoči 
za naložbe, povezane s podpiranjem 
sposobnosti preživetja kmetij, na podlagi 
rezultatov analize prednosti in 
pomanjkljivosti ter priložnosti in 
nevarnosti (SWOT) kot sredstva za boljše 
ciljno usmerjanje pomoči.

Or. en

Predlog spremembe 120
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) V kmetijskem sektorju je v primerjavi 
z drugimi sektorji večja verjetnost, da bo 
zaradi naravnih nesreč prizadet 
proizvodni potencial. Da se v primeru 
takšnih nesreč kmetijam pomaga 
zagotoviti sposobnost preživetja in 
konkurenčnost, je treba kmetom 
omogočiti podporo za obnovo prizadetega 
kmetijskega potenciala. Države članice 
morajo preprečiti čezmerna nadomestila 
za škodo zaradi kombinacije shem Unije 
(zlasti ukrepa obvladovanja tveganja) ter 
nacionalnih in zasebnih odškodninskih 
shem. Da se zagotovi smotrna in 
učinkovita uporaba proračunskih sredstev 
EKSRP, je treba v skladu s členom 290 
Pogodbe Komisijo pooblastiti za 
sprejemanje aktov v zvezi z določitvijo 
upravičenih stroškov v okviru tega 
ukrepa.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 121
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Vzpostavitev in razvoj nove 
gospodarske dejavnosti v obliki novih 
kmetij, novih podjetij ali novih naložb v 
nekmetijske dejavnosti sta bistvena za 
razvoj in konkurenčnost podeželskih 
območij. Z ukrepom razvoja kmetij in 
podjetij je treba olajšati zagon dejavnosti 
za mlade kmete in strukturno prilagoditev 
njihovih gospodarstev po ustanovitvi, 
diverzifikacijo kmetov v nekmetijske 
dejavnosti ter ustanovitev in razvoj 

(21) Vzpostavitev in razvoj nove 
gospodarske dejavnosti v obliki novih 
kmetij, novih področij dejavnosti, novih
podjetij, povezanih s kmetijstvom ali
gozdarstvom, ali novih naložb v 
nekmetijske dejavnosti in socialno 
kmetijstvo sta bistvena za razvoj in 
konkurenčnost podeželskih območij. Z 
ukrepom razvoja kmetij in podjetij je treba 
olajšati zagon dejavnosti za mlade kmete in 
strukturno prilagoditev njihovih 
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nekmetijskih MSP na podeželskih 
območjih. Prav tako je treba spodbujati 
razvoj malih kmetij, ki so lahko 
ekonomsko uspešne. Da se zagotovi 
sposobnost preživetja novih gospodarskih 
dejavnosti, ki prejmejo podporo v okviru 
tega ukrepa, je pogoj za podporo 
predložitev poslovnega načrta. Podpora za 
zagon podjetja mora zajemati le začetno 
obdobje življenjske dobe podjetja in ne 
sme postati pomoč za tekoče poslovanje.
Če se države članice odločijo za dodelitev 
pomoči v obrokih, se zato ti lahko 
izplačujejo največ pet let. Poleg 
spodbujanja prestrukturiranja kmetijskega 
sektorja je treba zagotoviti podporo v 
obliki letnih plačil kmetom, ki sodelujejo v 
shemi za male kmete na podlagi naslova V 
Uredbe (EU) št. RP/2012 in ki se zavežejo, 
da bodo svoje celotno kmetijsko 
gospodarstvo in ustrezne pravice do plačil 
prenesli na drugega kmeta, ki ne sodeluje v 
navedeni shemi.

gospodarstev po ustanovitvi, 
diverzifikacijo kmetov v nekmetijske 
dejavnosti ter ustanovitev in razvoj 
nekmetijskih MSP na podeželskih 
območjih. Prav tako je treba spodbujati 
razvoj malih podjetij, povezanih s 
kmetijstvom in gozdarstvom, ki so lahko 
ekonomsko uspešna. Da se zagotovi 
sposobnost preživetja novih gospodarskih 
dejavnosti, ki prejmejo podporo v okviru 
tega ukrepa, je pogoj za podporo 
predložitev poslovnega načrta. Podpora za 
zagon podjetja mora zajemati le začetno 
obdobje življenjske dobe podjetja in ne 
sme postati pomoč za tekoče poslovanje.
Če se države članice odločijo za dodelitev 
pomoči v obrokih, se zato ti lahko 
izplačujejo največ pet let. Poleg tega je za 
spodbujanje prestrukturiranja kmetijskega 
sektorja treba zagotoviti podporo v obliki 
letnih plačil kmetom, ki sodelujejo v shemi 
za male kmete na podlagi naslova V 
Uredbe (EU) št. RP/2012 in ki se zavežejo, 
da bodo svoje celotno kmetijsko 
gospodarstvo in ustrezne pravice do plačil 
prenesli na drugega kmeta, ki ne sodeluje v 
navedeni shemi.

Or. de

Predlog spremembe 122
Marc Tarabella

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Vzpostavitev in razvoj nove 
gospodarske dejavnosti v obliki novih 
kmetij, novih podjetij ali novih naložb v 
nekmetijske dejavnosti sta bistvena za 
razvoj in konkurenčnost podeželskih 
območij. Z ukrepom razvoja kmetij in 
podjetij je treba olajšati zagon dejavnosti 
za mlade kmete in strukturno prilagoditev 

(21) Vzpostavitev in razvoj nove 
gospodarske dejavnosti v obliki novih 
kmetij, novih podjetij ali novih naložb v 
nekmetijske dejavnosti sta bistvena za 
razvoj in trajnost podeželskih območij. Z 
ukrepom razvoja kmetij in podjetij je treba 
olajšati zagon dejavnosti za mlade kmete in 
strukturno prilagoditev njihovih 
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njihovih gospodarstev po ustanovitvi, 
diverzifikacijo kmetov v nekmetijske 
dejavnosti ter ustanovitev in razvoj 
nekmetijskih MSP na podeželskih 
območjih. Prav tako je treba spodbujati 
razvoj malih kmetij, ki so lahko 
ekonomsko uspešne. Da se zagotovi 
sposobnost preživetja novih gospodarskih 
dejavnosti, ki prejmejo podporo v okviru 
tega ukrepa, je pogoj za podporo 
predložitev poslovnega načrta. Podpora za 
zagon podjetja mora zajemati le začetno 
obdobje življenjske dobe podjetja in ne 
sme postati pomoč za tekoče poslovanje.
Če se države članice odločijo za dodelitev 
pomoči v obrokih, se zato ti lahko 
izplačujejo največ pet let. Poleg 
spodbujanja prestrukturiranja kmetijskega 
sektorja je treba zagotoviti podporo v 
obliki letnih plačil kmetom, ki sodelujejo v 
shemi za male kmete na podlagi naslova V 
Uredbe (EU) št. RP/2012 in ki se zavežejo, 
da bodo svoje celotno kmetijsko 
gospodarstvo in ustrezne pravice do plačil 
prenesli na drugega kmeta, ki ne sodeluje v 
navedeni shemi.

gospodarstev po ustanovitvi, 
diverzifikacijo kmetov v nekmetijske 
dejavnosti ter ustanovitev in razvoj 
nekmetijskih MSP na podeželskih 
območjih. Prav tako je treba spodbujati 
razvoj malih kmetij, ki so lahko 
ekonomsko uspešne. Da se zagotovi 
sposobnost preživetja novih gospodarskih 
dejavnosti, ki prejmejo podporo v okviru 
tega ukrepa, je pogoj za podporo 
predložitev poslovnega načrta. Podpora za 
zagon podjetja mora zajemati le začetno 
obdobje življenjske dobe podjetja in ne 
sme postati pomoč za tekoče poslovanje.
Če se države članice odločijo za dodelitev 
pomoči v obrokih, se zato ti lahko 
izplačujejo največ pet let. Poleg tega je za 
spodbujanje prestrukturiranja kmetijskega 
sektorja treba zagotoviti podporo v obliki 
letnih plačil kmetom, ki sodelujejo v shemi 
za male kmete na podlagi naslova V 
Uredbe (EU) št. RP/2012 in ki se zavežejo, 
da bodo svoje celotno kmetijsko 
gospodarstvo in ustrezne pravice do plačil 
prenesli na drugega kmeta, ki ne sodeluje v 
navedeni shemi.

Or. fr

Obrazložitev

L'agriculture européenne n'a cessé de s'adapter et a gagné en productivité et en qualité mais 
elle n'assure pas ou mal le bien être des agriculteurs et des agricultrices et des éleveurs. Le 
concept de "compétitivité" signifie aussi privilégier les zones les plus productives, souvent en 
appauvrissant les sols, au mépris des zones réputées plus pauvres et moins accessibles.Or 
l'agriculture doit être liée au sol et aux territoires et nous avons besoin de toutes les 
agricultures européennes pour assurer notre souveraineté alimentaire.C'est pourquoi le 
concept de durabilité s'impose car il recouvre une triple dimension : économique, sociale et 
environnementale.

Predlog spremembe 123
James Nicholson, Julie Girling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Vzpostavitev in razvoj nove 
gospodarske dejavnosti v obliki novih 
kmetij, novih podjetij ali novih naložb v 
nekmetijske dejavnosti sta bistvena za 
razvoj in konkurenčnost podeželskih 
območij. Z ukrepom razvoja kmetij in 
podjetij je treba olajšati zagon dejavnosti 
za mlade kmete in strukturno prilagoditev 
njihovih gospodarstev po ustanovitvi, 
diverzifikacijo kmetov v nekmetijske 
dejavnosti ter ustanovitev in razvoj 
nekmetijskih MSP na podeželskih 
območjih. Prav tako je treba spodbujati 
razvoj malih kmetij, ki so lahko 
ekonomsko uspešne. Da se zagotovi 
sposobnost preživetja novih gospodarskih 
dejavnosti, ki prejmejo podporo v okviru 
tega ukrepa, je pogoj za podporo 
predložitev poslovnega načrta. Podpora za 
zagon podjetja mora zajemati le začetno 
obdobje življenjske dobe podjetja in ne 
sme postati pomoč za tekoče poslovanje.
Če se države članice odločijo za dodelitev 
pomoči v obrokih, se zato ti lahko 
izplačujejo največ pet let. Poleg 
spodbujanja prestrukturiranja kmetijskega 
sektorja je treba zagotoviti podporo v 
obliki letnih plačil kmetom, ki sodelujejo v 
shemi za male kmete na podlagi naslova V 
Uredbe (EU) št. RP/2012 in ki se zavežejo, 
da bodo svoje celotno kmetijsko 
gospodarstvo in ustrezne pravice do plačil 
prenesli na drugega kmeta, ki ne sodeluje v 
navedeni shemi.

(21) Vzpostavitev in razvoj nove 
gospodarske dejavnosti v obliki novih 
kmetij, novih podjetij ali novih naložb v 
nekmetijske dejavnosti sta bistvena za 
razvoj in konkurenčnost podeželskih 
območij. Z ukrepom razvoja kmetij in 
podjetij je treba olajšati zagon dejavnosti 
za mlade kmete in strukturno prilagoditev 
njihovih gospodarstev po ustanovitvi, 
diverzifikacijo kmetov v nekmetijske 
dejavnosti ter ustanovitev in razvoj 
nekmetijskih MSP na podeželskih 
območjih. Prav tako je treba spodbujati 
razvoj malih kmetij, ki so lahko 
ekonomsko uspešne. Da se zagotovi
sposobnost preživetja novih gospodarskih 
dejavnosti, ki prejmejo podporo v okviru 
tega ukrepa, je pogoj za podporo 
predložitev poslovnega načrta. Podpora za 
zagon podjetja mora zajemati le začetno 
obdobje življenjske dobe podjetja in ne 
sme postati pomoč za tekoče poslovanje.
Če se države članice odločijo za dodelitev 
pomoči v obrokih, se zato ti lahko 
izplačujejo največ pet let. Poleg tega se za 
spodbujanje prestrukturiranja kmetijskega 
sektorja lahko zagotovi podpora kmetom, 
ki se zavežejo, da bodo svoje celotno 
kmetijsko gospodarstvo in ustrezne pravice 
do plačil prenesli na drugega kmeta, ki ne 
sodeluje v navedeni shemi.

Or. en

Predlog spremembe 124
Diane Dodds

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Vzpostavitev in razvoj nove 
gospodarske dejavnosti v obliki novih 
kmetij, novih podjetij ali novih naložb v 
nekmetijske dejavnosti sta bistvena za 
razvoj in konkurenčnost podeželskih 
območij. Z ukrepom razvoja kmetij in 
podjetij je treba olajšati zagon dejavnosti 
za mlade kmete in strukturno prilagoditev 
njihovih gospodarstev po ustanovitvi, 
diverzifikacijo kmetov v nekmetijske 
dejavnosti ter ustanovitev in razvoj 
nekmetijskih MSP na podeželskih 
območjih. Prav tako je treba spodbujati 
razvoj malih kmetij, ki so lahko 
ekonomsko uspešne. Da se zagotovi 
sposobnost preživetja novih gospodarskih 
dejavnosti, ki prejmejo podporo v okviru 
tega ukrepa, je pogoj za podporo 
predložitev poslovnega načrta. Podpora za 
zagon podjetja mora zajemati le začetno 
obdobje življenjske dobe podjetja in ne 
sme postati pomoč za tekoče poslovanje.
Če se države članice odločijo za dodelitev 
pomoči v obrokih, se zato ti lahko 
izplačujejo največ pet let. Poleg 
spodbujanja prestrukturiranja kmetijskega 
sektorja je treba zagotoviti podporo v 
obliki letnih plačil kmetom, ki sodelujejo v 
shemi za male kmete na podlagi naslova V 
Uredbe (EU) št. RP/2012 in ki se zavežejo, 
da bodo svoje celotno kmetijsko 
gospodarstvo in ustrezne pravice do plačil 
prenesli na drugega kmeta, ki ne sodeluje v 
navedeni shemi.

(21) Vzpostavitev in razvoj nove 
gospodarske dejavnosti v obliki novih 
kmetij, novih podjetij ali novih naložb v 
nekmetijske dejavnosti sta bistvena za 
razvoj in konkurenčnost podeželskih 
območij. Z ukrepom razvoja kmetij in 
podjetij je treba olajšati zagon dejavnosti 
za mlade kmete in strukturno prilagoditev 
njihovih gospodarstev po ustanovitvi, 
diverzifikacijo kmetov v nekmetijske 
dejavnosti ter ustanovitev in razvoj 
nekmetijskih MSP na podeželskih 
območjih. Prav tako je treba spodbujati 
razvoj malih kmetij, ki so lahko 
ekonomsko uspešne. Da se zagotovi 
sposobnost preživetja novih gospodarskih 
dejavnosti, ki prejmejo podporo v okviru 
tega ukrepa, je pogoj za podporo 
predložitev poslovnega načrta. Podpora za 
zagon podjetja mora zajemati le začetno 
obdobje življenjske dobe podjetja in ne 
sme postati pomoč za tekoče poslovanje.
Če se države članice odločijo za dodelitev 
pomoči v obrokih, se zato ti lahko 
izplačujejo največ pet let. Poleg tega se za 
spodbujanje prestrukturiranja kmetijskega 
sektorja lahko zagotovi podpora kmetom, 
ki se zavežejo, da bodo svoje celotno 
kmetijsko gospodarstvo in ustrezne pravice 
do plačil prenesli na drugega kmeta, ki ne 
sodeluje v navedeni shemi.

Or. en

Predlog spremembe 125
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Vzpostavitev in razvoj nove 
gospodarske dejavnosti v obliki novih 
kmetij, novih podjetij ali novih naložb v 
nekmetijske dejavnosti sta bistvena za 
razvoj in konkurenčnost podeželskih 
območij. Z ukrepom razvoja kmetij in 
podjetij je treba olajšati zagon dejavnosti 
za mlade kmete in strukturno prilagoditev 
njihovih gospodarstev po ustanovitvi, 
diverzifikacijo kmetov v nekmetijske 
dejavnosti ter ustanovitev in razvoj
nekmetijskih MSP na podeželskih 
območjih. Prav tako je treba spodbujati 
razvoj malih kmetij, ki so lahko 
ekonomsko uspešne. Da se zagotovi 
sposobnost preživetja novih gospodarskih 
dejavnosti, ki prejmejo podporo v okviru 
tega ukrepa, je pogoj za podporo 
predložitev poslovnega načrta. Podpora za 
zagon podjetja mora zajemati le začetno 
obdobje življenjske dobe podjetja in ne 
sme postati pomoč za tekoče poslovanje.
Če se države članice odločijo za dodelitev 
pomoči v obrokih, se zato ti lahko 
izplačujejo največ pet let. Poleg 
spodbujanja prestrukturiranja kmetijskega 
sektorja je treba zagotoviti podporo v 
obliki letnih plačil kmetom, ki sodelujejo v 
shemi za male kmete na podlagi naslova V 
Uredbe (EU) št. RP/2012 in ki se zavežejo, 
da bodo svoje celotno kmetijsko 
gospodarstvo in ustrezne pravice do plačil 
prenesli na drugega kmeta, ki ne sodeluje v 
navedeni shemi.

(21) Vzpostavitev in razvoj nove 
gospodarske dejavnosti v obliki novih 
kmetij, novih podjetij ali novih naložb v 
nekmetijske dejavnosti sta bistvena za 
razvoj in konkurenčnost podeželskih 
območij. Z ukrepom razvoja kmetij in 
podjetij je treba olajšati zagon dejavnosti 
za mlade kmete in strukturno prilagoditev 
njihovih gospodarstev po ustanovitvi. Kot 
del tega ukrepa bi bilo treba kmetom in 
njihovim družinam pomagati tudi pri 
diverzifikaciji v nekmetijske dejavnosti ter
ustanavljanju in razvoju nekmetijskih 
MSP na podeželskih območjih. Cilj bi 
moral biti spodbujanje zagona 
podjetniških dejavnosti, ki so na 
podeželskih območjih pogosto 
zapostavljene, da se zlasti mladim in 
ženskam zagotovi spodbuda, da se ne 
preselijo drugam. Prav tako je treba 
spodbujati razvoj malih kmetij, ki so lahko 
ekonomsko uspešne. Da se zagotovi 
sposobnost preživetja novih gospodarskih 
dejavnosti, ki prejmejo podporo v okviru 
tega ukrepa, je pogoj za podporo 
predložitev poslovnega načrta. Podpora za 
zagon podjetja mora zajemati le začetno 
obdobje življenjske dobe podjetja in ne 
sme postati pomoč za tekoče poslovanje.
Če se države članice odločijo za dodelitev 
pomoči v obrokih, se zato ti lahko 
izplačujejo največ pet let. Poleg tega je za 
spodbujanje prestrukturiranja kmetijskega 
sektorja treba zagotoviti podporo v obliki 
letnih plačil kmetom, ki sodelujejo v shemi 
za male kmete na podlagi naslova V 
Uredbe (EU) št. RP/2012 in ki se zavežejo, 
da bodo svoje celotno kmetijsko 
gospodarstvo in ustrezne pravice do plačil 
prenesli na drugega kmeta, ki ne sodeluje v 
navedeni shemi.

Or. de
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Predlog spremembe 126
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Vzpostavitev in razvoj nove 
gospodarske dejavnosti v obliki novih 
kmetij, novih podjetij ali novih naložb v 
nekmetijske dejavnosti sta bistvena za 
razvoj in konkurenčnost podeželskih 
območij. Z ukrepom razvoja kmetij in 
podjetij je treba olajšati zagon dejavnosti 
za mlade kmete in strukturno prilagoditev 
njihovih gospodarstev po ustanovitvi, 
diverzifikacijo kmetov v nekmetijske 
dejavnosti ter ustanovitev in razvoj 
nekmetijskih MSP na podeželskih 
območjih. Prav tako je treba spodbujati 
razvoj malih kmetij, ki so lahko 
ekonomsko uspešne. Da se zagotovi 
sposobnost preživetja novih gospodarskih 
dejavnosti, ki prejmejo podporo v okviru 
tega ukrepa, je pogoj za podporo 
predložitev poslovnega načrta. Podpora za 
zagon podjetja mora zajemati le začetno 
obdobje življenjske dobe podjetja in ne 
sme postati pomoč za tekoče poslovanje.
Če se države članice odločijo za dodelitev 
pomoči v obrokih, se zato ti lahko 
izplačujejo največ pet let. Poleg 
spodbujanja prestrukturiranja kmetijskega 
sektorja je treba zagotoviti podporo v 
obliki letnih plačil kmetom, ki sodelujejo v 
shemi za male kmete na podlagi naslova V 
Uredbe (EU) št. RP/2012 in ki se zavežejo, 
da bodo svoje celotno kmetijsko 
gospodarstvo in ustrezne pravice do plačil 
prenesli na drugega kmeta, ki ne sodeluje v 
navedeni shemi.

(21) Vzpostavitev in razvoj nove 
gospodarske dejavnosti v obliki novih 
kmetij, novih podjetij ali novih naložb v 
nekmetijske dejavnosti sta bistvena za 
razvoj in konkurenčnost podeželskih 
območij. Z ukrepom razvoja kmetij in 
podjetij je treba olajšati zagon dejavnosti 
za mlade kmete in ženske ter strukturno 
prilagoditev njihovih gospodarstev po 
ustanovitvi, diverzifikacijo kmetov v 
nekmetijske dejavnosti ter ustanovitev in 
razvoj MSP, ki delujejo v novih,
nekmetijskih poslovnih dejavnostih, na 
podeželskih območjih. Prav tako je treba 
spodbujati razvoj malih kmetij, ki so lahko 
ekonomsko uspešne. Da se zagotovi 
sposobnost preživetja novih gospodarskih 
dejavnosti, ki prejmejo podporo v okviru 
tega ukrepa, je pogoj za podporo 
predložitev poslovnega načrta. Podpora za 
zagon podjetja mora zajemati le začetno 
obdobje življenjske dobe podjetja in ne 
sme postati pomoč za tekoče poslovanje.
Če se države članice odločijo za dodelitev 
pomoči v obrokih, se zato ti lahko 
izplačujejo največ pet let. Poleg tega je za 
spodbujanje prestrukturiranja kmetijskega 
sektorja treba zagotoviti podporo v obliki 
letnih plačil kmetom, ki sodelujejo v shemi 
za male kmete na podlagi naslova V 
Uredbe (EU) št. RP/2012 in ki se zavežejo, 
da bodo svoje celotno kmetijsko 
gospodarstvo in ustrezne pravice do plačil 
prenesli na drugega kmeta, ki ne sodeluje v 
navedeni shemi.

Or. es
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Obrazložitev

Zadevni poslovni modeli ne bi smeli biti podvrženi omejitvam. 

Predlog spremembe 127
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Vzpostavitev in razvoj nove 
gospodarske dejavnosti v obliki novih 
kmetij, novih podjetij ali novih naložb v 
nekmetijske dejavnosti sta bistvena za 
razvoj in konkurenčnost podeželskih 
območij. Z ukrepom razvoja kmetij in 
podjetij je treba olajšati zagon dejavnosti 
za mlade kmete in strukturno prilagoditev 
njihovih gospodarstev po ustanovitvi, 
diverzifikacijo kmetov v nekmetijske 
dejavnosti ter ustanovitev in razvoj 
nekmetijskih MSP na podeželskih 
območjih. Prav tako je treba spodbujati 
razvoj malih kmetij, ki so lahko 
ekonomsko uspešne. Da se zagotovi 
sposobnost preživetja novih gospodarskih 
dejavnosti, ki prejmejo podporo v okviru 
tega ukrepa, je pogoj za podporo 
predložitev poslovnega načrta. Podpora za 
zagon podjetja mora zajemati le začetno 
obdobje življenjske dobe podjetja in ne 
sme postati pomoč za tekoče poslovanje.
Če se države članice odločijo za dodelitev 
pomoči v obrokih, se zato ti lahko 
izplačujejo največ pet let. Poleg 
spodbujanja prestrukturiranja kmetijskega 
sektorja je treba zagotoviti podporo v 
obliki letnih plačil kmetom, ki sodelujejo v 
shemi za male kmete na podlagi naslova V 
Uredbe (EU) št. RP/2012 in ki se zavežejo, 
da bodo svoje celotno kmetijsko 
gospodarstvo in ustrezne pravice do plačil 

(21) Vzpostavitev in razvoj nove 
gospodarske dejavnosti v obliki novih 
kmetij, novih podjetij ali novih naložb v 
nekmetijske dejavnosti sta bistvena za 
razvoj in konkurenčnost podeželskih 
območij. Z ukrepom razvoja kmetij in 
podjetij je treba olajšati zagon dejavnosti 
za mlade kmete in ženske v kmetijstvu ter
strukturno prilagoditev njihovih 
gospodarstev po ustanovitvi, 
diverzifikacijo kmetov v nekmetijske 
dejavnosti ter ustanovitev in razvoj 
nekmetijskih MSP na podeželskih 
območjih. Prav tako je treba spodbujati 
razvoj malih kmetij, ki so lahko 
ekonomsko uspešne. Da se zagotovi 
sposobnost preživetja novih gospodarskih 
dejavnosti, ki prejmejo podporo v okviru 
tega ukrepa, je pogoj za podporo 
predložitev poslovnega načrta. Podpora za 
zagon podjetja mora zajemati le začetno 
obdobje življenjske dobe podjetja in ne 
sme postati pomoč za tekoče poslovanje.
Če se države članice odločijo za dodelitev 
pomoči v obrokih, se zato ti lahko 
izplačujejo največ pet let. Poleg tega je za 
spodbujanje prestrukturiranja kmetijskega 
sektorja treba zagotoviti podporo v obliki 
letnih plačil kmetom, ki sodelujejo v shemi 
za male kmete na podlagi naslova V 
Uredbe (EU) št. RP/2012 in ki se zavežejo, 
da bodo svoje celotno kmetijsko 
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prenesli na drugega kmeta, ki ne sodeluje v 
navedeni shemi.

gospodarstvo in ustrezne pravice do plačil 
prenesli na drugega kmeta, ki ne sodeluje v 
navedeni shemi.

Or. it

Predlog spremembe 128
Marit Paulsen, Britta Reimers, Elisabeth Jeggle, Riikka Manner, Liam Aylward

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Vzpostavitev in razvoj nove 
gospodarske dejavnosti v obliki novih 
kmetij, novih podjetij ali novih naložb v 
nekmetijske dejavnosti sta bistvena za 
razvoj in konkurenčnost podeželskih 
območij. Z ukrepom razvoja kmetij in 
podjetij je treba olajšati zagon dejavnosti 
za mlade kmete in strukturno prilagoditev 
njihovih gospodarstev po ustanovitvi, 
diverzifikacijo kmetov v nekmetijske 
dejavnosti ter ustanovitev in razvoj 
nekmetijskih MSP na podeželskih 
območjih. Prav tako je treba spodbujati 
razvoj malih kmetij, ki so lahko 
ekonomsko uspešne. Da se zagotovi 
sposobnost preživetja novih gospodarskih 
dejavnosti, ki prejmejo podporo v okviru 
tega ukrepa, je pogoj za podporo 
predložitev poslovnega načrta. Podpora za 
zagon podjetja mora zajemati le začetno 
obdobje življenjske dobe podjetja in ne 
sme postati pomoč za tekoče poslovanje.
Če se države članice odločijo za dodelitev 
pomoči v obrokih, se zato ti lahko 
izplačujejo največ pet let. Poleg 
spodbujanja prestrukturiranja kmetijskega 
sektorja je treba zagotoviti podporo v 
obliki letnih plačil kmetom, ki sodelujejo v 
shemi za male kmete na podlagi naslova V 
Uredbe (EU) št. RP/2012 in ki se zavežejo, 
da bodo svoje celotno kmetijsko 
gospodarstvo in ustrezne pravice do plačil 

(21) Vzpostavitev in razvoj nove 
gospodarske dejavnosti v obliki novih 
kmetij, novih podjetij ali novih naložb v 
nekmetijske dejavnosti sta bistvena za 
razvoj in konkurenčnost podeželskih 
območij. Z ukrepom razvoja kmetij in 
podjetij je treba olajšati zagon dejavnosti 
za mlade kmete in strukturno prilagoditev 
njihovih gospodarstev po ustanovitvi, 
diverzifikacijo kmetov v nekmetijske 
dejavnosti ter ustanovitev in razvoj 
nekmetijskih MSP na podeželskih 
območjih, vključno s klavnicami malega 
obsega. Prav tako je treba spodbujati 
razvoj malih kmetij, ki so lahko 
ekonomsko uspešne. Da se zagotovi 
sposobnost preživetja novih gospodarskih 
dejavnosti, ki prejmejo podporo v okviru 
tega ukrepa, je pogoj za podporo 
predložitev poslovnega načrta. Podpora za 
zagon podjetja mora zajemati le začetno 
obdobje življenjske dobe podjetja in ne 
sme postati pomoč za tekoče poslovanje.
Če se države članice odločijo za dodelitev 
pomoči v obrokih, se zato ti lahko 
izplačujejo največ pet let. Poleg tega je za 
spodbujanje prestrukturiranja kmetijskega 
sektorja treba zagotoviti podporo v obliki 
letnih plačil kmetom, ki sodelujejo v shemi 
za male kmete na podlagi naslova V 
Uredbe (EU) št. RP/2012 in ki se zavežejo, 
da bodo svoje celotno kmetijsko 
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prenesli na drugega kmeta, ki ne sodeluje v 
navedeni shemi.

gospodarstvo in ustrezne pravice do plačil 
prenesli na drugega kmeta, ki ne sodeluje v 
navedeni shemi.

Or. en

Predlog spremembe 129
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Vzpostavitev in razvoj nove 
gospodarske dejavnosti v obliki novih 
kmetij, novih podjetij ali novih naložb v 
nekmetijske dejavnosti sta bistvena za 
razvoj in konkurenčnost podeželskih 
območij. Z ukrepom razvoja kmetij in 
podjetij je treba olajšati zagon dejavnosti 
za mlade kmete in strukturno prilagoditev 
njihovih gospodarstev po ustanovitvi, 
diverzifikacijo kmetov v nekmetijske 
dejavnosti ter ustanovitev in razvoj 
nekmetijskih MSP na podeželskih 
območjih. Prav tako je treba spodbujati 
razvoj malih kmetij, ki so lahko 
ekonomsko uspešne. Da se zagotovi 
sposobnost preživetja novih gospodarskih 
dejavnosti, ki prejmejo podporo v okviru 
tega ukrepa, je pogoj za podporo 
predložitev poslovnega načrta. Podpora za 
zagon podjetja mora zajemati le začetno 
obdobje življenjske dobe podjetja in ne 
sme postati pomoč za tekoče poslovanje.
Če se države članice odločijo za dodelitev 
pomoči v obrokih, se zato ti lahko 
izplačujejo največ pet let. Poleg 
spodbujanja prestrukturiranja kmetijskega 
sektorja je treba zagotoviti podporo v 
obliki letnih plačil kmetom, ki sodelujejo v 
shemi za male kmete na podlagi naslova V 
Uredbe (EU) št. RP/2012 in ki se zavežejo, 
da bodo svoje celotno kmetijsko 

(21) Vzpostavitev in razvoj nove 
gospodarske dejavnosti v obliki novih 
kmetij, novih podjetij ali novih naložb v 
nekmetijske dejavnosti sta bistvena za 
razvoj in konkurenčnost podeželskih 
območij. Z ukrepom razvoja kmetij in 
podjetij je treba olajšati zagon dejavnosti 
za mlade kmete in tiste, ki so opravili 
vajeništvo, ter strukturno prilagoditev 
njihovih gospodarstev po ustanovitvi, 
diverzifikacijo kmetov v nekmetijske 
dejavnosti ter ustanovitev in razvoj 
nekmetijskih MSP na podeželskih 
območjih. Prav tako je treba spodbujati 
razvoj malih kmetij, ki so lahko 
ekonomsko uspešne. Da se zagotovi 
sposobnost preživetja novih gospodarskih 
dejavnosti, ki prejmejo podporo v okviru 
tega ukrepa, je pogoj za podporo 
predložitev poslovnega načrta. Podpora za 
zagon podjetja mora zajemati le začetno 
obdobje življenjske dobe podjetja in ne 
sme postati pomoč za tekoče poslovanje.
Če se države članice odločijo za dodelitev 
pomoči v obrokih, se zato ti lahko 
izplačujejo največ pet let. Poleg tega je za 
spodbujanje prestrukturiranja kmetijskega 
sektorja treba zagotoviti podporo v obliki
letnih plačil kmetom, ki sodelujejo v shemi 
za male kmete na podlagi naslova V 
Uredbe (EU) št. RP/2012 in ki se zavežejo, 
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gospodarstvo in ustrezne pravice do plačil 
prenesli na drugega kmeta, ki ne sodeluje v 
navedeni shemi.

da bodo svoje celotno kmetijsko 
gospodarstvo in ustrezne pravice do plačil 
prenesli na drugega kmeta, ki ne sodeluje v 
navedeni shemi.

Or. en

Predlog spremembe 130
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) MSP so temelj podeželskega 
gospodarstva Unije. Cilji razvoja kmetij in 
nekmetijskih podjetij morajo biti 
spodbujanje zaposlovanja in ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest na podeželskih 
območjih, ohranjanje obstoječih delovnih 
mest, zmanjšanje sezonskih nihanj v 
zaposlovanju, razvoj nekmetijskih 
sektorjev zunaj kmetijstva ter kmetijske in 
živilske predelave ob hkratnem 
spodbujanju poslovnega vključevanja in 
lokalnih medsektorskih povezav.
Spodbujati je treba projekte, ki hkrati 
vključujejo kmetijstvo, podeželski turizem 
v okviru pospeševanja trajnostnega in 
odgovornega turizma na podeželskih 
območjih ter naravno in kulturno 
dediščino, ter naložbe v obnovljive vire 
energije.

(22) MSP so temelj podeželskega 
gospodarstva Unije. Cilji razvoja kmetij in 
nekmetijskih malih podjetij morajo biti 
spodbujanje zaposlovanja in ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest na podeželskih 
območjih, ohranjanje obstoječih delovnih 
mest, zmanjšanje sezonskih nihanj v 
zaposlovanju, povezovanje nekmetijskih 
sektorjev s kmetijstvom ter kmetijsko in 
živilsko predelavo ob hkratnem 
spodbujanju poslovnega vključevanja in 
lokalnih medsektorskih povezav.
Spodbujati je treba projekte, ki hkrati 
vključujejo kmetijstvo, podeželski turizem 
v okviru pospeševanja trajnostnega in 
odgovornega turizma na podeželskih 
območjih ter naravno in kulturno 
dediščino, ter naložbe v obnovljive vire 
energije.

Or. de

Predlog spremembe 131
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) MSP so temelj podeželskega 
gospodarstva Unije. Cilji razvoja kmetij in 
nekmetijskih podjetij morajo biti 
spodbujanje zaposlovanja in ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest na podeželskih 
območjih, ohranjanje obstoječih delovnih 
mest, zmanjšanje sezonskih nihanj v 
zaposlovanju, razvoj nekmetijskih 
sektorjev zunaj kmetijstva ter kmetijske in 
živilske predelave ob hkratnem 
spodbujanju poslovnega vključevanja in 
lokalnih medsektorskih povezav.
Spodbujati je treba projekte, ki hkrati 
vključujejo kmetijstvo, podeželski turizem 
v okviru pospeševanja trajnostnega in 
odgovornega turizma na podeželskih 
območjih ter naravno in kulturno 
dediščino, ter naložbe v obnovljive vire 
energije.

