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Predlog spremembe 111
Britta Reimers

Predlog uredbe
-

Predlog za zavrnitev

Evropski parlament zavrne 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 vseobsegajoče odvisnosti od državnega „velikega brata“. Žal Komisija 
s svojim predlogom ni uspela storiti koraka v to smer in sistematično odpraviti subvencij. 
Namesto tega pravzaprav razširja obstoječe strukture in uvaja več birokracije, s čimer 
ustvarja več stroškov za prosilce in države članice.

Predlog spremembe 112
Mairead McGuinness, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Giovanni La Via, Marian-Jean 
Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) V Sporočilu Komisije Svetu, 
Evropskemu parlamentu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij: Skupna kmetijska politika proti letu 
2020: odziv na prihodnje izzive, povezane 
s hrano, naravnimi viri in ozemljem“11 so 
opredeljeni morebitni izzivi, cilji in 
usmeritve skupne kmetijske politike (SKP) 
po letu 2013. Na podlagi razprave o 
Sporočilu je treba prenoviti SKP z 
začetkom veljavnosti s 1. januarjem 2014.
Prenova mora obsegati vse glavne 
instrumente SKP, vključno z Uredbo Sveta
(ES) št. 73/200 z dne 19. januarja 2009 o 

(1) V sporočilu Komisije Svetu, 
Evropskemu parlamentu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij „Skupna kmetijska politika proti letu 
2020: odziv na prihodnje izzive, povezane 
s hrano, naravnimi viri in ozemljem“11 so 
opredeljeni morebitni izzivi, cilji in 
usmeritve skupne kmetijske politike (SKP) 
po letu 2013. Na podlagi razprave o 
Sporočilu je treba prenoviti SKP z 
začetkom veljavnosti s 1. januarjem 2014.
Prenova mora obsegati vse glavne 
instrumente SKP, vključno z Uredbo Sveta
(ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o 
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skupnih pravilih za sheme neposrednih 
podpor za kmete v okviru skupne 
kmetijske politike in o uvedbi nekaterih 
shem podpor za kmete, spremembi uredb
(ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) 
št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1782/2003. Zaradi obsega prenove je 
primerno razveljaviti Uredbo (ES) 
št. 73/2009 in jo nadomestiti z novim 
besedilom. S prenovo je treba tudi čim bolj
racionalizirati in poenostaviti določbe.

skupnih pravilih za sheme neposrednih 
podpor za kmete v okviru skupne 
kmetijske politike in o uvedbi nekaterih 
shem podpor za kmete, spremembi uredb
(ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) 
št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1782/2003. S prenovo je treba 
racionalizirati in poenostaviti določbe.

Or. en

Predlog spremembe 113
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) V Sporočilu Komisije Svetu, 
Evropskemu parlamentu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij: Skupna kmetijska politika proti letu 
2020: odziv na prihodnje izzive, povezane 
s hrano, naravnimi viri in ozemljem“ so 
opredeljeni morebitni izzivi, cilji in 
usmeritve skupne kmetijske politike (SKP) 
po letu 2013. Na podlagi razprave o 
Sporočilu je treba prenoviti SKP z 
začetkom veljavnosti s 1. januarjem 2014.
Prenova mora obsegati vse glavne 
instrumente SKP, vključno z Uredbo Sveta
(ES) št. 73/200 z dne 19. januarja 2009 o 
skupnih pravilih za sheme neposrednih 
podpor za kmete v okviru skupne 
kmetijske politike in o uvedbi nekaterih 
shem podpor za kmete, spremembi uredb
(ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) 
št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1782/2003. Zaradi obsega prenove je 
primerno razveljaviti Uredbo (ES) 
št. 73/2009 in jo nadomestiti z novim 
besedilom. S prenovo je treba tudi čim bolj

(1) V Sporočilu Komisije Svetu, 
Evropskemu parlamentu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij „Skupna kmetijska politika proti letu 
2020: odziv na prihodnje izzive, povezane 
s hrano, naravnimi viri in ozemljem“ so 
opredeljeni morebitni izzivi, cilji in 
usmeritve skupne kmetijske politike (SKP) 
po letu 2013. Na podlagi razprave o 
Sporočilu je treba prenoviti SKP z 
začetkom veljavnosti s 1. januarjem 2014.
Prenova mora obsegati vse glavne 
instrumente SKP, vključno z Uredbo Sveta
(ES) št. 73/200 z dne 19. januarja 2009 o 
skupnih pravilih za sheme neposrednih 
podpor za kmete v okviru skupne 
kmetijske politike in o uvedbi nekaterih 
shem podpor za kmete, spremembi uredb
(ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006 in 
(ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe 
(ES) št. 1782/2003. Zaradi obsega prenove 
je primerno razveljaviti Uredbo (ES) 
št. 73/2009 in jo nadomestiti z novim 
besedilom. S prenovo je treba tudi 
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racionalizirati in poenostaviti določbe. racionalizirati in poenostaviti določbe.

Or. pt

Predlog spremembe 114
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Potrebna je močna SKP, ki jo je treba 
podpreti z ustreznimi proračunskimi viri 
za obdobje 2007–2013, da bi zagotovili 
dejansko rast, s čimer bi Evropski uniji 
omogočili, da kadarkoli proizvede 
potrebno količino raznovrstnih živil visoke 
kakovosti, in spodbujali zaposlovanje, 
ohranjali in proizvajali okoljske dobrine, 
se borili proti podnebnim spremembam in 
upravljali ozemlje. Poleg tega bi morala 
SKP temeljiti na določbah, ki jih kmetje, 
druge zainteresirane strani in državljani 
nasploh lahko razumejo, da bi zagotovili 
preglednost izvajanja, omogočili nadzor in 
zmanjšali stroške za izvajalce in 
upravljavce.

Or. pt

Predlog spremembe 115
Vicky Ford

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2 a) Skupna kmetijska politika je v 
nasprotju z načeli enotnega trga in 
načelom zagotavljanja enakih pogojev za 
vse v celotni Evropski uniji in na 
svetovnih trgih. Ni v skladu s pravili 
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konkurence EU in s pravili glede državne 
pomoči, ki veljajo v vseh drugih sektorjih. 
Zato bi bilo treba bistveno zmanjšati 
sredstva SKP za neposredna plačila in 
orodja za upravljanje trga ter odpraviti 
izjeme od pravil glede državne pomoči in 
pravil konkurence, da bi lahko evropski 
kmetje svobodno konkurirali na trgu EU 
in na svetovnem trgu.

Or. en

Obrazložitev

Državne subvencije se ne bi smele uporabljati za podpiranje manj učinkovitih kmetij na škodo 
učinkovitejših kmetij.

Predlog spremembe 116
James Nicholson, Anthea McIntyre

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2 a) Skupna kmetijska politika je v 
nasprotju z načeli enotnega trga in 
načelom zagotavljanja enakih pogojev za 
vse v celotni Evropski uniji. Ni v skladu s 
pravili konkurence EU in s pravili glede 
državne pomoči, ki veljajo v vseh drugih 
sektorjih. Zato bi bilo treba bistveno 
zmanjšati sredstva SKP za neposredna 
plačila in orodja za upravljanje trga ter 
odpraviti izjeme od pravil glede državne
pomoči in pravil konkurence. Da bi 
zagotovili skladnost z načeli enotnega 
trga, bi morali javna sredstva za 
kmetijstvo namenjati izključno za 
doseganje ciljev strategije 2020, da bi 
lahko evropski kmetje svobodno 
konkurirali na trgu EU in na svetovnem 
trgu.

Or. en
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Predlog spremembe 117
Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Phil Prendergast

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3 a) Izvajanje te uredbe bi moralo biti v 
skladu s cilji razvojnega sodelovanja iz 
okvira politike Unije za zanesljivo 
preskrbo s hrano (COM (2010) 127), pri
čemer je treba zlasti zagotoviti, da 
uporaba ukrepov SKP ne ogrozi 
zmogljivosti pridelave hrane in 
dolgoročne prehranske varnosti držav v 
razvoju ter zmožnosti tega prebivalstva, da 
si samo zagotovi hrano, hkrati pa je treba 
izpolnjevati obveznost glede skladnosti 
politik za razvoj v skladu s členom 208 
Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 118
Åsa Westlund

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3 a) Izvajanje te uredbe bi moralo biti v 
skladu s cilji razvojnega sodelovanja iz 
okvira politike Unije za zanesljivo 
preskrbo s hrano (COM (2010) 127), pri 
čemer je treba zlasti zagotoviti, da 
uporaba ukrepov SKP ne ogrozi 
zmogljivosti pridelave hrane in 
dolgoročne prehranske varnosti držav v 
razvoju ter zmožnosti tega prebivalstva, da 
si samo zagotovi hrano, hkrati pa je treba 
izpolnjevati obveznost glede skladnosti 
politik za razvoj v skladu s členom 208 
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Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 119
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te uredbe in prepreči nepoštena 
konkurenca ali diskriminacija med kmeti, 
se Komisiji podelijo izvedbena pooblastila 
v zvezi z: določanjem letne nacionalne 
zgornje meje za shemo osnovnega plačila;
sprejemanjem pravil v zvezi z zahtevki za 
dodelitev pravic do plačila; sprejemanjem 
ukrepov v zvezi z vračilom neuveljavljenih 
pravic do plačila v nacionalno rezervo;
sprejemanjem zahtev v zvezi z uradnim 
obveščanjem prenosa pravic do plačila na 
nacionalne organe in določanjem rokov, ki 
jih je treba pri uradnem obveščanju 
upoštevati; določanjem letne zgornje meje 
za plačilo kmetijskih praks, ki ugodno 
vplivajo na podnebje in okolje; določanjem 
letne zgornje meje za plačilo za območja z 
naravnimi omejitvami; določanjem letne 
zgornje meje za plačilo za mlade kmete;
določanjem letne zgornje meje za 
prostovoljno vezano podporo; 
sprejemanjem pravil o postopku za
ocenjevanje in potrjevanje odločitev v 
okviru prostovoljne vezane podpore; 
sprejemanjem pravil o postopku za
izdajanje dovoljenj in uradno obveščanje 
proizvajalcev v zvezi s potrjevanjem 
zemljišč in sort za namene proizvodno 
vezanega plačila za bombaž; določanjem 
pravil za izračunavanje zmanjšanja zneska 
proizvodno vezanega plačila za bombaž;
sprejemanjem pravil v zvezi s splošnimi 
zahtevami glede uradnega obveščanja. Ta 

(5) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te uredbe in prepreči nepoštena 
konkurenca ali diskriminacija med kmeti, 
se Komisiji podelijo izvedbena pooblastila 
v zvezi z: določanjem letne nacionalne 
zgornje meje za shemo osnovnega plačila;
sprejemanjem pravil v zvezi z zahtevki za 
dodelitev pravic do plačila; sprejemanjem 
ukrepov v zvezi z vračilom neuveljavljenih 
pravic do plačila v nacionalno rezervo;
sprejemanjem zahtev v zvezi z uradnim 
obveščanjem prenosa pravic do plačila na 
nacionalne organe in določanjem rokov, ki 
jih je treba pri uradnem obveščanju 
upoštevati; določanjem letne zgornje meje 
za plačilo kmetijskih praks, ki ugodno 
vplivajo na podnebje in okolje; določanjem 
letnih zgornjih mej za plačilo za območja z 
naravnimi omejitvami; določanjem letne 
zgornje meje za plačilo za mlade kmete;
sprejemanjem pravil o postopku za 
izdajanje dovoljenj in uradno obveščanje 
proizvajalcev v zvezi s potrjevanjem 
zemljišč in sort za namene proizvodno 
vezanega plačila za bombaž; določanjem 
pravil za izračunavanje zmanjšanja zneska
proizvodno vezanega plačila za bombaž;
sprejemanjem pravil v zvezi s splošnimi 
zahtevami glede uradnega obveščanja. Ta 
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 
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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.

članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 120
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te uredbe in prepreči nepoštena 
konkurenca ali diskriminacija med kmeti, 
se Komisiji podelijo izvedbena pooblastila 
v zvezi z: določanjem letne nacionalne 
zgornje meje za shemo osnovnega plačila;
sprejemanjem pravil v zvezi z zahtevki za 
dodelitev pravic do plačila; sprejemanjem 
ukrepov v zvezi z vračilom neuveljavljenih 
pravic do plačila v nacionalno rezervo;
sprejemanjem zahtev v zvezi z uradnim 
obveščanjem prenosa pravic do plačila na 
nacionalne organe in določanjem rokov, ki 
jih je treba pri uradnem obveščanju 
upoštevati; določanjem letne zgornje meje 
za plačilo kmetijskih praks, ki ugodno 
vplivajo na podnebje in okolje; določanjem 
letne zgornje meje za plačilo za območja z 
naravnimi omejitvami; določanjem letne 
zgornje meje za plačilo za mlade kmete;
določanjem letne zgornje meje za 
prostovoljno vezano podporo;
sprejemanjem pravil o postopku za 
ocenjevanje in potrjevanje odločitev v 
okviru prostovoljne vezane podpore;
sprejemanjem pravil o postopku za 
izdajanje dovoljenj in uradno obveščanje 
proizvajalcev v zvezi s potrjevanjem 

(5) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te uredbe in prepreči nepoštena 
konkurenca ali diskriminacija med kmeti, 
se Komisiji podelijo izvedbena pooblastila 
v zvezi z: določanjem letne nacionalne 
zgornje meje za shemo osnovnega plačila;
sprejemanjem pravil v zvezi z zahtevki za 
dodelitev pravic do plačila; sprejemanjem 
ukrepov v zvezi z vračilom neuveljavljenih 
pravic do plačila v nacionalno rezervo;
sprejemanjem zahtev v zvezi z uradnim 
obveščanjem prenosa pravic do plačila na 
nacionalne organe in določanjem rokov, ki 
jih je treba pri uradnem obveščanju 
upoštevati; določanjem letne zgornje meje 
za plačilo kmetijskih praks, ki ugodno 
vplivajo na podnebje in okolje; določanjem 
letne zgornje meje za plačilo za območja z 
naravnimi omejitvami; določanjem letne 
zgornje meje za plačilo za mlade kmete;
določanjem letnih zgornjih mej za 
prostovoljno vezano podporo;
sprejemanjem pravil o postopku za 
ocenjevanje in potrjevanje odločitev v 
okviru prostovoljne vezane podpore;
določanjem pravil za izračunavanje 
zmanjšanja zneska proizvodno vezanega 
plačila za bombaž; sprejemanjem pravil v 
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zemljišč in sort za namene proizvodno 
vezanega plačila za bombaž; določanjem 
pravil za izračunavanje zmanjšanja zneska 
proizvodno vezanega plačila za bombaž;
sprejemanjem pravil v zvezi s splošnimi 
zahtevami glede uradnega obveščanja. Ta 
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.

zvezi s splošnimi zahtevami glede 
uradnega obveščanja. Ta 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.

Or. en

Predlog spremembe 121
James Nicholson, Julie Girling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te uredbe in prepreči nepoštena 
konkurenca ali diskriminacija med kmeti, 
se Komisiji podelijo izvedbena pooblastila 
v zvezi z: določanjem letne nacionalne 
zgornje meje za shemo osnovnega plačila;
sprejemanjem pravil v zvezi z zahtevki za 
dodelitev pravic do plačila; sprejemanjem 
ukrepov v zvezi z vračilom neuveljavljenih 
pravic do plačila v nacionalno rezervo;
sprejemanjem zahtev v zvezi z uradnim 
obveščanjem prenosa pravic do plačila na 
nacionalne organe in določanjem rokov, ki 
jih je treba pri uradnem obveščanju 
upoštevati; določanjem letne zgornje meje 
za plačilo kmetijskih praks, ki ugodno 
vplivajo na podnebje in okolje; določanjem 
letne zgornje meje za plačilo za območja z 
naravnimi omejitvami; določanjem letne 
zgornje meje za plačilo za mlade kmete;
določanjem letne zgornje meje za 
prostovoljno vezano podporo;

(5) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te uredbe in prepreči nepoštena 
konkurenca ali diskriminacija med kmeti, 
se Komisiji podelijo izvedbena pooblastila 
v zvezi z: določanjem letne nacionalne 
zgornje meje za shemo osnovnega plačila;
sprejemanjem pravil v zvezi z zahtevki za 
dodelitev pravic do plačila; sprejemanjem 
ukrepov v zvezi z vračilom neuveljavljenih 
pravic do plačila v nacionalno rezervo;
sprejemanjem zahtev v zvezi z uradnim 
obveščanjem prenosa pravic do plačila na 
nacionalne organe in določanjem rokov, ki 
jih je treba pri uradnem obveščanju 
upoštevati; določanjem letne zgornje meje 
za plačilo kmetijskih praks, ki ugodno 
vplivajo na podnebje in okolje; določanjem 
letne zgornje meje za plačilo za območja z 
naravnimi omejitvami; določanjem letne 
zgornje meje za plačilo za mlade kmete;
določanjem letnih zgornjih mej za 
prostovoljno vezano podporo;
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sprejemanjem pravil o postopku za 
ocenjevanje in potrjevanje odločitev v 
okviru prostovoljne vezane podpore;
sprejemanjem pravil o postopku za 
izdajanje dovoljenj in uradno obveščanje 
proizvajalcev v zvezi s potrjevanjem 
zemljišč in sort za namene proizvodno
vezanega plačila za bombaž; določanjem 
pravil za izračunavanje zmanjšanja zneska 
proizvodno vezanega plačila za bombaž;
sprejemanjem pravil v zvezi s splošnimi 
zahtevami glede uradnega obveščanja. Ta 
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.

sprejemanjem pravil o postopku za 
ocenjevanje in potrjevanje odločitev v 
okviru prostovoljne vezane podpore;
določanjem pravil za izračunavanje 
zmanjšanja zneska proizvodno vezanega 
plačila za bombaž; sprejemanjem pravil v 
zvezi s splošnimi zahtevami glede 
uradnega obveščanja. Ta 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.

Or. en

Predlog spremembe 122
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te uredbe in prepreči nepoštena 
konkurenca ali diskriminacija med kmeti, 
se Komisiji podelijo izvedbena pooblastila 
v zvezi z: določanjem letne nacionalne 
zgornje meje za shemo osnovnega plačila;
sprejemanjem pravil v zvezi z zahtevki za 
dodelitev pravic do plačila; sprejemanjem 
ukrepov v zvezi z vračilom neuveljavljenih 
pravic do plačila v nacionalno rezervo;
sprejemanjem zahtev v zvezi z uradnim 
obveščanjem prenosa pravic do plačila na 
nacionalne organe in določanjem rokov, ki 
jih je treba pri uradnem obveščanju 
upoštevati; določanjem letne zgornje meje 
za plačilo kmetijskih praks, ki ugodno 

(5) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te uredbe in prepreči nepoštena 
konkurenca ali diskriminacija med kmeti, 
se Komisiji podelijo izvedbena pooblastila 
v zvezi z: določanjem letne nacionalne 
zgornje meje za shemo osnovnega plačila;
sprejemanjem pravil v zvezi z zahtevki za 
dodelitev pravic do plačila; sprejemanjem 
ukrepov v zvezi z vračilom neuveljavljenih 
pravic do plačila v nacionalno rezervo;
sprejemanjem zahtev v zvezi z uradnim 
obveščanjem prenosa pravic do plačila na 
nacionalne organe in določanjem rokov, ki 
jih je treba pri uradnem obveščanju 
upoštevati; določanjem letne zgornje meje 
za plačilo kmetijskih praks, ki ugodno 
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vplivajo na podnebje in okolje; določanjem 
letne zgornje meje za plačilo za območja z 
naravnimi omejitvami; določanjem letne 
zgornje meje za plačilo za mlade kmete;
določanjem letne zgornje meje za 
prostovoljno vezano podporo;
sprejemanjem pravil o postopku za 
ocenjevanje in potrjevanje odločitev v 
okviru prostovoljne vezane podpore;
sprejemanjem pravil o postopku za 
ocenjevanje in potrjevanje odločitev v 
okviru prostovoljne vezane podpore;
sprejemanjem pravil o postopku za 
izdajanje dovoljenj in uradno obveščanje 
proizvajalcev v zvezi s potrjevanjem 
zemljišč in sort za namene proizvodno 
vezanega plačila za bombaž; določanjem 
pravil za izračunavanje zmanjšanja zneska 
proizvodno vezanega plačila za bombaž;
sprejemanjem pravil v zvezi s splošnimi 
zahtevami glede uradnega obveščanja. Ta 
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.

vplivajo na podnebje in okolje; določanjem 
letne zgornje meje za prostovoljno plačilo 
za območja z naravnimi omejitvami;
določanjem letne zgornje meje za
prostovoljno plačilo za mlade kmete;
določanjem letnih zgornjih mej za 
prostovoljno vezano podporo;
sprejemanjem pravil o postopku za 
ocenjevanje in potrjevanje odločitev v 
okviru prostovoljne vezane podpore;
sprejemanjem pravil o postopku za 
ocenjevanje in potrjevanje odločitev v 
okviru prostovoljne vezane podpore;
sprejemanjem pravil o postopku za 
izdajanje dovoljenj in uradno obveščanje 
proizvajalcev v zvezi s potrjevanjem 
zemljišč in sort za namene časovno 
omejenega proizvodno vezanega plačila za 
bombaž; določanjem pravil za 
izračunavanje zmanjšanja zneska 
proizvodno vezanega plačila za bombaž;
sprejemanjem pravil v zvezi s splošnimi 
zahtevami glede uradnega obveščanja. Ta 
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.

Or. de

Predlog spremembe 123
Martin Häusling
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te uredbe in prepreči nepoštena 
konkurenca ali diskriminacija med kmeti, 
se Komisiji podelijo izvedbena pooblastila 

(5) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te uredbe in prepreči nepoštena 
konkurenca ali diskriminacija med kmeti, 
se Komisiji podelijo izvedbena pooblastila 
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v zvezi z: določanjem letne nacionalne 
zgornje meje za shemo osnovnega plačila;
sprejemanjem pravil v zvezi z zahtevki za 
dodelitev pravic do plačila; sprejemanjem 
ukrepov v zvezi z vračilom neuveljavljenih 
pravic do plačila v nacionalno rezervo;
sprejemanjem zahtev v zvezi z uradnim 
obveščanjem prenosa pravic do plačila na 
nacionalne organe in določanjem rokov, ki 
jih je treba pri uradnem obveščanju 
upoštevati; določanjem letne zgornje meje 
za plačilo kmetijskih praks, ki ugodno 
vplivajo na podnebje in okolje; določanjem 
letne zgornje meje za plačilo za območja z 
naravnimi omejitvami; določanjem letne 
zgornje meje za plačilo za mlade kmete;
določanjem letne zgornje meje za 
prostovoljno vezano podporo;
sprejemanjem pravil o postopku za 
ocenjevanje in potrjevanje odločitev v 
okviru prostovoljne vezane podpore;
sprejemanjem pravil o postopku za 
izdajanje dovoljenj in uradno obveščanje 
proizvajalcev v zvezi s potrjevanjem 
zemljišč in sort za namene proizvodno 
vezanega plačila za bombaž; določanjem 
pravil za izračunavanje zmanjšanja zneska 
proizvodno vezanega plačila za bombaž;
sprejemanjem pravil v zvezi s splošnimi 
zahtevami glede uradnega obveščanja. Ta 
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.

v zvezi z: določanjem letne nacionalne 
zgornje meje za shemo osnovnega plačila;
sprejemanjem pravil v zvezi z zahtevki za 
dodelitev pravic do plačila; sprejemanjem 
ukrepov v zvezi z vračilom neuveljavljenih 
pravic do plačila v nacionalno rezervo;
sprejemanjem zahtev v zvezi z uradnim 
obveščanjem prenosa pravic do plačila na 
nacionalne organe in določanjem rokov, ki 
jih je treba pri uradnem obveščanju 
upoštevati; določanjem letne zgornje meje 
za plačilo kmetijskih praks, ki ugodno 
vplivajo na podnebje in okolje; določanjem 
letne zgornje meje za plačilo za območja z 
naravnimi omejitvami; določanjem letne 
zgornje meje za plačilo za mlade kmete in 
nove udeležence na trgu; določanjem 
letnih zgornjih mej za prostovoljno vezano 
podporo; sprejemanjem pravil o postopku 
za ocenjevanje in potrjevanje odločitev v 
okviru prostovoljne vezane podpore;
sprejemanjem pravil o postopku za 
izdajanje dovoljenj in uradno obveščanje 
proizvajalcev v zvezi s potrjevanjem 
zemljišč in sort za namene proizvodno 
vezanega plačila za bombaž; določanjem 
pravil za izračunavanje zmanjšanja zneska 
proizvodno vezanega plačila za bombaž;
sprejemanjem pravil v zvezi s splošnimi 
zahtevami glede uradnega obveščanja. Ta 
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.

Or. en

Predlog spremembe 124
Martin Häusling
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5 a) Napredne trajnostne sisteme 
kmetovanja bi morali obravnavati kot 
dober zgled, kar pomeni, da bi sistemi 
kmetovanja, ki temeljijo na praksah, ki 
presegajo osnovna pravila navzkrižne 
skladnosti iz Uredbe (EU) št. ...[HZU] in 
se nenehno razvijajo v smeri boljšega 
ravnanja s hranili na kmetiji, vodnimi 
cikli in pretoki energije, da bi zmanjšali 
okoljsko škodo in potrato neobnovljivih 
virov ter ohranili visoko raven 
raznovrstnosti pridelkov, živali in naravne 
raznovrstnosti, morali biti usmeritev in 
cilj za prihodnost.

Or. en

Predlog spremembe 125
Martin Häusling
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5 b) Netrajnostni sistemi kmetovanja, tj. 
kmetijske in živinorejske prakse, ki zaradi 
neustreznega ravnanja s hranili in 
posledičnega onesnaževanja voda, 
previsoke gostote živine na razpoložljivih 
površinah, velike odvisnosti od zunanje 
energije, biocidov, antibiotikov, vode in 
hranil sistematično resno kršijo pravila 
navzkrižne skladnosti na področju okolja 
ter javnega zdravja, zdravja živali in 
rastlin, bi morali biti izključeni iz sistema 
pomoči v okviru SKP.

Or. en
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Obrazložitev

Taki sistemi, ki sami po sebi niso trajnostni in ustvarjajo dodatne zunanje (eksternalizirane) 
stroške za družbo in SKP ali proračun EU, bi morali biti izključeni iz sistema pomoči 
Skupnosti. Glej: navzkrižna skladnost, kot je opredeljena v naslovu VI in Prilogi II Uredbe 
(EU) št. ...[HZU].

Predlog spremembe 126
Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Komisija mora sprejeti izvedbene akte, 
ki se začnejo takoj uporabljati, če v 
upravičenih primerih, ki se nanašajo na 
izredne upravne ukrepe za reševanje 
problemov v nujnih in nepredvidenih 
primerih, ki nastanejo v eni ali več državah 
članicah, tako zahtevajo nujni razlogi.

(6) Komisija mora sprejeti delegirane akte, 
ki se začnejo takoj uporabljati, če v 
upravičenih primerih, ki se nanašajo na 
izredne upravne ukrepe za reševanje nujnih 
in nepredvidenih problemov, ki nastanejo v 
eni ali več državah članicah, tako zahtevajo 
nujni razlogi.

Or. de

Predlog spremembe 127
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Zaradi nove zakonodaje o shemah 
podpore, ki se lahko sprejme po začetku 
veljavnosti te uredbe, je na Komisijo treba 
prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih 
aktov v skladu s členom 290 Pogodbe, da 
se dopolni seznam shem podpore, za 
katere velja ta uredba.

črtano

Or. es
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Obrazložitev

Ker je področje uporabe ključni element te uredbe, je treba vse spremembe uvesti v okviru 
rednega zakonodajnega postopka.