(22) MSP so temelj podeželskega 
gospodarstva Unije. Cilji razvoja kmetij in 
nekmetijskih podjetij morajo biti 
spodbujanje zaposlovanja in ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest na podeželskih 
območjih, ohranjanje obstoječih delovnih 
mest, zmanjšanje sezonskih nihanj v 
zaposlovanju, razvoj nekmetijskih 
sektorjev zunaj kmetijstva ter kmetijske in 
živilske predelave ob hkratnem 
spodbujanju poslovnega vključevanja in 
lokalnih medsektorskih povezav.
Spodbujati je treba projekte, ki hkrati 
vključujejo kmetijstvo, podeželski turizem 
v okviru pospeševanja trajnostnega in 
odgovornega turizma na podeželskih 
območjih ter naravno in kulturno 
dediščino, ter naložbe v obnovljive vire 
energije. V zvezi s tem bi bilo treba 
posebno pozornost posvetiti spodbujanju 
in pospeševanju dostopa žensk do 
delovnih mest, ki bi lahko bila ustvarjena 
na podlagi teh pobud, ter ustvarjanju 
posebnih oblik podpore za usposabljanje 
in dostop do podjetništva za ženske na 
podeželskih območjih.

Or. es

Obrazložitev

Različne študije so pokazale, da so zaposlitvene priložnosti za ženske odločilni dejavnik 
ohranjanja prebivalstva in opravljanja gospodarskih dejavnosti na podeželskih območjih .

Predlog spremembe 132
Anneli Jäätteenmäki, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22 a) Države članice namenijo najmanj 
5 % skupnega sofinanciranega proračuna 
programa razvoja podeželja za program za 
mlade kmete.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi starostne krize v evropskem kmetijskem sektorju je pomembno, da države članice v 
novem programskem obdobju okrepijo prizadevanja, posvečena mladim kmetom.

Predlog spremembe 133
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Da se zagotovi smotrna in učinkovita 
uporaba proračunskih sredstev EKSRP, 
zagotovi varstvo pravic upravičencev ter 
prepreči diskriminacija upravičencev, je 
treba v skladu s členom 290 Pogodbe 
Komisijo pooblastiti za sprejemanje aktov 
v zvezi z določitvijo pogojev, pod katerimi 
se lahko pravne osebe štejejo za mlade 
kmete, določitvijo obdobja mirovanja za 
pridobitev poklicnih strokovnih znanj, 
minimalno vsebino poslovnih načrtov ter 
merili, ki jih morajo države članice 
uporabiti za opredelitev malih kmetij ter 
zgornjih in spodnjih pragov za določitev 
upravičenosti dejavnosti v okviru podpore 
za mlade kmete ali razvoj malih kmetij.

(23) Da se zagotovi smotrna in učinkovita 
uporaba proračunskih sredstev EKSRP, 
zagotovi varstvo pravic upravičencev ter 
prepreči diskriminacija upravičencev, je 
treba v skladu s členom 290 Pogodbe 
Komisijo pooblastiti za sprejemanje aktov 
v zvezi z določitvijo pogojev, pod katerimi 
se lahko pravne osebe štejejo za mlade 
kmete, določitvijo obdobja mirovanja za 
pridobitev poklicnih strokovnih znanj, 
minimalno vsebino poslovnih načrtov ter 
merili, ki jih morajo države članice 
uporabiti za opredelitev malih kmetij ter 
zgornjih in spodnjih pragov za določitev 
upravičenosti dejavnosti v okviru podpore 
za mlade kmete ali razvoj malih kmetij.
Države članice bi morale nadaljevati 
prizadevanja, ki so jih izvajale v 
programskem obdobju 2007–2013, za 
posebno podporo mladim kmetom in 
dejavnostim v povezavi z začetkom 
opravljanja poklica ter ustanavljanjem 
novih kmetij in podjetij, ter nameniti 
najmanj 5 % vseh sredstev EKSRP za 
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vsak program razvoja podeželja za 
financiranje ukrepov za podporo mladim 
kmetom.

Or. de

Predlog spremembe 134
Alyn Smith
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Razvoj lokalne infrastrukture in 
lokalnih osnovnih storitev na podeželskih 
območjih, vključno z dejavnostmi za prosti 
čas in kulturnimi dejavnostmi, obnova vasi 
in dejavnosti, katerih cilja sta obnova in 
izboljšanje kulturne in naravne dediščine 
vasi in podeželskih krajin, so bistveni 
elementi vsakega prizadevanja za 
uresničitev možnosti za rast in spodbujanje 
trajnosti podeželskih območij. Zato je treba 
dodeliti podporo dejavnostim s tem ciljem, 
vključno z dostopom do informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij ter razvojem 
hitrega in ultrahitrega širokopasovnega 
omrežja. V skladu s temi cilji je treba 
spodbujati razvoj storitev in infrastrukture, 
ki omogočajo socialno vključenost ter 
spreminjajo trende družbenega in 
gospodarskega nazadovanja ter upadanja 
števila prebivalcev na podeželskih 
območjih. Da se doseže največja 
učinkovitost takšne podpore, je treba zajete 
dejavnosti izvajati v skladu z načrti za 
razvoj občin, kjer takšni načrti obstajajo, 
pa mora njihove osnovne storitve 
zagotavljati ena ali več podeželskih občin.
Da se zagotovi skladnost s podnebnimi cilji 
Unije, je treba v skladu s členom 290 
Pogodbe Komisijo pooblastiti za 
sprejemanje aktov v zvezi z opredelitvijo 
vrst infrastrukture za obnovljive vire 

(24) Razvoj lokalne infrastrukture in 
lokalnih osnovnih storitev na podeželskih 
območjih, vključno z dejavnostmi za prosti 
čas in kulturnimi dejavnostmi, obnova vasi 
in dejavnosti, katerih cilja sta obnova in 
izboljšanje kulturne in naravne dediščine 
vasi in podeželskih krajin, so bistveni 
elementi vsakega prizadevanja za 
uresničitev možnosti za rast in spodbujanje 
trajnosti podeželskih območij. Zato je treba 
dodeliti podporo dejavnostim s tem ciljem, 
vključno z dostopom do informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij ter razvojem 
hitrega in ultrahitrega širokopasovnega 
omrežja. Taka podpora bi morala temeljiti 
na načelu odgovornosti skupnosti, pri 
čemer bi morale biti naložbe usmerjene v 
projekte, za katere so odgovorne in ki jih 
upravljajo različne vrste demokratičnih 
organov, ki predstavljajo same skupnosti. 
V skladu s temi cilji je treba spodbujati 
razvoj storitev in infrastrukture, ki 
omogočajo socialno vključenost ter 
spreminjajo trende družbenega in 
gospodarskega nazadovanja ter upadanja 
števila prebivalcev na podeželskih 
območjih. Da se doseže največja 
učinkovitost takšne podpore, je treba zajete 
dejavnosti izvajati v skladu z načrti za 
razvoj občin in njihovih osnovnih storitev, 
kjer obstajajo takšni načrti, ki so jih 
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energije, ki so upravičene do podpore. pripravile ena ali več podeželskih občin.
Da se zagotovi skladnost s podnebnimi cilji 
Unije, je treba v skladu s členom 290 
Pogodbe Komisijo pooblastiti za 
sprejemanje aktov v zvezi z opredelitvijo 
vrst infrastrukture za obnovljive vire 
energije, ki so upravičene do podpore.

Or. en

Predlog spremembe 135
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Razvoj lokalne infrastrukture in 
lokalnih osnovnih storitev na podeželskih 
območjih, vključno z dejavnostmi za prosti 
čas in kulturnimi dejavnostmi, obnova vasi 
in dejavnosti, katerih cilja sta obnova in 
izboljšanje kulturne in naravne dediščine 
vasi in podeželskih krajin, so bistveni 
elementi vsakega prizadevanja za 
uresničitev možnosti za rast in spodbujanje 
trajnosti podeželskih območij. Zato je treba 
dodeliti podporo dejavnostim s tem ciljem, 
vključno z dostopom do informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij ter razvojem 
hitrega in ultrahitrega širokopasovnega 
omrežja. V skladu s temi cilji je treba 
spodbujati razvoj storitev in infrastrukture, 
ki omogočajo socialno vključenost ter 
spreminjajo trende družbenega in 
gospodarskega nazadovanja ter upadanja 
števila prebivalcev na podeželskih 
območjih. Da se doseže največja 
učinkovitost takšne podpore, je treba zajete 
dejavnosti izvajati v skladu z načrti za 
razvoj občin, kjer takšni načrti obstajajo, 
pa mora njihove osnovne storitve 
zagotavljati ena ali več podeželskih občin.
Da se zagotovi skladnost s podnebnimi cilji 
Unije, je treba v skladu s členom 290 

(24) Razvoj lokalne infrastrukture in 
lokalnih osnovnih ter socialnih storitev na 
podeželskih območjih, vključno z 
dejavnostmi za prosti čas in kulturnimi 
dejavnostmi, obnova vasi in dejavnosti, 
katerih cilja sta obnova in izboljšanje 
kulturne in naravne dediščine vasi in 
podeželskih krajin, so bistveni elementi 
vsakega prizadevanja za uresničitev 
možnosti za rast in spodbujanje trajnosti 
podeželskih območij. Zato je treba dodeliti 
podporo dejavnostim s tem ciljem, 
vključno z dostopom do informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij ter razvojem 
hitrega in ultrahitrega širokopasovnega 
omrežja. V skladu s temi cilji je treba 
spodbujati razvoj storitev in infrastrukture, 
ki omogočajo socialno vključenost ter 
spreminjajo trende družbenega in 
gospodarskega nazadovanja ter upadanja 
števila prebivalcev na podeželskih 
območjih. V zvezi s tem bi bilo treba 
posebno pozornost nameniti 
preprečevanju bega s podeželja, ki je zlasti 
značilen za mlade ženske, z uporabo ciljno 
usmerjenih možnosti podpore, ki jih 
ponuja člen 20, da se jim ponudijo 
možnosti za prihodnost in s tem tudi 
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Pogodbe Komisijo pooblastiti za 
sprejemanje aktov v zvezi z opredelitvijo 
vrst infrastrukture za obnovljive vire 
energije, ki so upravičene do podpore.

razlog, da se ne preselijo drugam. Da se 
doseže največja učinkovitost takšne 
podpore, je treba zajete dejavnosti izvajati 
v skladu z načrti za razvoj občin in 
njihovih osnovnih storitev, kjer obstajajo
takšni načrti, ki so jih pripravile ena ali več 
podeželskih občin. Da se zagotovi 
skladnost s podnebnimi cilji Unije, je treba 
v skladu s členom 290 Pogodbe Komisijo 
pooblastiti za sprejemanje aktov v zvezi z 
opredelitvijo vrst infrastrukture za 
obnovljive vire energije, ki so upravičene 
do podpore.

Or. de

Predlog spremembe 136
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Razvoj lokalne infrastrukture in 
lokalnih osnovnih storitev na podeželskih 
območjih, vključno z dejavnostmi za prosti 
čas in kulturnimi dejavnostmi, obnova vasi 
in dejavnosti, katerih cilja sta obnova in 
izboljšanje kulturne in naravne dediščine 
vasi in podeželskih krajin, so bistveni 
elementi vsakega prizadevanja za 
uresničitev možnosti za rast in spodbujanje 
trajnosti podeželskih območij. Zato je treba 
dodeliti podporo dejavnostim s tem ciljem, 
vključno z dostopom do informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij ter razvojem 
hitrega in ultrahitrega širokopasovnega 
omrežja. V skladu s temi cilji je treba 
spodbujati razvoj storitev in infrastrukture, 
ki omogočajo socialno vključenost ter 
spreminjajo trende družbenega in 
gospodarskega nazadovanja ter upadanja 
števila prebivalcev na podeželskih 
območjih. Da se doseže največja 
učinkovitost takšne podpore, je treba zajete 

(24) Razvoj lokalne infrastrukture in 
lokalnih osnovnih storitev na podeželskih 
območjih, vključno z dejavnostmi za prosti 
čas in kulturnimi dejavnostmi, obnova vasi 
in dejavnosti, katerih cilja sta obnova in 
izboljšanje kulturne in naravne dediščine 
vasi in podeželskih krajin, so bistveni 
elementi vsakega prizadevanja za 
uresničitev možnosti za rast in spodbujanje 
trajnosti podeželskih območij. Zato je treba 
dodeliti podporo dejavnostim s tem ciljem, 
vključno z dostopom do informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij ter razvojem 
hitrega in ultrahitrega širokopasovnega 
omrežja. V skladu s temi cilji je treba 
spodbujati razvoj storitev in infrastrukture, 
ki omogočajo socialno vključenost, 
odpravljajo gospodarsko in poklicno 
diskriminacijo žensk na podeželju ter 
spreminjajo trende družbenega in 
gospodarskega nazadovanja ter upadanja 
števila prebivalcev na podeželskih 
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dejavnosti izvajati v skladu z načrti za 
razvoj občin, kjer takšni načrti obstajajo, 
pa mora njihove osnovne storitve 
zagotavljati ena ali več podeželskih občin.
Da se zagotovi skladnost s podnebnimi cilji 
Unije, je treba v skladu s členom 290 
Pogodbe Komisijo pooblastiti za 
sprejemanje aktov v zvezi z opredelitvijo 
vrst infrastrukture za obnovljive vire 
energije, ki so upravičene do podpore.

območjih. Da se doseže največja 
učinkovitost takšne podpore, je treba zajete 
dejavnosti izvajati v skladu z načrti za 
razvoj občin in njihovih osnovnih storitev, 
kjer obstajajo takšni načrti, ki so jih 
pripravile ena ali več podeželskih občin.
Da se zagotovi skladnost s podnebnimi cilji 
Unije, je treba v skladu s členom 290 
Pogodbe Komisijo pooblastiti za 
sprejemanje aktov v zvezi z opredelitvijo 
vrst infrastrukture za obnovljive vire 
energije, ki so upravičene do podpore.

Or. es

Predlog spremembe 137
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Razvoj lokalne infrastrukture in 
lokalnih osnovnih storitev na podeželskih 
območjih, vključno z dejavnostmi za prosti 
čas in kulturnimi dejavnostmi, obnova vasi 
in dejavnosti, katerih cilja sta obnova in 
izboljšanje kulturne in naravne dediščine 
vasi in podeželskih krajin, so bistveni 
elementi vsakega prizadevanja za 
uresničitev možnosti za rast in spodbujanje 
trajnosti podeželskih območij. Zato je treba 
dodeliti podporo dejavnostim s tem ciljem, 
vključno z dostopom do informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij ter razvojem 
hitrega in ultrahitrega širokopasovnega 
omrežja. V skladu s temi cilji je treba 
spodbujati razvoj storitev in infrastrukture, 
ki omogočajo socialno vključenost ter 
spreminjajo trende družbenega in 
gospodarskega nazadovanja ter upadanja 
števila prebivalcev na podeželskih 
območjih. Da se doseže največja 
učinkovitost takšne podpore, je treba zajete 

(24) Razvoj lokalne infrastrukture in 
lokalnih osnovnih storitev na podeželskih 
območjih, vključno z dejavnostmi za prosti 
čas in kulturnimi dejavnostmi, obnova vasi 
in dejavnosti, katerih cilja sta obnova in 
izboljšanje kulturne in naravne dediščine 
vasi in podeželskih krajin, so bistveni 
elementi vsakega prizadevanja za 
uresničitev možnosti za rast in spodbujanje 
trajnosti in učinkovite rabe virov ter 
krožnega regionalnega gospodarstva
podeželskih območij. Zato je treba dodeliti 
podporo dejavnostim s tem ciljem, 
vključno z dostopom do informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij ter razvojem 
hitrega in ultrahitrega širokopasovnega 
omrežja. V skladu s temi cilji je treba 
spodbujati razvoj storitev in infrastrukture, 
ki omogočajo socialno vključenost ter 
spreminjajo trende družbenega in 
gospodarskega nazadovanja ter upadanja 
števila prebivalcev na podeželskih 
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dejavnosti izvajati v skladu z načrti za 
razvoj občin, kjer takšni načrti obstajajo, 
pa mora njihove osnovne storitve 
zagotavljati ena ali več podeželskih občin.
Da se zagotovi skladnost s podnebnimi cilji 
Unije, je treba v skladu s členom 290 
Pogodbe Komisijo pooblastiti za 
sprejemanje aktov v zvezi z opredelitvijo 
vrst infrastrukture za obnovljive vire 
energije, ki so upravičene do podpore.

območjih. Da se doseže največja 
učinkovitost takšne podpore, je treba zajete 
dejavnosti izvajati v skladu z načrti za 
razvoj občin in njihovih osnovnih storitev, 
kjer obstajajo takšni načrti, ki so jih 
pripravile ena ali več podeželskih občin.
Da se zagotovi skladnost s podnebnimi cilji 
Unije, je treba v skladu s členom 290 
Pogodbe Komisijo pooblastiti za 
sprejemanje aktov v zvezi z opredelitvijo 
vrst infrastrukture za obnovljive vire 
energije, ki so upravičene do podpore.

Or. de

Predlog spremembe 138
Wojciech Michał Olejniczak

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Razvoj lokalne infrastrukture in 
lokalnih osnovnih storitev na podeželskih 
območjih, vključno z dejavnostmi za prosti 
čas in kulturnimi dejavnostmi, obnova 
vasi in dejavnosti, katerih cilja sta obnova 
in izboljšanje kulturne in naravne dediščine 
vasi in podeželskih krajin, so bistveni 
elementi vsakega prizadevanja za 
uresničitev možnosti za rast in spodbujanje 
trajnosti podeželskih območij. Zato je treba 
dodeliti podporo dejavnostim s tem ciljem, 
vključno z dostopom do informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij ter razvojem 
hitrega in ultrahitrega širokopasovnega 
omrežja. V skladu s temi cilji je treba 
spodbujati razvoj storitev in infrastrukture, 
ki omogočajo socialno vključenost ter 
spreminjajo trende družbenega in 
gospodarskega nazadovanja ter upadanja 
števila prebivalcev na podeželskih 
območjih. Da se doseže največja 
učinkovitost takšne podpore, je treba zajete 
dejavnosti izvajati v skladu z načrti za 

(24) Razvoj lokalne infrastrukture in 
lokalnih osnovnih storitev na podeželskih 
območjih, vključno in zlasti s predšolskim,
šolskim in izvenšolskim izobraževanjem, 
lokalnimi knjižnicami ter rekreacijskimi 
in športnimi centri, obnova vasi in 
dejavnosti, katerih cilja sta obnova in 
izboljšanje kulturne in naravne dediščine 
vasi in podeželskih krajin, so bistveni 
elementi vsakega prizadevanja za 
uresničitev možnosti za rast in spodbujanje
trajnosti podeželskih območij. Zato je treba 
dodeliti podporo dejavnostim s tem ciljem, 
vključno z dostopom do informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij ter razvojem 
hitrega in ultrahitrega širokopasovnega 
omrežja. V skladu s temi cilji je treba 
spodbujati razvoj storitev in infrastrukture, 
ki omogočajo socialno vključenost ter 
spreminjajo trende družbenega in 
gospodarskega nazadovanja ter upadanja 
števila prebivalcev na podeželskih 
območjih. Da se doseže največja 
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razvoj občin, kjer takšni načrti obstajajo, 
pa mora njihove osnovne storitve 
zagotavljati ena ali več podeželskih občin.
Da se zagotovi skladnost s podnebnimi cilji 
Unije, je treba v skladu s členom 290 
Pogodbe Komisijo pooblastiti za 
sprejemanje aktov v zvezi z opredelitvijo 
vrst infrastrukture za obnovljive vire 
energije, ki so upravičene do podpore.

učinkovitost takšne podpore, je treba zajete 
dejavnosti izvajati v skladu z načrti za 
razvoj občin in njihovih osnovnih storitev, 
kjer obstajajo takšni načrti, ki so jih 
pripravile ena ali več podeželskih občin.
Da se zagotovi skladnost s podnebnimi cilji 
Unije, je treba v skladu s členom 290 
Pogodbe Komisijo pooblastiti za 
sprejemanje aktov v zvezi z opredelitvijo 
vrst infrastrukture za obnovljive vire 
energije, ki so upravičene do podpore.

Or. pl

Predlog spremembe 139
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Razvoj lokalne infrastrukture in 
lokalnih osnovnih storitev na podeželskih 
območjih, vključno z dejavnostmi za prosti 
čas in kulturnimi dejavnostmi, obnova vasi 
in dejavnosti, katerih cilja sta obnova in 
izboljšanje kulturne in naravne dediščine 
vasi in podeželskih krajin, so bistveni 
elementi vsakega prizadevanja za 
uresničitev možnosti za rast in spodbujanje 
trajnosti podeželskih območij. Zato je treba 
dodeliti podporo dejavnostim s tem ciljem, 
vključno z dostopom do informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij ter razvojem 
hitrega in ultrahitrega širokopasovnega 
omrežja. V skladu s temi cilji je treba 
spodbujati razvoj storitev in infrastrukture, 
ki omogočajo socialno vključenost ter 
spreminjajo trende družbenega in 
gospodarskega nazadovanja ter upadanja 
števila prebivalcev na podeželskih 
območjih. Da se doseže največja 
učinkovitost takšne podpore, je treba zajete 
dejavnosti izvajati v skladu z načrti za 
razvoj občin, kjer takšni načrti obstajajo, 

(24) Razvoj lokalne infrastrukture in 
lokalnih osnovnih storitev na podeželskih 
območjih, vključno z zdravstveno oskrbo 
in preventivo, dejavnostmi za prosti čas in 
kulturnimi dejavnostmi, obnova vasi in 
dejavnosti, katerih cilja sta obnova in 
izboljšanje kulturne in naravne dediščine 
vasi in podeželskih krajin, so bistveni 
elementi vsakega prizadevanja za 
uresničitev možnosti za rast in spodbujanje 
trajnosti podeželskih območij. Zato je treba 
dodeliti podporo dejavnostim s tem ciljem, 
vključno z dostopom do informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij ter razvojem 
hitrega in ultrahitrega širokopasovnega 
omrežja. V skladu s temi cilji je treba 
spodbujati razvoj storitev in infrastrukture, 
ki omogočajo socialno vključenost ter 
spreminjajo trende družbenega in 
gospodarskega nazadovanja ter upadanja 
števila prebivalcev na podeželskih
območjih. Da se doseže največja 
učinkovitost takšne podpore, je treba zajete 
dejavnosti izvajati v skladu z načrti za 
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pa mora njihove osnovne storitve 
zagotavljati ena ali več podeželskih občin.
Da se zagotovi skladnost s podnebnimi cilji 
Unije, je treba v skladu s členom 290 
Pogodbe Komisijo pooblastiti za 
sprejemanje aktov v zvezi z opredelitvijo 
vrst infrastrukture za obnovljive vire 
energije, ki so upravičene do podpore.

razvoj občin in njihovih osnovnih storitev, 
kot sta zdravstvena oskrba in preventiva, 
kjer obstajajo takšni načrti, ki so jih 
pripravile ena ali več podeželskih občin.
Da se zagotovi skladnost s podnebnimi cilji 
Unije, je treba v skladu s členom 290 
Pogodbe Komisijo pooblastiti za 
sprejemanje aktov v zvezi z opredelitvijo 
vrst infrastrukture za obnovljive vire 
energije, ki so upravičene do podpore.

Or. en

Predlog spremembe 140
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24 a) Poudarja pomen vključitve 
biogospodarstva kot cilja, ki bi ga bilo 
treba podpreti v okviru politike razvoja 
podeželja skupne kmetijske politike; 
poziva k močnejši podpori za uvedbo in 
optimizacijo infrastrukture in logističnih 
zmogljivosti za okoljsko in gospodarsko 
trajnostno uporabo biomase, zlasti 
kmetijskih odpadkov, ostankov, lesne 
celuloze in neživilske celuloze; zato 
predlaga uvedbo posebnega ukrepa za 
podporo trajnostni uporabi in izrabi 
kmetijskih ostankov za njihovo predelavo 
v bioproizvode.

Or. en

Predlog spremembe 141
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24a) Da se ohrani in okrepi biotska 
raznovrstnost na podeželskih območjih, 
mora podeželski razvoj prispevati k 
ustreznemu izvajanju omrežja Natura 
2000 z uvajanjem posebnih orodij za 
oblikovanje upravljavskih praks in 
izvajanje projektov, vključno s posebno 
infrastrukturo (neproizvodne naložbe).

Or. en

Predlog spremembe 142
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Gozdarstvo je sestavni del razvoja 
podeželja, zato mora podpora za trajnostno 
in podnebju prijazno rabo zemljišč 
zajemati razvoj gozdnih območij in 
trajnostno upravljanje gozdov. V 
programskem obdobju 2007–2013 so se 
različne vrste podpore za gozdarske 
naložbe in upravljanje urejale z več vrstami 
ukrepov. Zaradi poenostavitve ter tudi 
zaradi omogočanja upravičencem, da 
oblikujejo in uresničijo integrirane 
projekte z večjo dodano vrednostjo, mora 
en ukrep urejati vse vrste podpore za 
gozdarske naložbe in upravljanje. Ta 
ukrep mora zajemati tudi širitev in 
izboljšanje gozdnih virov s 
pogozdovanjem zemljišč in vzpostavitvijo 
kmetijsko-gozdarskih sistemov, ki 
združujejo ekstenzivno kmetijstvo in 
gozdarske sisteme, obnovo gozdov, 
poškodovanih v požarih ali drugih 
naravnih nesrečah, ustrezne preventivne 
ukrepe, naložbe v nove gozdarske 
tehnologije ter v predelavo in trženje 

(25) Gozdarstvo je sestavni del razvoja 
podeželja, zato mora podpora za trajnostno 
in podnebju prijazno rabo zemljišč 
zajemati razvoj gozdnih območij in 
trajnostno upravljanje gozdov. V 
programskem obdobju 2007–2013 so se 
različne vrste podpore za gozdarske 
naložbe in upravljanje urejale z več vrstami 
ukrepov. Podpora ne sme izkrivljati 
konkurence in mora biti tržno nevtralna ter 
skladna z okoljskimi cilji. Načrte za 
gospodarjenje z gozdovi, vključno z vidiki 
biotske raznovrstnosti, je treba uporabljati 
za vse gozdove, ki prejemajo sredstva iz 
programov razvoja podeželja. Zato je treba 
določiti omejitve glede velikosti in 
pravnega statusa upravičencev.
Preventivne ukrepe varstva pred požarom 
je treba sprejeti na območjih, ki jih države 
članice uvrščajo med območja s srednjo ali 
visoko požarno ogroženostjo, in morajo 
zajemati več kot le ceste in rezervoarje za 
vodo; vključiti je treba posodobljene 
tradicionalne prakse. Vsi preventivni 
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gozdarskih proizvodov z namenom 
izboljšanja gospodarske in okoljske 
učinkovitosti lastnikov gozdov ter naložbe 
neprofitnega značaja, s katerimi se 
izboljšujeta odpornost gozdnih 
ekosistemov na podnebne spremembe in 
njihova okoljska vrednost. Podpora ne sme 
izkrivljati konkurence in mora biti tržno 
nevtralna. Zato je treba določiti omejitve 
glede velikosti in pravnega statusa 
upravičencev. Preventivne ukrepe varstva 
pred požarom je treba sprejeti na območjih, 
ki jih države članice uvrščajo med območja 
s srednjo ali visoko požarno ogroženostjo.
Vsi preventivni ukrepi morajo biti del 
načrta za varstvo gozdov. V primeru ukrepa 
za obnovo potenciala poškodovanega 
gozda mora pojav naravne nesreče uradno 
potrditi javna znanstvena organizacija.
Ukrep v gozdarstvu mora biti sprejet v 
skladu z zavezami Unije in držav članic na 
mednarodni ravni ter mora temeljiti na 
nacionalnih in podnacionalnih gozdnih 
načrtih držav članic ali enakovrednih 
instrumentih, pri katerih je treba upoštevati 
zaveze, sprejete na ministrski konferenci o 
varstvu gozdov v Evropi. Takšen ukrep 
mora prispevati k izvajanju gozdarske
strategije Unije16. Za zagotovitev, da je 
pogozdovanje kmetijskih površin skladno s 
cilji okoljske politike, je Komisiji treba 
podeliti pooblastilo v skladu s členom 290 
Pogodbe v zvezi z opredelitvijo nekaterih 
minimalnih okoljskih zahtev.

ukrepi morajo biti obvezen del vsakega 
načrta za gospodarjenje z gozdovi v okviru 
poglavja o varstvu. V primeru ukrepa za 
obnovo potenciala poškodovanega gozda 
mora pojav naravne nesreče uradno potrditi 
javna znanstvena organizacija. Ukrepi v 
gozdarstvu morajo biti sprejeti v skladu z 
zavezami Unije in držav članic na 
mednarodni ravni ter morajo temeljiti na 
nacionalnih in podnacionalnih gozdnih 
načrtih držav članic ali enakovrednih 
instrumentih, pri katerih je treba upoštevati 
zaveze, sprejete na ministrski konferenci o 
varstvu gozdov v Evropi. Podpora 
gozdarskim ukrepom bi morala biti 
odvisna od spoštovanja dobrih primerov
gozdarske prakse. Za zagotovitev, da je 
pogozdovanje kmetijskih površin skladno s 
cilji okoljske politike, je Komisiji treba 
podeliti pooblastilo v skladu s členom 290 
Pogodbe v zvezi z opredelitvijo nekaterih 
minimalnih okoljskih zahtev. Glede tega je 
treba zagotoviti, da je vsako pogozdovanje 
prilagojeno lokalnim razmeram, skladno z 
okoljem, da krepi biotsko raznovrstnost 
ter da ni dovoljeno saditi dreves na 
polnaravnih travnatih površinah.

Or. en

Predlog spremembe 143
Bas Eickhout

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Gozdarstvo je sestavni del razvoja (25) Gozdarstvo je sestavni del razvoja 
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podeželja, zato mora podpora za trajnostno 
in podnebju prijazno rabo zemljišč 
zajemati razvoj gozdnih območij in 
trajnostno upravljanje gozdov. V 
programskem obdobju 2007–2013 so se 
različne vrste podpore za gozdarske 
naložbe in upravljanje urejale z več vrstami 
ukrepov. Zaradi poenostavitve ter tudi 
zaradi omogočanja upravičencem, da 
oblikujejo in uresničijo integrirane projekte 
z večjo dodano vrednostjo, mora en ukrep 
urejati vse vrste podpore za gozdarske 
naložbe in upravljanje. Ta ukrep mora 
zajemati tudi širitev in izboljšanje gozdnih 
virov s pogozdovanjem zemljišč in 
vzpostavitvijo kmetijsko-gozdarskih 
sistemov, ki združujejo ekstenzivno 
kmetijstvo in gozdarske sisteme, obnovo 
gozdov, poškodovanih v požarih ali drugih 
naravnih nesrečah, ustrezne preventivne 
ukrepe, naložbe v nove gozdarske 
tehnologije ter v predelavo in trženje 
gozdarskih proizvodov z namenom 
izboljšanja gospodarske in okoljske 
učinkovitosti lastnikov gozdov ter naložbe 
neprofitnega značaja, s katerimi se 
izboljšujeta odpornost gozdnih 
ekosistemov na podnebne spremembe in 
njihova okoljska vrednost. Podpora ne sme 
izkrivljati konkurence in mora biti tržno 
nevtralna. Zato je treba določiti omejitve 
glede velikosti in pravnega statusa 
upravičencev. Preventivne ukrepe varstva 
pred požarom je treba sprejeti na območjih, 
ki jih države članice uvrščajo med območja 
s srednjo ali visoko požarno ogroženostjo.
Vsi preventivni ukrepi morajo biti del 
načrta za varstvo gozdov. V primeru 
ukrepa za obnovo potenciala 
poškodovanega gozda mora pojav naravne 
nesreče uradno potrditi javna znanstvena 
organizacija. Ukrep v gozdarstvu mora biti 
sprejet v skladu z zavezami Unije in držav 
članic na mednarodni ravni ter mora 
temeljiti na nacionalnih in podnacionalnih 
gozdnih načrtih držav članic ali 
enakovrednih instrumentih, pri katerih je 
treba upoštevati zaveze, sprejete na 

podeželja, zato mora podpora za trajnostno 
in podnebju prijazno rabo zemljišč 
zajemati razvoj gozdnih območij in 
trajnostno upravljanje gozdov. V 
programskem obdobju 2007–2013 so se 
različne vrste podpore za gozdarske 
naložbe in upravljanje urejale z več vrstami 
ukrepov. Zaradi poenostavitve ter tudi 
zaradi omogočanja upravičencem, da 
oblikujejo in uresničijo integrirane projekte 
z večjo dodano vrednostjo, mora en ukrep 
urejati vse vrste podpore za gozdarske 
naložbe in upravljanje. Ta ukrep mora 
zajemati tudi širitev in izboljšanje gozdnih 
virov s pogozdovanjem zemljišč in 
vzpostavitvijo kmetijsko-gozdarskih 
sistemov, ki združujejo ekstenzivno 
kmetijstvo in gozdarske sisteme, obnovo 
gozdov, poškodovanih v požarih ali drugih 
naravnih nesrečah, ustrezne preventivne 
ukrepe, naložbe v nove gozdarske 
tehnologije ter v predelavo in trženje 
gozdarskih proizvodov z namenom 
izboljšanja gospodarske in okoljske 
učinkovitosti lastnikov gozdov ter naložbe 
neprofitnega značaja, s katerimi se 
izboljšujeta odpornost gozdnih 
ekosistemov na podnebne spremembe in 
njihova okoljska vrednost. Podpora ne sme 
izkrivljati konkurence in mora biti tržno 
nevtralna. Zato je treba določiti omejitve 
glede velikosti in pravnega statusa 
upravičencev. Poleg tega mora biti 
podpora omejena na tiste dejavnosti, ki so 
koristne tudi za biotsko raznovrstnost in 
podnebje. Načrti upravljanja gozdov, 
vključno z vidiki biotske raznovrstnosti, 
katerih namen je doseči merljivo 
izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in 
habitatov, ki so odvisni od gozdarstva ali 
na katere le-to vpliva, bi morali biti 
osnovni pogoj za prejemanje vseh sredstev 
za gozdove v okviru programov razvoja 
podeželja v skladu z zahtevami strategije 
EU o biotski raznovrstnosti. Preventivne 
ukrepe varstva pred požarom je treba 
sprejeti na območjih, ki jih države članice 
uvrščajo med območja s srednjo ali visoko 
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ministrski konferenci o varstvu gozdov v 
Evropi. Takšen ukrep mora prispevati k 
izvajanju gozdarske strategije Unije16. Za 
zagotovitev, da je pogozdovanje kmetijskih 
površin skladno s cilji okoljske politike, je 
Komisiji treba podeliti pooblastilo v skladu 
s členom 290 Pogodbe v zvezi z 
opredelitvijo nekaterih minimalnih 
okoljskih zahtev.

požarno ogroženostjo. Vsi preventivni 
ukrepi morajo biti del načrta za varstvo 
gozdov. V primeru ukrepa za obnovo 
potenciala poškodovanega gozda mora 
pojav naravne nesreče uradno potrditi 
javna znanstvena organizacija. Ukrep v 
gozdarstvu mora biti sprejet v skladu z 
zavezami Unije in držav članic na 
mednarodni ravni ter mora temeljiti na 
nacionalnih in podnacionalnih gozdnih 
načrtih držav članic ali enakovrednih 
instrumentih, pri katerih je treba upoštevati 
zaveze, sprejete na ministrski konferenci o 
varstvu gozdov v Evropi. Takšen ukrep 
mora prispevati k izvajanju gozdarske 
strategije Unije16. Vsa podpora gozdarskim 
ukrepom se lahko pogojuje s 
spoštovanjem standarda za dobre 
gozdarske prakse. Za zagotovitev, da je 
pogozdovanje kmetijskih površin skladno s 
cilji okoljske politike, je Komisiji treba 
podeliti pooblastilo v skladu s členom 290 
Pogodbe v zvezi z opredelitvijo nekaterih 
minimalnih okoljskih zahtev. Vendar pa 
naj bi se pogozdovanje izvajalo le, če se 
uporabijo lokalno prilagojene avtohtone 
drevesne vrste. Poleg tega se 
pogozdovanje ne bi smelo izvajati na 
trajnih pašnikih in ne bi smelo škoditi 
biotski raznovrstnosti ali okolju.
Vsa podpora za uporabo in proizvodnjo 
bioenergije bi morala temeljiti na 
trajnostnih merilih. Če na ravni EU niso 
pripravljena pravno zavezujoča trajnostna 
merila za trdno in plinasto biomaso, bodo 
države članice vključile trajnostna merila 
za trdno in plinasto biomaso v svoje 
programe razvoja podeželja.