Predlog spremembe 128
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Zaradi nove zakonodaje o shemah 
podpore, ki se lahko sprejme po začetku 
veljavnosti te uredbe, je na Komisijo treba 
prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih 
aktov v skladu s členom 290 Pogodbe, da 
se dopolni seznam shem podpore, za 
katere velja ta uredba.

črtano

Or. es

Obrazložitev

Področje uporabe je ključni vidik te uredbe in bi ga morali spreminjati samo s temeljnim 
aktom.

Predlog spremembe 129
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Zaradi nove zakonodaje o shemah 
podpore, ki se lahko sprejme po začetku 
veljavnosti te uredbe, je na Komisijo treba 
prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih 
aktov v skladu s členom 290 Pogodbe, da 
se dopolni seznam shem podpore, za 
katere velja ta uredba.

črtano
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Or. es

Predlog spremembe 130
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Zaradi posebnih novih elementov in za 
zagotovitev varstva pravic upravičencev je 
na Komisijo treba prenesti pooblastilo za 
sprejetje nekaterih aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe, da se nadalje
določijo opredelitve v zvezi z dostopom do 
podpore v okviru te uredbe, vzpostavi 
okvir, v katerem vsaka država članica 
določi minimalne aktivnosti, ki jih je treba 
izvesti na območjih, ki se naravno 
vzdržujejo v stanju, primernem za pašo ali 
pridelavo, ter pragove za začasno odpravo 
ali izgubo kakovosti kmeta, pa tudi merila, 
ki jih morajo kmetje izpolnjevati, da se 
zanje šteje, da so izpolnili obveznost 
vzdrževanja kmetijske površine v stanju, 
primernem za proizvodnjo, ter merila za 
ugotavljanje prevladovanja trav in drugih 
krmnih rastlin v zvezi s trajnimi travniki 
in pašniki.

(9) Zaradi posebnih novih elementov in za 
zagotovitev varstva pravic upravičencev je 
na Komisijo treba prenesti pooblastilo za 
sprejetje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe, da se določijo merila za 
ugotavljanje prevladovanja trav in drugih 
krmnih rastlin v zvezi s trajnim travinjem. 
Uredba vzpostavi okvir, v katerem vsaka 
država članica določi minimalne aktivnosti, 
ki jih je treba izvesti na območjih, ki se 
naravno vzdržujejo v stanju, primernem za 
pašo ali pridelavo, ter merila, ki jih morajo 
kmetje izpolnjevati, da se zanje šteje, da so 
izpolnili obveznost vzdrževanja kmetijske 
površine v stanju, primernem za 
proizvodnjo.

Or. es

Obrazložitev

Predlog spremembe je v skladu s predlaganimi spremembami člena 4.

Predlog spremembe 131
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Zaradi posebnih novih elementov in za 
zagotovitev varstva pravic upravičencev je 
na Komisijo treba prenesti pooblastilo za 
sprejetje nekaterih aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe, da se nadalje
določijo opredelitve v zvezi z dostopom do 
podpore v okviru te uredbe, vzpostavi 
okvir, v katerem vsaka država članica 
določi minimalne aktivnosti, ki jih je treba 
izvesti na območjih, ki se naravno 
vzdržujejo v stanju, primernem za pašo ali
pridelavo, ter pragove za začasno odpravo 
ali izgubo kakovosti kmeta, pa tudi merila, 
ki jih morajo kmetje izpolnjevati, da se 
zanje šteje, da so izpolnili obveznost 
vzdrževanja kmetijske površine v stanju, 
primernem za proizvodnjo, ter merila za 
ugotavljanje prevladovanja trav in drugih 
krmnih rastlin v zvezi s trajnimi travniki 
in pašniki.

(9) Zaradi posebnih novih elementov in za 
zagotovitev varstva pravic upravičencev je 
na Komisijo treba prenesti pooblastilo za 
sprejetje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe, da se določijo merila za 
ugotavljanje prevladovanja trav in drugih 
krmnih rastlin v zvezi s trajnim travinjem. 
Uredba vzpostavi okvir, v katerem vsaka 
država članica določi minimalne aktivnosti, 
ki jih je treba izvesti na območjih, ki se 
naravno vzdržujejo v stanju, primernem za 
pašo in pridelavo, ter merila, ki jih morajo 
kmetje izpolnjevati, da se zanje šteje, da so 
izpolnili obveznost vzdrževanja kmetijske 
površine v stanju, primernem za 
proizvodnjo.

Or. es

Obrazložitev

Ključna vprašanja bi morali urejati s temeljnimi akti in ne z delegiranimi akti Komisije.

Predlog spremembe 132
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Zaradi posebnih novih elementov in za 
zagotovitev varstva pravic upravičencev je 
na Komisijo treba prenesti pooblastilo za 
sprejetje nekaterih aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe, da se nadalje
določijo opredelitve v zvezi z dostopom do 
podpore v okviru te uredbe, vzpostavi 
okvir, v katerem vsaka država članica 

(9) Zaradi posebnih novih elementov in za 
zagotovitev varstva pravic upravičencev je 
na Komisijo treba prenesti pooblastilo za 
sprejetje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe, da se določijo merila za 
ugotavljanje prevladovanja trav in drugih 
krmnih rastlin v zvezi s trajnim travinjem. 
Uredba vzpostavi okvir, v katerem vsaka 
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določi minimalne aktivnosti, ki jih je treba 
izvesti na območjih, ki se naravno 
vzdržujejo v stanju, primernem za pašo ali 
pridelavo, ter pragove za začasno odpravo 
ali izgubo kakovosti kmeta, pa tudi merila, 
ki jih morajo kmetje izpolnjevati, da se 
zanje šteje, da so izpolnili obveznost 
vzdrževanja kmetijske površine v stanju, 
primernem za proizvodnjo, ter merila za 
ugotavljanje prevladovanja trav in drugih 
krmnih rastlin v zvezi s trajnimi travniki 
in pašniki.

država članica določi minimalne aktivnosti, 
ki jih je treba izvesti na območjih, ki se 
naravno vzdržujejo v stanju, primernem za 
pašo ali pridelavo, ter merila, ki jih morajo 
kmetje izpolnjevati, da se zanje šteje, da so 
izpolnili obveznost vzdrževanja kmetijske 
površine v stanju, primernem za 
proizvodnjo.

Or. es

Predlog spremembe 133
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 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Zaradi posebnih novih elementov in 
za zagotovitev varstva pravic upravičencev 
je na Komisijo treba prenesti pooblastilo za 
sprejetje nekaterih aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe, da se nadalje 
določijo opredelitve v zvezi z dostopom do 
podpore v okviru te uredbe, vzpostavi 
okvir, v katerem vsaka država članica 
določi minimalne aktivnosti, ki jih je treba 
izvesti na območjih, ki se naravno 
vzdržujejo v stanju, primernem za pašo ali 
pridelavo, ter pragove za začasno odpravo 
ali izgubo kakovosti kmeta, pa tudi merila, 
ki jih morajo kmetje izpolnjevati, da se 
zanje šteje, da so izpolnili obveznost 
vzdrževanja kmetijske površine v stanju, 
primernem za proizvodnjo, ter merila za 
ugotavljanje prevladovanja trav in drugih 
krmnih rastlin v zvezi s trajnimi travniki 
in pašniki.

(9) Zaradi posebnih novih elementov in za 
zagotovitev varstva pravic upravičencev je 
na Komisijo treba prenesti pooblastilo za 
sprejetje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe, da se vzpostavi okvir, v katerem 
vsaka država članica določi minimalne
aktivnosti, ki jih je treba izvesti na 
območjih, ki se naravno vzdržujejo v 
stanju, primernem za pašo ali pridelavo, ter 
merila, ki jih morajo kmetje izpolnjevati, 
da se zanje šteje, da so izpolnili obveznost 
vzdrževanja kmetijske površine – kar 
pomeni katero koli površino, ki se 
uporablja kot orno zemljišče, trajno 
travinje in pašnik ali trajni nasad – v 
stanju, primernem za proizvodnjo.
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Or. it

Predlog spremembe 134
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Zaradi posebnih novih elementov in za 
zagotovitev varstva pravic upravičencev je 
na Komisijo treba prenesti pooblastilo za 
sprejetje nekaterih aktov v skladu s
členom 290 Pogodbe, da se nadalje 
določijo opredelitve v zvezi z dostopom do 
podpore v okviru te uredbe, vzpostavi 
okvir, v katerem vsaka država članica 
določi minimalne aktivnosti, ki jih je treba 
izvesti na območjih, ki se naravno 
vzdržujejo v stanju, primernem za pašo ali 
pridelavo, ter pragove za začasno odpravo 
ali izgubo kakovosti kmeta, pa tudi merila, 
ki jih morajo kmetje izpolnjevati, da se 
zanje šteje, da so izpolnili obveznost 
vzdrževanja kmetijske površine v stanju, 
primernem za proizvodnjo, ter merila za 
ugotavljanje prevladovanja trav in drugih 
krmnih rastlin v zvezi s trajnimi travniki 
in pašniki.

(9) Zaradi posebnih novih elementov in za 
zagotovitev varstva pravic upravičencev je 
na Komisijo treba prenesti pooblastilo za 
sprejetje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe, da se nadalje določijo opredelitve 
v zvezi z dostopom do podpore v okviru te 
uredbe, vzpostavi okvir, v katerem vsaka 
država članica določi minimalne aktivnosti, 
ki jih je treba izvesti na območjih, ki se 
naravno vzdržujejo v stanju, primernem za 
pašo ali pridelavo, ter merila, ki jih morajo 
kmetje izpolnjevati, da se zanje šteje, da so 
izpolnili obveznost vzdrževanja kmetijske 
površine – tj. vsake površine, ki jo pokriva 
orna zemlja, trajno travinje ali trajni 
nasad – v stanju, primernem za 
proizvodnjo.

Or. en

Predlog spremembe 135
Spiros Danelis (Spyros Danellis), Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Zaradi posebnih novih elementov in za 
zagotovitev varstva pravic upravičencev je 
na Komisijo treba prenesti pooblastilo za 

(9) Zaradi posebnih novih elementov in za 
zagotovitev varstva pravic upravičencev je 
na Komisijo treba prenesti pooblastilo za 
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sprejetje nekaterih aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe, da se nadalje 
določijo opredelitve v zvezi z dostopom do 
podpore v okviru te uredbe, vzpostavi 
okvir, v katerem vsaka država članica 
določi minimalne aktivnosti, ki jih je treba 
izvesti na območjih, ki se naravno 
vzdržujejo v stanju, primernem za pašo ali 
pridelavo, ter pragove za začasno odpravo 
ali izgubo kakovosti kmeta, pa tudi merila, 
ki jih morajo kmetje izpolnjevati, da se 
zanje šteje, da so izpolnili obveznost 
vzdrževanja kmetijske površine v stanju, 
primernem za proizvodnjo, ter merila za 
ugotavljanje prevladovanja trav in drugih 
krmnih rastlin v zvezi s trajnimi travniki 
in pašniki.

sprejetje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe, da se nadalje določijo opredelitve 
v zvezi z dostopom do podpore v okviru te 
uredbe, vzpostavi okvir, v katerem vsaka
država članica določi minimalne aktivnosti, 
ki jih je treba izvesti na območjih, ki se 
naravno vzdržujejo v stanju, primernem za 
pašo ali pridelavo, ter merila, ki jih morajo 
kmetje izpolnjevati, da se zanje šteje, da so 
izpolnili obveznost vzdrževanja kmetijske 
površine – tj. vsake površine, ki jo pokriva 
orna zemlja, trajni pašniki ali trajni nasad 
– v stanju, primernem za proizvodnjo.

Or. en

Predlog spremembe 136
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Marija Gabriel (Mariya 
Gabriel), Giovanni La Via, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu 
Patrão Neves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Zaradi posebnih novih elementov in za 
zagotovitev varstva pravic upravičencev je 
na Komisijo treba prenesti pooblastilo za 
sprejetje nekaterih aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe, da se nadalje 
določijo opredelitve v zvezi z dostopom do 
podpore v okviru te uredbe, vzpostavi 
okvir, v katerem vsaka država članica 
določi minimalne aktivnosti, ki jih je treba 
izvesti na območjih, ki se naravno 
vzdržujejo v stanju, primernem za pašo ali 
pridelavo, ter pragove za začasno odpravo 
ali izgubo kakovosti kmeta, pa tudi merila, 
ki jih morajo kmetje izpolnjevati, da se 
zanje šteje, da so izpolnili obveznost 
vzdrževanja kmetijske površine v stanju, 

(9) Zaradi posebnih novih elementov in za 
zagotovitev varstva pravic upravičencev je 
na Komisijo treba prenesti pooblastilo za 
sprejetje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe, da se nadalje določijo opredelitve 
v zvezi z dostopom do podpore v okviru te 
uredbe, vzpostavi okvir, v katerem vsaka 
država članica določi minimalne aktivnosti, 
ki jih je treba izvesti na območjih, ki se 
naravno vzdržujejo v stanju, primernem za 
pašo ali pridelavo, ter merila, ki jih morajo 
kmetje izpolnjevati, da se zanje šteje, da so 
izpolnili obveznost vzdrževanja kmetijske 
površine v stanju, primernem za 
proizvodnjo, ter merila za ugotavljanje 
prevladovanja trav in drugih krmnih rastlin 
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primernem za proizvodnjo, ter merila za 
ugotavljanje prevladovanja trav in drugih 
krmnih rastlin v zvezi s trajnimi travniki in 
pašniki.

v zvezi s trajnim travinjem in pašniki ter 
trajnimi nasadi.

Or. en

Predlog spremembe 137
Martin Häusling
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zagotovitev, da so zneski za 
financiranje SKP skladni z letno zgornjo 
mejo iz člena 16(1) Uredbe (EU) št. […] 
[HZU], je treba ohraniti prilagoditev 
stopnje neposredne podpore v vsakem 
koledarskem letu. Prilagoditev 
neposrednih plačil se uporabi le za 
plačila, ki se dodelijo kmetom in v 
ustreznem koledarskem letu presegajo 
5 000 EUR. Ob upoštevanju neposrednih 
plačil za kmete v Bolgariji in Romuniji v 
okviru uporabe mehanizma postopnega 
uvajanja za vsa neposredna plačila, ki se 
dodeljujejo v navedenih državah članicah, 
bi se moral ta instrument finančne 
discipline v navedenih državah članicah 
uporabljati šele od 1. januarja 2016.

(11) Za zagotovitev, da so zneski za 
financiranje SKP skladni z letnimi 
zgornjimi mejami iz člena 16(1) Uredbe
(EU) št. […] [HZU], je treba ohraniti 
prilagoditev stopnje neposredne podpore v 
vsakem koledarskem letu. Ob upoštevanju 
ravni neposrednih plačil za kmete v 
Bolgariji in Romuniji v okviru uporabe 
mehanizma postopnega uvajanja za vsa 
neposredna plačila, ki se dodeljujejo v 
navedenih državah članicah, bi se moral ta 
instrument finančne discipline v navedenih 
državah članicah uporabljati šele od 
1. januarja 2016.

Or. en

Predlog spremembe 138
Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zagotovitev, da so zneski za 
financiranje SKP skladni z letno zgornjo 
mejo iz člena 16(1) Uredbe (EU) št. […] 
[HZU], je treba ohraniti prilagoditev 
stopnje neposredne podpore v vsakem 
koledarskem letu. Prilagoditev neposrednih 
plačil se uporabi le za plačila, ki se 
dodelijo kmetom in v ustreznem 
koledarskem letu presegajo 5 000 EUR. Ob 
upoštevanju neposrednih plačil za kmete v 
Bolgariji in Romuniji v okviru uporabe 
mehanizma postopnega uvajanja za vsa 
neposredna plačila, ki se dodeljujejo v 
navedenih državah članicah, bi se moral 
ta instrument finančne discipline v 
navedenih državah članicah uporabljati 
šele od 1. januarja 2016.

(11) Za zagotovitev, da so zneski za 
financiranje SKP skladni z letnimi 
zgornjimi mejami iz člena 16(1) Uredbe
(EU) št. […] [HZU], je treba ohraniti 
prilagoditev stopnje neposredne podpore v 
vsakem koledarskem letu. Prilagoditev 
neposrednih plačil se uporabi le za plačila, 
ki se dodelijo kmetom in v ustreznem 
koledarskem letu presegajo 5 000 EUR.

Or. bg

Predlog spremembe 139
Csaba Sándor Tabajdi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Izkušnje pri uporabi različnih shem 
podpore za kmete so pokazale, da je bila 
podpora v večjem številu primerov 
dodeljena upravičencem, katerih poslovni 
namen ni imel ali je imel le v zanemarljivi 
meri za cilj opravljanje kmetijske 
dejavnosti, kot so letališča, železniška 
podjetja, nepremičninska podjetja in 
podjetja za upravljanje športnih igrišč. Za 
zagotovitev boljše usmerjenosti podpore 
države članice neposrednih plačil ne smejo 
dodeljevati takim fizičnim in pravnim 
osebam. Manjši kmetje, ki dejavnost 
opravljajo z delnim delovnim časom, 
neposredno prispevajo k vitalnosti 

(13) Izkušnje pri uporabi različnih shem 
podpore za kmete so pokazale, da je bila 
podpora v večjem številu primerov 
dodeljena fizičnim in pravnim osebam, 
katerih poslovni namen ni imel ali je imel 
le v zanemarljivi meri za cilj opravljanje 
kmetijske dejavnosti. Za zagotovitev boljše 
usmerjenosti podpore in čim boljšo 
prilagojenost nacionalnim značilnostim bi 
bilo treba odgovornost za opredelitev, kdo 
je aktivni kmet, dodeliti državam 
članicam. Države članice se bodo s tem 
izognile dodeljevanju neposrednih plačil
takim subjektom, kot so transportna 
podjetja, letališča, nepremičninske 
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podeželskih območij, zato jim ne bi smelo 
biti onemogočeno, da se jim dodeli 
neposredna pomoč.

družbe, podjetja za upravljanje športnih 
objektov, kampi ali rudniška podjetja, 
razen kadar ta dokažejo, da ustrezajo 
merilom za opredelitev aktivnega kmeta. 
Kljub temu bi morale države članice 
odločati, ali lahko subjekti prejemajo 
neposredno pomoč, torej zgoraj navedeni 
subjekti ne morejo biti istočasno izključeni 
iz sheme neposrednih plačil v EU. Manjši 
kmetje, ki dejavnost opravljajo z delnim 
delovnim časom, neposredno prispevajo k 
vitalnosti podeželskih območij, zato jim ne 
bi smelo biti onemogočeno, da se jim 
dodeli neposredna pomoč, da bi ohranili 
raznovrstnost kmetijske dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 140
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Izkušnje pri uporabi različnih shem 
podpore za kmete so pokazale, da je bila 
podpora v večjem številu primerov 
dodeljena upravičencem, katerih poslovni 
namen ni imel ali je imel le v zanemarljivi 
meri za cilj opravljanje kmetijske 
dejavnosti, kot so letališča, železniška 
podjetja, nepremičninska podjetja in 
podjetja za upravljanje športnih igrišč. Za 
zagotovitev boljše usmerjenosti podpore 
države članice neposrednih plačil ne smejo 
dodeljevati takim fizičnim in pravnim 
osebam. Manjši kmetje, ki dejavnost 
opravljajo z delnim delovnim časom, 
neposredno prispevajo k vitalnosti 
podeželskih območij, zato jim ne bi smelo 
biti onemogočeno, da se jim dodeli 
neposredna pomoč.

(13) Izkušnje pri uporabi različnih shem 
podpore za kmete so pokazale, da je bila 
podpora v večjem številu primerov 
dodeljena upravičencem, katerih poslovni 
namen ni imel ali je imel le v zanemarljivi 
meri za cilj opravljanje kmetijske 
dejavnosti, kot so letališča, železniška 
podjetja, nepremičninska podjetja in 
podjetja za upravljanje športnih igrišč. Za 
zagotovitev boljše usmerjenosti podpore 
države članice neposrednih plačil ne smejo 
dodeljevati takim fizičnim in pravnim 
osebam. Manjši kmetje, ki dejavnost 
opravljajo z delnim delovnim časom, 
neposredno prispevajo k vitalnosti 
podeželskih območij, zato jim ne bi smelo 
biti onemogočeno, da se jim dodeli 
neposredna pomoč, ki je pomemben vir 
dodatnega prihodka, zlasti na naravno 
prikrajšanih območjih, kar je ključno za 
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trajnost dohodka družin ter za ekonomsko 
in socialno tkivo teh regij.

Or. pt

Predlog spremembe 141
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Izkušnje pri uporabi različnih shem 
podpore za kmete so pokazale, da je bila 
podpora v večjem številu primerov 
dodeljena upravičencem, katerih poslovni 
namen ni imel ali je imel le v zanemarljivi 
meri za cilj opravljanje kmetijske 
dejavnosti, kot so letališča, železniška 
podjetja, nepremičninska podjetja in 
podjetja za upravljanje športnih igrišč. Za 
zagotovitev boljše usmerjenosti podpore 
države članice neposrednih plačil ne smejo 
dodeljevati takim fizičnim in pravnim 
osebam. Manjši kmetje, ki dejavnost 
opravljajo z delnim delovnim časom, 
neposredno prispevajo k vitalnosti 
podeželskih območij, zato jim ne bi smelo 
biti onemogočeno, da se jim dodeli 
neposredna pomoč.

(13) Izkušnje pri uporabi različnih shem 
podpore za kmete so pokazale, da je bila 
podpora v večjem številu primerov 
dodeljena upravičencem, katerih poslovni 
namen ni imel ali je imel le v zanemarljivi 
meri za cilj opravljanje kmetijske 
dejavnosti, kot so letališča, železniška 
podjetja, nepremičninska podjetja in 
podjetja za upravljanje športnih igrišč, 
in/ali katerih zemljišče se ni uporabljalo 
za kmetijske dejavnosti. Za zagotovitev 
boljše usmerjenosti podpore države članice 
neposrednih plačil ne smejo dodeljevati 
takim fizičnim in pravnim osebam in/ali za 
taka zemljišča. Manjši kmetje, ki dejavnost 
opravljajo z delnim delovnim časom, 
neposredno prispevajo k vitalnosti 
podeželskih območij, zato jim ne bi smelo 
biti onemogočeno, da se jim dodeli 
neposredna pomoč.

Or. en

Predlog spremembe 142
James Nicholson, Julie Girling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Izkušnje pri uporabi različnih shem 
podpore za kmete so pokazale, da je bila 
podpora v večjem številu primerov 
dodeljena upravičencem, katerih poslovni 
namen ni imel ali je imel le v zanemarljivi 
meri za cilj opravljanje kmetijske 
dejavnosti, kot so letališča, železniška 
podjetja, nepremičninska podjetja in 
podjetja za upravljanje športnih igrišč. Za 
zagotovitev boljše usmerjenosti podpore 
države članice neposrednih plačil ne smejo 
dodeljevati takim fizičnim in pravnim 
osebam. Manjši kmetje, ki dejavnost 
opravljajo z delnim delovnim časom, 
neposredno prispevajo k vitalnosti 
podeželskih območij, zato jim ne bi smelo 
biti onemogočeno, da se jim dodeli 
neposredna pomoč.

(13) Izkušnje pri uporabi različnih shem 
podpore za kmete so pokazale, da je bila 
podpora v večjem številu primerov 
dodeljena upravičencem, katerih poslovni 
namen ni imel ali je imel le v zanemarljivi 
meri za cilj opravljanje kmetijske 
dejavnosti, kot so letališča, železniška 
podjetja, nepremičninska podjetja in 
podjetja za upravljanje športnih igrišč. Za 
zagotovitev boljše usmerjenosti podpore bi 
morale države članice imeti možnost, da
neposrednih plačil ne dodeljujejo takim 
fizičnim in pravnim osebam. Manjši 
kmetje, ki dejavnost opravljajo z delnim 
delovnim časom, neposredno prispevajo k 
vitalnosti podeželskih območij, zato jim ne 
bi smelo biti onemogočeno, da se jim 
dodeli neposredna pomoč.

Or. en

Predlog spremembe 143
Martin Häusling
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13 a) Neposredna plačila bi morala biti 
namenjena samo kmetom in novim 
udeležencem na trgu na kmetijah vseh 
velikosti in iz vseh sektorjev, ki aktivno 
pridelujejo hrano in druge kmetijske 
proizvode ali/in prispevajo k trajnostnemu 
upravljanju naravnih virov; vlagatelji 
kapitala v zemljišča in podjetja, ki se ne 
ukvarjajo aktivno s kmetijsko proizvodnjo 
ali upravljanjem naravnih virov, so 
izključeni iz sistema neposrednih plačil.

Or. en
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Predlog spremembe 144
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13 a) Uredba Komisije (ES) št. 1120/2009 
državam članicam omogoča, da določijo 
merila za odločanje o tem, ali se kmetijsko 
zemljišče kmetijskega gospodarstva 
pretežno uporablja za kmetijske 
dejavnosti. Za zagotovitev boljše 
usmerjenosti neposredne pomoči bi 
morali okrepiti in razširiti pravno 
podlago, na kateri lahko države članice in 
regije izključijo nekatere nekmetijske 
površine iz sistema neposredne pomoči. 
Države članice in regije bi morale imeti 
možnost, da površine izključijo ne le na 
podlagi meril, kot so intenzivnost, narava, 
trajanje in časovna razporeditev 
nekmetijske dejavnosti, temveč tudi zato, 
ker so površine del nekmetijske 
infrastrukture ali imajo nekmetijsko 
funkcijo.

Or. en

Predlog spremembe 145
Martin Häusling
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da bi preprečili pretirano upravno 
obremenitev, ki ga povzroči upravljanje 
plačil majhnih zneskov, bi se morale 
države članice na splošno vzdržati 
dodeljevanja neposrednih plačil, če bi bilo 

črtano
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plačilo nižje od 100 EUR oziroma bi 
upravičena površina kmetijskega 
gospodarstva, za katero se zahteva 
podpora, znašala manj kot en hektar. Ker 
pa se strukture gospodarstva držav članic 
na področju kmetijstva med seboj znatno 
razlikujejo in se lahko precej razlikujejo 
od povprečne kmetijske strukture v Uniji, 
bi bilo treba državam članicam omogočiti 
uporabo najnižjih mejnih vrednosti, ki bi 
odražale njihov poseben položaj. Zaradi 
zelo specifične kmetijske strukture v 
najbolj oddaljenih regijah in na manjših 
egejskih otokih, bi moralo biti državam 
članicam omogočeno, da odločijo o 
uporabi kakršnih koli najnižjih mejnih 
vrednosti v navedenih regijah. Poleg tega 
bi morale imeti države članice možnost, da 
se odločijo za uporabo ene od obeh vrst 
najnižje mejne vrednosti ob upoštevanju 
posebnosti struktur njihovih kmetijskih 
sektorjev. Ker lahko pravice do plačila 
dodelijo kmetom s tako imenovanimi 
kmetijskimi gospodarstvi „brez zemljišča“, 
bi bila uporaba mejne vrednosti na 
podlagi hektarja neučinkovita. Za take 
kmete bi moral zato veljati najmanjši 
znesek, povezan s podporo. Za zagotovitev 
enakega obravnavanja kmetov, katerih 
neposredna plačila so predmet postopnega 
uvajanja v Bolgariji in Romuniji, bi 
morale najnižje mejne vrednosti temeljiti 
na končnih zneskih, ki se dodelijo ob 
koncu postopka postopnega uvajanja.