Or. en

Predlog spremembe 144
Christa Klaß

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Gozdarstvo je sestavni del razvoja 
podeželja, zato mora podpora za trajnostno 
in podnebju prijazno rabo zemljišč 
zajemati razvoj gozdnih območij in 
trajnostno upravljanje gozdov. V 
programskem obdobju 2007–2013 so se 
različne vrste podpore za gozdarske 
naložbe in upravljanje urejale z več vrstami 
ukrepov. Zaradi poenostavitve ter tudi 
zaradi omogočanja upravičencem, da 
oblikujejo in uresničijo integrirane projekte 
z večjo dodano vrednostjo, mora en ukrep 
urejati vse vrste podpore za gozdarske 
naložbe in upravljanje. Informacije se 
nanašajo na: Ta ukrep mora zajemati tudi 
širitev in izboljšanje gozdnih virov s 
pogozdovanjem zemljišč in vzpostavitvijo 
kmetijsko-gozdarskih sistemov, ki 
združujejo ekstenzivno kmetijstvo in 
gozdarske sisteme, obnovo gozdov, 
poškodovanih v požarih ali drugih naravnih 
nesrečah, ustrezne preventivne ukrepe, 
naložbe v nove gozdarske tehnologije ter v 
predelavo in trženje gozdarskih proizvodov 
z namenom izboljšanja gospodarske in 
okoljske učinkovitosti lastnikov gozdov ter 
naložbe neprofitnega značaja, s katerimi se 
izboljšujeta odpornost gozdnih 
ekosistemov na podnebne spremembe in 
njihova okoljska vrednost. Podpora ne sme 
izkrivljati konkurence in mora biti tržno 
nevtralna. Zato je treba določiti omejitve 
glede velikosti in pravnega statusa 
upravičencev. Preventivne ukrepe varstva 
pred požarom je treba sprejeti na območjih, 
ki jih države članice uvrščajo med območja 
s srednjo ali visoko požarno ogroženostjo.
Vsi preventivni ukrepi morajo biti del 
načrta za varstvo gozdov. V primeru 
ukrepa za obnovo potenciala 
poškodovanega gozda mora pojav naravne 
nesreče uradno potrditi javna znanstvena 
organizacija. Ukrep v gozdarstvu mora biti 
sprejet v skladu z zavezami Unije in držav 
članic na mednarodni ravni ter mora 

(25) Gozdarstvo je sestavni del razvoja 
podeželja, zato mora podpora za trajnostno 
in podnebju prijazno rabo zemljišč 
zajemati razvoj gozdnih območij in 
trajnostno upravljanje gozdov. Strogo 
izvajanje trajnostnega upravljanja gozdov, 
izkoriščanje neporabljenih gozdnih virov 
in virov lesa ter povečana uporaba lesa 
lahko pomembno prispevajo k doseganju 
podnebnih ciljev EU in splošnih ciljev 
strategije EU 2020. V programskem 
obdobju 2007–2013 so se različne vrste 
podpore za gozdarske naložbe in 
upravljanje urejale z več vrstami ukrepov.
Zaradi poenostavitve ter tudi zaradi 
omogočanja upravičencem, da oblikujejo 
in uresničijo integrirane projekte z večjo 
dodano vrednostjo, mora en ukrep urejati 
vse vrste podpore za gozdarske naložbe in 
upravljanje. Informacije se nanašajo na: Ta 
ukrep mora zajemati tudi širitev in 
izboljšanje gozdnih virov s pogozdovanjem 
zemljišč in vzpostavitvijo kmetijsko-
gozdarskih sistemov, ki združujejo 
ekstenzivno kmetijstvo in gozdarske 
sisteme, obnovo gozdov, poškodovanih v 
požarih ali drugih naravnih nesrečah, 
ustrezne preventivne ukrepe, naložbe v 
nove gozdarske tehnologije ter v predelavo 
in trženje gozdarskih proizvodov z 
namenom izboljšanja gospodarske in 
okoljske učinkovitosti lastnikov gozdov ter 
naložbe neprofitnega značaja, s katerimi se 
izboljšujeta odpornost gozdnih 
ekosistemov na podnebne spremembe in 
njihova okoljska vrednost. Podpora ne sme 
izkrivljati konkurence in mora biti tržno 
nevtralna. Zato je treba določiti omejitve 
glede velikosti in pravnega statusa 
upravičencev. Preventivne ukrepe varstva 
pred požarom je treba sprejeti na območjih, 
ki jih države članice uvrščajo med območja 
s srednjo ali visoko požarno ogroženostjo.
Vsi preventivni ukrepi morajo biti del 
načrta za varstvo gozdov. V primeru 
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temeljiti na nacionalnih in podnacionalnih 
gozdnih načrtih držav članic ali 
enakovrednih instrumentih, pri katerih je 
treba upoštevati zaveze, sprejete na 
ministrski konferenci o varstvu gozdov v 
Evropi. Takšen ukrep mora prispevati k 
izvajanju gozdarske strategije Unije. Za 
zagotovitev, da je pogozdovanje kmetijskih 
površin skladno s cilji okoljske politike, je 
Komisiji treba podeliti pooblastilo v skladu 
s členom 290 Pogodbe v zvezi z 
opredelitvijo nekaterih minimalnih 
okoljskih zahtev.

ukrepa za obnovo potenciala 
poškodovanega gozda mora pojav naravne 
nesreče uradno potrditi javna znanstvena 
organizacija. Ukrep v gozdarstvu mora biti 
sprejet v skladu z zavezami Unije in držav 
članic na mednarodni ravni ter mora 
temeljiti na nacionalnih in podnacionalnih 
gozdnih načrtih držav članic ali 
enakovrednih instrumentih, pri katerih je 
treba upoštevati zaveze, sprejete na 
ministrski konferenci o varstvu gozdov v 
Evropi. Takšen ukrep mora prispevati k 
izvajanju gozdarske strategije Unije. Za 
zagotovitev, da je pogozdovanje kmetijskih 
površin skladno s cilji okoljske politike, je 
Komisiji treba podeliti pooblastilo v skladu 
s členom 290 Pogodbe v zvezi z 
opredelitvijo nekaterih minimalnih 
okoljskih zahtev.

Or. de

Predlog spremembe 145
Spiros Danels (Spyros Danellis), Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Gozdarstvo je sestavni del razvoja 
podeželja, zato mora podpora za trajnostno 
in podnebju prijazno rabo zemljišč 
zajemati razvoj gozdnih območij in 
trajnostno upravljanje gozdov. V 
programskem obdobju 2007–2013 so se 
različne vrste podpore za gozdarske 
naložbe in upravljanje urejale z več vrstami 
ukrepov. Zaradi poenostavitve ter tudi 
zaradi omogočanja upravičencem, da 
oblikujejo in uresničijo integrirane projekte 
z večjo dodano vrednostjo, mora en ukrep 
urejati vse vrste podpore za gozdarske 
naložbe in upravljanje. Ta ukrep mora 
zajemati tudi širitev in izboljšanje gozdnih 
virov s pogozdovanjem zemljišč in 

(25) Gozdarstvo je sestavni del razvoja 
podeželja, zato mora podpora za trajnostno 
in podnebju prijazno rabo zemljišč
zajemati razvoj gozdnih območij in 
trajnostno upravljanje gozdov. V 
programskem obdobju 2007–2013 so se 
različne vrste podpore za gozdarske 
naložbe in upravljanje urejale z več vrstami 
ukrepov. Zaradi poenostavitve ter tudi 
zaradi omogočanja upravičencem, da 
oblikujejo in uresničijo integrirane projekte 
z večjo dodano vrednostjo, mora en ukrep 
urejati vse vrste podpore za gozdarske 
naložbe in upravljanje. Ta ukrep mora 
zajemati tudi širitev in izboljšanje gozdnih 
virov s pogozdovanjem zemljišč in 



AM\903101SL.doc 71/160 PE489.640v01-00

SL

vzpostavitvijo kmetijsko-gozdarskih 
sistemov, ki združujejo ekstenzivno 
kmetijstvo in gozdarske sisteme, obnovo 
gozdov, poškodovanih v požarih ali drugih 
naravnih nesrečah, ustrezne preventivne 
ukrepe, naložbe v nove gozdarske 
tehnologije ter v predelavo in trženje 
gozdarskih proizvodov z namenom 
izboljšanja gospodarske in okoljske 
učinkovitosti lastnikov gozdov ter naložbe 
neprofitnega značaja, s katerimi se 
izboljšujeta odpornost gozdnih 
ekosistemov na podnebne spremembe in 
njihova okoljska vrednost. Podpora ne sme 
izkrivljati konkurence in mora biti tržno 
nevtralna. Zato je treba določiti omejitve 
glede velikosti in pravnega statusa 
upravičencev. Preventivne ukrepe varstva 
pred požarom je treba sprejeti na območjih, 
ki jih države članice uvrščajo med območja 
s srednjo ali visoko požarno ogroženostjo.
Vsi preventivni ukrepi morajo biti del 
načrta za varstvo gozdov. V primeru 
ukrepa za obnovo potenciala 
poškodovanega gozda mora pojav naravne 
nesreče uradno potrditi javna znanstvena 
organizacija. Ukrep v gozdarstvu mora biti 
sprejet v skladu z zavezami Unije in držav 
članic na mednarodni ravni ter mora 
temeljiti na nacionalnih in podnacionalnih 
gozdnih načrtih držav članic ali 
enakovrednih instrumentih, pri katerih je 
treba upoštevati zaveze, sprejete na 
ministrski konferenci o varstvu gozdov v 
Evropi. Takšen ukrep mora prispevati k 
izvajanju gozdarske strategije Unije16. Za 
zagotovitev, da je pogozdovanje kmetijskih 
površin skladno s cilji okoljske politike, je 
Komisiji treba podeliti pooblastilo v skladu 
s členom 290 Pogodbe v zvezi z 
opredelitvijo nekaterih minimalnih 
okoljskih zahtev.

vzpostavitvijo kmetijsko-gozdarskih 
sistemov, ki združujejo ekstenzivno 
kmetijstvo in gozdarske sisteme, obnovo 
gozdov, poškodovanih v požarih ali drugih 
naravnih nesrečah, ustrezne preventivne 
ukrepe, naložbe v nove gozdarske 
tehnologije ter v predelavo in trženje
gozdarskih proizvodov z namenom 
izboljšanja gospodarske in okoljske 
učinkovitosti lastnikov gozdov in 
gozdarskih delavcev ter naložbe 
neprofitnega značaja, s katerimi se 
izboljšujeta odpornost gozdnih 
ekosistemov na podnebne spremembe in 
njihova okoljska vrednost. Podpora ne sme 
izkrivljati konkurence in mora biti tržno 
nevtralna. Zato je treba za proizvodnjo lesa
določiti omejitve glede velikosti in 
pravnega statusa upravičencev. Te omejitve 
se ne bi smele uporabljati za podporo za 
nelesne gozdarske proizvode ali gozdarske 
naložbe, pogojene z okoljskimi razlogi. 
Preventivne ukrepe varstva pred požarom 
je treba sprejeti na območjih, ki jih države 
članice uvrščajo med območja s srednjo ali 
visoko požarno ogroženostjo. Vsi 
preventivni ukrepi morajo biti del načrta za 
varstvo gozdov. V primeru ukrepa za 
obnovo potenciala poškodovanega gozda 
mora pojav naravne nesreče uradno potrditi 
javna znanstvena organizacija. Ukrep v 
gozdarstvu mora biti sprejet v skladu z 
zavezami Unije in držav članic na 
mednarodni ravni ter mora temeljiti na 
nacionalnih in podnacionalnih gozdnih 
načrtih držav članic ali enakovrednih 
instrumentih, pri katerih je treba upoštevati 
zaveze, sprejete na ministrski konferenci o 
varstvu gozdov v Evropi. Takšen ukrep 
mora prispevati k izvajanju gozdarske 
strategije Unije16. Za zagotovitev, da je 
pogozdovanje kmetijskih površin skladno s 
cilji okoljske politike, je Komisiji treba 
podeliti pooblastilo v skladu s členom 290 
Pogodbe v zvezi z opredelitvijo nekaterih 
minimalnih okoljskih zahtev.

Or. en
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Predlog spremembe 146
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Gozdarstvo je sestavni del razvoja 
podeželja, zato mora podpora za trajnostno 
in podnebju prijazno rabo zemljišč 
zajemati razvoj gozdnih območij in 
trajnostno upravljanje gozdov. V 
programskem obdobju 2007–2013 so se 
različne vrste podpore za gozdarske 
naložbe in upravljanje urejale z več vrstami 
ukrepov. Zaradi poenostavitve ter tudi 
zaradi omogočanja upravičencem, da 
oblikujejo in uresničijo integrirane projekte 
z večjo dodano vrednostjo, mora en ukrep 
urejati vse vrste podpore za gozdarske 
naložbe in upravljanje. Ta ukrep mora 
zajemati tudi širitev in izboljšanje gozdnih 
virov s pogozdovanjem zemljišč in 
vzpostavitvijo kmetijsko-gozdarskih 
sistemov, ki združujejo ekstenzivno 
kmetijstvo in gozdarske sisteme, obnovo 
gozdov, poškodovanih v požarih ali drugih
naravnih nesrečah, ustrezne preventivne 
ukrepe, naložbe v nove gozdarske 
tehnologije ter v predelavo in trženje 
gozdarskih proizvodov z namenom 
izboljšanja gospodarske in okoljske 
učinkovitosti lastnikov gozdov ter naložbe 
neprofitnega značaja, s katerimi se 
izboljšujeta odpornost gozdnih 
ekosistemov na podnebne spremembe in 
njihova okoljska vrednost. Podpora ne sme 
izkrivljati konkurence in mora biti tržno 
nevtralna. Zato je treba določiti omejitve 
glede velikosti in pravnega statusa 
upravičencev. Preventivne ukrepe varstva 
pred požarom je treba sprejeti na območjih, 
ki jih države članice uvrščajo med območja 
s srednjo ali visoko požarno ogroženostjo.
Vsi preventivni ukrepi morajo biti del 

(25) Gozdarstvo je sestavni del razvoja 
podeželja, zato mora podpora za trajnostno 
in podnebju prijazno rabo zemljišč 
zajemati razvoj gozdnih območij in 
trajnostno upravljanje gozdov. V 
programskem obdobju 2007–2013 so se 
različne vrste podpore za gozdarske 
naložbe in upravljanje urejale z več vrstami 
ukrepov. Zaradi poenostavitve ter tudi 
zaradi omogočanja upravičencem, da 
oblikujejo in uresničijo integrirane projekte 
z večjo dodano vrednostjo, mora en ukrep 
urejati vse vrste podpore za gozdarske 
naložbe in upravljanje. Ta ukrep mora 
zajemati tudi širitev in izboljšanje gozdnih 
virov s pogozdovanjem zemljišč in 
vzpostavitvijo kmetijsko-gozdarskih 
sistemov, ki združujejo ekstenzivno 
kmetijstvo in gozdarske sisteme, obnovo 
gozdov, poškodovanih v požarih ali drugih 
naravnih nesrečah, ustrezne preventivne 
ukrepe, naložbe v nove gozdarske 
tehnologije ter v predelavo in trženje 
gozdarskih proizvodov, naložbe v pripravo 
in shranjevanje gozdne biomase in 
zasaditev površin z večletnimi 
energetskimi rastlinami z namenom 
izboljšanja gospodarske, inovacijske in 
okoljske učinkovitosti lastnikov gozdov ter 
naložbe neprofitnega značaja, s katerimi se 
izboljšujeta odpornost gozdnih 
ekosistemov na podnebne spremembe in 
njihova okoljska vrednost. Podpora ne sme 
izkrivljati konkurence in mora biti tržno 
nevtralna. Zato je treba določiti omejitve 
glede velikosti in pravnega statusa 
upravičencev. Preventivne ukrepe varstva 
pred požarom je treba sprejeti na območjih, 
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načrta za varstvo gozdov. V primeru 
ukrepa za obnovo potenciala 
poškodovanega gozda mora pojav naravne 
nesreče uradno potrditi javna znanstvena 
organizacija. Ukrep v gozdarstvu mora biti 
sprejet v skladu z zavezami Unije in držav 
članic na mednarodni ravni ter mora 
temeljiti na nacionalnih in podnacionalnih 
gozdnih načrtih držav članic ali 
enakovrednih instrumentih, pri katerih je 
treba upoštevati zaveze, sprejete na 
ministrski konferenci o varstvu gozdov v 
Evropi. Takšen ukrep mora prispevati k 
izvajanju gozdarske strategije Unije. Za 
zagotovitev, da je pogozdovanje kmetijskih 
površin skladno s cilji okoljske politike, je 
Komisiji treba podeliti pooblastilo v skladu 
s členom 290 Pogodbe v zvezi z 
opredelitvijo nekaterih minimalnih 
okoljskih zahtev.

ki jih države članice uvrščajo med območja 
s srednjo ali visoko požarno ogroženostjo.
Vsi preventivni ukrepi morajo biti del 
načrta za varstvo gozdov. V primeru 
ukrepa za obnovo potenciala 
poškodovanega gozda mora pojav naravne 
nesreče uradno potrditi javna znanstvena 
organizacija. Ukrep v gozdarstvu mora biti 
sprejet v skladu z zavezami Unije in držav 
članic na mednarodni ravni ter mora 
temeljiti na nacionalnih in podnacionalnih 
gozdnih načrtih držav članic ali 
enakovrednih instrumentih, pri katerih je 
treba upoštevati zaveze, sprejete na 
ministrski konferenci o varstvu gozdov v 
Evropi. Takšen ukrep mora prispevati k 
izvajanju gozdarske strategije Unije. Za 
zagotovitev, da je pogozdovanje kmetijskih 
površin skladno s cilji okoljske politike, je 
Komisiji treba podeliti pooblastilo v skladu 
s členom 290 Pogodbe v zvezi z 
opredelitvijo nekaterih minimalnih 
okoljskih zahtev.

Or. de

Predlog spremembe 147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Skupine proizvajalcev pomagajo 
kmetom, da skupaj obvladujejo izzive v 
zvezi s trženjem njihovih proizvodov, in 
sicer tudi na lokalnih trgih, zaradi vedno 
večje konkurence in konsolidacije 
prodajnih trgov. Zato je treba spodbujati 
ustanavljanje skupin proizvajalcev. Za 
zagotovitev najboljše uporabe omejenih 
finančnih sredstev bi morale podporo 
prejemati le skupine proizvajalcev, ki se
štejejo za MSP. Za zagotovitev 
sposobnosti preživetja skupine 

(27) Skupine proizvajalcev pomagajo 
kmetom, da skupaj obvladujejo izzive v 
zvezi s trženjem njihovih proizvodov, in 
sicer tudi na lokalnih trgih, zaradi vedno 
večje konkurence in konsolidacije 
prodajnih trgov. Zato je treba spodbujati 
ustanavljanje skupin proizvajalcev, 
združenj takih skupin, medpanožnih 
organizacij, upravljavskih zadrug in 
drugih vrst povezav. Da bi spodbudili 
koncentracijo ponudbe, bi bilo treba poleg 
tistih oblik podpore, ki se zagotavljajo za 
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proizvajalcev je predložitev poslovnega 
načrta pogoj, da lahko države članice 
priznajo skupino proizvajalcev. Da se 
prepreči zagotavljanje pomoči za tekoče 
poslovanje in ohrani spodbujevalna vloga 
podpore, se ta lahko izplačuje največ pet 
let.

ustanovitev navedenih teles, organizirati 
tudi dodatne oblike podpore. Za 
zagotovitev sposobnosti preživetja skupine 
proizvajalcev ali drugih, zgoraj navedenih 
vrst teles, je predložitev poslovnega načrta
ali akcijskega programa pogoj, da lahko 
države članice priznajo takšna telesa. Da 
se prepreči zagotavljanje pomoči za tekoče 
poslovanje in ohrani spodbujevalna vloga 
podpore, se ta lahko izplačuje največ pet 
let.

Or. es

Predlog spremembe 148
Alyn Smith
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Skupine proizvajalcev pomagajo 
kmetom, da skupaj obvladujejo izzive v 
zvezi s trženjem njihovih proizvodov, in 
sicer tudi na lokalnih trgih, zaradi vedno 
večje konkurence in konsolidacije 
prodajnih trgov. Zato je treba spodbujati 
ustanavljanje skupin proizvajalcev. Za 
zagotovitev najboljše uporabe omejenih 
finančnih sredstev bi morale podporo 
prejemati le skupine proizvajalcev, ki se 
štejejo za MSP. Za zagotovitev sposobnosti 
preživetja skupine proizvajalcev je 
predložitev poslovnega načrta pogoj, da 
lahko države članice priznajo skupino 
proizvajalcev. Da se prepreči zagotavljanje 
pomoči za tekoče poslovanje in ohrani 
spodbujevalna vloga podpore, se ta lahko 
izplačuje največ pet let.

(27) Skupine proizvajalcev pomagajo 
kmetom, da skupaj obvladujejo izzive v 
zvezi s trženjem njihovih proizvodov, in 
sicer tudi na lokalnih trgih, zaradi vedno 
večje konkurence in konsolidacije 
prodajnih trgov. Zato je treba spodbujati 
ustanavljanje skupin proizvajalcev z 
namenom, da se kmetom pomaga pri 
izboljševanju njihove pogajalske moči v 
verigi preskrbe s hrano. Za zagotovitev 
najboljše uporabe omejenih finančnih 
sredstev bi morale podporo prejemati le 
skupine proizvajalcev, ki se štejejo za 
MSP. Za zagotovitev sposobnosti 
preživetja skupine proizvajalcev je 
predložitev poslovnega načrta pogoj, da 
lahko države članice priznajo skupino 
proizvajalcev. Da se prepreči zagotavljanje 
pomoči za tekoče poslovanje in ohrani 
spodbujevalna vloga podpore, se ta lahko 
izplačuje največ pet let.

Or. en
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Predlog spremembe 149
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Skupine proizvajalcev pomagajo 
kmetom, da skupaj obvladujejo izzive v 
zvezi s trženjem njihovih proizvodov, in 
sicer tudi na lokalnih trgih, zaradi vedno 
večje konkurence in konsolidacije 
prodajnih trgov. Zato je treba spodbujati 
ustanavljanje skupin proizvajalcev. Za 
zagotovitev najboljše uporabe omejenih 
finančnih sredstev bi morale podporo 
prejemati le skupine proizvajalcev, ki se 
štejejo za MSP. Za zagotovitev sposobnosti 
preživetja skupine proizvajalcev je 
predložitev poslovnega načrta pogoj, da 
lahko države članice priznajo skupino
proizvajalcev. Da se prepreči zagotavljanje 
pomoči za tekoče poslovanje in ohrani 
spodbujevalna vloga podpore, se ta lahko 
izplačuje največ pet let.

(27) Skupine proizvajalcev pomagajo 
kmetom, da skupaj obvladujejo izzive v 
zvezi s trženjem njihovih proizvodov, in 
sicer tudi na lokalnih trgih, zaradi vedno 
večje konkurence in konsolidacije 
prodajnih trgov. Zato je treba spodbujati 
ustanavljanje in preoblikovanje
organizacij proizvajalcev z združitvami, 
povečevanjem članstva ali diferenciacijo.
Za zagotovitev najboljše uporabe omejenih 
finančnih sredstev bi morale podporo 
prejemati le organizacije proizvajalcev, ki 
se štejejo za MSP. Za zagotovitev 
sposobnosti preživetja organizacij
proizvajalcev je predložitev poslovnega 
načrta pogoj, da lahko države članice 
priznajo organizacijo proizvajalcev. Da se 
prepreči zagotavljanje pomoči za tekoče 
poslovanje in ohrani spodbujevalna vloga 
podpore, se ta lahko izplačuje največ pet 
let.

Or. pt

Predlog spremembe 150
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Skupine proizvajalcev pomagajo 
kmetom, da skupaj obvladujejo izzive v 
zvezi s trženjem njihovih proizvodov, in 
sicer tudi na lokalnih trgih, zaradi vedno 
večje konkurence in konsolidacije 

(27) Organizacije proizvajalcev pomagajo 
kmetom, da skupaj obvladujejo izzive v 
zvezi s trženjem njihovih proizvodov, in 
sicer tudi na lokalnih trgih, zaradi vedno 
večje konkurence in konsolidacije 
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prodajnih trgov. Zato je treba spodbujati 
ustanavljanje skupin proizvajalcev. Za 
zagotovitev najboljše uporabe omejenih 
finančnih sredstev bi morale podporo 
prejemati le skupine proizvajalcev, ki se 
štejejo za MSP. Za zagotovitev sposobnosti 
preživetja skupine proizvajalcev je 
predložitev poslovnega načrta pogoj, da 
lahko države članice priznajo skupino
proizvajalcev. Da se prepreči zagotavljanje 
pomoči za tekoče poslovanje in ohrani 
spodbujevalna vloga podpore, se ta lahko 
izplačuje največ pet let.

prodajnih trgov. Zato je treba spodbujati 
ustanavljanje ali širitev organizacij
proizvajalcev. Za zagotovitev najboljše 
uporabe omejenih finančnih sredstev bi 
morale podporo prejemati le organizacije
proizvajalcev, ki se štejejo za MSP. Za 
zagotovitev sposobnosti preživetja
organizacije proizvajalcev je predložitev 
poslovnega načrta pogoj, da lahko države 
članice priznajo organizacijo
proizvajalcev. Da se prepreči zagotavljanje 
pomoči za tekoče poslovanje in ohrani 
spodbujevalna vloga podpore, se ta lahko 
izplačuje največ pet let.

Or. en

Predlog spremembe 151
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-
podnebna plačila morajo še naprej imeti 
pomembno vlogo pri podpiranju 
trajnostnega razvoja podeželskih območij 
in pri odzivanju na večje povpraševanje 
družbe po okoljskih storitvah. Kmete in 
druge upravljavce zemljišč morajo še 
naprej spodbujati, da koristijo družbi kot 
celoti z uvedbo ali nadaljnjo uporabo 
kmetijskih praks, ki prispevajo k blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju tem 
spremembam ter so združljive z varstvom 
in izboljšanjem okolja, krajine in njenih 
značilnosti, naravnih virov, tal in genske 
raznovrstnosti. V tem smislu je treba 
nameniti posebno pozornost ohranjanju 
genskih virov v kmetijstvu in dodatnim 
potrebam kmetijskih ekosistemov z visoko 
naravno vrednostjo. Plačila morajo 
prispevati h kritju dodatnih stroškov in 

(28) Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-
podnebna plačila morajo še naprej imeti 
pomembno vlogo pri podpiranju 
trajnostnega razvoja podeželskih območij 
in pri odzivanju na večje povpraševanje 
družbe po okoljskih storitvah. Njihova 
prednostna naloga bi morala biti, da
kmete spodbujajo, da koristijo družbi kot 
celoti z uvedbo ali nadaljnjo uporabo 
kmetijskih praks, ki prispevajo k blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju tem 
spremembam ter so združljive z varstvom 
in izboljšanjem okolja, krajine in njenih 
značilnosti, naravnih virov, tal in genske 
raznovrstnosti. V tem smislu je treba 
nameniti posebno pozornost ohranjanju 
genskih virov v kmetijstvu in dodatnim 
potrebam kmetijskih ekosistemov z visoko 
naravno vrednostjo. Plačila morajo 
prispevati h kritju dodatnih stroškov in 
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izpada dohodka, ki nastanejo zaradi 
prevzetih obveznosti, pri čemer morajo 
zajemati le obveznosti, ki presegajo 
ustrezne obvezne standarde in zahteve, v 
skladu z načelom „onesnaževalec plača“.
S sinergijo, ki nastane na podlagi 
obveznosti, ki jo skupaj sprejme skupina 
kmetov, se okoljska in podnebna korist 
pogosto poveča. Vendar s skupnim 
ukrepanjem nastanejo dodatni transakcijski 
stroški, ki morajo biti ustrezno povrnjeni.
Da se kmetom in drugim upravljavcem 
zemljišč omogoči pravilno izvajanje 
obveznosti, ki so jih sprejeli, si morajo 
države članice prizadevati, da jim 
zagotovijo potrebne spretnosti in znanja.
Države članice morajo ohraniti raven 
prizadevanj iz programskega obdobja 
2007–2013 in morajo prek kmetijsko-
okoljsko-podnebnih ukrepov, ukrepov 
ekološkega kmetijstva in plačil območjem, 
ki se soočajo z naravnimi ali drugimi 
posebnimi omejitvami, najmanj 25%
skupnega prispevka iz EKSRP nameniti za 
vsak program razvoja podeželja za 
ublažitev posledic podnebnih sprememb in 
prilagoditev nanje ter za upravljanje 
zemljišč.

izpada dohodka, ki nastanejo zaradi 
prevzetih obveznosti. Rezultati priznanih 
kmetijsko-okoljskih ukrepov bi se morali 
upoštevati pri izpolnjevanju obveznosti 
glede ekologizacije v okviru sheme 
neposrednih plačil. S sinergijo, ki nastane 
na podlagi obveznosti, ki jo skupaj sprejme 
skupina kmetov, se okoljska in podnebna 
korist pogosto poveča. Vendar s skupnim 
ukrepanjem nastanejo dodatni transakcijski 
stroški, ki morajo biti ustrezno povrnjeni.
Da se kmetom omogoči pravilno izvajanje 
obveznosti, ki so jih sprejeli, si morajo 
države članice prizadevati, da jim 
zagotovijo potrebne spretnosti in znanja.
Države članice morajo ohraniti raven 
prizadevanj iz programskega obdobja 
2007–2013, od njih pa se mora zahtevati, 
da prek kmetijsko-okoljsko-podnebnih 
ukrepov, ukrepov ekološkega kmetijstva in 
plačil območjem, ki se soočajo z naravnimi 
ali drugimi posebnimi omejitvami, najmanj 
25 % skupnega prispevka iz EKSRP za 
vsak program razvoja podeželja namenijo
za ublažitev posledic podnebnih sprememb 
in prilagoditev nanje ter za upravljanje 
zemljišč. Do tega ukrepa bi morali biti 
prednostno upravičeni upravljavci kmetij. 

Or. de

Predlog spremembe 152
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-
podnebna plačila morajo še naprej imeti 
pomembno vlogo pri podpiranju 
trajnostnega razvoja podeželskih območij 
in pri odzivanju na večje povpraševanje 
družbe po okoljskih storitvah. Kmete in 
druge upravljavce zemljišč morajo še 

(28) Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-
podnebna plačila morajo še naprej imeti 
pomembno vlogo pri podpiranju 
trajnostnega razvoja podeželskih območij 
in pri odzivanju na večje povpraševanje 
družbe po okoljskih storitvah. Kmete in 
druge upravljavce zemljišč morajo še 
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naprej spodbujati, da koristijo družbi kot 
celoti z uvedbo ali nadaljnjo uporabo 
kmetijskih praks, ki prispevajo k blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju tem 
spremembam ter so združljive z varstvom 
in izboljšanjem okolja, krajine in njenih 
značilnosti, naravnih virov, tal in genske 
raznovrstnosti. V tem smislu je treba 
nameniti posebno pozornost ohranjanju 
genskih virov v kmetijstvu in dodatnim 
potrebam kmetijskih ekosistemov z visoko 
naravno vrednostjo. Plačila morajo 
prispevati h kritju dodatnih stroškov in 
izpada dohodka, ki nastanejo zaradi 
prevzetih obveznosti, pri čemer morajo 
zajemati le obveznosti, ki presegajo 
ustrezne obvezne standarde in zahteve, v 
skladu z načelom „onesnaževalec plača“. S 
sinergijo, ki nastane na podlagi obveznosti, 
ki jo skupaj sprejme skupina kmetov, se 
okoljska in podnebna korist pogosto 
poveča. Vendar s skupnim ukrepanjem 
nastanejo dodatni transakcijski stroški, ki 
morajo biti ustrezno povrnjeni. Da se 
kmetom in drugim upravljavcem zemljišč 
omogoči pravilno izvajanje obveznosti, ki 
so jih sprejeli, si morajo države članice 
prizadevati, da jim zagotovijo potrebne 
spretnosti in znanja. Države članice 
morajo ohraniti raven prizadevanj iz 
programskega obdobja 2007–2013 in 
morajo prek kmetijsko-okoljsko-
podnebnih ukrepov, ukrepov ekološkega 
kmetijstva in plačil območjem, ki se 
soočajo z naravnimi ali drugimi 
posebnimi omejitvami, najmanj 25% 
skupnega prispevka iz EKSRP nameniti 
za vsak program razvoja podeželja za 
ublažitev posledic podnebnih sprememb in 
prilagoditev nanje ter za upravljanje 
zemljišč.

naprej spodbujati, da koristijo družbi kot 
celoti z uvedbo ali nadaljnjo uporabo 
kmetijskih praks, ki prispevajo k blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju tem 
spremembam ter so združljive z varstvom 
in izboljšanjem okolja, krajine in njenih 
značilnosti, naravnih virov, tal in genske 
raznovrstnosti. V tem smislu je treba 
nameniti posebno pozornost ohranjanju 
genskih virov v kmetijstvu in dodatnim 
potrebam kmetijskih ekosistemov z visoko 
naravno vrednostjo. Plačila morajo 
prispevati h kritju dodatnih stroškov in 
izpada dohodka, ki nastanejo zaradi 
prevzetih obveznosti, pri čemer morajo 
zajemati le obveznosti, ki presegajo 
ustrezne obvezne standarde in zahteve, v 
skladu z načelom „onesnaževalec plača“. S 
sinergijo, ki nastane na podlagi obveznosti, 
ki jo skupaj sprejme skupina kmetov, se 
okoljska in podnebna korist pogosto 
poveča. Vendar s skupnim ukrepanjem 
nastanejo dodatni transakcijski stroški, ki 
morajo biti ustrezno povrnjeni. Da se 
kmetom in drugim upravljavcem zemljišč 
omogoči pravilno izvajanje obveznosti, ki 
so jih sprejeli, si morajo države članice 
prizadevati, da jim zagotovijo potrebne 
spretnosti in znanja.

Or. es

Obrazložitev

Za take ukrepe se ne bi smel določiti najnižji odstotek sredstev EKSRP za vse države članice 
ali regije EU, zlasti ne tako visok odstotek. To bi namreč lahko oviralo prizadevanja za 
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obravnavo zelo različnih razmer in omejilo pozornost, posvečeno drugim prednostnim 
nalogam glede razvoja podeželja. To je še toliko bolj potrebno glede na dejstvo, da je prvi 
steber uvedel nove okoljske obveznosti, povezane z neposrednimi plačili. 

Predlog spremembe 153
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-
podnebna plačila morajo še naprej imeti 
pomembno vlogo pri podpiranju 
trajnostnega razvoja podeželskih območij 
in pri odzivanju na večje povpraševanje 
družbe po okoljskih storitvah. Kmete in 
druge upravljavce zemljišč morajo še 
naprej spodbujati, da koristijo družbi kot 
celoti z uvedbo ali nadaljnjo uporabo 
kmetijskih praks, ki prispevajo k blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju tem 
spremembam ter so združljive z varstvom 
in izboljšanjem okolja, krajine in njenih 
značilnosti, naravnih virov, tal in genske 
raznovrstnosti. V tem smislu je treba 
nameniti posebno pozornost ohranjanju 
genskih virov v kmetijstvu in dodatnim 
potrebam kmetijskih ekosistemov z visoko 
naravno vrednostjo. Plačila morajo 
prispevati h kritju dodatnih stroškov in 
izpada dohodka, ki nastanejo zaradi 
prevzetih obveznosti, pri čemer morajo 
zajemati le obveznosti, ki presegajo 
ustrezne obvezne standarde in zahteve, v 
skladu z načelom „onesnaževalec plača“. S 
sinergijo, ki nastane na podlagi obveznosti, 
ki jo skupaj sprejme skupina kmetov, se 
okoljska in podnebna korist pogosto 
poveča. Vendar s skupnim ukrepanjem 
nastanejo dodatni transakcijski stroški, ki 
morajo biti ustrezno povrnjeni. Da se 
kmetom in drugim upravljavcem zemljišč 

(28) Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-
podnebna plačila morajo še naprej imeti 
pomembno vlogo pri podpiranju 
trajnostnega razvoja podeželskih območij 
in pri odzivanju na večje povpraševanje 
družbe po okoljskih storitvah. Kmete in 
druge upravljavce zemljišč morajo še 
naprej spodbujati, da koristijo družbi kot 
celoti z uvedbo ali nadaljnjo uporabo 
kmetijskih praks, ki prispevajo k blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju tem 
spremembam ter so združljive z varstvom 
in izboljšanjem okolja, krajine in njenih 
značilnosti, naravnih virov, tal in genske 
raznovrstnosti. V tem smislu je treba 
nameniti posebno pozornost ohranjanju 
genskih virov v kmetijstvu in dodatnim 
potrebam kmetijskih ekosistemov z visoko 
naravno vrednostjo. Plačila morajo 
prispevati h kritju dodatnih stroškov in 
izpada dohodka, ki nastanejo zaradi 
prevzetih obveznosti, pri čemer morajo 
zajemati le obveznosti, ki presegajo 
ustrezne obvezne standarde in zahteve, v 
skladu z načelom „onesnaževalec plača“. S 
sinergijo, ki nastane na podlagi obveznosti, 
ki jo skupaj sprejme skupina kmetov, se 
okoljska in podnebna korist pogosto 
poveča. Vendar s skupnim ukrepanjem 
nastanejo dodatni transakcijski stroški, ki 
morajo biti ustrezno povrnjeni. Da se 
kmetom in drugim upravljavcem zemljišč 
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omogoči pravilno izvajanje obveznosti, ki 
so jih sprejeli, si morajo države članice 
prizadevati, da jim zagotovijo potrebne 
spretnosti in znanja. Države članice morajo 
ohraniti raven prizadevanj iz programskega 
obdobja 2007–2013 in morajo prek 
kmetijsko-okoljsko-podnebnih ukrepov, 
ukrepov ekološkega kmetijstva in plačil 
območjem, ki se soočajo z naravnimi ali 
drugimi posebnimi omejitvami, najmanj 
25% skupnega prispevka iz EKSRP 
nameniti za vsak program razvoja 
podeželja za ublažitev posledic podnebnih 
sprememb in prilagoditev nanje ter za 
upravljanje zemljišč.

omogoči pravilno izvajanje obveznosti, ki 
so jih sprejeli, si morajo države članice 
prizadevati, da jim zagotovijo potrebne 
spretnosti in znanja. Države članice morajo 
ohraniti raven prizadevanj iz programskega 
obdobja 2007–2013.

Or. it

Predlog spremembe 154
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-
podnebna plačila morajo še naprej imeti 
pomembno vlogo pri podpiranju 
trajnostnega razvoja podeželskih območij 
in pri odzivanju na večje povpraševanje 
družbe po okoljskih storitvah. Kmete in 
druge upravljavce zemljišč morajo še 
naprej spodbujati, da koristijo družbi kot 
celoti z uvedbo ali nadaljnjo uporabo 
kmetijskih praks, ki prispevajo k blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju tem 
spremembam ter so združljive z varstvom 
in izboljšanjem okolja, krajine in njenih 
značilnosti, naravnih virov, tal in genske 
raznovrstnosti. V tem smislu je treba 
nameniti posebno pozornost ohranjanju 
genskih virov v kmetijstvu in dodatnim 
potrebam kmetijskih ekosistemov z visoko 
naravno vrednostjo. Plačila morajo 
prispevati h kritju dodatnih stroškov in 

(28) Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-
podnebna plačila morajo še naprej imeti 
pomembno vlogo pri podpiranju 
trajnostnega razvoja podeželskih območij 
in pri odzivanju na večje povpraševanje 
družbe po okoljskih storitvah. Kmete in 
druge upravljavce zemljišč morajo še 
naprej spodbujati, da koristijo družbi kot 
celoti z uvedbo ali nadaljnjo uporabo 
kmetijskih praks, ki prispevajo k blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju tem 
spremembam ter so združljive z varstvom 
in izboljšanjem okolja, krajine in njenih 
značilnosti, naravnih virov, tal in genske 
raznovrstnosti. V tem smislu je treba 
nameniti posebno pozornost ohranjanju 
genskih virov v kmetijstvu in dodatnim 
potrebam kmetijskih ekosistemov z visoko 
naravno vrednostjo. Plačila morajo 
prispevati h kritju dodatnih stroškov in
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izpada dohodka, ki nastanejo zaradi 
prevzetih obveznosti, pri čemer morajo 
zajemati le obveznosti, ki presegajo 
ustrezne obvezne standarde in zahteve, v 
skladu z načelom „onesnaževalec plača“. S 
sinergijo, ki nastane na podlagi obveznosti, 
ki jo skupaj sprejme skupina kmetov, se 
okoljska in podnebna korist pogosto 
poveča. Vendar s skupnim ukrepanjem 
nastanejo dodatni transakcijski stroški, ki 
morajo biti ustrezno povrnjeni. Da se 
kmetom in drugim upravljavcem zemljišč 
omogoči pravilno izvajanje obveznosti, ki 
so jih sprejeli, si morajo države članice 
prizadevati, da jim zagotovijo potrebne 
spretnosti in znanja. Države članice morajo 
ohraniti raven prizadevanj iz 
programskega obdobja 2007–2013 in 
morajo prek kmetijsko-okoljsko-
podnebnih ukrepov, ukrepov ekološkega 
kmetijstva in plačil območjem, ki se 
soočajo z naravnimi ali drugimi posebnimi 
omejitvami, najmanj 25% skupnega 
prispevka iz EKSRP nameniti za vsak 
program razvoja podeželja za ublažitev 
posledic podnebnih sprememb in 
prilagoditev nanje ter za upravljanje 
zemljišč.

izpada dohodka, ki nastanejo zaradi 
prevzetih obveznosti, pri čemer morajo 
zajemati le obveznosti, ki presegajo 
ustrezne obvezne standarde in zahteve, v 
skladu z načelom „onesnaževalec plača“. S 
sinergijo, ki nastane na podlagi obveznosti, 
ki jo skupaj sprejme skupina kmetov, se 
okoljska in podnebna korist pogosto 
poveča. Vendar s skupnim ukrepanjem 
nastanejo dodatni transakcijski stroški, ki 
morajo biti ustrezno povrnjeni. Da se 
kmetom in drugim upravljavcem zemljišč 
omogoči pravilno izvajanje obveznosti, ki 
so jih sprejeli, si morajo države članice 
prizadevati, da jim zagotovijo potrebne 
spretnosti in znanja. Države članice morajo 
ohraniti „zelene“ zahteve, in sicer prek 
ukrepov, povezanih z ukrepi na področju 
gozdarstva, plačil v okviru območij 
Natura 2000 in na podlagi okvirne 
direktive o vodah ter plačil območjem, ki 
se soočajo z naravnimi ali drugimi 
posebnimi omejitvami.

Or. en

Predlog spremembe 155
Juozas Imbrasas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-
podnebna plačila morajo še naprej imeti 
pomembno vlogo pri podpiranju 
trajnostnega razvoja podeželskih območij 
in pri odzivanju na večje povpraševanje 
družbe po okoljskih storitvah. Kmete in 
druge upravljavce zemljišč morajo še 

(28) Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-
podnebna plačila morajo še naprej imeti 
pomembno vlogo pri podpiranju 
trajnostnega razvoja podeželskih območij 
in pri odzivanju na večje povpraševanje 
družbe po okoljskih storitvah. Kmete in 
druge upravljavce zemljišč morajo še 
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naprej spodbujati, da koristijo družbi kot 
celoti z uvedbo ali nadaljnjo uporabo 
kmetijskih praks, ki prispevajo k blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju tem 
spremembam ter so združljive z varstvom 
in izboljšanjem okolja, krajine in njenih 
značilnosti, naravnih virov, tal in genske 
raznovrstnosti. V tem smislu je treba 
nameniti posebno pozornost ohranjanju 
genskih virov v kmetijstvu in dodatnim 
potrebam kmetijskih ekosistemov z visoko 
naravno vrednostjo. Plačila morajo 
prispevati h kritju dodatnih stroškov in 
izpada dohodka, ki nastanejo zaradi 
prevzetih obveznosti, pri čemer morajo 
zajemati le obveznosti, ki presegajo 
ustrezne obvezne standarde in zahteve, v 
skladu z načelom „onesnaževalec plača“. S 
sinergijo, ki nastane na podlagi obveznosti, 
ki jo skupaj sprejme skupina kmetov, se 
okoljska in podnebna korist pogosto 
poveča. Vendar s skupnim ukrepanjem 
nastanejo dodatni transakcijski stroški, ki 
morajo biti ustrezno povrnjeni. Da se 
kmetom in drugim upravljavcem zemljišč 
omogoči pravilno izvajanje obveznosti, ki 
so jih sprejeli, si morajo države članice 
prizadevati, da jim zagotovijo potrebne 
spretnosti in znanja. Države članice 
morajo ohraniti raven prizadevanj iz 
programskega obdobja 2007–2013 in 
morajo prek kmetijsko-okoljsko-
podnebnih ukrepov, ukrepov ekološkega 
kmetijstva in plačil območjem, ki se 
soočajo z naravnimi ali drugimi posebnimi 
omejitvami, najmanj 25% skupnega 
prispevka iz EKSRP nameniti za vsak 
program razvoja podeželja za ublažitev 
posledic podnebnih sprememb in 
prilagoditev nanje ter za upravljanje 
zemljišč.

naprej spodbujati, da koristijo družbi kot 
celoti z uvedbo ali nadaljnjo uporabo 
kmetijskih praks, ki prispevajo k blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju tem 
spremembam ter so združljive z varstvom 
in izboljšanjem okolja, krajine in njenih 
značilnosti, naravnih virov, tal in genske 
raznovrstnosti. V tem smislu je treba 
nameniti posebno pozornost ohranjanju 
genskih virov v kmetijstvu in dodatnim 
potrebam kmetijskih ekosistemov z visoko 
naravno vrednostjo. Plačila morajo 
prispevati h kritju dodatnih stroškov in 
izpada dohodka, ki nastanejo zaradi 
prevzetih obveznosti, pri čemer morajo 
zajemati le obveznosti, ki presegajo 
ustrezne obvezne standarde in zahteve, v 
skladu z načelom „onesnaževalec plača“. S 
sinergijo, ki nastane na podlagi obveznosti, 
ki jo skupaj sprejme skupina kmetov, se 
okoljska in podnebna korist pogosto 
poveča. Vendar s skupnim ukrepanjem 
nastanejo dodatni transakcijski stroški, ki 
morajo biti ustrezno povrnjeni. Da se 
kmetom in drugim upravljavcem zemljišč 
omogoči pravilno izvajanje obveznosti, ki 
so jih sprejeli, si morajo države članice 
prizadevati, da jim zagotovijo potrebne 
spretnosti in znanja. Država članica je 
pristojna za določitev dela skupnega 
prispevka iz EKSRP za vsak program 
razvoja podeželja, ki je prek kmetijsko-
okoljsko-podnebnih ukrepov, ukrepov 
ekološkega kmetijstva in plačil območjem 
z naravnimi ali drugimi posebnimi 
omejitvami namenjen za ublažitev 
posledic podnebnih sprememb in 
prilagoditev nanje ter za upravljanje 
zemljišč.

Or. lt

Predlog spremembe 156
Maria do Céu Patrão Neves
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-
podnebna plačila morajo še naprej imeti 
pomembno vlogo pri podpiranju 
trajnostnega razvoja podeželskih območij 
in pri odzivanju na večje povpraševanje 
družbe po okoljskih storitvah. Kmete in 
druge upravljavce zemljišč morajo še 
naprej spodbujati, da koristijo družbi kot 
celoti z uvedbo ali nadaljnjo uporabo 
kmetijskih praks, ki prispevajo k blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju tem 
spremembam ter so združljive z varstvom 
in izboljšanjem okolja, krajine in njenih 
značilnosti, naravnih virov, tal in genske 
raznovrstnosti. V tem smislu je treba 
nameniti posebno pozornost ohranjanju 
genskih virov v kmetijstvu in dodatnim 
potrebam kmetijskih ekosistemov z visoko 
naravno vrednostjo. Plačila morajo 
prispevati h kritju dodatnih stroškov in 
izpada dohodka, ki nastanejo zaradi 
prevzetih obveznosti, pri čemer morajo 
zajemati le obveznosti, ki presegajo 
ustrezne obvezne standarde in zahteve, v 
skladu z načelom „onesnaževalec plača“. S 
sinergijo, ki nastane na podlagi obveznosti, 
ki jo skupaj sprejme skupina kmetov, se 
okoljska in podnebna korist pogosto 
poveča. Vendar s skupnim ukrepanjem 
nastanejo dodatni transakcijski stroški, ki 
morajo biti ustrezno povrnjeni. Da se 
kmetom in drugim upravljavcem zemljišč 
omogoči pravilno izvajanje obveznosti, ki 
so jih sprejeli, si morajo države članice 
prizadevati, da jim zagotovijo potrebne 
spretnosti in znanja. Države članice morajo 
ohraniti raven prizadevanj iz programskega 
obdobja 2007–2013 in morajo prek 
kmetijsko-okoljsko-podnebnih ukrepov, 
ukrepov ekološkega kmetijstva in plačil 
območjem, ki se soočajo z naravnimi ali 
drugimi posebnimi omejitvami, najmanj

(28) Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-
podnebna plačila morajo še naprej imeti 
pomembno vlogo pri podpiranju 
trajnostnega razvoja podeželskih območij 
in pri odzivanju na večje povpraševanje 
družbe po okoljskih storitvah. Kmete in 
druge upravljavce zemljišč morajo še 
naprej spodbujati, da koristijo družbi kot 
celoti z uvedbo ali nadaljnjo uporabo 
kmetijskih praks, ki prispevajo k blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju tem 
spremembam ter so združljive z varstvom 
in izboljšanjem okolja, krajine in njenih 
značilnosti, naravnih virov, tal in genske 
raznovrstnosti. V tem smislu je treba 
nameniti posebno pozornost ohranjanju 
genskih virov v kmetijstvu in dodatnim 
potrebam kmetijskih ekosistemov z visoko 
naravno vrednostjo. Plačila morajo 
prispevati h kritju dodatnih stroškov in 
izpada dohodka, ki nastanejo zaradi 
prevzetih obveznosti, pri čemer morajo 
zajemati le obveznosti, ki presegajo 
ustrezne obvezne standarde in zahteve, v 
skladu z načelom „onesnaževalec plača“. S 
sinergijo, ki nastane na podlagi obveznosti, 
ki jo skupaj sprejme skupina kmetov, se 
okoljska in podnebna korist pogosto 
poveča. Vendar s skupnim ukrepanjem 
nastanejo dodatni transakcijski stroški, ki 
morajo biti ustrezno povrnjeni. Da se 
kmetom in drugim upravljavcem zemljišč 
omogoči pravilno izvajanje obveznosti, ki 
so jih sprejeli, si morajo države članice 
prizadevati, da jim zagotovijo potrebne 
spretnosti in znanja. Države članice morajo 
ohraniti raven prizadevanj iz programskega 
obdobja 2007–2013 in morajo prek 
kmetijsko-okoljsko-podnebnih ukrepov, 
ukrepov ekološkega kmetijstva, plačil v 
okviru območij Natura 2000 in na podlagi 
okvirne direktive o vodah, plačil 
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25% skupnega prispevka iz EKSRP
nameniti za vsak program razvoja 
podeželja za ublažitev posledic podnebnih 
sprememb in prilagoditev nanje ter za 
upravljanje zemljišč.

območjem, ki se soočajo z naravnimi ali 
drugimi posebnimi omejitvami, in 
ukrepov, povezanih s proizvodnimi 
praksami in sistemi, za katere je mogoče 
na podlagi dokazov, ki jih predložijo 
države članice, pokazati, da prispevajo k 
ublažitvi posledic podnebnih sprememb in 
prilagoditvi nanje, nameniti okvirno
najmanj 25 % skupnega prispevka iz 
EKSRP za vsak program razvoja podeželja 
za ublažitev posledic podnebnih sprememb 
in prilagoditev nanje ter za upravljanje 
zemljišč.

Or. pt

Predlog spremembe 157
Alyn Smith
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-
podnebna plačila morajo še naprej imeti 
pomembno vlogo pri podpiranju
trajnostnega razvoja podeželskih območij
in pri odzivanju na večje povpraševanje 
družbe po okoljskih storitvah. Kmete in 
druge upravljavce zemljišč morajo še 
naprej spodbujati, da koristijo družbi kot 
celoti z uvedbo ali nadaljnjo uporabo 
kmetijskih praks, ki prispevajo k blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju tem 
spremembam ter so združljive z varstvom 
in izboljšanjem okolja, krajine in njenih 
značilnosti, naravnih virov, tal in genske 
raznovrstnosti. V tem smislu je treba 
nameniti posebno pozornost ohranjanju
genskih virov v kmetijstvu in dodatnim 
potrebam kmetijskih ekosistemov z visoko 
naravno vrednostjo. Plačila morajo 
prispevati h kritju dodatnih stroškov in 
izpada dohodka, ki nastanejo zaradi 

(28) Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-
podnebna plačila bi morala imeti 
pomembno vlogo pri spodbujanju prehoda 
kmetijstva na napredne sisteme
trajnostnega kmetovanja in pri celostnem
odzivanju na kmetijsko-okoljske izzive, na 
primer z upravljanjem voda, biotsko 
raznovrstnostjo, ponovno uporabo hranil 
in ohranjanjem ekosistemov. Kmete in 
druge upravljavce zemljišč morajo še 
naprej spodbujati, da koristijo družbi kot 
celoti z uvedbo ali nadaljnjo uporabo 
kmetijskih praks, ki prispevajo k blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju tem 
spremembam ter so združljive z varstvom 
in izboljšanjem okolja, krajine in njenih 
značilnosti, naravnih virov, tal in genske 
raznovrstnosti. V tem smislu je treba 
nameniti posebno pozornost ohranjanju, 
trajnostni rabi in razvoju genske 
raznovrstnosti v kmetijstvu in dodatnim 
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prevzetih obveznosti, pri čemer morajo 
zajemati le obveznosti, ki presegajo 
ustrezne obvezne standarde in zahteve, v 
skladu z načelom „onesnaževalec plača“.
S sinergijo, ki nastane na podlagi 
obveznosti, ki jo skupaj sprejme skupina 
kmetov, se okoljska in podnebna korist 
pogosto poveča. Vendar s skupnim 
ukrepanjem nastanejo dodatni transakcijski 
stroški, ki morajo biti ustrezno povrnjeni.
Da se kmetom in drugim upravljavcem 
zemljišč omogoči pravilno izvajanje 
obveznosti, ki so jih sprejeli, si morajo 
države članice prizadevati, da jim 
zagotovijo potrebne spretnosti in znanja.
Države članice morajo ohraniti raven 
prizadevanj iz programskega obdobja 
2007–2013 in morajo prek kmetijsko-
okoljsko-podnebnih ukrepov, ukrepov 
ekološkega kmetijstva in plačil območjem,
ki se soočajo z naravnimi ali drugimi 
posebnimi omejitvami, najmanj 25%
skupnega prispevka iz EKSRP nameniti za 
vsak program razvoja podeželja za 
ublažitev posledic podnebnih sprememb in 
prilagoditev nanje ter za upravljanje 
zemljišč.

potrebam kmetijskih ekosistemov z visoko 
naravno vrednostjo. S plačili bi bilo treba 
upravičence nagraditi za naložbe v 
izboljšanje okoljske in podnebne 
učinkovitosti njihovih gospodarstev, s 
katerimi se obravnavajo novi izzivi, kot so 
podnebne spremembe, obnovljivi viri 
energije, biotska raznovrstnost ter 
upravljanje voda in tal. S sinergijo, ki 
nastane na podlagi obveznosti, ki jo skupaj 
sprejme skupina kmetov, se okoljska in 
podnebna korist pogosto poveča. Vendar s 
skupnim ukrepanjem nastanejo dodatni 
transakcijski stroški, ki morajo biti 
ustrezno povrnjeni. Da se kmetom in 
drugim upravljavcem zemljišč omogoči 
pravilno izvajanje obveznosti, ki so jih 
sprejeli, si morajo države članice 
prizadevati, da jim zagotovijo potrebne 
spretnosti in znanja. Države članice morajo 
ohraniti raven prizadevanj iz programskega 
obdobja 2007–2013 in morajo prek 
kmetijsko-okoljsko-podnebnih ukrepov, 
ukrepov ekološkega kmetijstva in plačil v 
okviru območij Natura 2000 in na podlagi 
okvirne direktive o vodah najmanj 30 %
skupnega prispevka iz EKSRP za vsak 
program razvoja podeželja nameniti za 
ublažitev posledic podnebnih sprememb in 
prilagoditev nanje ter za upravljanje 
zemljišč. Države članice morajo obvezno 
ponuditi ukrepe, ki podpirajo 
kolobarjenje.

Or. en

Predlog spremembe 158
Brian Simpson, Åsa Westlund

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-
podnebna plačila morajo še naprej imeti 

(28) Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-
podnebna plačila morajo še naprej imeti 
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pomembno vlogo pri podpiranju 
trajnostnega razvoja podeželskih območij 
in pri odzivanju na večje povpraševanje 
družbe po okoljskih storitvah. Kmete in 
druge upravljavce zemljišč morajo še 
naprej spodbujati, da koristijo družbi kot 
celoti z uvedbo ali nadaljnjo uporabo 
kmetijskih praks, ki prispevajo k blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju tem 
spremembam ter so združljive z varstvom 
in izboljšanjem okolja, krajine in njenih 
značilnosti, naravnih virov, tal in genske 
raznovrstnosti. V tem smislu je treba 
nameniti posebno pozornost ohranjanju 
genskih virov v kmetijstvu in dodatnim 
potrebam kmetijskih ekosistemov z visoko 
naravno vrednostjo. Plačila morajo 
prispevati h kritju dodatnih stroškov in 
izpada dohodka, ki nastanejo zaradi 
prevzetih obveznosti, pri čemer morajo 
zajemati le obveznosti, ki presegajo 
ustrezne obvezne standarde in zahteve, v 
skladu z načelom „onesnaževalec plača“. S 
sinergijo, ki nastane na podlagi obveznosti, 
ki jo skupaj sprejme skupina kmetov, se 
okoljska in podnebna korist pogosto 
poveča. Vendar s skupnim ukrepanjem 
nastanejo dodatni transakcijski stroški, ki 
morajo biti ustrezno povrnjeni. Da se 
kmetom in drugim upravljavcem zemljišč 
omogoči pravilno izvajanje obveznosti, ki 
so jih sprejeli, si morajo države članice 
prizadevati, da jim zagotovijo potrebne 
spretnosti in znanja. Države članice morajo 
ohraniti raven prizadevanj iz programskega 
obdobja 2007–2013 in morajo prek
kmetijsko-okoljsko-podnebnih ukrepov, 
ukrepov ekološkega kmetijstva in plačil 
območjem, ki se soočajo z naravnimi ali 
drugimi posebnimi omejitvami, najmanj
25% skupnega prispevka iz EKSRP 
nameniti za vsak program razvoja 
podeželja za ublažitev posledic podnebnih 
sprememb in prilagoditev nanje ter za 
upravljanje zemljišč.

pomembno vlogo pri podpiranju 
trajnostnega razvoja podeželskih območij 
in pri odzivanju na večje povpraševanje 
družbe po okoljskih storitvah. Vključevati 
bi morala ukrepe, ki spodbujajo pozitivno 
upravljanje obveznosti, določenih v skladu 
s členom 32 iz poglavja 2 naslova III 
Uredbe (EU) št. DP/2012, da se dodatno 
pospeši doseganje okoljskih ciljev. Kmete 
in druge upravljavce zemljišč morajo še 
naprej spodbujati, da koristijo družbi kot 
celoti z uvedbo ali nadaljnjo uporabo 
kmetijskih praks, ki prispevajo k blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju tem 
spremembam ter so združljive z varstvom 
in izboljšanjem okolja, krajine in njenih 
značilnosti, naravnih virov, tal in genske 
raznovrstnosti. V tem smislu je treba 
nameniti posebno pozornost ohranjanju 
genskih virov v kmetijstvu in dodatnim 
potrebam kmetijskih ekosistemov z visoko 
naravno vrednostjo. Plačila morajo 
prispevati h kritju dodatnih stroškov in 
izpada dohodka, ki nastanejo zaradi 
prevzetih obveznosti, pri čemer morajo 
zajemati le obveznosti, ki presegajo 
ustrezne obvezne standarde in zahteve, v 
skladu z načelom „onesnaževalec plača“. S 
sinergijo, ki nastane na podlagi obveznosti, 
ki jo skupaj sprejme skupina kmetov, se 
okoljska in podnebna korist pogosto 
poveča. Vendar s skupnim ukrepanjem 
nastanejo dodatni transakcijski stroški, ki 
morajo biti ustrezno povrnjeni. Da se 
kmetom in drugim upravljavcem zemljišč 
omogoči pravilno izvajanje obveznosti, ki 
so jih sprejeli, si morajo države članice 
prizadevati, da jim zagotovijo potrebne 
spretnosti in znanja. Države članice morajo 
ohraniti raven prizadevanj iz programskega 
obdobja 2007–2013 in morajo prek 
ukrepov v okviru prednostnih nalog 4 in 5
najmanj 50 % skupnega prispevka iz 
EKSRP za vsak program razvoja podeželja 
nameniti za ublažitev posledic podnebnih 
sprememb in prilagoditev nanje ter za 
upravljanje zemljišč.
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Or. en

Obrazložitev

Kmetijsko-okoljske sheme so dokazale svoj pomen in so še naprej najboljši mehanizem za 
doseganje okoljskih rezultatov, zlasti glede na obveznost sofinanciranja, in bi jih bilo zato 
treba okrepiti. Poleg tega je treba zato, da bi dodatno spodbudili doseganje okoljskih ciljev 
na podlagi obveznosti glede območij z ekološko usmeritvijo v okviru zelenih plačil iz prvega 
stebra, spodbuditi pozitivno upravljanje prek kmetijsko-okoljskih shem.

Predlog spremembe 159
Rareş-Lucian Niculescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-
podnebna plačila morajo še naprej imeti 
pomembno vlogo pri podpiranju 
trajnostnega razvoja podeželskih območij 
in pri odzivanju na večje povpraševanje 
družbe po okoljskih storitvah. Kmete in 
druge upravljavce zemljišč morajo še 
naprej spodbujati, da koristijo družbi kot 
celoti z uvedbo ali nadaljnjo uporabo 
kmetijskih praks, ki prispevajo k blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju tem 
spremembam ter so združljive z varstvom 
in izboljšanjem okolja, krajine in njenih 
značilnosti, naravnih virov, tal in genske 
raznovrstnosti. V tem smislu je treba 
nameniti posebno pozornost ohranjanju 
genskih virov v kmetijstvu in dodatnim 
potrebam kmetijskih ekosistemov z visoko 
naravno vrednostjo. Plačila morajo 
prispevati h kritju dodatnih stroškov in 
izpada dohodka, ki nastanejo zaradi 
prevzetih obveznosti, pri čemer morajo 
zajemati le obveznosti, ki presegajo 
ustrezne obvezne standarde in zahteve, v 
skladu z načelom „onesnaževalec plača“. S 
sinergijo, ki nastane na podlagi obveznosti, 
ki jo skupaj sprejme skupina kmetov, se 
okoljska in podnebna korist pogosto 

(28) Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-
podnebna plačila morajo še naprej imeti
pomembno vlogo pri podpiranju 
trajnostnega razvoja podeželskih območij 
in pri odzivanju na večje povpraševanje 
družbe po okoljskih javnih dobrinah in
storitvah. Kmete in druge upravljavce 
zemljišč morajo še naprej spodbujati, da 
koristijo družbi kot celoti z uvedbo ali 
nadaljnjo uporabo kmetijskih praks, ki 
prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb, 
povezanih z zemljo, in prilagajanju tem 
spremembam ter so združljive z varstvom 
in izboljšanjem okolja, krajine in njenih 
značilnosti, naravnih virov, tal, biotske 
raznovrstnosti in genske raznovrstnosti. V 
tem smislu je treba nameniti posebno 
pozornost ohranjanju genskih virov v 
kmetijstvu in dodatnim potrebam 
kmetijskih ekosistemov z visoko naravno 
vrednostjo. Plačila morajo prispevati h 
kritju dodatnih stroškov in izpada dohodka, 
ki nastanejo zaradi prevzetih obveznosti, 
pri čemer morajo zajemati le obveznosti, ki 
presegajo ustrezne obvezne standarde in 
zahteve, v skladu z načelom
„onesnaževalec plača“. S sinergijo, ki 
nastane na podlagi obveznosti, ki jo skupaj 
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poveča. Vendar s skupnim ukrepanjem 
nastanejo dodatni transakcijski stroški, ki 
morajo biti ustrezno povrnjeni. Da se 
kmetom in drugim upravljavcem zemljišč 
omogoči pravilno izvajanje obveznosti, ki 
so jih sprejeli, si morajo države članice 
prizadevati, da jim zagotovijo potrebne 
spretnosti in znanja. Države članice morajo 
ohraniti raven prizadevanj iz 
programskega obdobja 2007–2013 in 
morajo prek kmetijsko-okoljsko-podnebnih 
ukrepov, ukrepov ekološkega kmetijstva in 
plačil območjem, ki se soočajo z 
naravnimi ali drugimi posebnimi 
omejitvami, najmanj 25% skupnega 
prispevka iz EKSRP nameniti za vsak 
program razvoja podeželja za ublažitev 
posledic podnebnih sprememb in 
prilagoditev nanje ter za upravljanje 
zemljišč.

sprejme skupina kmetov, se okoljska in 
podnebna korist pogosto poveča. Vendar s 
skupnim ukrepanjem nastanejo dodatni 
transakcijski stroški, ki morajo biti 
ustrezno povrnjeni. Da se kmetom in 
drugim upravljavcem zemljišč omogoči 
pravilno izvajanje obveznosti, ki so jih 
sprejeli, si morajo države članice 
prizadevati, da jim zagotovijo potrebne 
spretnosti in znanja. Države članice
ohranijo raven prizadevanj iz 
programskega obdobja 2007–2013 in 
morajo prek kmetijsko-okoljsko-podnebnih 
ukrepov, ukrepov ekološkega kmetijstva in 
plačil območjem, kjer se izvaja Direktiva 
Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o 
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto 
živečih živalskih in rastlinskih vrst,
Direktiva 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 
2009 o ohranjanju prosto živečih ptic ali 
Direktiva 2000/60/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 
2000 o določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti na področju vodne politike,
najmanj 40 % skupnega prispevka iz 
EKSRP za vsak program razvoja podeželja 
nameniti za ublažitev posledic podnebnih 
sprememb in prilagoditev nanje ter za 
upravljanje zemljišč. Posebno pozornost je 
treba nameniti prehodu med sedanjimi in 
prihodnjimi kmetijsko-okoljskimi in 
kmetijsko-podnebnimi obveznostmi 
kmetov in upravljavcev zemljišč, ob 
upoštevanju sprememb v izhodišču.

Or. en

Predlog spremembe 160
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-
podnebna plačila morajo še naprej imeti 
pomembno vlogo pri podpiranju 
trajnostnega razvoja podeželskih območij 
in pri odzivanju na večje povpraševanje 
družbe po okoljskih storitvah. Kmete in 
druge upravljavce zemljišč morajo še 
naprej spodbujati, da koristijo družbi kot 
celoti z uvedbo ali nadaljnjo uporabo 
kmetijskih praks, ki prispevajo k blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju tem 
spremembam ter so združljive z varstvom 
in izboljšanjem okolja, krajine in njenih 
značilnosti, naravnih virov, tal in genske 
raznovrstnosti. V tem smislu je treba 
nameniti posebno pozornost ohranjanju 
genskih virov v kmetijstvu in dodatnim 
potrebam kmetijskih ekosistemov z visoko 
naravno vrednostjo. Plačila morajo 
prispevati h kritju dodatnih stroškov in 
izpada dohodka, ki nastanejo zaradi 
prevzetih obveznosti, pri čemer morajo 
zajemati le obveznosti, ki presegajo 
ustrezne obvezne standarde in zahteve, v 
skladu z načelom „onesnaževalec plača“. S 
sinergijo, ki nastane na podlagi obveznosti, 
ki jo skupaj sprejme skupina kmetov, se 
okoljska in podnebna korist pogosto 
poveča. Vendar s skupnim ukrepanjem 
nastanejo dodatni transakcijski stroški, ki 
morajo biti ustrezno povrnjeni. Da se 
kmetom in drugim upravljavcem zemljišč 
omogoči pravilno izvajanje obveznosti, ki 
so jih sprejeli, si morajo države članice 
prizadevati, da jim zagotovijo potrebne 
spretnosti in znanja. Države članice morajo 
ohraniti raven prizadevanj iz programskega 
obdobja 2007–2013 in morajo prek 
kmetijsko-okoljsko-podnebnih ukrepov, 
ukrepov ekološkega kmetijstva in plačil 
območjem, ki se soočajo z naravnimi ali 
drugimi posebnimi omejitvami, najmanj
25% skupnega prispevka iz EKSRP 
nameniti za vsak program razvoja 
podeželja za ublažitev posledic podnebnih 

(28) Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-
podnebna plačila morajo še naprej imeti 
pomembno vlogo pri podpiranju 
trajnostnega razvoja podeželskih območij 
in pri odzivanju na večje povpraševanje 
družbe po okoljskih javnih dobrinah in
storitvah. Kmete in druge upravljavce 
zemljišč morajo še naprej spodbujati, da 
koristijo družbi kot celoti z uvedbo ali 
nadaljnjo uporabo kmetijskih praks, ki 
prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb, 
povezanih z zemljo, in prilagajanju tem 
spremembam ter so združljive z varstvom 
in izboljšanjem okolja, krajine in njenih 
značilnosti, naravnih virov, tal, biotske 
raznovrstnosti in genske raznovrstnosti. V 
tem smislu je treba nameniti posebno 
pozornost ohranjanju genskih virov v 
kmetijstvu in dodatnim potrebam 
kmetijskih ekosistemov z visoko naravno 
vrednostjo. Plačila morajo prispevati h 
kritju dodatnih stroškov in izpada dohodka, 
ki nastanejo zaradi prevzetih obveznosti, 
pri čemer morajo zajemati le obveznosti, ki 
presegajo ustrezne obvezne standarde in 
zahteve, v skladu z načelom
„onesnaževalec plača“. S sinergijo, ki 
nastane na podlagi obveznosti, ki jo skupaj 
sprejme skupina kmetov, se okoljska in 
podnebna korist pogosto poveča. Vendar s 
skupnim ukrepanjem nastanejo dodatni 
transakcijski stroški, ki morajo biti 
ustrezno povrnjeni. Da se kmetom in 
drugim upravljavcem zemljišč omogoči 
pravilno izvajanje obveznosti, ki so jih 
sprejeli, si morajo države članice 
prizadevati, da jim zagotovijo potrebne 
spretnosti in znanja. Države članice morajo 
ohraniti raven prizadevanj iz programskega 
obdobja 2007–2013 in morajo prek 
kmetijsko-okoljsko-podnebnih ukrepov, 
ukrepov ekološkega kmetijstva in plačil 
območjem, ki se soočajo z naravnimi ali 
drugimi posebnimi omejitvami, plačil v 
okviru območij Natura 2000 in na podlagi 
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sprememb in prilagoditev nanje ter za 
upravljanje zemljišč.

okvirne direktive o vodah, naložb, s 
katerimi se izboljšujeta odpornost gozdnih 
ekosistemov in njihova okoljska vrednost, 
gozdarsko-okoljskih in podnebnih storitev 
ter ohranjanja gozdov najmanj 35 %
skupnega prispevka iz EKSRP za vsak 
program razvoja podeželja nameniti za 
ublažitev posledic podnebnih sprememb in 
prilagoditev nanje ter za upravljanje 
zemljišč. Posebno pozornost je treba 
nameniti prehodu med sedanjimi in 
prihodnjimi kmetijsko-okoljskimi in 
kmetijsko-podnebnimi obveznostmi 
kmetov in upravljavcev zemljišč, ob 
upoštevanju sprememb v izhodišču.