Or. en

Predlog spremembe 146
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da bi preprečili pretirano upravno (14) Da bi preprečili pretirano upravno 
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obremenitev, ki ga povzroči upravljanje 
plačil majhnih zneskov, bi se morale 
države članice na splošno vzdržati 
dodeljevanja neposrednih plačil, če bi bilo 
plačilo nižje od 100 EUR oziroma bi 
upravičena površina kmetijskega 
gospodarstva, za katero se zahteva 
podpora, znašala manj kot en hektar. Ker 
pa se strukture gospodarstva držav članic 
na področju kmetijstva med seboj znatno 
razlikujejo in se lahko precej razlikujejo od 
povprečne kmetijske strukture v Uniji, bi 
bilo treba državam članicam omogočiti 
uporabo najnižjih mejnih vrednosti, ki bi 
odražale njihov poseben položaj. Zaradi 
zelo specifične kmetijske strukture v 
najbolj oddaljenih regijah in na manjših 
egejskih otokih, bi moralo biti državam 
članicam omogočeno, da odločijo o 
uporabi kakršnih koli najnižjih mejnih 
vrednosti v navedenih regijah. Poleg tega 
bi morale imeti države članice možnost, da 
se odločijo za uporabo ene od obeh vrst 
najnižje mejne vrednosti ob upoštevanju 
posebnosti struktur njihovih kmetijskih 
sektorjev. Ker lahko pravice do plačila 
dodelijo kmetom s tako imenovanimi 
kmetijskimi gospodarstvi „brez zemljišča“, 
bi bila uporaba mejne vrednosti na podlagi 
hektarja neučinkovita. Za take kmete bi 
moral zato veljati najmanjši znesek, 
povezan s podporo. Za zagotovitev 
enakega obravnavanja kmetov, katerih 
neposredna plačila so predmet postopnega 
uvajanja v Bolgariji in Romuniji, bi morale 
najnižje mejne vrednosti temeljiti na 
končnih zneskih, ki se dodelijo ob koncu 
postopka postopnega uvajanja.

obremenitev, ki jo povzroči upravljanje 
plačil majhnih zneskov, bi se morale 
države članice na splošno vzdržati 
dodeljevanja neposrednih plačil, če bi bilo 
plačilo nižje od 300 EUR oziroma bi 
upravičena površina kmetijskega 
gospodarstva, za katero se zahteva 
podpora, znašala manj kot dva hektara.
Ker pa se strukture gospodarstva držav 
članic na področju kmetijstva med seboj 
znatno razlikujejo in se lahko precej 
razlikujejo od povprečne kmetijske 
strukture v Uniji, bi bilo treba državam 
članicam omogočiti uporabo najnižjih 
mejnih vrednosti, ki bi odražale njihov 
poseben položaj. Zaradi zelo specifične 
kmetijske strukture v najbolj oddaljenih 
regijah in na manjših egejskih otokih bi 
moralo biti državam članicam omogočeno, 
da odločijo o uporabi kakršnih koli 
najnižjih mejnih vrednosti v navedenih 
regijah. Poleg tega bi morale imeti države 
članice možnost, da se odločijo za uporabo 
ene od obeh vrst najnižje mejne vrednosti 
ob upoštevanju posebnosti struktur 
njihovih kmetijskih sektorjev. Ker lahko 
pravice do plačila dodelijo kmetom s tako 
imenovanimi kmetijskimi gospodarstvi
„brez zemljišča“, bi bila uporaba mejne 
vrednosti na podlagi hektarja neučinkovita.
Za take kmete bi moral zato veljati 
najmanjši znesek, povezan s podporo. Za 
zagotovitev enakega obravnavanja kmetov, 
katerih neposredna plačila so predmet 
postopnega uvajanja v Bolgariji in 
Romuniji, bi morale najnižje mejne 
vrednosti temeljiti na končnih zneskih, ki 
se dodelijo ob koncu postopka postopnega 
uvajanja.

Or. es

Predlog spremembe 147
Marija Gabriel (Mariya Gabriel)
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da bi preprečili pretirano upravno 
obremenitev, ki ga povzroči upravljanje 
plačil majhnih zneskov, bi se morale 
države članice na splošno vzdržati 
dodeljevanja neposrednih plačil, če bi bilo 
plačilo nižje od 100 EUR oziroma bi 
upravičena površina kmetijskega 
gospodarstva, za katero se zahteva 
podpora, znašala manj kot en hektar. Ker 
pa se strukture gospodarstva držav članic 
na področju kmetijstva med seboj znatno 
razlikujejo in se lahko precej razlikujejo od 
povprečne kmetijske strukture v Uniji, bi 
bilo treba državam članicam omogočiti 
uporabo najnižjih mejnih vrednosti, ki bi 
odražale njihov poseben položaj. Zaradi 
zelo specifične kmetijske strukture v 
najbolj oddaljenih regijah in na manjših 
egejskih otokih, bi moralo biti državam 
članicam omogočeno, da odločijo o 
uporabi kakršnih koli najnižjih mejnih 
vrednosti v navedenih regijah. Poleg tega 
bi morale imeti države članice možnost, da 
se odločijo za uporabo ene od obeh vrst 
najnižje mejne vrednosti ob upoštevanju 
posebnosti struktur njihovih kmetijskih 
sektorjev. Ker lahko pravice do plačila 
dodelijo kmetom s tako imenovanimi 
kmetijskimi gospodarstvi „brez zemljišča“, 
bi bila uporaba mejne vrednosti na podlagi 
hektarja neučinkovita. Za take kmete bi 
moral zato veljati najmanjši znesek, 
povezan s podporo. Za zagotovitev 
enakega obravnavanja kmetov, katerih 
neposredna plačila so predmet postopnega 
uvajanja v Bolgariji in Romuniji, bi 
morale najnižje mejne vrednosti temeljiti 
na končnih zneskih, ki se dodelijo ob 
koncu postopka postopnega uvajanja.

(14) Da bi preprečili pretirano upravno 
obremenitev, ki jo povzroči upravljanje 
plačil majhnih zneskov, bi se morale 
države članice na splošno vzdržati 
dodeljevanja neposrednih plačil, če bi bilo 
plačilo nižje od 100 EUR oziroma bi 
upravičena površina kmetijskega 
gospodarstva, za katero se zahteva 
podpora, znašala manj kot en hektar. Ker 
pa se strukture gospodarstva držav članic 
na področju kmetijstva med seboj znatno 
razlikujejo in se lahko precej razlikujejo od 
povprečne kmetijske strukture v Uniji, bi 
bilo treba državam članicam omogočiti 
uporabo najnižjih mejnih vrednosti, ki bi 
odražale njihov poseben položaj. Zaradi 
zelo specifične kmetijske strukture v 
najbolj oddaljenih regijah in na manjših 
egejskih otokih bi moralo biti državam 
članicam omogočeno, da odločijo o 
uporabi kakršnih koli najnižjih mejnih 
vrednosti v navedenih regijah. Poleg tega 
bi morale imeti države članice možnost, da 
se odločijo za uporabo ene od obeh vrst 
najnižje mejne vrednosti ob upoštevanju 
posebnosti struktur njihovih kmetijskih 
sektorjev. Ker lahko pravice do plačila 
dodelijo kmetom s tako imenovanimi 
kmetijskimi gospodarstvi „brez zemljišča“, 
bi bila uporaba mejne vrednosti na podlagi 
hektarja neučinkovita. Za take kmete bi 
moral zato veljati najmanjši znesek, 
povezan s podporo.

Or. bg
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Predlog spremembe 148
James Nicholson, Julie Girling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da bi preprečili pretirano upravno 
obremenitev, ki ga povzroči upravljanje 
plačil majhnih zneskov, bi se morale 
države članice na splošno vzdržati 
dodeljevanja neposrednih plačil, če bi bilo 
plačilo nižje od 100 EUR oziroma bi 
upravičena površina kmetijskega 
gospodarstva, za katero se zahteva 
podpora, znašala manj kot en hektar. Ker 
pa se strukture gospodarstva držav članic 
na področju kmetijstva med seboj znatno 
razlikujejo in se lahko precej razlikujejo od 
povprečne kmetijske strukture v Uniji, bi 
bilo treba državam članicam omogočiti 
uporabo najnižjih mejnih vrednosti, ki bi 
odražale njihov poseben položaj. Zaradi 
zelo specifične kmetijske strukture v 
najbolj oddaljenih regijah in na manjših 
egejskih otokih, bi moralo biti državam 
članicam omogočeno, da odločijo o 
uporabi kakršnih koli najnižjih mejnih 
vrednosti v navedenih regijah. Poleg tega 
bi morale imeti države članice možnost, da 
se odločijo za uporabo ene od obeh vrst 
najnižje mejne vrednosti ob upoštevanju 
posebnosti struktur njihovih kmetijskih 
sektorjev. Ker lahko pravice do plačila 
dodelijo kmetom s tako imenovanimi 
kmetijskimi gospodarstvi „brez zemljišča“, 
bi bila uporaba mejne vrednosti na podlagi 
hektarja neučinkovita. Za take kmete bi 
moral zato veljati najmanjši znesek, 
povezan s podporo. Za zagotovitev 
enakega obravnavanja kmetov, katerih 
neposredna plačila so predmet postopnega 
uvajanja v Bolgariji in Romuniji, bi morale 
najnižje mejne vrednosti temeljiti na 
končnih zneskih, ki se dodelijo ob koncu 
postopka postopnega uvajanja.

(14) Da bi preprečili pretirano upravno 
obremenitev, ki jo povzroči upravljanje 
plačil majhnih zneskov, bi se morale 
države članice vzdržati dodeljevanja 
neposrednih plačil, če bi bilo plačilo nižje 
od 100 EUR oziroma bi upravičena 
površina kmetijskega gospodarstva, za 
katero se zahteva podpora, znašala manj 
kot en hektar. Ker pa se strukture 
gospodarstva držav članic na področju 
kmetijstva med seboj znatno razlikujejo in 
se lahko precej razlikujejo od povprečne 
kmetijske strukture v Uniji, bi bilo treba 
državam članicam omogočiti uporabo 
najnižjih mejnih vrednosti, ki bi odražale 
njihov poseben položaj. Zaradi zelo 
specifične kmetijske strukture v najbolj 
oddaljenih regijah in na manjših egejskih 
otokih bi moralo biti državam članicam 
omogočeno, da odločijo o uporabi kakršnih 
koli najnižjih mejnih vrednosti v navedenih 
regijah. Poleg tega bi morale imeti države 
članice možnost, da se odločijo za uporabo 
ene od obeh vrst najnižje mejne vrednosti 
ob upoštevanju posebnosti struktur 
njihovih kmetijskih sektorjev. Ker lahko
pravice do plačila dodelijo kmetom s tako 
imenovanimi kmetijskimi gospodarstvi
„brez zemljišča“, bi bila uporaba mejne 
vrednosti na podlagi hektarja neučinkovita.
Za take kmete bi moral zato veljati 
najmanjši znesek, povezan s podporo. Za 
zagotovitev enakega obravnavanja kmetov, 
katerih neposredna plačila so predmet 
postopnega uvajanja v Bolgariji in 
Romuniji, bi morale najnižje mejne 
vrednosti temeljiti na končnih zneskih, ki 
se dodelijo ob koncu postopka postopnega 
uvajanja.
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Predlog spremembe 149
Martin Häusling
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14 a) Nova specifična shema za male 
kmete upošteva pomembno vlogo več kot 
treh tretjin evropskih pridelovalcev hrane, 
ki delajo z delnim delovnim časom ali na 
polsamooskrbnih in samooskrbnih 
kmetijah; kmetovanje v malem obsegu ni 
slabost ali preživet model evropskega 
kmetijstva, temveč je realnost v številnih 
evropskih državah članicah in je koristno 
za trajnostni razvoj podeželja in 
zaposlovanje; zato morajo države članice 
konstruktivno prispevati k opredeljevanju 
tega, kdo so ti mali kmetje v vsaki 
posamezni državi in kaj potrebujejo, da bi 
ustvarili poštene prihodke s podporo SKP.

Or. en

Predlog spremembe 150
Brian Simpson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje neusklajenih zneskov plačil 
razmeroma majhnemu številu velikih 
upravičencev. Ne glede na njihovo 
velikost se lahko zgodi, da veliki 
upravičenci ne bodo potrebovali enake 

črtano
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ravni enotne podpore, da bi bil cilj 
dohodkovne podpore učinkovito dosežen. 
Poleg tega so se veliki upravičenci 
sposobni prilagajati trgu tudi ob nižjih 
ravneh enotne podpore. Zato je primerno 
uvesti sistem za velike upravičence, v 
okviru katerega se za izboljšanje 
razdelitve plačil med kmete raven podpore 
postopno zmanjšuje in omejuje. Tak 
sistem pa mora upoštevati tudi 
intenzivnost plačanega dela, da ne 
nastanejo nesorazmerni učinki na velike 
kmetije z velikim številom zaposlenih. 
Navedene najvišje ravni se ne smejo 
uporabljati za plačila, dodeljena za 
kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na 
podnebje in okolje, saj bi se lahko 
doseganje njihovih pozitivnih ciljev zato 
zmanjšalo. Da bo omejitev delovala 
učinkovito, morajo države članice določiti 
nekatera merila, da ne pride do zlorab s 
strani kmetov, ki se poskušajo izogibati 
učinkom omejitve. Iztržek zmanjšanja in 
omejitve plačil velikim upravičencem 
mora ostati v državah članicah, ki so 
plačila dodeljevale, in ga je treba 
uporabiti za financiranje projektov s 
pomembnim prispevkom k inovacijam v 
okviru Uredbe (EU) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne …. o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) [URP].