Or. en

Predlog spremembe 161
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-
podnebna plačila morajo še naprej imeti 
pomembno vlogo pri podpiranju 
trajnostnega razvoja podeželskih območij 
in pri odzivanju na večje povpraševanje 
družbe po okoljskih storitvah. Kmete in 
druge upravljavce zemljišč morajo še 
naprej spodbujati, da koristijo družbi kot 
celoti z uvedbo ali nadaljnjo uporabo 
kmetijskih praks, ki prispevajo k blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju tem 
spremembam ter so združljive z varstvom 
in izboljšanjem okolja, krajine in njenih 
značilnosti, naravnih virov, tal in genske 
raznovrstnosti. V tem smislu je treba 
nameniti posebno pozornost ohranjanju 
genskih virov v kmetijstvu in dodatnim 
potrebam kmetijskih ekosistemov z visoko 
naravno vrednostjo. Plačila morajo 
prispevati h kritju dodatnih stroškov in 

(28) Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-
podnebna plačila morajo še naprej imeti 
pomembno vlogo pri podpiranju 
trajnostnega razvoja podeželskih območij 
in pri odzivanju na večje povpraševanje 
družbe po okoljskih storitvah. Kmete in 
druge upravljavce zemljišč morajo še 
naprej spodbujati, da koristijo družbi kot 
celoti z uvedbo ali nadaljnjo uporabo 
kmetijskih praks, ki prispevajo k blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju tem 
spremembam ter so združljive z varstvom 
in izboljšanjem okolja, krajine in njenih 
značilnosti, naravnih virov, tal in genske 
raznovrstnosti. V tem smislu je treba 
nameniti posebno pozornost ohranjanju 
genskih virov v kmetijstvu in dodatnim 
potrebam kmetijskih ekosistemov z visoko 
naravno vrednostjo. Plačila morajo 
prispevati h kritju dodatnih stroškov in 
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izpada dohodka, ki nastanejo zaradi 
prevzetih obveznosti, pri čemer morajo 
zajemati le obveznosti, ki presegajo 
ustrezne obvezne standarde in zahteve, v 
skladu z načelom „onesnaževalec plača“. S 
sinergijo, ki nastane na podlagi obveznosti, 
ki jo skupaj sprejme skupina kmetov, se 
okoljska in podnebna korist pogosto 
poveča. Vendar s skupnim ukrepanjem 
nastanejo dodatni transakcijski stroški, ki 
morajo biti ustrezno povrnjeni. Da se 
kmetom in drugim upravljavcem zemljišč 
omogoči pravilno izvajanje obveznosti, ki 
so jih sprejeli, si morajo države članice 
prizadevati, da jim zagotovijo potrebne 
spretnosti in znanja. Države članice morajo 
ohraniti raven prizadevanj iz programskega 
obdobja 2007–2013 in morajo prek 
kmetijsko-okoljsko-podnebnih ukrepov,
ukrepov ekološkega kmetijstva in plačil 
območjem, ki se soočajo z naravnimi ali 
drugimi posebnimi omejitvami, najmanj
25% skupnega prispevka iz EKSRP 
nameniti za vsak program razvoja 
podeželja za ublažitev posledic podnebnih 
sprememb in prilagoditev nanje ter za 
upravljanje zemljišč.

izpada dohodka, ki nastanejo zaradi 
prevzetih obveznosti, pri čemer morajo 
zajemati le obveznosti, ki presegajo 
ustrezne obvezne standarde in zahteve, v 
skladu z načelom „onesnaževalec plača“. S 
sinergijo, ki nastane na podlagi obveznosti, 
ki jo skupaj sprejme skupina kmetov, se 
okoljska in podnebna korist pogosto 
poveča. Vendar s skupnim ukrepanjem 
nastanejo dodatni transakcijski stroški, ki 
morajo biti ustrezno povrnjeni. Da se 
kmetom in drugim upravljavcem zemljišč 
omogoči pravilno izvajanje obveznosti, ki 
so jih sprejeli, si morajo države članice 
prizadevati, da jim zagotovijo potrebne 
spretnosti in znanja. Države članice morajo 
ohraniti raven prizadevanj iz programskega 
obdobja 2007–2013 in morajo prek 
kmetijsko-okoljsko-podnebnih ukrepov,
plačil za ekološko kmetijstvo in plačil 
območjem, ki se soočajo s posebnimi 
omejitvami in velikimi naravnimi 
omejitvami, zlasti sušami, preveliko 
količino dežja ali slabo kakovostjo tal ali 
terena, najmanj 30 % skupnega prispevka 
iz EKSRP za vsak program razvoja 
podeželja nameniti za ublažitev posledic 
podnebnih sprememb in prilagoditev nanje 
ter za upravljanje zemljišč.

Or. fr

Predlog spremembe 162
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-
podnebna plačila morajo še naprej imeti 
pomembno vlogo pri podpiranju 
trajnostnega razvoja podeželskih območij 
in pri odzivanju na večje povpraševanje 
družbe po okoljskih storitvah. Kmete in 

(28) Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-
podnebna plačila morajo še naprej imeti 
pomembno vlogo pri podpiranju 
trajnostnega razvoja podeželskih območij 
in pri odzivanju na večje povpraševanje 
družbe po okoljskih storitvah. Kmete in 
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druge upravljavce zemljišč morajo še 
naprej spodbujati, da koristijo družbi kot 
celoti z uvedbo ali nadaljnjo uporabo 
kmetijskih praks, ki prispevajo k blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju tem 
spremembam ter so združljive z varstvom 
in izboljšanjem okolja, krajine in njenih 
značilnosti, naravnih virov, tal in genske 
raznovrstnosti. V tem smislu je treba 
nameniti posebno pozornost ohranjanju 
genskih virov v kmetijstvu in dodatnim 
potrebam kmetijskih ekosistemov z visoko 
naravno vrednostjo. Plačila morajo 
prispevati h kritju dodatnih stroškov in 
izpada dohodka, ki nastanejo zaradi 
prevzetih obveznosti, pri čemer morajo 
zajemati le obveznosti, ki presegajo 
ustrezne obvezne standarde in zahteve, v 
skladu z načelom „onesnaževalec plača“. S 
sinergijo, ki nastane na podlagi obveznosti, 
ki jo skupaj sprejme skupina kmetov, se 
okoljska in podnebna korist pogosto 
poveča. Vendar s skupnim ukrepanjem 
nastanejo dodatni transakcijski stroški, ki 
morajo biti ustrezno povrnjeni. Da se 
kmetom in drugim upravljavcem zemljišč 
omogoči pravilno izvajanje obveznosti, ki 
so jih sprejeli, si morajo države članice 
prizadevati, da jim zagotovijo potrebne 
spretnosti in znanja. Države članice morajo 
ohraniti raven prizadevanj iz programskega 
obdobja 2007–2013 in morajo prek 
kmetijsko-okoljsko-podnebnih ukrepov, 
ukrepov ekološkega kmetijstva in plačil 
območjem, ki se soočajo z naravnimi ali 
drugimi posebnimi omejitvami, najmanj
25% skupnega prispevka iz EKSRP 
nameniti za vsak program razvoja 
podeželja za ublažitev posledic podnebnih 
sprememb in prilagoditev nanje ter za 
upravljanje zemljišč.

druge upravljavce zemljišč morajo še 
naprej spodbujati, da koristijo družbi kot 
celoti z uvedbo ali nadaljnjo uporabo 
kmetijskih praks, ki prispevajo k blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju tem 
spremembam ter so združljive z varstvom 
in izboljšanjem okolja, krajine in njenih 
značilnosti, naravnih virov, tal in genske 
raznovrstnosti. V tem smislu je treba 
nameniti posebno pozornost ohranjanju 
genskih virov v kmetijstvu in dodatnim 
potrebam kmetijskih ekosistemov z visoko 
naravno vrednostjo. Plačila morajo 
prispevati h kritju dodatnih stroškov in 
izpada dohodka, ki nastanejo zaradi 
prevzetih obveznosti, pri čemer morajo 
zajemati le obveznosti, ki presegajo 
ustrezne obvezne standarde in zahteve, v 
skladu z načelom „onesnaževalec plača“. S 
sinergijo, ki nastane na podlagi obveznosti, 
ki jo skupaj sprejme skupina kmetov, se 
okoljska in podnebna korist pogosto 
poveča. Vendar s skupnim ukrepanjem 
nastanejo dodatni transakcijski stroški, ki 
morajo biti ustrezno povrnjeni. Da se 
kmetom in drugim upravljavcem zemljišč 
omogoči pravilno izvajanje obveznosti, ki 
so jih sprejeli, si morajo države članice 
prizadevati, da jim zagotovijo potrebne 
spretnosti in znanja. Države članice morajo 
ohraniti raven prizadevanj iz programskega 
obdobja 2007–2013 in morajo prek 
kmetijsko-okoljsko-podnebnih ukrepov, 
ukrepov ekološkega kmetijstva, ukrepov v 
gozdarstvu, plačil v okviru območij 
Natura 2000 in plačil območjem, ki se 
soočajo z naravnimi ali drugimi posebnimi 
omejitvami, ter plačil območjem, kjer se 
izvaja Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst, Direktiva 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic ali Direktiva 2000/60/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. oktobra 2000 o določitvi okvira za 
ukrepe Skupnosti na področju vodne 
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politike, najmanj 25 % skupnega prispevka 
iz EKSRP za vsak program razvoja 
podeželja nameniti za ublažitev posledic 
podnebnih sprememb in prilagoditev nanje 
ter za upravljanje zemljišč.

Or. es

Obrazložitev

Vključiti bi bilo treba vse ukrepe, ki so pomembni za prednostne naloge Unije na področju 
razvoja podeželja v skladu s Prilogo V k predlogu uredbe. Zato bi bilo treba vključiti ukrepe v 
gozdarstvu (členi 22, 23, 24 in 35) ter podporo v okviru območij Natura 2000 in na podlagi 
okvirne direktive o vodah, ki je zajeta na podlagi trenutne osi II.

Predlog spremembe 163
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-
podnebna plačila morajo še naprej imeti 
pomembno vlogo pri podpiranju 
trajnostnega razvoja podeželskih območij 
in pri odzivanju na večje povpraševanje 
družbe po okoljskih storitvah. Kmete in 
druge upravljavce zemljišč morajo še 
naprej spodbujati, da koristijo družbi kot 
celoti z uvedbo ali nadaljnjo uporabo 
kmetijskih praks, ki prispevajo k blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju tem 
spremembam ter so združljive z varstvom 
in izboljšanjem okolja, krajine in njenih 
značilnosti, naravnih virov, tal in genske 
raznovrstnosti. V tem smislu je treba 
nameniti posebno pozornost ohranjanju 
genskih virov v kmetijstvu in dodatnim 
potrebam kmetijskih ekosistemov z visoko 
naravno vrednostjo. Plačila morajo 
prispevati h kritju dodatnih stroškov in 
izpada dohodka, ki nastanejo zaradi 
prevzetih obveznosti, pri čemer morajo 
zajemati le obveznosti, ki presegajo 
ustrezne obvezne standarde in zahteve, v 

(28) Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-
podnebna plačila morajo še naprej imeti
pomembno vlogo pri podpiranju 
trajnostnega razvoja podeželskih območij 
in pri odzivanju na večje povpraševanje 
družbe po okoljskih storitvah. Kmete in 
druge upravljavce zemljišč morajo še 
naprej spodbujati, da koristijo družbi kot 
celoti z uvedbo ali nadaljnjo uporabo 
kmetijskih praks, ki prispevajo k blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju tem 
spremembam ter so združljive z varstvom 
in izboljšanjem okolja, krajine in njenih 
značilnosti, naravnih virov, tal in genske 
raznovrstnosti. V tem smislu je treba 
nameniti posebno pozornost ohranjanju 
genskih virov v kmetijstvu in dodatnim 
potrebam kmetijskih ekosistemov z visoko 
naravno vrednostjo. Plačila morajo 
prispevati h kritju dodatnih stroškov in 
izpada dohodka, ki nastanejo zaradi 
prevzetih obveznosti, pri čemer morajo 
zajemati le obveznosti, ki presegajo 
ustrezne obvezne standarde in zahteve, v 
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skladu z načelom „onesnaževalec plača“. S 
sinergijo, ki nastane na podlagi obveznosti, 
ki jo skupaj sprejme skupina kmetov, se 
okoljska in podnebna korist pogosto 
poveča. Vendar s skupnim ukrepanjem 
nastanejo dodatni transakcijski stroški, ki 
morajo biti ustrezno povrnjeni. Da se 
kmetom in drugim upravljavcem zemljišč 
omogoči pravilno izvajanje obveznosti, ki 
so jih sprejeli, si morajo države članice 
prizadevati, da jim zagotovijo potrebne 
spretnosti in znanja. Države članice morajo 
ohraniti raven prizadevanj iz programskega 
obdobja 2007–2013 in morajo prek 
kmetijsko-okoljsko-podnebnih ukrepov, 
ukrepov ekološkega kmetijstva in plačil 
območjem, ki se soočajo z naravnimi ali 
drugimi posebnimi omejitvami, najmanj
25% skupnega prispevka iz EKSRP 
nameniti za vsak program razvoja 
podeželja za ublažitev posledic podnebnih 
sprememb in prilagoditev nanje ter za 
upravljanje zemljišč.

skladu z načelom „onesnaževalec plača“. S 
sinergijo, ki nastane na podlagi obveznosti, 
ki jo skupaj sprejme skupina kmetov ali 
skupina drugih upravljavcev zemljišč, se 
okoljska in podnebna korist pogosto 
poveča. Vendar s skupnim ukrepanjem 
nastanejo dodatni transakcijski stroški, ki 
morajo biti ustrezno povrnjeni. Da se 
kmetom in drugim upravljavcem zemljišč 
omogoči pravilno izvajanje obveznosti, ki 
so jih sprejeli, si morajo države članice 
prizadevati, da jim zagotovijo potrebne 
spretnosti in znanja. Države članice morajo 
ohraniti raven prizadevanj iz programskega 
obdobja 2007–2013 in morajo prek 
kmetijsko-okoljsko-podnebnih ukrepov, 
ukrepov ekološkega kmetijstva in plačil 
območjem, kjer se izvaja Direktiva Sveta 
92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o 
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto 
živečih živalskih in rastlinskih vrst,
Direktiva 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 
2009 o ohranjanju prosto živečih ptic ali 
Direktiva 2000/60/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 
2000 o določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti na področju vodne politike,
najmanj 25 % skupnega prispevka iz 
EKSRP za vsak program razvoja podeželja 
nameniti za ublažitev posledic podnebnih 
sprememb in prilagoditev nanje ter za 
upravljanje zemljišč.

Or. es

Obrazložitev

Sprejeti je treba določbe za območja, vključena v direktivo o pticah, in druga območja.

Predlog spremembe 164
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-
podnebna plačila morajo še naprej imeti 
pomembno vlogo pri podpiranju 
trajnostnega razvoja podeželskih območij 
in pri odzivanju na večje povpraševanje 
družbe po okoljskih storitvah. Kmete in 
druge upravljavce zemljišč morajo še 
naprej spodbujati, da koristijo družbi kot 
celoti z uvedbo ali nadaljnjo uporabo 
kmetijskih praks, ki prispevajo k blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju tem 
spremembam ter so združljive z varstvom 
in izboljšanjem okolja, krajine in njenih 
značilnosti, naravnih virov, tal in genske 
raznovrstnosti. V tem smislu je treba 
nameniti posebno pozornost ohranjanju 
genskih virov v kmetijstvu in dodatnim 
potrebam kmetijskih ekosistemov z visoko 
naravno vrednostjo. Plačila morajo 
prispevati h kritju dodatnih stroškov in 
izpada dohodka, ki nastanejo zaradi 
prevzetih obveznosti, pri čemer morajo 
zajemati le obveznosti, ki presegajo 
ustrezne obvezne standarde in zahteve, v 
skladu z načelom „onesnaževalec plača“. S 
sinergijo, ki nastane na podlagi obveznosti, 
ki jo skupaj sprejme skupina kmetov, se 
okoljska in podnebna korist pogosto 
poveča. Vendar s skupnim ukrepanjem 
nastanejo dodatni transakcijski stroški, ki 
morajo biti ustrezno povrnjeni. Da se 
kmetom in drugim upravljavcem zemljišč 
omogoči pravilno izvajanje obveznosti, ki 
so jih sprejeli, si morajo države članice 
prizadevati, da jim zagotovijo potrebne 
spretnosti in znanja. Države članice morajo 
ohraniti raven prizadevanj iz programskega 
obdobja 2007–2013 in morajo prek 
kmetijsko-okoljsko-podnebnih ukrepov, 
ukrepov ekološkega kmetijstva in plačil 
območjem, ki se soočajo z naravnimi ali 
drugimi posebnimi omejitvami, najmanj
25% skupnega prispevka iz EKSRP 
nameniti za vsak program razvoja 
podeželja za ublažitev posledic podnebnih 

(28) Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-
podnebna plačila morajo še naprej imeti 
pomembno vlogo pri podpiranju 
trajnostnega razvoja podeželskih območij 
in pri odzivanju na večje povpraševanje 
družbe po okoljskih storitvah. Kmete in 
druge upravljavce zemljišč morajo še 
naprej spodbujati, da koristijo družbi kot 
celoti z uvedbo ali nadaljnjo uporabo 
kmetijskih praks, ki prispevajo k blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju tem 
spremembam ter so združljive z varstvom 
in izboljšanjem okolja, krajine in njenih 
značilnosti, naravnih virov, tal in genske 
raznovrstnosti. V tem smislu je treba 
nameniti posebno pozornost ohranjanju 
genskih virov v kmetijstvu in dodatnim 
potrebam kmetijskih ekosistemov z visoko 
naravno vrednostjo. Plačila morajo 
prispevati h kritju dodatnih stroškov in 
izpada dohodka, ki nastanejo zaradi 
prevzetih obveznosti, pri čemer morajo 
zajemati le obveznosti, ki presegajo 
ustrezne obvezne standarde in zahteve, v 
skladu z načelom „onesnaževalec plača“. S 
sinergijo, ki nastane na podlagi obveznosti, 
ki jo skupaj sprejme skupina kmetov, se 
okoljska in podnebna korist pogosto 
poveča. Vendar s skupnim ukrepanjem 
nastanejo dodatni transakcijski stroški, ki 
morajo biti ustrezno povrnjeni. Da se 
kmetom in drugim upravljavcem zemljišč 
omogoči pravilno izvajanje obveznosti, ki 
so jih sprejeli, si morajo države članice 
prizadevati, da jim zagotovijo potrebne 
spretnosti in znanja. Države članice morajo 
ohraniti raven prizadevanj iz programskega 
obdobja 2007–2013 in morajo prek 
kmetijsko-okoljsko-podnebnih ukrepov, 
ukrepov ekološkega kmetijstva, ukrepov v 
gozdarstvu, plačil v okviru območij 
Natura 2000 in na podlagi okvirne 
direktive o vodah ter plačil območjem, ki 
se soočajo z naravnimi ali drugimi 
posebnimi omejitvami, najmanj 25 %
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sprememb in prilagoditev nanje ter za 
upravljanje zemljišč.

skupnega prispevka iz EKSRP za vsak 
program razvoja podeželja nameniti za 
ublažitev posledic podnebnih sprememb in 
prilagoditev nanje ter za upravljanje 
zemljišč.

Or. es

Obrazložitev

Vključiti je treba vse ukrepe, ki so v Prilogi V k predlogu uredbe navedeni kot pomembni za 
prednostne naloge Unije na področju razvoja podeželja in katerih namen je izboljšati 
upravljanje ekosistemov in naravnih virov ter prispevati k prehodu na nizkoogljično 
gospodarstvo. 

Predlog spremembe 165
Mariya Gabriel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-
podnebna plačila morajo še naprej imeti 
pomembno vlogo pri podpiranju 
trajnostnega razvoja podeželskih območij 
in pri odzivanju na večje povpraševanje 
družbe po okoljskih storitvah. Kmete in 
druge upravljavce zemljišč morajo še 
naprej spodbujati, da koristijo družbi kot 
celoti z uvedbo ali nadaljnjo uporabo 
kmetijskih praks, ki prispevajo k blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju tem 
spremembam ter so združljive z varstvom 
in izboljšanjem okolja, krajine in njenih 
značilnosti, naravnih virov, tal in genske 
raznovrstnosti. V tem smislu je treba 
nameniti posebno pozornost ohranjanju 
genskih virov v kmetijstvu in dodatnim 
potrebam kmetijskih ekosistemov z visoko 
naravno vrednostjo. Plačila morajo 
prispevati h kritju dodatnih stroškov in 
izpada dohodka, ki nastanejo zaradi 
prevzetih obveznosti, pri čemer morajo 
zajemati le obveznosti, ki presegajo 

(28) Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-
podnebna plačila morajo še naprej imeti 
pomembno vlogo pri podpiranju 
trajnostnega razvoja podeželskih območij 
in pri odzivanju na večje povpraševanje 
družbe po okoljskih storitvah. Kmete in 
druge upravljavce zemljišč morajo še 
naprej spodbujati, da koristijo družbi kot 
celoti z uvedbo ali nadaljnjo uporabo 
kmetijskih praks, ki prispevajo k blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju tem
spremembam ter so združljive z varstvom 
in izboljšanjem okolja, krajine in njenih 
značilnosti, naravnih virov, tal in genske 
raznovrstnosti. V tem smislu je treba 
nameniti posebno pozornost ohranjanju 
genskih virov v kmetijstvu in dodatnim 
potrebam kmetijskih ekosistemov z visoko 
naravno vrednostjo. Plačila morajo 
prispevati h kritju dodatnih stroškov in 
izpada dohodka, ki nastanejo zaradi 
prevzetih obveznosti, pri čemer morajo 
zajemati le obveznosti, ki presegajo 
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ustrezne obvezne standarde in zahteve, v 
skladu z načelom „onesnaževalec plača“. S 
sinergijo, ki nastane na podlagi obveznosti, 
ki jo skupaj sprejme skupina kmetov, se 
okoljska in podnebna korist pogosto 
poveča. Vendar s skupnim ukrepanjem 
nastanejo dodatni transakcijski stroški, ki 
morajo biti ustrezno povrnjeni. Da se 
kmetom in drugim upravljavcem zemljišč 
omogoči pravilno izvajanje obveznosti, ki 
so jih sprejeli, si morajo države članice 
prizadevati, da jim zagotovijo potrebne 
spretnosti in znanja. Države članice morajo 
ohraniti raven prizadevanj iz programskega 
obdobja 2007–2013 in morajo prek 
kmetijsko-okoljsko-podnebnih ukrepov, 
ukrepov ekološkega kmetijstva in plačil 
območjem, ki se soočajo z naravnimi ali 
drugimi posebnimi omejitvami, najmanj
25% skupnega prispevka iz EKSRP
nameniti za vsak program razvoja 
podeželja za ublažitev posledic podnebnih 
sprememb in prilagoditev nanje ter za 
upravljanje zemljišč.

ustrezne obvezne standarde in zahteve, v 
skladu z načelom „onesnaževalec plača“. S 
sinergijo, ki nastane na podlagi obveznosti, 
ki jo skupaj sprejme skupina kmetov, se 
okoljska in podnebna korist pogosto 
poveča. Vendar s skupnim ukrepanjem 
nastanejo dodatni transakcijski stroški, ki 
morajo biti ustrezno povrnjeni. Da se 
kmetom in drugim upravljavcem zemljišč 
omogoči pravilno izvajanje obveznosti, ki 
so jih sprejeli, si morajo države članice 
prizadevati, da jim zagotovijo potrebne 
spretnosti in znanja. Države članice morajo 
ohraniti raven prizadevanj iz programskega 
obdobja 2007–2013 in lahko prek 
kmetijsko-okoljsko-podnebnih ukrepov, 
ukrepov ekološkega kmetijstva in plačil 
območjem, ki se soočajo z naravnimi ali 
drugimi posebnimi omejitvami, najmanj 25 
% skupnega prispevka iz EKSRP za vsak 
program razvoja podeželja namenijo za 
ublažitev posledic podnebnih sprememb in 
prilagoditev nanje ter za upravljanje 
zemljišč.

Or. bg

Predlog spremembe 166
Vasilica Viorica Dăncilă

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28a) Načelo uvedbe pogodbene 
obveznosti, ki velja za vse države članice, 
bi moralo temeljiti na določitvi najnižjega 
odstotka, ki se opredeli po dodelitvi 
proračuna za razvoj podeželja. Sposobnost 
absorpcije okoljskih ukrepov bi bilo treba 
določiti glede na vrste upravičenih 
izdatkov na podlagi izkušenj, pridobljenih 
pri izvajanju ukrepov v sedanjem 
programskem obdobju. Celoten prispevek 
EKSRP za prilagoditev podnebnim 
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spremembam bi moral še naprej znašati 
25 %, saj na področju podnebnih razmer 
ni mogoče zagotoviti realističnega 
scenarija v smislu absorpcije finančnih 
sredstev in posebnih potreb na področju 
razvoja v državah članicah. Na območjih z 
naravnimi omejitvami in omejitvami v 
zvezi z ekološkim kmetijstvom bi bilo treba 
zagotoviti podporo za razširitev področja 
uporabe ukrepov, povezanih z okoljem, pri 
čemer je treba upoštevati tudi ukrepe, kot 
so Natura 2000, okvirna direktiva o 
vodah, prvo pogozdovanje ter, na 
področju neproduktivnih naložb, 
gozdarsko-okoljska plačila in vzpostavitev 
kmetijsko-gozdarskih sistemov, kakor tudi 
okoljske ukrepe iz programa LEADER.

Or. ro

Predlog spremembe 167
Elisabeth Jeggle

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Plačila za preusmeritev v ekološko 
kmetijstvo ali njegovo ohranjanje morajo 
kmete spodbujati k sodelovanju v takšnih 
shemah, kar pomeni odziv na vse večje 
povpraševanje družbe po uporabi okolju 
prijaznih kmetijskih praks in višjih 
standardih za dobro počutje živali. Zaradi 
povečanja sinergije koristi v zvezi z 
biotsko raznovrstnostjo, ki jo zagotavlja 
ukrep, je treba spodbujati kolektivne 
pogodbe ali sodelovanje med kmeti, da se 
vključijo večja sosednja območja. Da se 
prepreči obsežna ponovna preusmeritev 
kmetov nazaj v konvencionalno 
kmetovanje, je treba podpreti ukrepe za 
preusmerjanje in ohranjanje. Plačila 
morajo prispevati h kritju nastalih 
dodatnih stroškov in izpada dohodka 

(30) Plačila za preusmeritev v ekološko 
kmetijstvo ali njegovo ohranjanje morajo 
kmete spodbujati k sodelovanju v takšnih 
shemah, kar pomeni odziv na vse večje 
povpraševanje družbe po uporabi okolju 
prijaznih kmetijskih praks in višjih 
standardih za dobro počutje živali. Zaradi 
povečanja sinergije pri koristih v zvezi z 
biotsko raznovrstnostjo, ki jih zagotavlja 
ukrep, je treba spodbujati kolektivne 
pogodbe ali sodelovanje med kmeti, da se 
vključijo večja sosednja območja.
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zaradi obveznosti, pri čemer morajo 
zajemati le obveznosti, ki presegajo 
ustrezne obvezne standarde in zahteve.

Or. de

Predlog spremembe 168
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Plačila kmetom na gorskih območjih 
ali drugih območjih z naravnimi ali 
drugimi posebnimi omejitvami morajo v 
okviru neprekinjene uporabe kmetijskih 
zemljišč prispevati k ohranjanju podeželja 
ter ohranjanju in spodbujanju sonaravnega 
sistema kmetovanja. Da se zagotovi 
učinkovitost takšne podpore, je treba s 
plačili kmetom nadomestiti izpad dohodka 
in dodatne stroške, povezane z omejitvami 
na zadevnih območjih.

(32) Plačila kmetom na gorskih območjih, 
v najbolj oddaljenih regijah ali na drugih 
območjih z naravnimi ali drugimi 
posebnimi omejitvami morajo v okviru 
neprekinjene uporabe kmetijskih zemljišč 
prispevati k ohranjanju podeželja ter 
ohranjanju in spodbujanju trajnostnih 
sistemov kmetovanja. Da se zagotovi 
učinkovitost takšne podpore, je treba s 
plačili kmetom nadomestiti izpad dohodka 
in dodatne stroške, povezane z omejitvami 
na zadevnih območjih.

Or. pt

Predlog spremembe 169
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Da se zagotovita učinkovita uporaba 
sredstev Unije in enaka obravnava kmetov 
po vsej Uniji, je treba gorska območja in 
druga območja z naravnimi ali drugimi 
posebnimi omejitvami opredeliti v skladu z 
objektivnimi merili. V primeru območij z 

(33) Da se zagotovita učinkovita uporaba 
sredstev Unije in enaka obravnava kmetov 
po vsej Uniji, je treba gorska območja in 
druga območja z naravnimi ali drugimi 
posebnimi omejitvami opredeliti v skladu z 
objektivnimi merili. V primeru območij z 
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naravnimi omejitvami morajo biti to
biofizikalna merila, ki temeljijo na trdnih 
znanstvenih dokazih. Sprejeti je treba 
prehodne ureditve, da se olajša postopno 
opuščanje plačil na območjih, ki se zaradi 
uporabe teh meril ne bodo več štela za 
območja z naravnimi omejitvami.

naravnimi omejitvami morajo biti to 
merila, ki temeljijo na trdnih znanstvenih 
dokazih in upoštevajo posebne značilnosti 
in razvojne cilje zadevnih območij ter so 
ustrezno prilagojena obsegu naravnih 
omejitev na teh območjih in vrsti 
proizvodnje in/ali gospodarski strukturi 
gospodarstev na zadevnem območju.
Komisija bi morala na podlagi resolucije 
Evropskega parlamenta z dne 
5. maja 2010 (2009/2156(INI)) do 
31. decembra 2015 predložiti nov predlog 
glede ustreznih meril.

Or. de

Obrazložitev

Rezultat poročila Komisije o boljši usmerjenosti podpore v kmetije na območjih z naravnimi 
omejitvami ni zadovoljiv. Komisija bi morala pripraviti nov zakonodajni predlog ob 
upoštevanju dejstva, da imajo kmetije z različnimi oblikami proizvodnje na različnih območjih 
različne stroške in izdatke. Do takrat bi morale države članice izvajati enake sisteme kot prej.

Predlog spremembe 170
James Nicholson, Julie Girling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Da se zagotovita učinkovita uporaba 
sredstev Unije in enaka obravnava kmetov 
po vsej Uniji, je treba gorska območja in 
druga območja z naravnimi ali drugimi 
posebnimi omejitvami opredeliti v skladu z 
objektivnimi merili. V primeru območij z 
naravnimi omejitvami morajo biti to 
biofizikalna merila, ki temeljijo na trdnih 
znanstvenih dokazih. Sprejeti je treba
prehodne ureditve, da se olajša postopno 
opuščanje plačil na območjih, ki se zaradi 
uporabe teh meril ne bodo več štela za 
območja z naravnimi omejitvami.

(33) Da se zagotovita učinkovita uporaba 
sredstev Unije in enaka obravnava kmetov 
po vsej Uniji, je treba gorska območja in 
druga območja z naravnimi ali drugimi 
posebnimi omejitvami opredeliti v skladu z 
objektivnimi merili. V primeru območij z 
naravnimi omejitvami morajo biti to 
biofizikalna merila, ki temeljijo na trdnih 
znanstvenih dokazih. Komisija bi morala 
do 31. decembra 2015 predstaviti 
zakonodajni predlog za obvezna 
biofizikalna merila in ustrezne mejne 
vrednosti, ki bodo veljale za prihodnjo 
razmejitev, ter ustrezna pravila za 
natančno usklajevanje in prehodne 
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ureditve.

Or. en

Predlog spremembe 171
Diane Dodds

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Da se zagotovita učinkovita uporaba 
sredstev Unije in enaka obravnava kmetov 
po vsej Uniji, je treba gorska območja in 
druga območja z naravnimi ali drugimi 
posebnimi omejitvami opredeliti v skladu z 
objektivnimi merili. V primeru območij z 
naravnimi omejitvami morajo biti to 
biofizikalna merila, ki temeljijo na trdnih 
znanstvenih dokazih. Sprejeti je treba
prehodne ureditve, da se olajša postopno 
opuščanje plačil na območjih, ki se zaradi 
uporabe teh meril ne bodo več štela za 
območja z naravnimi omejitvami.

(33) Da se zagotovita učinkovita uporaba 
sredstev Unije in enaka obravnava kmetov 
po vsej Uniji, je treba gorska območja in 
druga območja z naravnimi ali drugimi 
posebnimi omejitvami opredeliti v skladu z 
objektivnimi merili. V primeru območij z
naravnimi omejitvami morajo biti to 
biofizikalna merila, ki temeljijo na trdnih 
znanstvenih dokazih. Komisija bi morala 
do 31. decembra 2015 predstaviti 
zakonodajni predlog za obvezna 
biofizikalna merila in ustrezne mejne 
vrednosti, ki bodo veljale za prihodnjo 
razmejitev, ter ustrezna pravila za 
natančno usklajevanje in prehodne 
ureditve.

Or. en

Predlog spremembe 172
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Da se zagotovita učinkovita uporaba 
sredstev Unije in enaka obravnava kmetov 
po vsej Uniji, je treba gorska območja in 
druga območja z naravnimi ali drugimi 
posebnimi omejitvami opredeliti v skladu z 

(33) Da se zagotovita učinkovita uporaba 
sredstev Unije in enaka obravnava kmetov 
po vsej Uniji, je treba gorska območja in 
druga območja z naravnimi ali drugimi 
posebnimi omejitvami opredeliti v skladu z 
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objektivnimi merili. V primeru območij z 
naravnimi omejitvami morajo biti to 
biofizikalna merila, ki temeljijo na trdnih 
znanstvenih dokazih. Sprejeti je treba 
prehodne ureditve, da se olajša postopno 
opuščanje plačil na območjih, ki se zaradi 
uporabe teh meril ne bodo več štela za 
območja z naravnimi omejitvami.

objektivnimi merili. V primeru območij z 
naravnimi ali drugimi posebnimi
omejitvami morajo biti to socialno-
ekonomska merila in biofizikalna merila.