Or. en

Obrazložitev

Predlagana določba ovira večjo konkurenčnost, saj spodbuja delitev kmetijskih struktur in 
navaja na to, da strukturna širitev ni zaželena in nujno prinaša negativne učinke z vidika 
delovne produktivnosti. Prizadela bi tudi različne dobrodelne ustanove, saj gre za 
dohodkovno podporo, ki ni ustrezno usmerjena v skladu s potrebami. Poleg tega bi uvedla 
dodatna upravna bremena in ovirala upoštevanje načela enakega obravnavanja 
upravičencev.
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Predlog spremembe 151
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Emma McClarkin, Vicky Ford

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje neusklajenih zneskov plačil 
razmeroma majhnemu številu velikih 
upravičencev. Ne glede na njihovo 
velikost se lahko zgodi, da veliki 
upravičenci ne bodo potrebovali enake 
ravni enotne podpore, da bi bil cilj 
dohodkovne podpore učinkovito dosežen. 
Poleg tega so se veliki upravičenci 
sposobni prilagajati trgu tudi ob nižjih 
ravneh enotne podpore. Zato je primerno 
uvesti sistem za velike upravičence, v 
okviru katerega se za izboljšanje 
razdelitve plačil med kmete raven podpore 
postopno zmanjšuje in omejuje. Tak 
sistem pa mora upoštevati tudi 
intenzivnost plačanega dela, da ne 
nastanejo nesorazmerni učinki na velike 
kmetije z velikim številom zaposlenih. 
Navedene najvišje ravni se ne smejo 
uporabljati za plačila, dodeljena za 
kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na 
podnebje in okolje, saj bi se lahko 
doseganje njihovih pozitivnih ciljev zato 
zmanjšalo. Da bo omejitev delovala 
učinkovito, morajo države članice določiti 
nekatera merila, da ne pride do zlorab s 
strani kmetov, ki se poskušajo izogibati 
učinkom omejitve. Iztržek zmanjšanja in 
omejitve plačil velikim upravičencem 
mora ostati v državah članicah, ki so 
plačila dodeljevale, in ga je treba 
uporabiti za financiranje projektov s 
pomembnim prispevkom k inovacijam v 
okviru Uredbe (EU) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne …. o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) [URP].

črtano
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Predlog spremembe 152
Hynek Fajmon

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje neusklajenih zneskov plačil 
razmeroma majhnemu številu velikih 
upravičencev. Ne glede na njihovo 
velikost se lahko zgodi, da veliki 
upravičenci ne bodo potrebovali enake 
ravni enotne podpore, da bi bil cilj 
dohodkovne podpore učinkovito dosežen. 
Poleg tega so se veliki upravičenci 
sposobni prilagajati trgu tudi ob nižjih 
ravneh enotne podpore. Zato je primerno 
uvesti sistem za velike upravičence, v 
okviru katerega se za izboljšanje 
razdelitve plačil med kmete raven podpore 
postopno zmanjšuje in omejuje. Tak 
sistem pa mora upoštevati tudi 
intenzivnost plačanega dela, da ne 
nastanejo nesorazmerni učinki na velike 
kmetije z velikim številom zaposlenih. 
Navedene najvišje ravni se ne smejo 
uporabljati za plačila, dodeljena za 
kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na 
podnebje in okolje, saj bi se lahko 
doseganje njihovih pozitivnih ciljev zato 
zmanjšalo. Da bo omejitev delovala 
učinkovito, morajo države članice določiti 
nekatera merila, da ne pride do zlorab s 
strani kmetov, ki se poskušajo izogibati 
učinkom omejitve. Iztržek zmanjšanja in 
omejitve plačil velikim upravičencem 
mora ostati v državah članicah, ki so 
plačila dodeljevale, in ga je treba 
uporabiti za financiranje projektov s 
pomembnim prispevkom k inovacijam v 
okviru Uredbe (EU) št. […] Evropskega 

črtano
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parlamenta in Sveta z dne …. o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) [URP].

Or. en

Predlog spremembe 153
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje neusklajenih zneskov plačil 
razmeroma majhnemu številu velikih 
upravičencev. Ne glede na njihovo 
velikost se lahko zgodi, da veliki 
upravičenci ne bodo potrebovali enake 
ravni enotne podpore, da bi bil cilj 
dohodkovne podpore učinkovito dosežen. 
Poleg tega so se veliki upravičenci 
sposobni prilagajati trgu tudi ob nižjih
ravneh enotne podpore. Zato je primerno 
uvesti sistem za velike upravičence, v 
okviru katerega se za izboljšanje 
razdelitve plačil med kmete raven podpore 
postopno zmanjšuje in omejuje. Tak 
sistem pa mora upoštevati tudi 
intenzivnost plačanega dela, da ne
nastanejo nesorazmerni učinki na velike 
kmetije z velikim številom zaposlenih. 
Navedene najvišje ravni se ne smejo 
uporabljati za plačila, dodeljena za 
kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na 
podnebje in okolje, saj bi se lahko 
doseganje njihovih pozitivnih ciljev zato 
zmanjšalo. Da bo omejitev delovala 
učinkovito, morajo države članice določiti 
nekatera merila, da ne pride do zlorab s 
strani kmetov, ki se poskušajo izogibati 
učinkom omejitve. Iztržek zmanjšanja in 
omejitve plačil velikim upravičencem 

črtano
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mora ostati v državah članicah, ki so 
plačila dodeljevale, in ga je treba 
uporabiti za financiranje projektov s 
pomembnim prispevkom k inovacijam v 
okviru Uredbe (EU) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne …. o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) [URP].

Or. en

Predlog spremembe 154
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje neusklajenih zneskov plačil 
razmeroma majhnemu številu velikih 
upravičencev. Ne glede na njihovo 
velikost se lahko zgodi, da veliki 
upravičenci ne bodo potrebovali enake 
ravni enotne podpore, da bi bil cilj 
dohodkovne podpore učinkovito dosežen. 
Poleg tega so se veliki upravičenci 
sposobni prilagajati trgu tudi ob nižjih 
ravneh enotne podpore. Zato je primerno 
uvesti sistem za velike upravičence, v 
okviru katerega se za izboljšanje 
razdelitve plačil med kmete raven podpore 
postopno zmanjšuje in omejuje. Tak 
sistem pa mora upoštevati tudi 
intenzivnost plačanega dela, da ne 
nastanejo nesorazmerni učinki na velike 
kmetije z velikim številom zaposlenih. 
Navedene najvišje ravni se ne smejo 
uporabljati za plačila, dodeljena za 
kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na 
podnebje in okolje, saj bi se lahko 

črtano
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doseganje njihovih pozitivnih ciljev zato 
zmanjšalo. Da bo omejitev delovala 
učinkovito, morajo države članice določiti 
nekatera merila, da ne pride do zlorab s 
strani kmetov, ki se poskušajo izogibati 
učinkom omejitve. Iztržek zmanjšanja in 
omejitve plačil velikim upravičencem 
mora ostati v državah članicah, ki so 
plačila dodeljevale, in ga je treba 
uporabiti za financiranje projektov s 
pomembnim prispevkom k inovacijam v 
okviru Uredbe (EU) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne …. o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) [URP].

Or. en

Predlog spremembe 155
James Nicholson, Vicky Ford, Julie Girling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje neusklajenih zneskov plačil
razmeroma majhnemu številu velikih 
upravičencev. Ne glede na njihovo velikost 
se lahko zgodi, da veliki upravičenci ne 
bodo potrebovali enake ravni enotne 
podpore, da bi bil cilj dohodkovne podpore 
učinkovito dosežen. Poleg tega so se veliki 
upravičenci sposobni prilagajati trgu tudi 
ob nižjih ravneh enotne podpore. Zato je 
primerno uvesti sistem za velike
upravičence, v okviru katerega se za 
izboljšanje razdelitve plačil med kmete 
raven podpore postopno zmanjšuje in 
omejuje. Tak sistem pa mora upoštevati 
tudi intenzivnost plačanega dela, da ne 
nastanejo nesorazmerni učinki na velike 
kmetije z velikim številom zaposlenih. 

(15) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno predvsem
dodeljevanje plačil glede na velikost 
kmetije. Zaradi ekonomije obsega veliki 
upravičenci ne bodo vedno potrebovali 
enake ravni enotne podpore, da bi bil 
omejeni cilj dohodkovne podpore 
učinkovito dosežen. Vendar morajo biti 
vsa njihova upravičena zemljišča v skladu 
s predpisi glede navzkrižne skladnosti in 
ustreznimi okoljskimi predpisi, pri čemer 
velike kmetije običajno več prispevajo k 
splošnemu cilju zagotavljanja zanesljive 
preskrbe s hrano. Poleg tega se pogosto 
ukvarjajo z inovacijami, ki so potrebne za 
doseganje zanesljivejše preskrbe s hrano 
in večje trajnosti. Zato ni ustrezno 
zmanjšati podpore za take kmetije. Pri 
vsakem zmanjšanju zneskov plačil za
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Navedene najvišje ravni se ne smejo
uporabljati za plačila, dodeljena za 
kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na 
podnebje in okolje, saj bi se lahko 
doseganje njihovih pozitivnih ciljev zato 
zmanjšalo. Da bo omejitev delovala 
učinkovito, morajo države članice določiti 
nekatera merila, da ne pride do zlorab s 
strani kmetov, ki se poskušajo izogibati 
učinkom omejitve. Iztržek zmanjšanja in 
omejitve plačil velikim upravičencem mora 
ostati v državah članicah, ki so plačila 
dodeljevale, in ga je treba uporabiti za 
financiranje projektov s pomembnim 
prispevkom k inovacijam v okviru Uredbe
(EU) št. […] Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne …. o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 
[URP].

velike kmetije je treba upoštevati aktivno 
vključenost v dejavnosti na področju 
inovacij ali kmetijsko-okoljske dejavnosti, 
ki lahko prispevajo k doseganju ciljev na 
področju zanesljive preskrbe s hrano in 
okolja. Zmanjšanje zneskov plačil se ne bi 
smelo uporabljati za podpiranje manj 
učinkovitih kmetij na škodo učinkovitejših 
kmetij. Iztržek zmanjšanja plačil velikim 
upravičencem mora ostati v državah 
članicah, ki so plačila dodeljevale, in ga je 
treba uporabiti za financiranje projektov s 
pomembnim prispevkom k inovacijam ali 
kmetijsko-okoljskim shemam v okviru 
Uredbe (EU) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne …. o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) [URP].

Or. en

Predlog spremembe 156
James Nicholson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje neusklajenih zneskov plačil
razmeroma majhnemu številu velikih 
upravičencev. Ne glede na njihovo velikost 
se lahko zgodi, da veliki upravičenci ne
bodo potrebovali enake ravni enotne 
podpore, da bi bil cilj dohodkovne podpore 
učinkovito dosežen. Poleg tega so se veliki 
upravičenci sposobni prilagajati trgu tudi 
ob nižjih ravneh enotne podpore. Zato je 
primerno uvesti sistem za velike 
upravičence, v okviru katerega se za 
izboljšanje razdelitve plačil med kmete 
raven podpore postopno zmanjšuje in 

(15) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno predvsem
dodeljevanje plačil glede na velikost 
kmetije. Zaradi ekonomije obsega veliki 
upravičenci ne bodo vedno potrebovali 
enake ravni enotne podpore, da bi bil 
omejeni cilj dohodkovne podpore 
učinkovito dosežen. Vendar morajo biti 
vsa njihova upravičena zemljišča v skladu 
s predpisi glede navzkrižne skladnosti in 
ustreznimi okoljskimi predpisi, pri čemer 
velike kmetije običajno več prispevajo k 
splošnemu cilju zagotavljanja zanesljive 
preskrbe s hrano. Zato je primerno še 
naprej izvajati obstoječi sistem postopnega 
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omejuje. Tak sistem pa mora upoštevati 
tudi intenzivnost plačanega dela, da ne 
nastanejo nesorazmerni učinki na velike 
kmetije z velikim številom zaposlenih.
Navedene najvišje ravni se ne smejo 
uporabljati za plačila, dodeljena za 
kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na
podnebje in okolje, saj bi se lahko 
doseganje njihovih pozitivnih ciljev zato 
zmanjšalo. Da bo omejitev delovala 
učinkovito, morajo države članice določiti 
nekatera merila, da ne pride do zlorab s 
strani kmetov, ki se poskušajo izogibati 
učinkom omejitve. Iztržek zmanjšanja in 
omejitve plačil velikim upravičencem
mora ostati v državah članicah, ki so 
plačila dodeljevale, in ga je treba uporabiti 
za financiranje projektov s pomembnim 
prispevkom k inovacijam v okviru Uredbe
(EU) št. […] Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne …. o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 
[URP].

zmanjševanja podpore z omejeno 
postopno upadajočo modulacijo za
kmetije nad določeno velikostjo. Tak 
sistem pa mora upoštevati tudi intenzivnost 
plačanega dela, da ne nastanejo 
nesorazmerni učinki na velike kmetije z 
velikim številom zaposlenih. Iztržek
uporabljene postopne modulacije za velike 
upravičence mora ostati v državah 
članicah, ki so plačila dodeljevale, in ga je 
treba uporabiti za financiranje projektov s 
pomembnim prispevkom k inovacijam ali 
kmetijsko-okoljskim shemam v okviru 
Uredbe (EU) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne …. o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) [URP].