Or. pt

Predlog spremembe 173
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Da se zagotovita učinkovita uporaba 
sredstev Unije in enaka obravnava kmetov 
po vsej Uniji, je treba gorska območja in 
druga območja z naravnimi ali drugimi 
posebnimi omejitvami opredeliti v skladu z 
objektivnimi merili. V primeru območij z 
naravnimi omejitvami morajo biti to 
biofizikalna merila, ki temeljijo na trdnih 
znanstvenih dokazih. Sprejeti je treba 
prehodne ureditve, da se olajša postopno 
opuščanje plačil na območjih, ki se zaradi 
uporabe teh meril ne bodo več štela za 
območja z naravnimi omejitvami.

(33) Da se zagotovita učinkovita uporaba 
sredstev Unije in enaka obravnava kmetov 
po vsej Uniji, je treba gorska območja, 
najbolj oddaljene regije in druga območja 
z naravnimi ali drugimi posebnimi
omejitvami opredeliti v skladu z 
objektivnimi merili. V primeru območij z 
naravnimi omejitvami morajo biti to 
biofizikalna merila, ki temeljijo na trdnih 
znanstvenih dokazih. Sprejeti je treba 
prehodne ureditve, da se olajša postopno 
opuščanje plačil na območjih, ki se zaradi 
uporabe teh meril ne bodo več štela za 
območja z naravnimi omejitvami.

Or. pt

Predlog spremembe 174
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Še naprej je treba dodeljevati plačila 
lastnikom gozdov, ki opravljajo okoljske 
storitve ali podnebju prijazne storitve 
ohranjanja gozdov s sprejetjem obveznosti 
za povečanje biotske raznovrstnosti, 
ohranitev visokokakovostnih gozdnih 
ekosistemov, izboljšanje njihovega 
potenciala za blažitev podnebnih 
sprememb in prilagajanje tem 
spremembam ter okrepitev zaščitne 
vrednosti gozdov glede na erozijo tal, 
ohranjanje vodnih virov in naravne 
nesreče. V tem smislu je treba ohranjanju 
in spodbujanju gozdnih genskih virov 
nameniti posebno pozornost. Plačila se 
dodelijo za gozdarsko-okoljske obveznosti, 
ki presegajo ustrezne obvezne standarde, 
določene z nacionalno zakonodajo. Da se 
zagotovi smotrna in učinkovita uporaba 
proračunskih sredstev EKSRP, je treba v 
skladu s členom 290 Pogodbe Komisijo 
pooblastiti za sprejemanje aktov v zvezi z 
vrstami dejavnosti, upravičenih do podpore 
v okviru tega ukrepa.

(35) Še naprej je treba dodeljevati plačila 
lastnikom gozdov, ki opravljajo okoljske 
storitve ali podnebju prijazne storitve 
ohranjanja gozdov s sprejetjem obveznosti 
za ohranitev in povečanje biotske 
raznovrstnosti, ohranitev 
visokokakovostnih gozdnih ekosistemov, 
izboljšanje njihovega potenciala za blažitev 
podnebnih sprememb in prilagajanje tem 
spremembam ter okrepitev zaščitne 
vrednosti gozdov, kar zadeva ohranjanje 
gozdov, erozijo tal, ohranjanje vodnih virov 
in naravne nesreče. V tem smislu je treba 
ohranjanju in spodbujanju gozdnih genskih 
virov nameniti posebno pozornost. Plačila 
se dodelijo za dodatne stroške in izpad 
dohodka, ki je posledica gozdarsko-
okoljskih obveznosti, ki presegajo ustrezne 
obvezne standarde, določene z nacionalno 
zakonodajo. Da se zagotovi smotrna in 
učinkovita uporaba proračunskih sredstev 
EKSRP, je treba v skladu s členom 290 
Pogodbe Komisijo pooblastiti za 
sprejemanje aktov v zvezi z vrstami 
dejavnosti, upravičenih do podpore v 
okviru tega ukrepa.

Or. bg

Predlog spremembe 175
Alyn Smith
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) V programskem obdobju 2007–2013 
je bila v okviru politike razvoja podeželja 
izrecno podprta le ena vrsta sodelovanja: 
sodelovanje pri razvoju novih proizvodov, 
proizvodnih postopkov in tehnologij na 

(36) Prihodnost kmetijstva in trajnostni 
razvoj podeželskih območij sta odvisna 
predvsem od sposobnosti kmetov (zlasti 
malih in mladih kmetov), MSP in mrež za 
razvoj podeželja, da sodelujejo in delajo 



PE489.640v01-00 104/160 AM\903101SL.doc

SL

področjih kmetijstva in prehrane ter 
gozdarstva. Podpora za to vrsto 
sodelovanja je še vedno potrebna, vendar 
jo je treba prilagoditi, da bo izpolnjevala 
zahteve ekonomije znanja. V tem smislu je 
treba omogočiti, da se v okviru tega 
ukrepa financirajo projekti enega 
subjekta, če se pridobljeni rezultati 
razširjajo in se s tem izpolni cilj širjenja 
novih praks, procesov ali postopkov. Poleg 
tega je postalo jasno, da se lahko s 
podpiranjem veliko več vrst sodelovanja z 
večjim številom upravičencev, ki zajemajo 
male in velike subjekte, prispeva k 
doseganju ciljev politike razvoja podeželja, 
ker se subjektom na podeželskim območjih 
pomaga premagati gospodarske, okoljske 
in druge omejitve zaradi razdrobljenosti.
Zato je treba ukrep razširiti. Podpora za 
organizacijo skupnih delovnih procesov ter 
skupno rabo objektov in naprav ter virov 
mora malim subjektom pomagati, da kljub 
majhnosti dosežejo ekonomsko uspešnost.
Podpora za horizontalno in vertikalno 
sodelovanje med subjekti v dobavni verigi 
ter promocijske dejavnosti na lokalni ravni 
mora spodbuditi ekonomsko smotrn razvoj 
kratkih dobavnih verig, lokalnih trgov in 
lokalnih prehranskih verig. Podpora za 
skupne pristope k okoljskim projektom in 
praksam mora prispevati k zagotavljanju 
večjih in trajnejših okoljskih in podnebnih 
koristi, kot jih posamezni subjekti lahko 
dosežejo, če delujejo brez vključevanja 
drugih (na primer s praksami, ki se 
uporabljajo na širših neobdelanih 
območjih). Na teh različnih območjih je 
treba podporo zagotoviti v različnih 
oblikah. Grozdi in mreže so posebno 
pomembni za izmenjavo strokovnega 
znanja in izkušenj ter razvoj novega in 
specializiranega strokovnega znanja in 
izkušenj, storitev in proizvodov. Pilotni 
projekti so pomembno orodje za 
preskušanje tržne uporabnosti tehnologij, 
tehnik in praks v različnih okoliščinah ter 
po potrebi za njihovo prilagoditev.
Operativne skupine so osrednji element 

skupaj v skupnih projektih in naložbah za 
doseganje skupnih ciljev, ki prinašajo 
koristi vsem akterjem, kar je v nasprotju z 
uničujočo logiko „tekmovanja do dna“ 
zaradi „konkurenčnosti“. Jasno je, da se 
lahko s podpiranjem več vrst sodelovanja s
širokim naborom upravičencev prispeva k 
doseganju ciljev politike razvoja podeželja, 
ker se subjektom na podeželskih območjih 
pomaga premagati gospodarske, okoljske 
in druge omejitve zaradi razdrobljenosti.
Podpora za organizacijo skupnih delovnih 
procesov ter skupno rabo objektov in 
naprav ter virov mora malim subjektom 
pomagati, da kljub majhnosti dosežejo 
ekonomsko in socialno uspešnost in 
trajnost. Podpora za horizontalno in 
vertikalno sodelovanje med subjekti v 
dobavni verigi ter promocijske dejavnosti 
na lokalni ravni mora spodbuditi 
ekonomsko smotrn razvoj kratkih dobavnih 
verig, lokalnih trgov in lokalnih 
prehranskih verig. Podpora za skupne 
pristope k okoljskim projektom in praksam 
mora prispevati k zagotavljanju večjih in 
trajnejših okoljskih in podnebnih koristi, 
kot jih posamezni subjekti lahko dosežejo, 
če delujejo brez vključevanja drugih (na 
primer s praksami, ki se uporabljajo na 
širših neobdelanih območjih). Zato bi bilo 
treba ukrep razširiti in spodbujati z 80-
odstotno stopnjo sofinanciranja. Na teh 
različnih območjih je treba podporo 
zagotoviti v različnih oblikah. Grozdi in 
mreže so posebno pomembni za izmenjavo 
strokovnega znanja in izkušenj ter razvoj 
novega in specializiranega strokovnega 
znanja in izkušenj, storitev in proizvodov.
Pilotni projekti so pomembno orodje za 
preskušanje tržne uporabnosti tehnologij, 
tehnik in praks v različnih okoliščinah ter 
po potrebi za njihovo prilagoditev.
Operativne skupine so osrednji element 
evropskega partnerstva za inovacije (v 
nadaljnjem besedilu: EIP) na področju 
kmetijske produktivnosti in trajnosti.
Drugo pomembno orodje so lokalne 
razvojne strategije, ki se izvajajo zunaj 
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evropskega partnerstva za inovacije (v 
nadaljnjem besedilu: EIP) na področju 
kmetijske produktivnosti in trajnosti.
Drugo pomembno orodje so lokalne 
razvojne strategije, ki se izvajajo zunaj 
okvira lokalnega razvoja na podlagi 
pristopa LEADER, in sicer med javnimi in 
zasebnimi subjekti s podeželskih in 
mestnih območij. V nasprotju s pristopom 
LEADER bi lahko bila takšna partnerstva 
in strategije omejena na en sektor in/ali 
sorazmerno specifične razvojne cilje, 
vključno z zgoraj navedenimi. V okviru 
tega ukrepa morajo biti do podpore 
upravičene tudi medpanožne organizacije.
Podpora mora biti omejena na sedem let, 
razen za skupinske okoljske ukrepe in 
ukrepe na področju podnebnih sprememb v 
ustrezno utemeljenih primerih.

okvira lokalnega razvoja na podlagi 
pristopa LEADER, in sicer med javnimi in 
zasebnimi subjekti s podeželskih in 
mestnih območij. V nasprotju s pristopom 
LEADER bi lahko bila takšna partnerstva 
in strategije omejena na en sektor in/ali 
sorazmerno specifične razvojne cilje, 
vključno z zgoraj navedenimi. V okviru 
tega ukrepa morajo biti do podpore 
upravičene tudi medpanožne organizacije.
Podpora mora biti omejena na sedem let, 
razen za skupinske okoljske ukrepe in 
ukrepe na področju podnebnih sprememb v 
ustrezno utemeljenih primerih.

Or. en

Predlog spremembe 176
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Kmetje so zdaj izpostavljeni vse 
večjim gospodarskim in okoljskim 
tveganjem, ki so posledica podnebnih 
sprememb in naraščajoče nestanovitnosti 
cen. V tem smislu je učinkovito 
obvladovanje tveganj za kmete vse 
pomembnejše. Zato je treba uvesti ukrep 
obvladovanja tveganja, s katerim se bo 
kmetom pomagalo pri obravnavanju 
najobičajnejših tveganj, katerim so 
izpostavljeni. Zato je treba s tem ukrepom 
kmetom zagotoviti podporo za kritje 
premij, ki jih plačajo za zavarovanje 
pridelka, živali in rastlin, ter podpreti 
ustanovitev vzajemnih skladov in 
nadomestila, ki jih takšni skladi plačajo 

črtano
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kmetom za izgube, nastale zaradi izbruha 
bolezni živali ali rastlin ali okoljskih 
nesreč. Prav tako je treba vključiti 
instrument za stabilizacijo dohodkov v 
obliki vzajemnega sklada za podporo 
kmetom, ki se jim izredno zmanjšajo 
dohodki. Da se zagotovi enako 
obravnavanje kmetov po vsej Uniji, 
neizkrivljanje konkurence in spoštovanje 
mednarodnih obveznosti Unije, je treba 
določiti posebne pogoje za dodelitev 
podpore v okviru teh ukrepov. Za 
zagotovitev smotrne uporabe 
proračunskih sredstev EKSRP je treba v 
skladu s členom 290 Pogodbe Komisijo 
pooblastiti za sprejemanje aktov v zvezi z 
določitvijo najkrajšega in najdaljšega 
časa trajanja komercialnih posojil za 
vzajemne sklade.

Or. en

Predlog spremembe 177
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Kmetje so zdaj izpostavljeni vse 
večjim gospodarskim in okoljskim 
tveganjem, ki so posledica podnebnih 
sprememb in naraščajoče nestanovitnosti 
cen. V tem smislu je učinkovito 
obvladovanje tveganj za kmete vse 
pomembnejše. Zato je treba uvesti ukrep 
obvladovanja tveganja, s katerim se bo 
kmetom pomagalo pri obravnavanju 
najobičajnejših tveganj, katerim so 
izpostavljeni. Zato je treba s tem ukrepom 
kmetom zagotoviti podporo za kritje 
premij, ki jih plačajo za zavarovanje 
pridelka, živali in rastlin, ter podpreti 
ustanovitev vzajemnih skladov in 
nadomestila, ki jih takšni skladi plačajo 

črtano
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kmetom za izgube, nastale zaradi izbruha 
bolezni živali ali rastlin ali okoljskih 
nesreč. Prav tako je treba vključiti 
instrument za stabilizacijo dohodkov v 
obliki vzajemnega sklada za podporo 
kmetom, ki se jim izredno zmanjšajo 
dohodki. Da se zagotovi enako 
obravnavanje kmetov po vsej Uniji, 
neizkrivljanje konkurence in spoštovanje 
mednarodnih obveznosti Unije, je treba 
določiti posebne pogoje za dodelitev 
podpore v okviru teh ukrepov. Za 
zagotovitev smotrne uporabe 
proračunskih sredstev EKSRP je treba v 
skladu s členom 290 Pogodbe Komisijo 
pooblastiti za sprejemanje aktov v zvezi z 
določitvijo najkrajšega in najdaljšega 
časa trajanja komercialnih posojil za 
vzajemne sklade.

Or. pt

Predlog spremembe 178
Osnutek mnenja

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Kmetje so zdaj izpostavljeni vse 
večjim gospodarskim in okoljskim 
tveganjem, ki so posledica podnebnih 
sprememb in naraščajoče nestanovitnosti 
cen. V tem smislu je učinkovito 
obvladovanje tveganj za kmete vse 
pomembnejše. Zato je treba uvesti ukrep 
obvladovanja tveganja, s katerim se bo 
kmetom pomagalo pri obravnavanju 
najobičajnejših tveganj, katerim so
izpostavljeni. Zato je treba s tem ukrepom 
kmetom zagotoviti podporo za kritje 
premij, ki jih plačajo za zavarovanje 
pridelka, živali in rastlin, ter podpreti 
ustanovitev vzajemnih skladov in 
nadomestila, ki jih takšni skladi plačajo 

črtano
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kmetom za izgube, nastale zaradi izbruha 
bolezni živali ali rastlin ali okoljskih 
nesreč. Prav tako je treba vključiti 
instrument za stabilizacijo dohodkov v 
obliki vzajemnega sklada za podporo 
kmetom, ki se jim izredno zmanjšajo 
dohodki. Da se zagotovi enako 
obravnavanje kmetov po vsej Uniji, 
neizkrivljanje konkurence in spoštovanje 
mednarodnih obveznosti Unije, je treba 
določiti posebne pogoje za dodelitev 
podpore v okviru teh ukrepov. Za 
zagotovitev smotrne uporabe 
proračunskih sredstev EKSRP je treba v 
skladu s členom 290 Pogodbe Komisijo 
pooblastiti za sprejemanje aktov v zvezi z 
določitvijo najkrajšega in najdaljšega 
časa trajanja komercialnih posojil za 
vzajemne sklade.

Or. it

Predlog spremembe 179
Alyn Smith
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Kmetje so zdaj izpostavljeni vse 
večjim gospodarskim in okoljskim 
tveganjem, ki so posledica podnebnih 
sprememb in naraščajoče nestanovitnosti 
cen. V tem smislu je učinkovito 
obvladovanje tveganj za kmete vse 
pomembnejše. Zato je treba uvesti ukrep 
obvladovanja tveganja, s katerim se bo 
kmetom pomagalo pri obravnavanju 
najobičajnejših tveganj, katerim so 
izpostavljeni. Zato je treba s tem ukrepom 
kmetom zagotoviti podporo za kritje 
premij, ki jih plačajo za zavarovanje 
pridelka, živali in rastlin, ter podpreti 
ustanovitev vzajemnih skladov in 

(37) Države članice morajo imeti možnost,
da zagotovijo podporo za stroške zagona 
in tekoče stroške vzajemnih skladov, da bi 
kmete zavarovale pred učinki bolezni 
živali in rastlin ter okoljskimi nesrečami. 
Vendar pa se javna sredstva v nobenem 
primeru ne smejo uporabiti za 
subvencioniranje izplačil nadomestil 
kmetom –  javna sredstva je bolje 
uporabiti za naložbe v varnostne ukrepe 
za preprečevanje nesreč. Poleg tega se 
bodo nadomestila dodelila le kmetom, ki 
so sprejeli potrebne varnostne ukrepe za 
preprečevanje bolezni živali in rastlin,
varstvo okolja in dogodke, povezane s 
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nadomestila, ki jih takšni skladi plačajo 
kmetom za izgube, nastale zaradi izbruha 
bolezni živali ali rastlin ali okoljskih 
nesreč. Prav tako je treba vključiti 
instrument za stabilizacijo dohodkov v
obliki vzajemnega sklada za podporo 
kmetom, ki se jim izredno zmanjšajo 
dohodki. Da se zagotovi enako 
obravnavanje kmetov po vsej Uniji, 
neizkrivljanje konkurence in spoštovanje 
mednarodnih obveznosti Unije, je treba 
določiti posebne pogoje za dodelitev 
podpore v okviru teh ukrepov. Za 
zagotovitev smotrne uporabe 
proračunskih sredstev EKSRP je treba v 
skladu s členom 290 Pogodbe Komisijo 
pooblastiti za sprejemanje aktov v zvezi z
določitvijo najkrajšega in najdaljšega 
časa trajanja komercialnih posojil za 
vzajemne sklade.

podnebnimi spremembami. Vsi drugi 
instrumenti v zvezi z obvladovanjem 
tveganja se obravnavajo v okviru enotne 
SUT.

Or. en

Predlog spremembe 180
Giovanni La Via

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Kmetje so zdaj izpostavljeni vse 
večjim gospodarskim in okoljskim 
tveganjem, ki so posledica podnebnih 
sprememb in naraščajoče nestanovitnosti 
cen. V tem smislu je učinkovito 
obvladovanje tveganj za kmete vse 
pomembnejše. Zato je treba uvesti ukrep 
obvladovanja tveganja, s katerim se bo 
kmetom pomagalo pri obravnavanju 
najobičajnejših tveganj, katerim so 
izpostavljeni. Zato je treba s tem ukrepom 
kmetom zagotoviti podporo za kritje 
premij, ki jih plačajo za zavarovanje 
pridelka, živali in rastlin, ter podpreti 
ustanovitev vzajemnih skladov in 

(37) Kmetje so zdaj izpostavljeni vse 
večjim gospodarskim in okoljskim 
tveganjem, ki so posledica podnebnih 
sprememb in naraščajoče nestanovitnosti 
cen. V tem smislu je učinkovito 
obvladovanje tveganj za kmete vse 
pomembnejše. Zato je treba uvesti ukrep 
obvladovanja tveganja, s katerim se bo 
kmetom pomagalo pri obravnavanju 
najobičajnejših tveganj, katerim so 
izpostavljeni. Zato je treba s tem ukrepom 
kmetom zagotoviti podporo za kritje 
premij, ki jih plačajo za zavarovanje 
pridelka, živali in rastlin, ter podpreti 
ustanovitev vzajemnih skladov in 
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nadomestila, ki jih takšni skladi plačajo 
kmetom za izgube, nastale zaradi izbruha 
bolezni živali ali rastlin ali okoljskih 
nesreč. Prav tako je treba vključiti 
instrument za stabilizacijo dohodkov v 
obliki vzajemnega sklada za podporo 
kmetom, ki se jim izredno zmanjšajo 
dohodki. Da se zagotovi enako 
obravnavanje kmetov po vsej Uniji, 
neizkrivljanje konkurence in spoštovanje 
mednarodnih obveznosti Unije, je treba 
določiti posebne pogoje za dodelitev 
podpore v okviru teh ukrepov. Za 
zagotovitev smotrne uporabe proračunskih 
sredstev EKSRP je treba v skladu s 
členom 290 Pogodbe Komisijo pooblastiti 
za sprejemanje aktov v zvezi z določitvijo 
najkrajšega in najdaljšega časa trajanja 
komercialnih posojil za vzajemne sklade.

nadomestila, ki jih takšni skladi plačajo 
kmetom za izgube, nastale zaradi izbruha 
bolezni živali ali rastlin, slabih vremenskih 
razmer ali okoljskih nesreč. Prav tako je 
treba vključiti instrument za stabilizacijo 
dohodkov v obliki vzajemnega sklada ali 
pomoči za kritje stroškov zavarovalnih 
polic, ki so jih sklenili vzajemni skladi, 
namenjenih za podporo kmetom, ki se jim 
izredno zmanjšajo dohodki. Da se zagotovi 
enako obravnavanje kmetov po vsej Uniji, 
neizkrivljanje konkurence in spoštovanje 
mednarodnih obveznosti Unije, je treba 
določiti posebne pogoje za dodelitev 
podpore v okviru teh ukrepov. Za 
zagotovitev smotrne uporabe proračunskih 
sredstev EKSRP je treba v skladu s 
členom 290 Pogodbe Komisijo pooblastiti 
za sprejemanje aktov v zvezi z določitvijo 
najkrajšega in najdaljšega časa trajanja 
komercialnih posojil za vzajemne sklade.

Or. it

Predlog spremembe 181
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Kmetje so zdaj izpostavljeni vse 
večjim gospodarskim in okoljskim 
tveganjem, ki so posledica podnebnih 
sprememb in naraščajoče nestanovitnosti 
cen. V tem smislu je učinkovito 
obvladovanje tveganj za kmete vse 
pomembnejše. Zato je treba uvesti ukrep 
obvladovanja tveganja, s katerim se bo 
kmetom pomagalo pri obravnavanju 
najobičajnejših tveganj, katerim so 
izpostavljeni. Zato je treba s tem ukrepom 
kmetom zagotoviti podporo za kritje 

(37) Kmetje so zdaj izpostavljeni vse 
večjim gospodarskim in okoljskim 
tveganjem, ki so posledica podnebnih 
sprememb in naraščajoče nestanovitnosti 
cen. V tem smislu je učinkovito 
obvladovanje tveganj za kmete vse 
pomembnejše. Zato je treba uvesti ukrep 
obvladovanja tveganja, s katerim se bo 
kmetom pomagalo pri obravnavanju 
najobičajnejših tveganj, katerim so 
izpostavljeni. Zato je treba s tem ukrepom 
kmetom zagotoviti podporo za kritje 
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premij, ki jih plačajo za zavarovanje 
pridelka, živali in rastlin, ter podpreti 
ustanovitev vzajemnih skladov in 
nadomestila, ki jih takšni skladi plačajo 
kmetom za izgube, nastale zaradi izbruha 
bolezni živali ali rastlin ali okoljskih 
nesreč. Prav tako je treba vključiti 
instrument za stabilizacijo dohodkov v 
obliki vzajemnega sklada za podporo 
kmetom, ki se jim izredno zmanjšajo 
dohodki. Da se zagotovi enako 
obravnavanje kmetov po vsej Uniji, 
neizkrivljanje konkurence in spoštovanje 
mednarodnih obveznosti Unije, je treba 
določiti posebne pogoje za dodelitev 
podpore v okviru teh ukrepov. Za 
zagotovitev smotrne uporabe proračunskih 
sredstev EKSRP je treba v skladu s 
členom 290 Pogodbe Komisijo pooblastiti 
za sprejemanje aktov v zvezi z določitvijo 
najkrajšega in najdaljšega časa trajanja 
komercialnih posojil za vzajemne sklade.

premij, ki jih plačajo za zavarovanje 
pridelka, živali in rastlin, ter podpreti 
ustanovitev vzajemnih skladov in 
nadomestila, ki jih takšni skladi plačajo 
kmetom za izgube, nastale zaradi izbruha 
bolezni živali ali rastlin, slabih vremenskih 
razmer ali okoljskih nesreč. Prav tako je 
treba vključiti instrument za stabilizacijo 
dohodkov v obliki vzajemnega sklada za 
podporo kmetom, ki se jim izredno 
zmanjšajo dohodki. Da se zagotovi enako 
obravnavanje kmetov po vsej Uniji, 
neizkrivljanje konkurence in spoštovanje 
mednarodnih obveznosti Unije, je treba 
določiti posebne pogoje za dodelitev 
podpore v okviru teh ukrepov. Za 
zagotovitev smotrne uporabe proračunskih 
sredstev EKSRP je treba v skladu s 
členom 290 Pogodbe Komisijo pooblastiti 
za sprejemanje aktov v zvezi z določitvijo 
najkrajšega in najdaljšega časa trajanja 
komercialnih posojil za vzajemne sklade.

Or. it

Predlog spremembe 182
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Kmetje so zdaj izpostavljeni vse 
večjim gospodarskim in okoljskim 
tveganjem, ki so posledica podnebnih 
sprememb in naraščajoče nestanovitnosti 
cen. V tem smislu je učinkovito 
obvladovanje tveganj za kmete vse 
pomembnejše. Zato je treba uvesti ukrep 
obvladovanja tveganja, s katerim se bo 
kmetom pomagalo pri obravnavanju 
najobičajnejših tveganj, katerim so 
izpostavljeni. Zato je treba s tem ukrepom 
kmetom zagotoviti podporo za kritje 
premij, ki jih plačajo za zavarovanje 

(37) Kmetje so zdaj izpostavljeni vse 
večjim gospodarskim in okoljskim 
tveganjem, ki so posledica podnebnih 
sprememb in naraščajoče nestanovitnosti 
cen. V tem smislu je učinkovito 
obvladovanje tveganj za kmete vse 
pomembnejše. Zato je treba uvesti ukrep 
obvladovanja tveganja, s katerim se bo 
kmetom pomagalo pri obravnavanju 
najobičajnejših tveganj, katerim so 
izpostavljeni. Zato je treba s tem ukrepom 
kmetom ali skupinam kmetov zagotoviti 
podporo za kritje premij, ki jih plačajo za 
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pridelka, živali in rastlin, ter podpreti 
ustanovitev vzajemnih skladov in 
nadomestila, ki jih takšni skladi plačajo 
kmetom za izgube, nastale zaradi izbruha 
bolezni živali ali rastlin ali okoljskih 
nesreč. Prav tako je treba vključiti 
instrument za stabilizacijo dohodkov v 
obliki vzajemnega sklada za podporo 
kmetom, ki se jim izredno zmanjšajo 
dohodki. Da se zagotovi enako 
obravnavanje kmetov po vsej Uniji, 
neizkrivljanje konkurence in spoštovanje 
mednarodnih obveznosti Unije, je treba 
določiti posebne pogoje za dodelitev 
podpore v okviru teh ukrepov. Za 
zagotovitev smotrne uporabe proračunskih 
sredstev EKSRP je treba v skladu s 
členom 290 Pogodbe Komisijo pooblastiti 
za sprejemanje aktov v zvezi z določitvijo 
najkrajšega in najdaljšega časa trajanja 
komercialnih posojil za vzajemne sklade.

zavarovanje pridelka, živali in rastlin, ter 
podpreti ustanovitev vzajemnih skladov in 
nadomestila, ki jih takšni skladi plačajo 
kmetom za izgube, nastale zaradi izbruha 
bolezni živali ali rastlin ali okoljskih nesreč
ali zaradi slabih vremenskih razmer. Prav 
tako je treba vključiti instrument za 
stabilizacijo dohodkov v obliki vzajemnega 
sklada ali zavarovalne pogodbe za podporo 
kmetom, ki se jim izredno zmanjšajo 
dohodki. Da se zagotovi enako 
obravnavanje kmetov po vsej Uniji, 
neizkrivljanje konkurence in spoštovanje 
mednarodnih obveznosti Unije, je treba 
določiti posebne pogoje za dodelitev 
podpore v okviru teh ukrepov. Za 
zagotovitev smotrne uporabe proračunskih 
sredstev EKSRP je treba v skladu s 
členom 290 Pogodbe Komisijo pooblastiti 
za sprejemanje aktov v zvezi z določitvijo 
najkrajšega in najdaljšega časa trajanja 
komercialnih posojil za vzajemne sklade.

Or. en

Predlog spremembe 183
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37a) Glavna nevarnost za obnovljive 
naravne vire na podeželskih območjih v 
Sredozemlju je požarna ogroženost. 
Ustrezen razvoj podeželja na teh območjih 
bi zato moral vključevati ukrepe 
spremljanja in preprečevanja, vključno s 
prizadevanji za obveščanje in ozaveščanje 
lokalnega prebivalstva in ljudi, ki zaradi 
različnih razlogov obiskujejo taka 
območja.

Or. es
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Predlog spremembe 184
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Pristop LEADER za lokalni razvoj se 
je v več letih izkazal za koristnega pri 
spodbujanju razvoja podeželskih območij, 
pri čemer se v celoti upoštevajo 
večsektorske potrebe za endogeni razvoj 
podeželja s pristopom od spodaj navzgor. S 
pristopom LEADER je zato treba 
nadaljevati v prihodnosti, pri čemer mora 
njegova uporaba ostati obvezna za vse 
programe razvoja podeželja.

(38) Pristop LEADER za lokalni razvoj se 
je v več letih izkazal za koristnega pri 
spodbujanju razvoja podeželskih območij, 
pri čemer se v celoti upoštevajo 
večsektorske potrebe za endogeni razvoj 
podeželja s pristopom od spodaj navzgor. S 
pristopom LEADER je zato treba 
nadaljevati v prihodnosti, pri čemer mora 
njegova uporaba ostati obvezna za vse 
programe razvoja podeželja. Dodana 
vrednost pristopa LEADER ni omejena le 
na projekte, ki se izvajajo, in fizične 
rezultate, temveč lahko k njej pomembno 
prispeva tudi pristop od spodaj navzgor 
neodvisne lokalne akcijske skupine, ki 
omogoča na primer „krepitev 
zmogljivosti“ in „povečevanje moči 
lokalne skupnosti“, česar ni mogoče 
doseči, če imajo pri odločanju glavno 
besedo lokalni organi. 1
__________________
1 kot je opredeljeno v Posebnem poročilu 
št. 5/2010 Evropskega računskega sodišča 
o izvajanju pristopa LEADER za razvoj 
podeželja

Or. en

Predlog spremembe 185
Phil Prendergast, Jim Higgins, Marian Harkin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Podpora iz EKSRP za lokalni razvoj v 
okviru pristopa LEADER mora zajemati 
vse vidike priprave in izvajanja lokalnih 
razvojnih strategij in delovanja lokalnih 
akcijskih skupin ter sodelovanje med 
ozemlji in skupinami, ki izvajajo lokalni 
razvoj, pri čemer ta razvoj poteka od 
spodaj navzgor in ga vodi skupnost. Da se 
partnerjem na podeželskih območjih, ki še 
ne uporabljajo pristopa LEADER, 
omogoči, da preskusijo lokalno razvojno 
strategijo ter se pripravijo na njeno 
oblikovanje in delovanje, je treba 
financirati tudi „začetno orodje LEADER“.
Da se zagotovi smotrna in učinkovita 
uporaba proračunskih sredstev EKSRP, je 
treba v skladu s členom 290 Pogodbe 
Komisijo pooblastiti za sprejemanje aktov 
v zvezi z natančno opredelitvijo 
upravičenih animacijskih stroškov za 
lokalne akcijske skupine.

(40) Podpora iz EKSRP za lokalni razvoj v 
okviru pristopa LEADER mora zajemati 
vse vidike priprave in izvajanja lokalnih 
razvojnih strategij in delovanja lokalnih 
akcijskih skupin, v katerih vodi 
sprejemanje odločitev v sodelovanju z 
ustreznimi akterji skupnost, ter 
sodelovanje med ozemlji in skupinami, ki 
izvajajo lokalni razvoj, pri čemer ta razvoj 
poteka od spodaj navzgor in ga vodi 
skupnost. Da se partnerjem na podeželskih 
območjih, ki še ne uporabljajo pristopa 
LEADER, omogoči, da preskusijo lokalno 
razvojno strategijo ter se pripravijo na 
njeno oblikovanje in delovanje, je treba 
financirati tudi „začetno orodje LEADER“.
Da se zagotovi smotrna in učinkovita 
uporaba proračunskih sredstev EKSRP in 
izvajanje pristopa LEADER, je treba v 
skladu s členom 290 Pogodbe Komisijo 
pooblastiti za sprejemanje aktov v zvezi z 
natančno opredelitvijo upravičenih 
animacijskih stroškov za lokalne akcijske 
skupine ter za sprejemanje pravil, s 
katerimi se zagotovi, da države članice v 
celoti izvajajo pristop, ki ga vodi skupnost.

Or. en

Predlog spremembe 186
Eric Andrieu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Naložbe so skupne več ukrepom 
razvoja podeželja v skladu s to uredbo in 
lahko zadevajo zelo različne dejavnosti. Da 
se zagotovi jasnost pri izvajanju teh 
dejavnosti, je treba določiti nekatera 
skupna pravila za vse naložbe. S temi 

(41) Naložbe so skupne več ukrepom 
razvoja podeželja v skladu s to uredbo in 
lahko zadevajo zelo različne dejavnosti. Da 
se zagotovi jasnost pri izvajanju teh 
dejavnosti, je treba določiti nekatera 
skupna pravila za vse naložbe. S temi 
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skupnimi pravili je treba opredeliti vrste 
izdatkov, ki jih je mogoče šteti za izdatke 
za naložbe, in zagotoviti, da podporo 
prejmejo le takšne naložbe, ki ustvarjajo 
novo vrednost v kmetijstvu. Da se 
upoštevajo posebnosti posameznih vrst 
naložb, kot so nakup rabljene opreme in 
enostavne nadomestne naložbe, ter se 
hkrati zagotovi učinkovita uporaba 
sredstev EKSRP, je treba v skladu s 
členom 290 Pogodbe Komisijo pooblastiti 
za sprejemanje aktov v zvezi z določitvijo 
pogojev, pod katerimi se lahko nekatere 
vrste naložb štejejo za upravičene izdatke.
Da se spodbuja uresničevanje investicijskih 
projektov, je treba državam članicam 
omogočiti izplačevanje predplačil. Za 
zagotovitev učinkovitosti, poštenosti in 
trajnostnega učinka pomoči EKSRP je 
treba določiti pravila, ki zagotavljajo, da so 
naložbe v zvezi z dejavnostmi trajne in da 
se podpora EKSRP ne uporablja za 
izkrivljanje konkurence.

skupnimi pravili je treba opredeliti vrste 
izdatkov, ki jih je mogoče šteti za izdatke 
za naložbe, in zagotoviti, da podporo 
prejmejo le takšne naložbe, ki ustvarjajo 
novo vrednost v kmetijstvu. V primeru 
namakanja se za upravičene izdatke 
štejejo nove naložbe, tudi v posodobitev 
obstoječih sistemov, ki omogočajo 
racionalnejšo rabo vode, če zagotavljajo 
trajnost virov, preprečujejo poslabšanje 
vodnega okolja in zagotavljajo ohranitev 
dobrega ekološkega stanja zadevnih 
vodnih teles. Da se upoštevajo posebnosti 
posameznih vrst naložb, kot so nakup 
rabljene opreme in enostavne nadomestne 
naložbe, ter se hkrati zagotovi učinkovita 
uporaba sredstev EKSRP, je treba v skladu 
s členom 290 Pogodbe Komisijo 
pooblastiti za sprejemanje aktov v zvezi z 
določitvijo pogojev, pod katerimi se lahko 
nekatere vrste naložb štejejo za upravičene 
izdatke. Da se spodbuja uresničevanje 
investicijskih projektov, je treba državam 
članicam omogočiti izplačevanje 
predplačil. Za zagotovitev učinkovitosti, 
poštenosti in trajnostnega učinka pomoči 
EKSRP je treba določiti pravila, ki 
zagotavljajo, da so naložbe v zvezi z 
dejavnostmi trajne in da se podpora 
EKSRP ne uporablja za izkrivljanje 
konkurence.