Or. en

Predlog spremembe 157
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje neusklajenih zneskov plačil 
razmeroma majhnemu številu velikih 
upravičencev. Ne glede na njihovo velikost 
se lahko zgodi, da veliki upravičenci ne 
bodo potrebovali enake ravni enotne 
podpore, da bi bil cilj dohodkovne podpore 
učinkovito dosežen. Poleg tega so se veliki 
upravičenci sposobni prilagajati trgu tudi 
ob nižjih ravneh enotne podpore. Zato je 

(15) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje nesorazmernih zneskov plačil 
razmeroma majhnemu številu velikih 
upravičencev. Zaradi ekonomije obsega
veliki upravičenci ne bodo potrebovali 
enake ravni enotne podpore, da bi bil cilj 
dohodkovne podpore učinkovito dosežen.
Poleg tega so se veliki upravičenci 
sposobni prilagajati in zato lažje poslujejo 
tudi ob nižjih ravneh enotne podpore. Zato 
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primerno uvesti sistem za velike 
upravičence, v okviru katerega se za 
izboljšanje razdelitve plačil med kmete 
raven podpore postopno zmanjšuje in 
omejuje. Tak sistem pa mora upoštevati 
tudi intenzivnost plačanega dela, da ne 
nastanejo nesorazmerni učinki na velike 
kmetije z velikim številom zaposlenih.
Navedene najvišje ravni se ne smejo 
uporabljati za plačila, dodeljena za 
kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na 
podnebje in okolje, saj bi se lahko 
doseganje njihovih pozitivnih ciljev zato 
zmanjšalo. Da bo omejitev delovala 
učinkovito, morajo države članice določiti 
nekatera merila, da ne pride do zlorab s 
strani kmetov, ki se poskušajo izogibati 
učinkom omejitve. Iztržek zmanjšanja in 
omejitve plačil velikim upravičencem mora 
ostati v državah članicah, ki so plačila 
dodeljevale, in ga je treba uporabiti za 
financiranje projektov s pomembnim 
prispevkom k inovacijam v okviru Uredbe
(EU) št. […] Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne …. o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 
[URP].

je primerno uvesti sistem za velike 
upravičence, v okviru katerega se za 
izboljšanje razdelitve plačil med kmete 
raven podpore postopno zmanjšuje in 
omejuje. Tak sistem pa mora upoštevati 
tudi intenzivnost plačanega dela, da ne 
nastanejo nesorazmerni učinki na velike 
kmetije z velikim številom zaposlenih.
Navedene najvišje ravni se ne smejo 
uporabljati za plačila, dodeljena za 
kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na 
podnebje in okolje, saj bi se lahko 
doseganje njihovih pozitivnih ciljev zato 
zmanjšalo. Prav tako je smiselno, da se 
omejitev ne uporablja za zadruge in druge 
pravne osebe, ki združujejo več kmetov, 
prejemnikov neposrednih plačil, ki 
prejmejo in usmerjajo plačila, da bi jih v 
celoti razdelile med svoje člane. Da bo 
omejitev delovala učinkovito, morajo 
države članice določiti nekatera merila, da 
ne pride do zlorab s strani kmetov, ki se 
poskušajo izogibati učinkom omejitve.
Iztržek zmanjšanja in omejitve plačil 
velikim upravičencem mora ostati v 
državah članicah ali, kadar je to ustrezno, 
v institucionalnih regijah iz člena 20 te 
uredbe, ki so plačila dodeljevale, in ga je 
treba uporabiti za financiranje projektov s 
pomembnim prispevkom k inovacijam ali 
ukrepov za spodbujanje ustvarjanja novih 
delovnih mest ali vključevanja mladih v
kmetijski sektor v okviru Uredbe (EU) 
št. […] Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne …. o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) [URP].

Or. es

Obrazložitev

No debe penalizarse a las organizaciones que agrupan profesionales del sector porque las 
ayudas que se reciben por esa vía no se aumulan en pocas manos, como ocurre con la 
casuística que pretende prevenir este considerando. estas agrupaciones de agricultores y 
ganaderos se producen para hacer un uso más eficiente de los fondos de la PAC y mejor 
cumplir sus objetivos.Por otra parte y de acuerdo con el principio de subsidiariedad hay que 
contemplar la aplicación regional de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del 
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reglamento. Los fondos provenietes del capping deben aplicarse, además de a la innovación a 
la creación de empleo, la incorporación de jóvenes al sector primario y en definitiva al relevo 
generacional de acuerdo con los princpios de la estrategia 2020

Predlog spremembe 158
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje neusklajenih zneskov plačil 
razmeroma majhnemu številu velikih 
upravičencev. Ne glede na njihovo velikost 
se lahko zgodi, da veliki upravičenci ne 
bodo potrebovali enake ravni enotne 
podpore, da bi bil cilj dohodkovne podpore 
učinkovito dosežen. Poleg tega so se veliki 
upravičenci sposobni prilagajati trgu tudi 
ob nižjih ravneh enotne podpore. Zato je 
primerno uvesti sistem za velike 
upravičence, v okviru katerega se za 
izboljšanje razdelitve plačil med kmete 
raven podpore postopno zmanjšuje in 
omejuje. Tak sistem pa mora upoštevati 
tudi intenzivnost plačanega dela, da ne 
nastanejo nesorazmerni učinki na velike 
kmetije z velikim številom zaposlenih.
Navedene najvišje ravni se ne smejo 
uporabljati za plačila, dodeljena za 
kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na 
podnebje in okolje, saj bi se lahko 
doseganje njihovih pozitivnih ciljev zato 
zmanjšalo. Da bo omejitev delovala 
učinkovito, morajo države članice določiti 
nekatera merila, da ne pride do zlorab s 
strani kmetov, ki se poskušajo izogibati 
učinkom omejitve. Iztržek zmanjšanja in 
omejitve plačil velikim upravičencem mora 
ostati v državah članicah, ki so plačila 
dodeljevale, in ga je treba uporabiti za 
financiranje projektov s pomembnim 
prispevkom k inovacijam v okviru Uredbe

(15) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje nesorazmernih zneskov plačil 
razmeroma majhnemu številu velikih 
upravičencev. Zaradi ekonomije obsega
veliki upravičenci ne bodo potrebovali 
enake ravni enotne podpore, da bi bil cilj 
dohodkovne podpore učinkovito dosežen.
Poleg tega so se veliki upravičenci 
sposobni prilagajati in zato lažje poslujejo 
tudi ob nižjih ravneh enotne podpore. Zato 
je primerno uvesti sistem za velike 
upravičence, v okviru katerega se za 
izboljšanje razdelitve plačil med kmete 
raven podpore postopno zmanjšuje in 
omejuje. Tak sistem pa mora upoštevati 
tudi intenzivnost plačanega dela, da ne 
nastanejo nesorazmerni učinki na velike 
kmetije z velikim številom zaposlenih.
Navedene najvišje ravni se ne smejo 
uporabljati za plačila, dodeljena za 
kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na 
podnebje in okolje, saj bi se lahko 
doseganje njihovih pozitivnih ciljev zato 
zmanjšalo. Prav tako je smiselno, da se 
omejitev ne uporablja za zadruge in druge 
pravne osebe, ki združujejo več kmetov, 
prejemnikov neposrednih plačil, ki 
prejmejo in usmerjajo plačila, da bi jih v 
celoti razdelile med svoje člane. Da bo 
omejitev delovala učinkovito, morajo 
države članice določiti nekatera merila, da 
ne pride do zlorab s strani kmetov, ki se 
poskušajo izogibati učinkom omejitve.
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(EU) št. […] Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne …. o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 
[URP].

Iztržek zmanjšanja in omejitve plačil 
velikim upravičencem mora ostati v 
državah članicah ali regijah, ki so plačila 
dodeljevale, in ga je treba uporabiti za 
financiranje projektov s pomembnim 
prispevkom k inovacijam ali drugih 
ukrepov v okviru Uredbe (EU) št. […] 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne …. 
o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) [URP] ali, v okviru 
prvega stebra, kot neposredna plačila ali 
vezano podporo v okviru te uredbe.

Or. es

Predlog spremembe 159
Ulrike Rodust

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje neusklajenih zneskov plačil 
razmeroma majhnemu številu velikih 
upravičencev. Ne glede na njihovo velikost 
se lahko zgodi, da veliki upravičenci ne 
bodo potrebovali enake ravni enotne 
podpore, da bi bil cilj dohodkovne podpore 
učinkovito dosežen. Poleg tega so se veliki 
upravičenci sposobni prilagajati trgu tudi 
ob nižjih ravneh enotne podpore. Zato je 
primerno uvesti sistem za velike 
upravičence, v okviru katerega se za 
izboljšanje razdelitve plačil med kmete 
raven podpore postopno zmanjšuje in 
omejuje. Tak sistem pa mora upoštevati 
tudi intenzivnost plačanega dela, da ne 
nastanejo nesorazmerni učinki na velike 
kmetije z velikim številom zaposlenih.
Navedene najvišje ravni se ne smejo 
uporabljati za plačila, dodeljena za 
kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na 

(15) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje nesorazmernih zneskov plačil 
razmeroma majhnemu številu velikih 
upravičencev. Zaradi ekonomije obsega
veliki upravičenci ne bodo potrebovali 
enake ravni enotne podpore, da bi bil cilj 
dohodkovne podpore učinkovito dosežen.
Poleg tega so se veliki upravičenci 
sposobni prilagajati in zato lažje poslujejo 
tudi ob nižjih ravneh enotne podpore. Zato 
je primerno uvesti sistem za velike 
upravičence, v okviru katerega se za 
izboljšanje razdelitve plačil med kmete 
raven podpore postopno zmanjšuje in 
omejuje. Tak sistem pa mora upoštevati 
tudi intenzivnost plačanega dela, da ne 
nastanejo nesorazmerni učinki na velike 
kmetije z velikim številom zaposlenih.
Navedene najvišje ravni se ne smejo 
uporabljati za plačila, dodeljena za 
kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na 
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podnebje in okolje, saj bi se lahko 
doseganje njihovih pozitivnih ciljev zato 
zmanjšalo. Da bo omejitev delovala 
učinkovito, morajo države članice določiti 
nekatera merila, da ne pride do zlorab s 
strani kmetov, ki se poskušajo izogibati 
učinkom omejitve. Iztržek zmanjšanja in 
omejitve plačil velikim upravičencem mora 
ostati v državah članicah, ki so plačila 
dodeljevale, in ga je treba uporabiti za 
financiranje projektov s pomembnim 
prispevkom k inovacijam v okviru Uredbe
(EU) št. […] Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne …. o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 
[URP].

podnebje in okolje, saj bi se lahko 
doseganje njihovih pozitivnih ciljev zato 
zmanjšalo. Prav tako omejitev ne bi smeli 
uporabljati za zadruge ali druge pravne 
osebe, katerih člani skupaj upravljajo 
kmetijsko gospodarstvo ali v katerih 
sodeluje več kmetov ter ki prejemajo in 
usmerjajo plačila, preden jih v celoti 
razdelijo svojim članom. Da bo omejitev 
delovala učinkovito, morajo države članice 
določiti nekatera merila, da ne pride do 
zlorab s strani kmetov, ki se poskušajo 
izogibati učinkom omejitve. Iztržek 
zmanjšanja in omejitve plačil velikim 
upravičencem mora ostati v državah 
članicah, ki so plačila dodeljevale, in ga je 
treba uporabiti za financiranje projektov s 
pomembnim prispevkom k inovacijam v 
okviru Uredbe (EU) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne …. o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) [URP].

Or. de

Obrazložitev

Pri uporabi omejitev se je treba izogniti temu, da bi se zmanjšanja uporabljala za zadruge in 
podobne skupine kmetijskih proizvajalcev. Zadružno kmetijstvo postaja vse pomembnejše pri 
poskusu, da bi še bolj izboljšali konkurenčni položaj kmetijstva. Takih oblik sodelovanja ne bi 
smeli diskriminirati.

Predlog spremembe 160
Britta Reimers

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje neusklajenih zneskov plačil 
razmeroma majhnemu številu velikih 
upravičencev. Ne glede na njihovo velikost 

(15) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje nesorazmernih zneskov plačil 
razmeroma majhnemu številu velikih 
upravičencev. Zaradi ekonomije obsega
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se lahko zgodi, da veliki upravičenci ne 
bodo potrebovali enake ravni enotne 
podpore, da bi bil cilj dohodkovne podpore 
učinkovito dosežen. Poleg tega so se veliki 
upravičenci sposobni prilagajati trgu tudi 
ob nižjih ravneh enotne podpore. Zato je 
primerno uvesti sistem za velike 
upravičence, v okviru katerega se za 
izboljšanje razdelitve plačil med kmete 
raven podpore postopno zmanjšuje in 
omejuje. Tak sistem pa mora upoštevati 
tudi intenzivnost plačanega dela, da ne 
nastanejo nesorazmerni učinki na velike 
kmetije z velikim številom zaposlenih.
Navedene najvišje ravni se ne smejo 
uporabljati za plačila, dodeljena za 
kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na 
podnebje in okolje, saj bi se lahko 
doseganje njihovih pozitivnih ciljev zato 
zmanjšalo. Da bo omejitev delovala 
učinkovito, morajo države članice določiti 
nekatera merila, da ne pride do zlorab s 
strani kmetov, ki se poskušajo izogibati 
učinkom omejitve. Iztržek zmanjšanja in 
omejitve plačil velikim upravičencem mora 
ostati v državah članicah, ki so plačila 
dodeljevale, in ga je treba uporabiti za 
financiranje projektov s pomembnim 
prispevkom k inovacijam v okviru Uredbe
(EU) št. […] Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne …. o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 
[URP].

veliki upravičenci ne bodo potrebovali 
enake ravni enotne podpore, da bi bil cilj 
dohodkovne podpore učinkovito dosežen.
Poleg tega so se veliki upravičenci 
sposobni prilagajati in zato lažje poslujejo 
tudi ob nižjih ravneh enotne podpore. Zato 
je primerno uvesti sistem za velike 
upravičence, v okviru katerega se za 
izboljšanje razdelitve plačil med kmete 
raven podpore postopno zmanjšuje in 
omejuje. Tak sistem pa mora upoštevati 
tudi intenzivnost plačanega dela, da ne 
nastanejo nesorazmerni učinki na velike 
kmetije z velikim številom zaposlenih.
Navedene najvišje ravni se ne smejo 
uporabljati za plačila, dodeljena za 
kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na 
podnebje in okolje, saj bi se lahko 
doseganje njihovih pozitivnih ciljev zato 
zmanjšalo. Omejitev ne bi smeli 
uporabljati za zadruge ali druge pravne 
osebe, katerih člani skupaj upravljajo 
kmetijsko gospodarstvo ali v katerih 
sodeluje več kmetov ter ki prejemajo in 
usmerjajo plačila, preden jih v celoti 
razdelijo svojim članom. Da bo omejitev 
delovala učinkovito, morajo države članice 
določiti nekatera merila, da ne pride do 
zlorab s strani kmetov, ki se poskušajo 
izogibati učinkom omejitve. Iztržek 
zmanjšanja in omejitve plačil velikim 
upravičencem mora ostati v državah 
članicah, ki so plačila dodeljevale, in ga je 
treba uporabiti za financiranje projektov s 
pomembnim prispevkom k inovacijam v 
okviru Uredbe (EU) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne …. o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) [URP].