Or. fr

Predlog spremembe 187
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) Da se zagotovi čim boljša uporaba 
finančnih sredstev za razvoj podeželja in se 
ukrepi v okviru programov razvoja 
podeželja ciljno usmerijo v skladu s 

(44) Da se zagotovi čim boljša uporaba 
finančnih sredstev za razvoj podeželja in se 
ukrepi v okviru programov razvoja 
podeželja ciljno usmerijo v skladu s 
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prednostnimi nalogami Unije za razvoj 
podeželja ter da se hkrati zagotovi tudi 
enako obravnavanje kandidatov, morajo 
države članice določiti merila za izbor 
projektov. Izjema pri tem pravilu mora 
veljati le za tiste ukrepe, za katere obstaja 
podpora v obliki plačil za opravljanje 
kmetijsko-okoljskih storitev ali storitev za 
dobro počutje živali. Pri uporabi meril za 
izbor je treba upoštevati načelo 
sorazmernosti v zvezi z majhnimi 
nepovratnimi sredstvi.

prednostnimi nalogami Unije za razvoj 
podeželja ter da se hkrati zagotovi tudi 
enako obravnavanje kandidatov, morajo 
države članice določiti merila za izbor 
projektov. Izjema pri tem pravilu mora 
veljati le za tiste ukrepe, za katere obstaja 
podpora v obliki plačil za opravljanje 
kmetijsko-okoljskih storitev ali storitev za 
dobro počutje živali. Pri uporabi meril za 
izbor je treba upoštevati načelo 
sorazmernosti v zvezi z majhnimi 
nepovratnimi sredstvi ter oceniti prispevek 
pobud k spodbujanju enakih možnosti za 
ženske na podeželskih območjih.

Or. es

Predlog spremembe 188
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Da se prispeva k doseganju ciljev EIP 
na področju kmetijske produktivnosti in 
trajnosti, je treba vzpostaviti mrežo EIP za 
povezovanje operativnih skupin, 
svetovalnih služb in raziskovalcev, 
vključenih v izvajanje ukrepov, ki so ciljno 
usmerjeni v inovacije v kmetijstvu.
Financirati jo je treba kot del tehnične 
pomoči na ravni Unije.

(47) Da se prispeva k doseganju ciljev EIP 
na področju kmetijske produktivnosti in 
trajnosti, je treba vzpostaviti mrežo EIP za 
povezovanje operativnih skupin, 
svetovalnih služb, nevladnih organizacij in 
raziskovalcev, vključenih v izvajanje 
ukrepov, ki so ciljno usmerjeni v inovacije 
v kmetijstvu. Financirati jo je treba kot del 
tehnične pomoči na ravni Unije.

Or. en

Predlog spremembe 189
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Da se prispeva k doseganju ciljev EIP 
na področju kmetijske produktivnosti in 
trajnosti, je treba vzpostaviti mrežo EIP za 
povezovanje operativnih skupin, 
svetovalnih služb in raziskovalcev, 
vključenih v izvajanje ukrepov, ki so ciljno 
usmerjeni v inovacije v kmetijstvu.
Financirati jo je treba kot del tehnične 
pomoči na ravni Unije.

(47) Da se prispeva k doseganju ciljev EIP 
na področju kmetijske produktivnosti in 
trajnosti, je treba vzpostaviti mrežo EIP za 
povezovanje operativnih skupin, 
svetovalnih služb, nevladnih organizacij in 
raziskovalcev, vključenih v izvajanje 
ukrepov, ki so ciljno usmerjeni v inovacije 
v kmetijstvu. Financirati jo je treba kot del 
tehnične pomoči na ravni Unije.

Or. en

Obrazložitev

Da bi evropska inovacijska partnerstva lahko delovala, morajo imeti nevladne organizacije 
enakopraven dostop do omrežja in zagotavljati enakovreden vložek vanj. Ni nikakršnega 
vzroka, da jih ne bi že zdaj jasno navedli v besedilu.

Predlog spremembe 190
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) V programskem obdobju 2007–2013 
je v okviru Evropske mreže za razvoj 
podeželja delovala strokovna mreža za 
vrednotenje. Da se upoštevajo posebne 
potrebe v zvezi z vrednotenjem, je treba 
ustanoviti Evropsko mrežo za vrednotenje 
razvoja podeželja za programsko 
obdobje 2014–2020, v okviru katere se 
bodo povezali vsi subjekti, vključeni v 
dejavnosti vrednotenja, ter se bo olajšala 
izmenjava strokovnega znanja in izkušenj 
na tem področju. Financirati jo je treba kot 
del tehnične pomoči.

(48) V programskem obdobju 2007–2013 
je v okviru Evropske mreže za razvoj 
podeželja delovala strokovna mreža za 
vrednotenje. Da se upoštevajo posebne 
potrebe v zvezi z vrednotenjem, je treba 
ustanoviti Evropsko mrežo za vrednotenje 
razvoja podeželja za programsko 
obdobje 2014–2020, v okviru katere se 
bodo povezali vsi subjekti, vključeni v 
dejavnosti vrednotenja, ter se bo olajšala 
izmenjava strokovnega znanja in izkušenj 
na tem področju. Mreža bi morala posebno 
pozornost posvetiti napredku na področju 
dostopa žensk do solastništva 
gospodarstev, programom podpore za 
podjetništvo in številnim pobudam, 
usmerjenim v spodbujanje enakih 
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možnosti za moške in ženske na 
podeželskih območjih. Financirati jo je 
treba kot del tehnične pomoči.

Or. es

Predlog spremembe 191
James Nicholson, Julie Girling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) EKSRP mora izraziti priznanje Unije 
v zvezi s tem, kako se lahko lokalni
razvojni pristopi in nadnacionalna 
razsežnost medsebojno krepijo, zlasti v 
primeru inovativnega razmišljanja. To 
mora narediti s podelitvijo nagrad 
omejenemu številu projektov, ki so zgled 
takšnih značilnosti. Nagrade morajo 
dopolnjevati druge vire financiranja, ki so 
na voljo v okviru politike razvoja 
podeželja, s podelitvijo priznanja 
kateremu koli primernemu vodilnemu 
projektu, ne glede na to, ali je bil ta 
projekt financiran tudi prek programa 
razvoja podeželja.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 192
Diane Dodds

Predlog uredbe
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) EKSRP mora izraziti priznanje Unije 
v zvezi s tem, kako se lahko lokalni 
razvojni pristopi in nadnacionalna 
razsežnost medsebojno krepijo, zlasti v 

črtano
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primeru inovativnega razmišljanja. To 
mora narediti s podelitvijo nagrad 
omejenemu številu projektov, ki so zgled 
takšnih značilnosti. Nagrade morajo 
dopolnjevati druge vire financiranja, ki so 
na voljo v okviru politike razvoja 
podeželja, s podelitvijo priznanja 
kateremu koli primernemu vodilnemu 
projektu, ne glede na to, ali je bil ta 
projekt financiran tudi prek programa 
razvoja podeželja.

Or. en

Predlog spremembe 193
Patrick Le Hyaric

Predlog uredbe
Uvodna izjava 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51) V okviru programov razvoja podeželja 
je treba s podporo EIP za kmetijsko 
produktivnost in trajnost zagotoviti 
inovativne ukrepe, s katerimi se spodbuja z 
viri gospodaren in produktiven kmetijski 
sektor z malo emisijami. Cilj EIP mora biti 
spodbujanje hitrejše in širše uporabe 
inovativnih rešitev v praksi. EIP mora 
ustvariti dodano vrednost s povečanjem 
uporabe in učinkovitosti instrumentov v 
zvezi z inovacijami ter krepitvijo sinergije 
med njimi. EIP mora zapolniti vrzeli z 
boljšim povezovanjem raziskovanja in 
kmetovanja v praksi.

(51) V okviru programov razvoja podeželja 
je treba s podporo EIP za kmetijsko 
produktivnost in trajnost, vključno s 
socialnimi inovacijami in napredkom,
zagotoviti inovativne ukrepe, s katerimi se 
spodbuja z viri gospodaren, kmetijsko-
ekološki in produktiven kmetijski sektor z 
malo emisijami. Cilj EIP mora biti 
spodbujanje hitrejše, enakopravne, 
dostopne in širše uporabe inovativnih 
rešitev v praksi. EIP mora ustvariti dodano 
vrednost s povečanjem uporabe, enake 
dostopnosti in učinkovitosti instrumentov v 
zvezi z inovacijami (vključno s kmetijsko-
ekološkimi in socialnimi inovacijami) ter 
krepitvijo sinergije med njimi. EIP mora 
zapolniti vrzeli z boljšim povezovanjem 
raziskovanja in kmetovanja v praksi, da bi 
zadovoljili povpraševanju državljanov po 
varni, zdravi in hranljivi hrani ter 
poskrbeli za širše vidike razvoja podeželja, 
kot so stanovanja, infrastruktura in 
storitve na podeželju. EIP se mora 
osredotočiti na kmetijsko-ekološke prakse 
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in kmetijske prakse z majhno porabo 
vložkov, raziskave in inovacije, ki jih 
vodijo kmetje, ter socialne inovacije na 
področju razvoja podeželja.

Or. en

Predlog spremembe 194
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Uvodna izjava 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51) V okviru programov razvoja podeželja 
je treba s podporo EIP za kmetijsko 
produktivnost in trajnost zagotoviti 
inovativne ukrepe, s katerimi se spodbuja z 
viri gospodaren in produktiven kmetijski 
sektor z malo emisijami. Cilj EIP mora biti 
spodbujanje hitrejše in širše uporabe 
inovativnih rešitev v praksi. EIP mora 
ustvariti dodano vrednost s povečanjem 
uporabe in učinkovitosti instrumentov v 
zvezi z inovacijami ter krepitvijo sinergije 
med njimi. EIP mora zapolniti vrzeli z 
boljšim povezovanjem raziskovanja in 
kmetovanja v praksi.

(51) V okviru programov razvoja podeželja 
je treba s podporo EIP za kmetijsko 
produktivnost in trajnost zagotoviti 
inovativne ukrepe, s katerimi se spodbuja z 
viri gospodaren, produktiven in trajnosten
kmetijski sektor z malo emisijami. Cilj EIP 
mora biti spodbujanje hitrejše in širše 
uporabe inovativnih rešitev v praksi. EIP 
mora ustvariti dodano vrednost s 
povečanjem uporabe in učinkovitosti 
instrumentov v zvezi z inovacijami ter 
krepitvijo sinergije med njimi. EIP mora 
zapolniti vrzeli z boljšim povezovanjem 
raziskovanja in kmetovanja v praksi ter 
spodbujati kmetijstvo, temelječe na 
intenzivni uporabi znanja.

Or. en

Predlog spremembe 195
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51) V okviru programov razvoja podeželja 
je treba s podporo EIP za kmetijsko 

(51) V okviru programov razvoja podeželja 
je treba s podporo EIP za kmetijsko 
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produktivnost in trajnost zagotoviti 
inovativne ukrepe, s katerimi se spodbuja z 
viri gospodaren in produktiven kmetijski 
sektor z malo emisijami. Cilj EIP mora biti 
spodbujanje hitrejše in širše uporabe 
inovativnih rešitev v praksi. EIP mora 
ustvariti dodano vrednost s povečanjem 
uporabe in učinkovitosti instrumentov v 
zvezi z inovacijami ter krepitvijo sinergije 
med njimi. EIP mora zapolniti vrzeli z 
boljšim povezovanjem raziskovanja in 
kmetovanja v praksi.

produktivnost in trajnost zagotoviti 
inovativne ukrepe, s katerimi se spodbuja z 
viri gospodaren in produktiven kmetijski 
sektor z malo emisijami. Cilj EIP mora biti 
spodbujanje hitrejše in širše uporabe 
inovativnih rešitev v praksi. EIP mora 
ustvariti dodano vrednost s povečanjem 
uporabe in učinkovitosti instrumentov v 
zvezi z inovacijami ter krepitvijo sinergije 
med njimi. EIP mora zapolniti vrzeli z 
boljšim povezovanjem raziskovanja in 
kmetovanja v praksi ter pri tem spodbujati 
dialog.

Or. en

Predlog spremembe 196
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Izvajanje inovativnih projektov v 
okviru EIP na področju kmetijske 
produktivnosti in trajnosti morajo prevzeti 
operativne skupine, ki vključujejo kmete, 
raziskovalce, svetovalce, podjetja in druge 
subjekte, ki so povezani z inovacijami v 
kmetijskem sektorju. Da bi bili rezultati 
takšnih projektov koristni za celotni sektor, 
jih je treba razširjati.

(52) Izvajanje inovativnih projektov v 
okviru EIP na področju kmetijske 
produktivnosti in trajnosti morajo prevzeti 
operativne skupine, ki vključujejo kmete, 
raziskovalce, svetovalce, nevladne 
organizacije, podjetja in druge subjekte, ki 
so povezani z inovacijami v kmetijskem 
sektorju. Da bi bili rezultati takšnih 
projektov koristni za celotni sektor, jih je 
treba razširjati.

Or. en

Obrazložitev

Inovacije so eden ključnih elementov uredbe o razvoju podeželja.  Svetovna banka je sistem 
inovacij opredelila kot mrežo organizacij, podjetij in posameznikov, ki so skupaj z 
institucijami in politikami, ki vplivajo na njihovo obnašanje in uspešnost, osredotočeni na 
uvajanje novih proizvodov, novih procesov in novih oblik organizacije v gospodarsko rabo. 
Pomembno je poudariti nevladne organizacije kot enega od akterjev, ki bi lahko kmetom 
pomagali okrepiti njihov položaj na trgu v prihodnosti. 
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Predlog spremembe 197
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(53) Sprejeti je treba določbe, s katerimi se 
lahko določijo skupni znesek podpore 
Unije za razvoj podeželja v skladu s to 
uredbo za obdobje od 1. januarja 2014 do 
31. decembra 2020, letna razdelitev in 
najmanjši zneski, ki bodo skoncentrirani v 
manj razvitih regijah v skladu z večletnim 
finančnim okvirom za obdobje 2014 
do 2020 ter medinstitucionalnim 
sporazumom o sodelovanju v proračunskih 
zadevah in dobrem finančnem 
poslovodenju za isto obdobje.
Razpoložljiva odobrena proračunska 
sredstva morajo biti za potrebe 
programiranja pavšalno indeksirana. .

(53) Sprejeti je treba določbe, s katerimi se 
lahko določijo skupni znesek podpore 
Unije za razvoj podeželja v skladu s to 
uredbo za obdobje od 1. januarja 2014 do 
31. decembra 2020, letna razdelitev in 
najmanjši zneski, ki bodo skoncentrirani v 
manj razvitih regijah in regijah v prehodu, 
ki so bile v obdobju 2007-2013 podprte v 
okviru konvergenčnega cilja, vendar 
njihov BDP na prebivalca presega 75 % 
povprečja BDP na prebivalca v EU-27, v 
skladu z večletnim finančnim okvirom za 
obdobje 2014 do 2020 ter 
medinstitucionalnim sporazumom o 
sodelovanju v proračunskih zadevah in 
dobrem finančnem poslovodenju za isto 
obdobje. Razpoložljiva odobrena 
proračunska sredstva morajo biti za potrebe 
programiranja pavšalno indeksirana.

Or. de

Predlog spremembe 198
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Predlog uredbe
Uvodna izjava 53 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(53a) Določi se letna razdelitev po 
državah članicah, pri čemer se prilagodi 
stopnja podpore Unije za razvoj podeželja, 
da se doseže postopen prehod s preteklega 
vzorca. Države članice, kjer stopnja 
podpore na hektar, ki jo prejmejo za 
razvoj podeželja, znaša manj kot 90 % 
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povprečja, morajo odpraviti tretjino 
razlike med njihovo trenutno stopnjo in 
povprečno stopnjo. Prilagoditev bi morale 
sorazmerno financirati vse države članice, 
kjer so stopnje podpore na hektar nad 
povprečjem Unije. Da se prepreči 
preveliko zmanjšanje proračunskih 
sredstev teh držav članic pa njihovi 
prispevki ne bi smeli presegati X % 
njihovih začetnih sredstev.

Or. fr

Predlog spremembe 199
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(54) Za olajšanje upravljanja sredstev 
EKSRP je treba določiti enotno stopnjo 
prispevka EKSRP za programe razvoja 
podeželja glede na javne izdatke v državah 
članicah. Da se upošteva poseben pomen 
ali narava nekaterih vrst dejavnosti, je treba 
zanje določiti posebne stopnje prispevka.
Za blažitev posebnih omejitev zaradi ravni 
razvoja, oddaljenosti in otoške lege je treba 
določiti ustrezno stopnjo prispevka EKSRP 
za manj razvite in najbolj oddaljene regije 
iz Pogodbe ter manjše Egejske otoke.

(54) Za olajšanje upravljanja sredstev 
EKSRP je treba določiti enotno stopnjo 
prispevka EKSRP za programe razvoja 
podeželja glede na javne izdatke v državah 
članicah. Da se upošteva poseben pomen 
ali narava nekaterih vrst dejavnosti, je treba 
zanje določiti posebne stopnje prispevka.
Za blažitev posebnih omejitev zaradi ravni 
razvoja, oddaljenosti in otoške lege je treba 
določiti ustrezno stopnjo prispevka EKSRP 
za manj razvite regije, regije v prehodu, ki 
so bile v obdobju 2007–2013 podprte v 
okviru konvergenčnega cilja, vendar 
njihov BDP na prebivalca presega 75 % 
povprečja BDP na prebivalca v EU-27,
najbolj oddaljene regije iz Pogodbe ter 
manjše Egejske otoke.

Or. de

Predlog spremembe 200
Alyn Smith
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(54) Za olajšanje upravljanja sredstev 
EKSRP je treba določiti enotno stopnjo 
prispevka EKSRP za programe razvoja 
podeželja glede na javne izdatke v državah 
članicah. Da se upošteva poseben pomen 
ali narava nekaterih vrst dejavnosti, je treba 
zanje določiti posebne stopnje prispevka.
Za blažitev posebnih omejitev zaradi ravni 
razvoja, oddaljenosti in otoške lege je treba 
določiti ustrezno stopnjo prispevka EKSRP 
za manj razvite in najbolj oddaljene regije 
iz Pogodbe ter manjše Egejske otoke.

(54) Za olajšanje upravljanja sredstev 
EKSRP je treba določiti enotno stopnjo 
prispevka EKSRP za programe razvoja 
podeželja glede na javne izdatke v državah 
članicah. Da se upošteva poseben pomen 
ali narava nekaterih vrst dejavnosti, je treba 
zanje določiti posebne stopnje prispevka.
Zato bi bilo treba določiti 60-odstotno 
stopnjo sofinanciranja za dejavnosti v 
členih 29, 30, 31 in 34, na voljo pa bi 
morale biti tudi višje stopnje 
sofinanciranja za dejavnosti sodelovanja. 
Za blažitev posebnih omejitev zaradi ravni 
razvoja, oddaljenosti in otoške lege je treba 
določiti ustrezno stopnjo prispevka EKSRP 
za manj razvite in najbolj oddaljene regije 
iz Pogodbe ter manjše Egejske otoke.

Or. en

Predlog spremembe 201
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(54) Za olajšanje upravljanja sredstev 
EKSRP je treba določiti enotno stopnjo 
prispevka EKSRP za programe razvoja 
podeželja glede na javne izdatke v državah 
članicah. Da se upošteva poseben pomen 
ali narava nekaterih vrst dejavnosti, je treba 
zanje določiti posebne stopnje prispevka.
Za blažitev posebnih omejitev zaradi ravni 
razvoja, oddaljenosti in otoške lege je treba 
določiti ustrezno stopnjo prispevka EKSRP 
za manj razvite in najbolj oddaljene regije 
iz Pogodbe ter manjše Egejske otoke.

(54) Za olajšanje upravljanja sredstev 
EKSRP je treba določiti enotno stopnjo 
prispevka EKSRP za programe razvoja 
podeželja glede na javne izdatke v državah 
članicah. Da se upošteva poseben pomen 
ali narava nekaterih vrst dejavnosti, je treba 
zanje določiti posebne stopnje prispevka.
Za blažitev posebnih omejitev zaradi ravni 
razvoja, oddaljenosti in otoške lege je treba 
določiti ustrezno stopnjo prispevka EKSRP 
za manj razvite in najbolj oddaljene regije
ter regije v prehodu iz Pogodbe ter manjše 
Egejske otoke.
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Or. es

Predlog spremembe 202
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon, Kent Johansson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 54 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(54a) Da se prispeva k doseganju 
specifičnih ciljev, določenih v okviru 
prednostne naloge, se lahko finančni 
instrumenti uporabijo na podlagi 
predhodne ocene, ki je pokazala tržne 
nepopolnosti ali neoptimalne naložbene 
okoliščine in potrebe po naložbah. Ti
instrumenti se lahko vzpostavijo v skladu 
s členi 32–40 naslova IV Uredbe (EU) 
št. ...CSF/2012.

Or. en

Predlog spremembe 203
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 56

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(56) Države članice morajo sprejeti vse 
potrebne ukrepe in uvesti ustrezne določbe, 
da zagotovijo preverljivost in možnost 
nadzora svojih ukrepov za razvoj 
podeželja. V ta namen morata organ 
upravljanja in plačilna agencija zagotoviti 
predhodno oceno in se zavezati k oceni 
ukrepov v celotnem obdobju izvajanja 
programa. Ukrepe, ki ne izpolnjujejo tega 
pogoja, je treba prilagoditi.

(56) Države članice morajo sprejeti vse 
potrebne ukrepe in uvesti ustrezne določbe, 
da zagotovijo preverljivost in možnost 
nadzora svojih ukrepov za razvoj 
podeželja. V ta namen morata organ 
upravljanja in plačilna agencija zagotoviti 
predhodno oceno in se zavezati k oceni 
ukrepov v celotnem obdobju izvajanja 
programa, pri tem pa upoštevati načelo 
sorazmernosti v zvezi z majhnimi 
nepovratnimi sredstvi. Ukrepe, ki ne 
izpolnjujejo tega pogoja, je treba 
prilagoditi.
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Or. pt

Predlog spremembe 204
Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59) Vsak program razvoja podeželja je 
treba spremljati, da se redno ugotavljata 
izvajanje programa in napredek pri 
doseganju opredeljenih ciljev programa.
Dokazovanje in izboljševanje učinkovitosti 
in vpliva ukrepov v okviru EKSRP sta 
odvisna tudi od ustreznega vrednotenja 
med pripravo in izvajanjem programa ter 
njegovim dokončanjem. Sistem 
spremljanja in vrednotenja morajo zato 
skupaj vzpostaviti Komisija in države 
članice z namenom prikaza napredka ter 
ocene vpliva in učinkovitosti izvajanja 
politike razvoja podeželja.

(59) Vsak program razvoja podeželja je 
treba spremljati, da se redno ugotavljata 
izvajanje programa in napredek pri 
doseganju opredeljenih ciljev programa.
Dokazovanje in izboljševanje učinkovitosti 
in vpliva ukrepov v okviru EKSRP sta 
odvisna tudi od ustreznega vrednotenja 
med pripravo in izvajanjem programa ter 
njegovim dokončanjem. Sistem 
spremljanja in vrednotenja morajo zato 
skupaj vzpostaviti Komisija, Evropski 
parlament in države članice z namenom 
prikaza napredka ter ocene vpliva in 
učinkovitosti izvajanja politike razvoja 
podeželja.

Or. de

Predlog spremembe 205
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 65

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(65) Zaradi zagotavljanja skladnosti z 
ukrepi razvoja podeželja, ki so upravičeni 
do podpore Unije, in poenostavitve 
postopkov je poleg tega treba plačila, ki jih 
izvedejo države članice in so namenjena 
zagotovitvi dodatnega nacionalnega 
financiranja dejavnosti razvoja podeželja, 
katerim se dodeli podpora Unije in ki 

(65) Zaradi zagotavljanja skladnosti z 
ukrepi razvoja podeželja, ki so upravičeni 
do podpore Unije, in poenostavitve 
postopkov je poleg tega treba plačila, ki jih 
izvedejo države članice za dejavnosti 
razvoja podeželja, katerim se dodeli 
podpora Unije in ki ne spadajo na področje 
uporabe člena 42 Pogodbe, odobriti kot del 
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spadajo na področje uporabe člena 42 
Pogodbe, odobriti kot del programiranja v 
okviru postopka obveščanja v skladu z 
določbami te uredbe. Za zagotovitev 
ustreznega spremljanja teh plačil mora 
Komisija pri njihovi oceni smiselno 
uporabljati merila, določena za uporabo 
člena 107 Pogodbe. Da se prepreči 
zagotavljanje dodatnega nacionalnega 
financiranja, ki ga Komisija ne odobri, 
zadevna država članica svojega 
predlaganega dodatnega financiranja 
razvoja podeželja ne sme zagotoviti, 
dokler ni odobreno. O plačilih, ki jih 
izvedejo države članice in so namenjena 
zagotovitvi dodatnega nacionalnega 
financiranja dejavnosti razvoja podeželja, 
katerim se dodeli podpora Unije in ki ne 
spadajo na področje uporabe člena 42 
Pogodbe, je treba obvestiti Komisijo v 
skladu s členom 108(3) Pogodbe, razen če 
spadajo na področje uporabe uredbe, 
sprejete v skladu z Uredbo Sveta 
št. 994/9821, pri čemer se financiranje ne 
sme zagotoviti, preden Komisija dokončno 
ne odobri tega postopka.

programiranja v okviru postopka 
obveščanja v skladu z določbami te uredbe.
Za zagotovitev ustreznega spremljanja teh 
plačil mora Komisija pri njihovi oceni 
smiselno uporabljati merila, določena za 
uporabo člena 107 Pogodbe.

Or. es

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe člena 66.

Predlog spremembe 206
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Predlog uredbe
Uvodna izjava 65

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(65) Zaradi zagotavljanja skladnosti z 
ukrepi razvoja podeželja, ki so upravičeni 
do podpore Unije, in poenostavitve 
postopkov je poleg tega treba plačila, ki jih 

(65) Zaradi zagotavljanja skladnosti z 
ukrepi razvoja podeželja, ki so upravičeni 
do podpore Unije, in poenostavitve 
postopkov je poleg tega treba plačila, ki jih 
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izvedejo države članice in so namenjena 
zagotovitvi dodatnega nacionalnega 
financiranja dejavnosti razvoja podeželja, 
katerim se dodeli podpora Unije in ki 
spadajo na področje uporabe člena 42 
Pogodbe, odobriti kot del programiranja v 
okviru postopka obveščanja v skladu z 
določbami te uredbe. Za zagotovitev 
ustreznega spremljanja teh plačil mora 
Komisija pri njihovi oceni smiselno 
uporabljati merila, določena za uporabo 
člena 107 Pogodbe. Da se prepreči 
zagotavljanje dodatnega nacionalnega 
financiranja, ki ga Komisija ne odobri, 
zadevna država članica svojega 
predlaganega dodatnega financiranja 
razvoja podeželja ne sme zagotoviti, 
dokler ni odobreno. O plačilih, ki jih 
izvedejo države članice in so namenjena 
zagotovitvi dodatnega nacionalnega 
financiranja dejavnosti razvoja podeželja, 
katerim se dodeli podpora Unije in ki ne 
spadajo na področje uporabe člena 42 
Pogodbe, je treba obvestiti Komisijo v 
skladu s členom 108(3) Pogodbe, razen če 
spadajo na področje uporabe uredbe, 
sprejete v skladu z Uredbo Sveta 
št. 994/9821, pri čemer se financiranje ne 
sme zagotoviti, preden Komisija dokončno 
ne odobri tega postopka.

izvedejo države članice za dejavnosti 
razvoja podeželja, katerim se dodeli 
podpora Unije in ki ne spadajo na področje 
uporabe člena 42 Pogodbe, odobriti kot del 
programiranja v okviru postopka 
obveščanja v skladu z določbami te uredbe.
Za zagotovitev ustreznega spremljanja teh 
plačil mora Komisija pri njihovi oceni
smiselno uporabljati merila, določena za 
uporabo člena 107 Pogodbe.

Or. es

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je skladen s predlogom spremembe naslova VII o državni pomoči.

Predlog spremembe 207
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Uvodna izjava 65

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(65) Zaradi zagotavljanja skladnosti z (65) Zaradi zagotavljanja skladnosti z 
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ukrepi razvoja podeželja, ki so upravičeni 
do podpore Unije, in poenostavitve 
postopkov je poleg tega treba plačila, ki jih 
izvedejo države članice in so namenjena 
zagotovitvi dodatnega nacionalnega 
financiranja dejavnosti razvoja podeželja, 
katerim se dodeli podpora Unije in ki 
spadajo na področje uporabe člena 42 
Pogodbe, odobriti kot del programiranja v 
okviru postopka obveščanja v skladu z 
določbami te uredbe. Za zagotovitev 
ustreznega spremljanja teh plačil mora 
Komisija pri njihovi oceni smiselno 
uporabljati merila, določena za uporabo 
člena 107 Pogodbe. Da se prepreči 
zagotavljanje dodatnega nacionalnega 
financiranja, ki ga Komisija ne odobri, 
zadevna država članica svojega 
predlaganega dodatnega financiranja 
razvoja podeželja ne sme zagotoviti, 
dokler ni odobreno. O plačilih, ki jih 
izvedejo države članice in so namenjena 
zagotovitvi dodatnega nacionalnega 
financiranja dejavnosti razvoja podeželja, 
katerim se dodeli podpora Unije in ki ne 
spadajo na področje uporabe člena 42 
Pogodbe, je treba obvestiti Komisijo v 
skladu s členom 108(3) Pogodbe, razen če 
spadajo na področje uporabe uredbe, 
sprejete v skladu z Uredbo Sveta 
št. 994/9821, pri čemer se financiranje ne 
sme zagotoviti, preden Komisija dokončno 
ne odobri tega postopka.

ukrepi razvoja podeželja, ki so upravičeni 
do podpore Unije, in poenostavitve 
postopkov je poleg tega treba plačila, ki jih 
izvedejo države članice za dejavnosti 
razvoja podeželja, katerim se dodeli 
podpora Unije in ki ne spadajo na področje 
uporabe člena 42 Pogodbe, odobriti kot del 
programiranja v okviru postopka 
obveščanja v skladu z določbami te uredbe.
Za zagotovitev ustreznega spremljanja teh 
plačil mora Komisija pri njihovi oceni
smiselno uporabljati merila, določena za 
uporabo člena 107 Pogodbe.

Or. es

Predlog spremembe 208
Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 68

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(68) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te uredbe v zvezi s predstavitvijo 

(68) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te uredbe v zvezi s predstavitvijo 
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programov razvoja podeželja, odobritvijo 
programov in njihovimi spremembami, 
postopki in časovnimi razporedi za 
odobritev programov, postopki in 
časovnimi razporedi za odobritev 
sprememb programov, vključno z 
začetkom njihove veljavnosti in 
pogostostjo predložitve, v zvezi s 
posebnimi pogoji za izvajanje ukrepov 
razvoja podeželja, strukturo in delovanjem 
mrež, vzpostavljenih v skladu s to uredbo, 
sprejetjem sistema spremljanja in 
vrednotenja ter pravili za delovanje 
informacijskega sistema, je treba Komisiji 
podeliti izvedbena pooblastila. Navedena 
pooblastila je treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije.

programov razvoja podeželja, odobritvijo 
programov in njihovimi spremembami, 
postopki in časovnimi razporedi za 
odobritev programov, postopki in 
časovnimi razporedi za odobritev 
sprememb programov, vključno z 
začetkom njihove veljavnosti in 
pogostostjo predložitve, v zvezi s 
posebnimi pogoji za izvajanje ukrepov 
razvoja podeželja, strukturo in delovanjem 
mrež, vzpostavljenih v skladu s to uredbo, 
sprejetjem sistema spremljanja in 
vrednotenja ter pravili za delovanje 
informacijskega sistema, bi Komisija
morala biti pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 90.

Or. de

Obrazložitev

Naštete odločitve niso zgolj tehnične narave.

Predlog spremembe 209
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) „sistem spremljanja in vrednotenja“:
splošni pristop, ki so ga oblikovale 
Komisija in države članice z določitvijo 
omejenega števila skupnih kazalnikov, ki 
se nanašajo na izhodiščno stanje ter 
finančno izvajanje, učinke, rezultate in
vplive programov;

(f) „sistem spremljanja in vrednotenja“:
splošni pristop, ki so ga oblikovale 
Komisija in države članice z določitvijo 
omejenega števila skupnih kazalnikov, ki 
se nanašajo na izhodiščno stanje ter 
finančno izvajanje, učinke in rezultate
programov. Ni nujno, da sistem temelji 
izključno na količinskem pristopu, temveč 
lahko slednjega po potrebi in z uporabo 
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ustreznih metod nadomesti kvalitativni 
pristop glede rezultatov programa;

Or. fr

Predlog spremembe 210
Patrick Le Hyaric

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) „sistem spremljanja in vrednotenja“:
splošni pristop, ki so ga oblikovale 
Komisija in države članice z določitvijo 
omejenega števila skupnih kazalnikov, ki 
se nanašajo na izhodiščno stanje ter 
finančno izvajanje, učinke, rezultate in 
vplive programov;

(f) „sistem spremljanja in vrednotenja“:
splošni pristop, ki so ga oblikovale 
Komisija in države članice z določitvijo 
omejenega števila skupnih kazalnikov, ki 
se nanašajo na izhodiščno stanje ter 
finančno izvajanje, učinke in rezultate
programov. Ni nujno, da sistem temelji 
izključno na količinskem pristopu, temveč 
lahko slednjega po potrebi in z uporabo 
ustreznih metod nadomesti kvalitativni 
pristop glede rezultatov programa;

Or. fr

Predlog spremembe 211
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) „manj razvite regije“: regije, katerih 
bruto domači proizvod (BDP) na 
prebivalca je nižji od 75 % povprečja BDP 
v EU-27;

(j) „manj razvite regije“: regije, ki so zajete 
v „konvergenčnem“ cilju večletnega 
finančnega okvira 2014–2020 in katerih 
bruto domači proizvod (BDP) na 
prebivalca je nižji od 75 % povprečja BDP 
v EU-27;

Or. pt
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Predlog spremembe 212
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) „regije v prehodu“: regije, katerih 
bruto domači proizvod (BDP) na 
prebivalca je med 75 % in 90 % povprečja 
BDP v EU-27;

Or. es

Obrazložitev

Regije v prehodu bi bilo treba upoštevati v skladu s predlogom spremembe člena 65 o 
prispevkih iz Sklada.

Predlog spremembe 213
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) „regije v prehodu“: regije, katerih 
bruto domači proizvod (BDP) na 
prebivalca je med 75 % in 90 % povprečja 
BDP v EU-27;

Or. es

Obrazložitev

Regije v prehodu bi bilo treba upoštevati v skladu s predlogom spremembe člena 65 o 
prispevkih iz Sklada.

Predlog spremembe 214
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) „regije v prehodu“: regije, katerih 
bruto domači proizvod (BDP) na 
prebivalca je med 75 % in 90 % povprečja 
BDP v EU-27;

Or. fr

Predlog spremembe 215
Spiros Danels (Spyros Danellis), Georgios Papastamkos, Teodoros Skilakakis 
(Theodoros Skylakakis)

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) „kmetovanje z visoko naravno 
vrednostjo“: sistemi kmetovanja, kjer se 
uporabljajo kmetijske dejavnosti in 
kmetijska zemljišča, ki lahko zaradi svojih 
značilnosti podpirajo visoko raven biotske 
raznovrstnosti ali varstveno pomembnih 
vrst in habitatov. Za te sisteme je značilno 
kmetovanje nizke intenzivnosti in velik 
delež naravne ali polnaravne vegetacije. 
Ravno tako je zanje lahko značilna velika 
raznolikost v pokritosti tal;

Or. en

Predlog spremembe 216
George Lyon, Kent Johansson

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) „kmetovanje z visoko naravno 
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vrednostjo“: sistemi kmetovanja, kjer se 
uporabljajo kmetijske dejavnosti in 
kmetijska zemljišča, ki lahko zaradi svojih 
značilnosti podpirajo visoko raven biotske 
raznovrstnosti ali varstveno pomembnih 
vrst in habitatov. Za te sisteme je značilno 
kmetovanje nizke intenzivnosti in velik 
delež naravne ali polnaravne vegetacije. 
Ravno tako je zanje lahko značilna velika 
raznolikost v pokritosti tal;

Or. en

Obrazložitev

Kmetovanje z visoko naravno vrednostjo pomeni sistem trajnostnega kmetovanja, ki ga je 
treba priznati zaradi njegove vrednosti. Skupen cilj politik razvoja podeželja in biotske 
raznovrstnosti je ohraniti sisteme kmetovanja z visoko naravno vrednostjo. Da bi te 
učinkovito vključili in podprli kot medsektorsko področje razvoja podeželja, je ključnega 
pomena, da se opredelitve pojmov v uredbi o razvoju podeželja dopolnijo z opredelitvijo 
pojma kmetovanja z visoko naravno vrednostjo.

Predlog spremembe 217
Brian Simpson

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka k a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ka) „kmetovanje z visoko naravno 
vrednostjo“: sistemi kmetovanja, kjer se 
uporabljajo kmetijske dejavnosti in 
kmetijska zemljišča, ki lahko zaradi svojih 
značilnosti podpirajo visoko raven biotske 
raznovrstnosti ali varstveno pomembnih 
vrst in habitatov. Za te sisteme je značilno 
kmetovanje nizke intenzivnosti in velik 
delež naravne ali polnaravne vegetacije. 
Ravno tako je zanje lahko značilna velika 
raznolikost v pokritosti tal;

Or. en
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Obrazložitev

Kmetovanje z visoko naravno vrednostjo je sistem trajnostnega kmetovanja, ki ga je treba 
priznati zaradi njegove vrednosti. Uvesti bi bilo treba tematski podprogram, da se zagotovita 
skladna podpora in zaščita za te sisteme.

Predlog spremembe 218
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) „transakcijski stroški“: stroški, ki so 
povezani z obveznostjo, vendar jih ni 
mogoče neposredno pripisati njenemu
izvajanju;

(l) „transakcijski stroški“: stroški, ki so 
povezani z obveznostjo in nastanejo 
posredno pri njenem izvajanju;

Or. ro

Predlog spremembe 219
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) „transakcijski stroški“: stroški, ki so 
povezani z obveznostjo, vendar jih ni 
mogoče neposredno pripisati njenemu 
izvajanju;

(l) „transakcijski stroški“: stroški, ki so 
povezani z obveznostjo, vendar jih ni 
mogoče neposredno pripisati njenemu 
izvajanju. Izračunajo se lahko na podlagi 
standardnih stroškov; 

Or. fr

Predlog spremembe 220
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka l a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(la) „kmetijstvo“: nadzorovana uporaba 
živali, rastlin, gliv in drugih življenjskih 
oblik predvsem za proizvodnjo živil, pa 
tudi vlaken, biogoriv in drugih proizvodov 
za lažje življenje, ki zato vključuje tudi 
gozdarstvo in živinorejo;

Or. pt

Predlog spremembe 221
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka l b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(lb) „proizvodni sistem“: sistem zemljišč 
in vložkov, ki se upravljajo kot celota;

Or. pt

Predlog spremembe 222
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) „kmetijsko zemljišče v 
uporabi“:kmetijsko zemljišče v uporabi v 
smislu Uredbe Komisije (ES) 
št. 1200/2009 z dne 30. novembra 2009;

(m) „kmetijska površina“: celotna 
površina ornih zemljišč, trajnega travinja 
ali trajnih nasadov, vključno s kmetijsko-
gozdarskimi nasadi;

Or. fr

Predlog spremembe 223
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka m a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ma) „orno zemljišče“: zemljišče, ki se 
obdeluje za namene rastlinske pridelave, 
ali območja, ki so na voljo za rastlinsko 
pridelavo, razen prahe, vključno z 
opuščenimi zemljišči v skladu s členi 22, 
23 in 24 Uredbe (ES) št. 1257/1999, 
členom 39 Uredbe (ES) št. 1698/2005 ter 
členom 29 Uredbe (EU) št. […] [URP], ne 
glede na to, ali gre za zemljišče s toplo 
gredo ali s pritrjeno ali premično streho;

Or. fr

Predlog spremembe 224
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka m b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(mb) „trajni nasadi“: nasad rastlin, ki 
niso vključene v kolobar ter niso trajno 
travinje, ki so na istem zemljišču najmanj 
pet let in ki dajejo večkratne pridelke, 
vključno z drevesnicami in hitro rastočimi 
panjevci;

Or. fr

Predlog spremembe 225
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka m c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(mc) „trajno travinje“: zemljišče, ki se 
uporablja za gojenje trave ali drugih 



PE489.640v01-00 138/160 AM\903101SL.doc

SL

krmnih rastlin (trave, grmičevje in/ali 
drevje), primernih za pašo, naravno 
(samozasejanih) ali z gojenjem 
(posejanih) in ki pet let ali dlje ni bilo 
vključeno v kolobarjenje gospodarstva;

Or. fr

Predlog spremembe 226
Patrick Le Hyaric

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka m c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(mc) „trajno travinje“: zemljišče, ki se 
uporablja za gojenje trave ali druge 
zelnate krme naravno (samozasejane) ali z 
gojenjem (posejane) in ki pet let ali dlje ni 
bilo vključeno v kolobarjenje 
gospodarstva;

Or. fr

Predlog spremembe 227
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka m d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(md) „trave ali druga zelnata krma“: vse 
rastline, ki tradicionalno rastejo na 
površinah naravne paše (trave, grmičevje 
in/ali drevje) ali so običajno vsebovane v 
mešanicah semen za pašnike ali travnike 
v državi članici (ne glede na to, ali se 
uporabljajo za pašo ali ne);

Or. fr
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Predlog spremembe 228
Patrick Le Hyaric

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka m d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(md) „trave ali druga zelnata krma“: vse 
rastline, ki tradicionalno rastejo na 
površinah naravne paše ali so običajno 
vsebovane v mešanicah semen za pašnike 
ali travnike v državi članici (ne glede na 
to, ali se uporabljajo za pašo ali ne);

Or. fr

Predlog spremembe 229
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka m e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(me) „kmetijsko gozdarstvo“: sistem 
proizvodnje, v katerem se drevesa in 
gojene rastline ali rastline, ki so primerne 
za pašo, gojijo skupaj na istih parcelah ali 
ob robu istih parcel;

Or. fr

Predlog spremembe 230
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o) „slabe vremenske razmere“: vremenski 
pogoji, kot so slana, nevihte in toča, 
zmrzal, močan dež ali huda suša, ki se 

(o) „slabe vremenske razmere“: vremenski 
pogoji, kot so med drugim slana, nevihte in 
toča, zmrzal, močan dež ali huda suša, ki se 
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lahko primerjajo z naravno nesrečo; lahko primerjajo z naravno nesrečo;

Or. es

Predlog spremembe 231
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o) „slabe vremenske razmere“: vremenski 
pogoji, kot so slana, nevihte in toča, 
zmrzal, močan dež ali huda suša, ki se 
lahko primerjajo z naravno nesrečo;

(o) „slabe vremenske razmere“: vremenski 
pogoji, kot so slana, nevihte, vrtinčast 
veter, toča, zmrzal, močan dež ali huda 
suša, ki se lahko primerjajo z naravno 
nesrečo;

Or. it

Predlog spremembe 232
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka (r)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(r) „naravna nesreča“: naravni dogodek 
biotske ali abiotske narave, ki povzroči
pomembne motnje kmetijskih proizvodnih 
sistemov in gozdnih struktur, zaradi česar 
lahko nastane pomembna gospodarska 
škoda za kmetijski in gozdarski sektor;

(r) „naravna nesreča“: naravni dogodek 
biotske ali abiotske narave, ki povzroči 
pomembne motnje kmetijskih proizvodnih 
sistemov in gozdnih struktur, zaradi česar 
lahko nastane pomembna gospodarska 
škoda za kmetijski ali gozdarski sektor;

Or. ro

Predlog spremembe 233
Liam Aylward, Marian Harkin

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka t
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(t) „kratka dobavna veriga“: dobavna 
veriga, ki vključuje omejeno število 
gospodarskih subjektov, zavezanih k 
sodelovanju, lokalni gospodarski razvoj ter
tesne geografske in socialne odnose med 
proizvajalci in potrošniki;

(t) „kratka dobavna veriga“: dobavna 
veriga, ki vključuje omejeno število 
gospodarskih subjektov, subjektov v 
neposredni prodaji, lokalnih trgov in s 
strani skupnosti podprtega kmetijstva,
zavezanih sodelovanju, lokalnemu 
gospodarskemu razvoju ter tesnim 
geografskim in socialnim odnosom med 
proizvajalci in potrošniki;

Or. en

Obrazložitev

Da se spodbudi celostni pristop k razvoju kratke dobavne verige in odzove neposredno na 
potrebe podeželskih skupnosti, bi bilo treba v opredelitvi pojma kratkih dobavnih verig 
posebej navesti tržne poti, kot so neposredna prodaja, lokalni trgi in s strani skupnosti 
podprto kmetijstvo, prek katerih lahko kmetje in proizvajalci tržijo visoko kakovostne živilske 
proizvode.

Predlog spremembe 234
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka t

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(t) „kratka dobavna veriga“: dobavna 
veriga, ki vključuje omejeno število 
gospodarskih subjektov, zavezanih k
sodelovanju, lokalni gospodarski razvoj ter 
tesne geografske in socialne odnose med 
proizvajalci in potrošniki;

(t) „kratka dobavna veriga“: dobavna 
veriga, ki vključuje omejeno število 
gospodarskih subjektov v neposredni 
prodaji, na lokalnih trgov in v s strani 
skupnosti podprtem kmetijstvu, zavezanih 
sodelovanju, lokalnemu gospodarskemu 
razvoju ter tesnim geografskim in
socialnim odnosom med proizvajalci in 
potrošniki;

Or. en

Predlog spremembe 235
Rareş-Lucian Niculescu
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka t

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(t) „kratka dobavna veriga“: dobavna 
veriga, ki vključuje omejeno število 
gospodarskih subjektov, zavezanih k
sodelovanju, lokalni gospodarski razvoj ter 
tesne geografske in socialne odnose med 
proizvajalci in potrošniki;

(t) „kratka dobavna veriga“: dobavna 
veriga, ki vključuje omejeno število 
gospodarskih subjektov v neposredni 
prodaji, na lokalnih trgov in v s strani 
skupnosti podprtem kmetijstvu, zavezanih 
sodelovanju, lokalnemu gospodarskemu 
razvoju ter tesnim geografskim in
socialnim odnosom med proizvajalci in 
potrošniki;

Or. en

Predlog spremembe 236
Alyn Smith
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka t

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(t) „kratka dobavna veriga“: dobavna 
veriga, ki vključuje omejeno število 
gospodarskih subjektov, zavezanih k 
sodelovanju, lokalni gospodarski razvoj ter
tesne geografske in socialne odnose med 
proizvajalci in potrošniki;

(t) „kratka dobavna veriga“: dobavna 
veriga, ki vključuje omejeno število
kmetov in drugih gospodarskih subjektov, 
zavezanih sodelovanju, lokalnemu 
gospodarskemu razvoju ter tesnim 
geografskim in socialnim odnosom med 
proizvajalci in potrošniki;

Or. en

Predlog spremembe 237
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka t



AM\903101SL.doc 143/160 PE489.640v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(t) „kratka dobavna veriga“: dobavna 
veriga, ki vključuje omejeno število 
gospodarskih subjektov, zavezanih k 
sodelovanju, lokalni gospodarski razvoj ter
tesne geografske in socialne odnose med 
proizvajalci in potrošniki;

(t) „kratka dobavna veriga“: dobavna 
veriga, ki vključuje omejeno število 
gospodarskih subjektov, ki so neposredno 
povezani s potrošniki ali so zavezani
sodelovanju, lokalnemu gospodarskemu 
razvoju ter tesnim geografskim in
socialnim odnosom med proizvajalci in 
potrošniki;

Or. it

Predlog spremembe 238
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka t

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(t) „kratka dobavna veriga“: dobavna 
veriga, ki vključuje omejeno število 
gospodarskih subjektov, zavezanih k 
sodelovanju, lokalni gospodarski razvoj ter
tesne geografske in socialne odnose med 
proizvajalci in potrošniki;

(t) „kratka dobavna veriga“: dobavna 
veriga, ki vključuje omejeno število 
gospodarskih subjektov, ki so neposredno 
povezani s potrošniki ali so zavezani
sodelovanju, lokalnemu gospodarskemu 
razvoju ter tesnim geografskim in
socialnim odnosom med proizvajalci in 
potrošniki;

Or. it

Predlog spremembe 239
Giovanni La Via

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka t

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(t) „kratka dobavna veriga“: dobavna 
veriga, ki vključuje omejeno število 
gospodarskih subjektov, zavezanih k 

(t) „kratka dobavna veriga“: dobavna 
veriga, ki vključuje omejeno število 
gospodarskih subjektov, zavezanih 
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sodelovanju, lokalni gospodarski razvoj ter
tesne geografske in socialne odnose med 
proizvajalci in potrošniki;

sodelovanju, lokalnemu gospodarskemu 
razvoju na podlagi lokalne razvojne 
strategije ter tesnim geografskim in
socialnim odnosom med proizvajalci in 
potrošniki;

Or. en

Predlog spremembe 240
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka t

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(t) „kratka dobavna veriga“: dobavna 
veriga, ki vključuje omejeno število 
gospodarskih subjektov, zavezanih k 
sodelovanju, lokalni gospodarski razvoj ter
tesne geografske in socialne odnose med 
proizvajalci in potrošniki;

(t) „kratka dobavna veriga“: dobavna 
veriga, ki vključuje omejeno število 
gospodarskih subjektov, zavezanih 
sodelovanju, lokalnemu gospodarskemu 
razvoju ter tesnim geografskim in
socialnim odnosom med proizvajalci, 
predelovalci in potrošniki;

Or. fr

Predlog spremembe 241
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka u

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(u) „mladi kmet“: kmet, ki je v času 
predložitve vloge mlajši od 40 let, ima 
ustrezna poklicna strokovna znanja in 
usposobljenost ter je v kmetijskem 
gospodarstvu prvič imenovan za vodjo 
gospodarstva;

(u) „mladi kmet“: kmet, ki je v času 
predložitve vloge mlajši od 35 let, ima 
ustrezna poklicna strokovna znanja in 
usposobljenost ter je v kmetijskem 
gospodarstvu prvič imenovan za vodjo 
gospodarstva;

Or. de
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Predlog spremembe 242
James Nicholson, Julie Girling

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka u

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(u) „mladi kmet“: kmet, ki je v času 
predložitve vloge mlajši od 40 let, ima 
ustrezna poklicna strokovna znanja in 
usposobljenost ter je v kmetijskem 
gospodarstvu prvič imenovan za vodjo
gospodarstva;

(u) „mladi kmet“: kmet, ki je v času 
predložitve vloge star 40 let ali manj, ima 
ustrezna poklicna strokovna znanja in 
usposobljenost ter je vodja gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 243
Diane Dodds, James Nicholson

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka u

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(u) „mladi kmet“: kmet, ki je v času 
predložitve vloge mlajši od 40 let, ima 
ustrezna poklicna strokovna znanja in 
usposobljenost ter je v kmetijskem 
gospodarstvu prvič imenovan za vodjo
gospodarstva;

(u) "mladi kmet": kmet, ki je v času 
predložitve vloge mlajši od 40 let, ima 
ustrezna poklicna strokovna znanja in 
usposobljenost ter je vodja gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 244
Martina Anderson

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka u

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(u) „mladi kmet“: kmet, ki je v času 
predložitve vloge mlajši od 40 let, ima 

(u) „mladi kmet“: kmet, ki je v času 
predložitve vloge mlajši od 40 let, ima 
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ustrezna poklicna strokovna znanja in 
usposobljenost ter je v kmetijskem 
gospodarstvu prvič imenovan za vodjo
gospodarstva;

ustrezna poklicna strokovna znanja in 
usposobljenost ter je vodja gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 245
Béla Glattfelder

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka u

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(u) „mladi kmet“: kmet, ki je v času 
predložitve vloge mlajši od 40 let, ima 
ustrezna poklicna strokovna znanja in 
usposobljenost ter je v kmetijskem 
gospodarstvu prvič imenovan za vodjo 
gospodarstva;

(u) „mladi kmet“: kmet, ki je v času 
predložitve vloge mlajši od 40 let in ima 
ustrezna poklicna strokovna znanja in 
usposobljenost ;

Or. en

Predlog spremembe 246
Carlo Fidanza

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka u

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(u) „mladi kmet“: kmet, ki je v času 
predložitve vloge mlajši od 40 let, ima 
ustrezna poklicna strokovna znanja in 
usposobljenost ter je v kmetijskem 
gospodarstvu prvič imenovan za vodjo 
gospodarstva;

(u) „mladi kmet“: kmet, ki je v času 
predložitve vloge mlajši od 40 let, ima 
ustrezna poklicna strokovna znanja in 
usposobljenost in/ali močan podjetniški 
dar ter je v kmetijskem gospodarstvu 
imenovan za vodjo gospodarstva;

Or. it
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Predlog spremembe 247
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka u

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(u) „mladi kmet“: kmet, ki je v času 
predložitve vloge mlajši od 40 let, ima 
ustrezna poklicna strokovna znanja in 
usposobljenost ter je v kmetijskem 
gospodarstvu prvič imenovan za vodjo 
gospodarstva;

(u) „mladi kmet“: kmet, ki je v času 
predložitve vloge mlajši od 40 let ter je v 
kmetijskem gospodarstvu prvič imenovan 
za vodjo gospodarstva in/ali ima ustrezna 
poklicna strokovna znanja in 
usposobljenost;

Or. it

Predlog spremembe 248
Mariya Gabriel

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka u a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ua) „kmetica“: fizična oseba ženskega 
spola, ki opravlja „kmetijsko dejavnost“ v 
skladu z opredelitvijo iz Uredbe (EU) 
št. DP/2012;

Or. en

Predlog spremembe 249
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos 
Triantaphyllides)

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka u a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ua) „novi kmet“: kmet, ki ima ustrezna 
poklicna strokovna znanja in 
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usposobljenost ter je v kmetijskem 
gospodarstvu prvič imenovan za vodjo 
gospodarstva;

Or. fr

Predlog spremembe 250
Marc Tarabella

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka x a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(xa) „kmet“: aktiven kmet v smislu 
člena 4(1)(a) in člena 9 uredbe o pravilih 
za neposredna plačila kmetom v okviru 
skupne kmetijske politike.

Or. fr

Predlog spremembe 251
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka x a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(xa) kmet“: aktiven kmet v smislu 
člena 4(1)(a) in člena 9 Uredbe (EU) 
št. [...] o pravilih za neposredna plačila 
kmetom v shemah podpor v okviru skupne 
kmetijske politike;

Or. en

Predlog spremembe 252
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka x a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(xa) „plačan kmetijski delavec“: zaposleni 
delavec, ki je pri kmetu zaposlen po 
pogodbi o delu za nedoločen ali določen 
čas ali o sezonskem delu, pri čemer je 
njegovo delo ključno za kmetovanje in 
vrednostno verigo, izboljšanje pogojev 
zaposlitve tega delavca z vidika stabilnosti, 
varnosti in strokovnosti pa mora biti 
določeno kot cilj.

Or. es

Predlog spremembe 253
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka x b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(xb) „kmetica“: ženska, ki opravlja 
„kmetijsko dejavnost“, kakor je 
opredeljena v tej uredbi. 

Or. es

Obrazložitev

Predlog uredbe bi moral vključevati ukrepe za kmetice.

Predlog spremembe 254
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka x a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(xa) „organizacija proizvajalcev“: 
organizacije iz Uredbe št. 281/2011, s 
katero je bila vzpostavljena enotna skupna 
ureditev kmetijskih trgov. 
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Or. es

Predlog spremembe 255
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka x b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(xb) „združenje organizacij 
proizvajalcev“: združenja iz Uredbe št. 
281/2011, s katero je bila vzpostavljena 
enotna skupna ureditev kmetijskih trgov.

Or. es

Predlog spremembe 256
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka x a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(xa) „združenje organizacij 
proizvajalcev“: združenja organizacij 
proizvajalcev, kot so opredeljena v 
členu 107 predloga uredbe o enotni SUT.

Or. it

Predlog spremembe 257
Giancarlo Scottà, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Vincenzo Iovine

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka x b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(xb) „izvajalci kmetijskih storitev“: 
podjetniki na področju kmetijske 
mehanizacije, ki izvajajo in so 
usposobljeni za izvajanje strokovnih 
kmetijskih storitev na podeželskih 
območjih in ki za najem ali plačilo 
opravljajo delo na področju pridelovanja 
poljščin, živinoreje ali upravljanja 
gozdnih območij in zelenih površin, ki 
pripadajo javnim organom, za katero je 
potrebna uporaba velike in tehnološko 
napredne opreme in strojev.

Or. it

Predlog spremembe 258
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Vincenzo Iovine

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka x c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(xc) „kmetijske storitve“: opravljanje dela 
na terenu, kot je delo na področju 
pridelovanja poljščin, živinoreje in 
upravljanja gozdnih območij in zelenih 
površin, ki ga izvajajo izvajalci kmetijskih 
storitev za javne in zasebne naročnike.

Or. it

Predlog spremembe 259
Alyn Smith
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka x a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(xa) „inovacije“: pobude in dejavnosti, ki 
jih izvajajo kmetje, skupine kmetov, 
podeželske skupnosti, nevladne 
organizacije, podeželska podjetja ali 
javno-zasebna partnerstva v sodelovanju z 
raziskovalci in akademiki ali brez njih in 
ki olajšujejo izmenjavo dobre prakse ter 
znanja in izkušenj ter izvajanje raziskav 
in tehnik, ki uvajajo nove proizvode, 
procese in nove oblike organizacije med 
akterji v gospodarsko rabo ter tako 
prispevajo k boljšim življenjskim 
razmeram, trajnostnim praksam in 
dohodkom;

Or. en

Predlog spremembe 260
Alyn Smith
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka x b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(xb) „lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost“: 
decentralizirano upravljanje s pristopom 
od spodaj navzgor in partnersko delovanje 
na lokalni in podregionalni ravni, ki 
spodbuja podeželske subjekte, da 
načrtujejo in izvršujejo večsektorske 
območne lokalne razvojne strategije, ki 
spodbujajo odgovornost skupnosti, 
krepitev zmogljivosti ter inovacije;

Or. en

Predlog spremembe 261
Alyn Smith
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka x c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(xc) „male kmetije“: majhne kmetijske 
enote, vključno s kmeti, ki dejavnost 
opravljajo s skrajšanim delovnim časom, 
in delno samooskrbnimi kmeti, ki imajo 
manj kot 5 ha oziroma dosegajo manj kot 
25 % povprečnega prometa v kmetijski 
dejavnosti države članice ali regije;

Or. en

Predlog spremembe 262
Alyn Smith
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka x d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(xd) „nekemično kmetijstvo“: alternativne 
metode za varstvo rastlin pred škodljivimi 
organizmi, ki temeljijo na kmetijskih 
tehnikah, kot so tiste iz točke 1 Priloge III 
k Direktivi 2009/128/ES, ali metode 
fizičnega, mehanskega ali biološkega 
zatiranja škodljivcev;

Or. en

Predlog spremembe 263
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka x a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(xa) „nekemične metode“: alternativne 
metode pesticidom za varstvo rastlin in 
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zatiranje škodljivcev, ki temeljijo na 
kmetijskih tehnikah, kot so tiste iz točke 1 
Priloge III k Direktivi 2009/128/ES, ali 
metode fizičnega, mehanskega ali 
biološkega zatiranja škodljivcev;

Or. en

Predlog spremembe 264
Alyn Smith
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka x e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(xe) „napreden trajnostni sistem 
kmetovanja“: celostni način kmetovanja, 
ki presega veljavna pravila o navzkrižni 
skladnosti (uredbe ..xxx) in ki se stalno 
izboljšuje z namenom boljšega kroženja 
hranilnih snovi, energetske učinkovitosti 
in zmanjševanja količine odpadkov ter 
ohranjanja in povečanja raznovrstnosti 
poljščin, živali ter prostoživečih živalskih 
in rastlinskih vrst na kmetiji;

Or. en

Predlog spremembe 265
Alyn Smith
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka x f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(xf) „netrajnostni sistemi kmetovanja“: 
načini poljedelstva in živinoreje, ki 
večkrat kršijo veljavna pravila o 
navzkrižni skladnosti (kot so določena v 
Prilogi II k horizontalni uredbi) zaradi 
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osnovne narave uporabljenega sistema 
kmetovanja;

Or. en

Obrazložitev

Zadevna pravila o navzkrižni skladnosti vključujejo: nizko raven obvladovanja kroženja 
hranilnih snovi in onesnaževanja podtalnice (GEAC 1–3 in SMR 1a), preveliko število živali 
glede na razpoložljive hektare (GEAC 3a) ter močno odvisnost od zunanje energije in vložkov 
hranilnih snovi; biotsko raznovrstnost (SMR 2–3 in 3a) in varnost hrane (SMR 4–6).

Predlog spremembe 266
Alyn Smith
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka x g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(xg) „kmetovanje z visoko naravno 
vrednostjo“: sistemi kmetovanja, kjer se 
uporabljajo kmetijske dejavnosti in 
kmetijska zemljišča, ki lahko zaradi svojih 
značilnosti podpirajo visoko raven biotske 
raznovrstnosti ali varstveno pomembnih 
vrst in habitatov. Za te sisteme je značilno 
kmetovanje nizke intenzivnosti in velik 
delež naravne ali polnaravne vegetacije. 
Ravno tako je zanje lahko značilna velika 
raznolikost v pokritosti tal;

Or. en

Predlog spremembe 267
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V tej uredbi se uporabljajo opredelitve 
pojmov iz člena 4 Uredbe (EU) št […] [o 
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neposrednih plačilih].

Or. fr

Predlog spremembe 268
Alyn Smith
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kar zadeva opredelitev mladega kmeta v 
odstavku 1(u), je Komisija pooblaščena, da 
sprejme delegirane akte v skladu s členom 
90 glede pogojev, pod katerimi lahko 
pravna oseba šteje za mladega kmeta, 
vključno z določitvijo obdobja mirovanja 
za pridobitev strokovnih spretnosti in 
znanja.

2. Kar zadeva opredelitev mladega kmeta v 
odstavku 1(u) in malih kmetij v odstavku 
x(c), je Komisija pooblaščena, da sprejme 
delegirane akte v skladu s členom 90 glede 
pogojev, pod katerimi lahko pravna oseba 
šteje za mladega kmeta ali malega kmeta, 
vključno z določitvijo obdobja mirovanja 
za pridobitev strokovnih spretnosti in 
znanja in ob upoštevanju posebnosti vsake 
države članice.

Or. en

Predlog spremembe 269
Diane Dodds

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EKSRP prispeva k strategiji Evropa 2020, 
tako da pospešuje trajnostni razvoj 
podeželja na celotnem območju Unije z 
dopolnjevanjem drugih instrumentov 
skupne kmetijske politike (SKP) ter z 
dopolnjevanjem kohezijske in skupne 
ribiške politike. EKSRP prispeva k 
ozemeljsko in okoljsko bolj 
uravnoteženemu, podnebju prijaznemu in 
inovativnemu kmetijskemu sektorju Unije, 

EKSRP prispeva k strategiji Evropa 2020, 
tako da pospešuje trajnostni razvoj 
podeželja na celotnem območju Unije z 
dopolnjevanjem drugih instrumentov 
skupne kmetijske politike (SKP) ter z 
dopolnjevanjem kohezijske in skupne 
ribiške politike. EKSRP prispeva k 
ozemeljsko in okoljsko bolj 
uravnoteženemu, inovativnemu in 
gospodarsko trajnostnemu kmetijskemu 
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ki je odporen na podnebne spremembe. sektorju Unije, ki je odporen na podnebne 
spremembe.

Or. en

Predlog spremembe 270
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Georgios 
Papastamkos

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EKSRP prispeva k strategiji Evropa 2020, 
tako da pospešuje trajnostni razvoj 
podeželja na celotnem območju Unije z 
dopolnjevanjem drugih instrumentov 
skupne kmetijske politike (SKP) ter z 
dopolnjevanjem kohezijske in skupne 
ribiške politike. EKSRP prispeva k 
ozemeljsko in okoljsko bolj 
uravnoteženemu, podnebju prijaznemu in 
inovativnemu kmetijskemu sektorju Unije, 
ki je odporen na podnebne spremembe.

EKSRP prispeva k strategiji Evropa 2020, 
tako da pospešuje trajnostni razvoj 
podeželja na celotnem območju Unije z 
dopolnjevanjem drugih instrumentov 
skupne kmetijske politike (SKP) ter z 
dopolnjevanjem kohezijske in skupne 
ribiške politike. EKSRP prispeva k 
ozemeljsko in okoljsko bolj 
uravnoteženemu, podnebju prijaznemu in
konkurenčnemu, produktivnemu in
inovativnemu kmetijskemu in 
gozdarskemu sektorju Unije, ki je odporen 
na podnebne spremembe.

Or. de

Obrazložitev

Cilji EKSRP bi morali biti skladni s cilji rasti iz strategije „Evropa 2020“, zato bi bilo treba 
obravnavati konkurenčnost kmetijskih gospodarstev. Kmetijstvo in gozdarstvo sta neposredno 
povezana, zato jih je treba obravnavati kot enotno dejavnost.

Predlog spremembe 271
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EKSRP prispeva k strategiji Evropa 2020, 
tako da pospešuje trajnostni razvoj 
podeželja na celotnem območju Unije z 
dopolnjevanjem drugih instrumentov 
skupne kmetijske politike (SKP) ter z 
dopolnjevanjem kohezijske in skupne 
ribiške politike. EKSRP prispeva k 
ozemeljsko in okoljsko bolj 
uravnoteženemu, podnebju prijaznemu in 
inovativnemu kmetijskemu sektorju Unije, 
ki je odporen na podnebne spremembe.

EKSRP prispeva k strategiji Evropa 2020, 
tako da pospešuje trajnostni razvoj 
podeželja na celotnem območju Unije z 
dopolnjevanjem drugih instrumentov 
skupne kmetijske politike (SKP) ter z 
dopolnjevanjem kohezijske in skupne 
ribiške politike. EKSRP prispeva k 
ozemeljsko in okoljsko bolj 
uravnoteženemu, podnebju prijaznemu in 
inovativnemu družbeno-gospodarskemu 
razvoju na podeželskih območjih v Uniji, 
ki je odporen na podnebne spremembe.

Or. de

Predlog spremembe 272
James Nicholson, Julie Girling

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EKSRP prispeva k strategiji Evropa 2020, 
tako da pospešuje trajnostni razvoj 
podeželja na celotnem območju Unije z 
dopolnjevanjem drugih instrumentov 
skupne kmetijske politike (SKP) ter z 
dopolnjevanjem kohezijske in skupne 
ribiške politike. EKSRP prispeva k 
ozemeljsko in okoljsko bolj 
uravnoteženemu, podnebju prijaznemu in
inovativnemu kmetijskemu sektorju Unije, 
ki je odporen na podnebne spremembe.

EKSRP prispeva k strategiji Evropa 2020, 
tako da pospešuje trajnostni razvoj 
podeželja na celotnem območju Unije z 
dopolnjevanjem drugih instrumentov 
skupne kmetijske politike (SKP) ter z 
dopolnjevanjem kohezijske in skupne 
ribiške politike. EKSRP prispeva k 
ozemeljsko in okoljsko bolj 
uravnoteženemu, podnebju prijaznemu, 
inovativnemu in gospodarsko 
trajnostnemu kmetijskemu sektorju Unije, 
ki je odporen na podnebne spremembe.

Or. en

Predlog spremembe 273
Maria do Céu Patrão Neves
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Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EKSRP prispeva k strategiji Evropa 2020, 
tako da pospešuje trajnostni razvoj 
podeželja na celotnem območju Unije z 
dopolnjevanjem drugih instrumentov 
skupne kmetijske politike (SKP) ter z 
dopolnjevanjem kohezijske in skupne 
ribiške politike. EKSRP prispeva k 
ozemeljsko in okoljsko bolj 
uravnoteženemu, podnebju prijaznemu in 
inovativnemu kmetijskemu sektorju Unije, 
ki je odporen na podnebne spremembe.

EKSRP prispeva k strategiji Evropa 2020, 
tako da pospešuje trajnostni razvoj 
podeželja na celotnem območju Unije z 
dopolnjevanjem drugih instrumentov 
skupne kmetijske politike (SKP) ter z 
dopolnjevanjem kohezijske in skupne 
ribiške politike. EKSRP prispeva k 
ozemeljsko in okoljsko bolj
uravnoteženemu, podnebju prijaznemu in 
inovativnemu kmetijskemu sektorju Unije
vključno z gozdovi, ki je odporen na 
podnebne spremembe in ki izpolnjuje 
temeljno nalogo, ki je v vsakem trenutku 
zagotavljati proizvodnjo za narode Unije 
potrebne količine kakovostne hrane v 
Evropski uniji.

Or. pt

Predlog spremembe 274
Marc Tarabella

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EKSRP prispeva k strategiji Evropa 2020, 
tako da pospešuje trajnostni razvoj 
podeželja na celotnem območju Unije z 
dopolnjevanjem drugih instrumentov 
skupne kmetijske politike (SKP) ter z 
dopolnjevanjem kohezijske in skupne 
ribiške politike. EKSRP prispeva k 
ozemeljsko in okoljsko bolj 
uravnoteženemu, podnebju prijaznemu in 
inovativnemu kmetijskemu sektorju Unije, 
ki je odporen na podnebne spremembe.

EKSRP v okviru evropske strategije 
razvoja podeželja prispeva k strategiji 
Evropa 2020, tako da pospešuje trajnostni 
razvoj podeželja na celotnem območju 
Unije z dopolnjevanjem drugih 
instrumentov skupne kmetijske politike
(SKP) ter z usklajevanjem in 
dopolnjevanjem kohezijske in skupne 
ribiške politike. EKSRP prispeva k 
ozemeljsko in okoljsko bolj 
uravnoteženemu, podnebju prijaznemu in 
inovativnemu kmetijskemu sektorju Unije, 
ki je odporen na podnebne spremembe.
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Or. fr