Or. de

Obrazložitev

Zadružno kmetijstvo postaja vse pomembnejše in ga ne bi smeli diskriminirati.
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Predlog spremembe 161
Martin Häusling
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje neusklajenih zneskov plačil 
razmeroma majhnemu številu velikih 
upravičencev. Ne glede na njihovo velikost 
se lahko zgodi, da veliki upravičenci ne 
bodo potrebovali enake ravni enotne 
podpore, da bi bil cilj dohodkovne podpore 
učinkovito dosežen. Poleg tega so se veliki 
upravičenci sposobni prilagajati trgu tudi 
ob nižjih ravneh enotne podpore. Zato je 
primerno uvesti sistem za velike 
upravičence, v okviru katerega se za 
izboljšanje razdelitve plačil med kmete 
raven podpore postopno zmanjšuje in 
omejuje. Tak sistem pa mora upoštevati 
tudi intenzivnost plačanega dela, da ne 
nastanejo nesorazmerni učinki na velike 
kmetije z velikim številom zaposlenih.
Navedene najvišje ravni se ne smejo 
uporabljati za plačila, dodeljena za 
kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na 
podnebje in okolje, saj bi se lahko 
doseganje njihovih pozitivnih ciljev zato 
zmanjšalo. Da bo omejitev delovala 
učinkovito, morajo države članice določiti 
nekatera merila, da ne pride do zlorab s 
strani kmetov, ki se poskušajo izogibati 
učinkom omejitve. Iztržek zmanjšanja in 
omejitve plačil velikim upravičencem mora 
ostati v državah članicah, ki so plačila 
dodeljevale, in ga je treba uporabiti za 
financiranje projektov s pomembnim 
prispevkom k inovacijam v okviru Uredbe
(EU) št. […] Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne …. o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 
[URP].

(15) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje nesorazmernih zneskov plačil 
razmeroma majhnemu številu velikih 
upravičencev. Zaradi ekonomije obsega
veliki upravičenci ne bodo potrebovali 
enake ravni enotne podpore, da bi bil cilj 
dohodkovne podpore učinkovito dosežen.
Poleg tega so se veliki upravičenci 
sposobni prilagajati in zato lažje poslujejo 
tudi ob nižjih ravneh enotne podpore. Zato 
je primerno uvesti sistem za velike 
upravičence, v okviru katerega se za 
izboljšanje razdelitve plačil med kmete 
raven podpore postopno zmanjšuje in 
omejuje. Tak sistem pa mora upoštevati 
tudi intenzivnost plačanega dela, da ne 
nastanejo nesorazmerni učinki na velike 
kmetije z velikim številom zaposlenih.
Navedene najvišje ravni se ne smejo 
uporabljati za plačila, dodeljena za 
kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na 
podnebje in okolje, saj bi se lahko 
doseganje njihovih pozitivnih ciljev zato 
zmanjšalo. Da bo omejitev delovala 
učinkovito, morajo države članice določiti 
nekatera merila, na podlagi katerih lahko 
vlagajo v trajnostne sisteme kmetovanja,
vključno s tistimi, ki so opredeljeni med 
zelenimi ukrepi v tej uredbi in/ali 
prispevajo k večji zaposlenosti. Iztržek 
zmanjšanja in omejitve plačil velikim 
upravičencem mora ostati v državah 
članicah, ki so plačila dodeljevale, in ga je 
treba uporabiti za financiranje projektov s 
pomembnim prispevkom k inovacijam v
prehodu na sisteme trajnostne proizvodnje 
in k večji zaposlenosti v okviru Uredbe
(EU) št. […] Evropskega parlamenta in 
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Sveta z dne …. o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 
[URP].

Or. en

Predlog spremembe 162
Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje neusklajenih zneskov plačil 
razmeroma majhnemu številu velikih 
upravičencev. Ne glede na njihovo velikost 
se lahko zgodi, da veliki upravičenci ne 
bodo potrebovali enake ravni enotne 
podpore, da bi bil cilj dohodkovne podpore 
učinkovito dosežen. Poleg tega so se veliki 
upravičenci sposobni prilagajati trgu tudi 
ob nižjih ravneh enotne podpore. Zato je 
primerno uvesti sistem za velike 
upravičence, v okviru katerega se za 
izboljšanje razdelitve plačil med kmete 
raven podpore postopno zmanjšuje in 
omejuje. Tak sistem pa mora upoštevati 
tudi intenzivnost plačanega dela, da ne 
nastanejo nesorazmerni učinki na velike 
kmetije z velikim številom zaposlenih.
Navedene najvišje ravni se ne smejo 
uporabljati za plačila, dodeljena za 
kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na 
podnebje in okolje, saj bi se lahko 
doseganje njihovih pozitivnih ciljev zato 
zmanjšalo. Da bo omejitev delovala 
učinkovito, morajo države članice določiti 
nekatera merila, da ne pride do zlorab s 
strani kmetov, ki se poskušajo izogibati 
učinkom omejitve. Iztržek zmanjšanja in 
omejitve plačil velikim upravičencem mora 
ostati v državah članicah, ki so plačila 

(15) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje nesorazmernih zneskov plačil 
razmeroma majhnemu številu velikih 
upravičencev. Zaradi ekonomije obsega
veliki upravičenci ne bodo potrebovali 
enake ravni enotne podpore, da bi bil cilj 
dohodkovne podpore učinkovito dosežen.
Poleg tega so se veliki upravičenci 
sposobni prilagajati in zato lažje poslujejo 
tudi ob nižjih ravneh enotne podpore. Zato 
je primerno uvesti sistem za velike 
upravičence, v okviru katerega se za 
izboljšanje razdelitve plačil med kmete 
raven podpore postopno zmanjšuje in 
omejuje. Tak sistem pa mora upoštevati 
tudi intenzivnost plačanega dela, da ne 
nastanejo nesorazmerni učinki na velike 
kmetije z velikim številom zaposlenih.
Navedene najvišje ravni se ne smejo 
uporabljati za plačila, dodeljena za 
kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na 
podnebje in okolje, saj bi se lahko 
doseganje njihovih pozitivnih ciljev zato 
zmanjšalo. Da bo omejitev delovala 
učinkovito, morajo države članice določiti 
nekatera merila, da ne pride do zlorab s 
strani kmetov, ki se poskušajo izogibati 
učinkom omejitve. Iztržek zmanjšanja in 
omejitve plačil velikim upravičencem mora 
ostati v državah članicah, ki so plačila 
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dodeljevale, in ga je treba uporabiti za 
financiranje projektov s pomembnim 
prispevkom k inovacijam v okviru Uredbe 
(EU) št. […] Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne …. o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 
[URP].

dodeljevale, in ga je treba uporabiti za 
financiranje intenzivnih sektorjev, 
živinoreje in, kadar alternativna finančna 
sredstva niso na voljo, za financiranje 
sektorjev, ki so upravičeni do subvencij za 
proizvodnjo, da bi zagotovili zaposlovanje.

Or. bg

Predlog spremembe 163
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje neusklajenih zneskov plačil 
razmeroma majhnemu številu velikih 
upravičencev. Ne glede na njihovo velikost 
se lahko zgodi, da veliki upravičenci ne 
bodo potrebovali enake ravni enotne 
podpore, da bi bil cilj dohodkovne podpore 
učinkovito dosežen. Poleg tega so se veliki 
upravičenci sposobni prilagajati trgu tudi 
ob nižjih ravneh enotne podpore. Zato je 
primerno uvesti sistem za velike 
upravičence, v okviru katerega se za 
izboljšanje razdelitve plačil med kmete 
raven podpore postopno zmanjšuje in 
omejuje. Tak sistem pa mora upoštevati 
tudi intenzivnost plačanega dela, da ne 
nastanejo nesorazmerni učinki na velike 
kmetije z velikim številom zaposlenih.
Navedene najvišje ravni se ne smejo 
uporabljati za plačila, dodeljena za 
kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na 
podnebje in okolje, saj bi se lahko 
doseganje njihovih pozitivnih ciljev zato 
zmanjšalo. Da bo omejitev delovala 
učinkovito, morajo države članice določiti 
nekatera merila, da ne pride do zlorab s 

(15) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje nesorazmernih zneskov plačil 
razmeroma majhnemu številu velikih 
upravičencev. Zaradi ekonomije obsega
veliki upravičenci ne bodo potrebovali 
enake ravni enotne podpore, da bi bil cilj 
dohodkovne podpore učinkovito dosežen.
Poleg tega so se veliki upravičenci 
sposobni prilagajati in zato lažje poslujejo 
tudi ob nižjih ravneh enotne podpore. Zato 
je primerno uvesti sistem za velike 
upravičence, v okviru katerega se za 
izboljšanje razdelitve plačil med kmete 
raven podpore postopno zmanjšuje in 
omejuje. Tak sistem pa mora upoštevati 
tudi intenzivnost plačanega dela, da ne 
nastanejo nesorazmerni učinki na velike 
kmetije z velikim številom zaposlenih.
Navedene najvišje ravni se ne smejo 
uporabljati za plačila, dodeljena za
kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na 
podnebje in okolje, saj bi se lahko 
doseganje njihovih pozitivnih ciljev zato 
zmanjšalo. Da bo omejitev delovala 
učinkovito, morajo države članice določiti 
nekatera merila, da ne pride do zlorab s 
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strani kmetov, ki se poskušajo izogibati 
učinkom omejitve. Iztržek zmanjšanja in 
omejitve plačil velikim upravičencem mora 
ostati v državah članicah, ki so plačila 
dodeljevale, in ga je treba uporabiti za 
financiranje projektov s pomembnim 
prispevkom k inovacijam v okviru Uredbe 
(EU) št. […] Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne …. o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 
[URP].

strani kmetov, ki se poskušajo izogibati 
učinkom omejitve. Iztržek zmanjšanja in 
omejitve plačil velikim upravičencem mora 
ostati v državah članicah, ki so plačila 
dodeljevale.

Or. en

Predlog spremembe 164
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje neusklajenih zneskov plačil 
razmeroma majhnemu številu velikih 
upravičencev. Ne glede na njihovo velikost 
se lahko zgodi, da veliki upravičenci ne 
bodo potrebovali enake ravni enotne 
podpore, da bi bil cilj dohodkovne podpore 
učinkovito dosežen. Poleg tega so se veliki 
upravičenci sposobni prilagajati trgu tudi 
ob nižjih ravneh enotne podpore. Zato je 
primerno uvesti sistem za velike 
upravičence, v okviru katerega se za 
izboljšanje razdelitve plačil med kmete 
raven podpore postopno zmanjšuje in 
omejuje. Tak sistem pa mora upoštevati 
tudi intenzivnost plačanega dela, da ne 
nastanejo nesorazmerni učinki na velike 
kmetije z velikim številom zaposlenih.
Navedene najvišje ravni se ne smejo 
uporabljati za plačila, dodeljena za 
kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na 
podnebje in okolje, saj bi se lahko 

(15) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje nesorazmernih zneskov plačil 
razmeroma majhnemu številu velikih 
upravičencev. Zaradi ekonomije obsega
veliki upravičenci ne bodo potrebovali 
enake ravni enotne podpore, da bi bil cilj 
dohodkovne podpore učinkovito dosežen.
Poleg tega so se veliki upravičenci 
sposobni prilagajati in zato lažje poslujejo 
tudi ob nižjih ravneh enotne podpore. Zato 
je primerno uvesti sistem za velike 
upravičence, v okviru katerega se za 
izboljšanje razdelitve plačil med kmete 
raven podpore postopno zmanjšuje in 
omejuje. Tak sistem pa mora upoštevati 
tudi intenzivnost plačanega dela, da ne 
nastanejo nesorazmerni učinki na velike 
kmetije z velikim številom zaposlenih.
Navedene najvišje ravni se ne smejo 
uporabljati za plačila, dodeljena za 
kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na 
podnebje in okolje, saj bi se lahko 
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doseganje njihovih pozitivnih ciljev zato 
zmanjšalo. Da bo omejitev delovala 
učinkovito, morajo države članice določiti 
nekatera merila, da ne pride do zlorab s 
strani kmetov, ki se poskušajo izogibati 
učinkom omejitve. Iztržek zmanjšanja in 
omejitve plačil velikim upravičencem mora 
ostati v državah članicah, ki so plačila 
dodeljevale, in ga je treba uporabiti za 
financiranje projektov s pomembnim 
prispevkom k inovacijam v okviru Uredbe
(EU) št. […] Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne …. o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 
[URP].

doseganje njihovih pozitivnih ciljev zato 
zmanjšalo. Da bo omejitev delovala 
učinkovito, morajo države članice določiti 
nekatera merila, da ne pride do zlorab s 
strani kmetov, ki se poskušajo izogibati 
učinkom omejitve. Iztržek zmanjšanja in
omejitve plačil velikim upravičencem mora 
ostati v državah članicah, ki so plačila 
dodeljevale, in ga je treba uporabiti za 
financiranje javnih mehanizmov za dosego 
stabilnih in donosnih cen v kmetijstvu.

Or. es

Predlog spremembe 165
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje neusklajenih zneskov plačil 
razmeroma majhnemu številu velikih 
upravičencev. Ne glede na njihovo velikost 
se lahko zgodi, da veliki upravičenci ne 
bodo potrebovali enake ravni enotne 
podpore, da bi bil cilj dohodkovne podpore 
učinkovito dosežen. Poleg tega so se veliki 
upravičenci sposobni prilagajati trgu tudi 
ob nižjih ravneh enotne podpore. Zato je 
primerno uvesti sistem za velike 
upravičence, v okviru katerega se za 
izboljšanje razdelitve plačil med kmete 
raven podpore postopno zmanjšuje in 
omejuje. Tak sistem pa mora upoštevati 
tudi intenzivnost plačanega dela, da ne 
nastanejo nesorazmerni učinki na velike 
kmetije z velikim številom zaposlenih.

(15) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje nesorazmernih zneskov plačil 
razmeroma majhnemu številu velikih 
upravičencev. Zaradi ekonomije obsega
veliki upravičenci ne bodo potrebovali 
enake ravni enotne podpore, da bi bil cilj 
dohodkovne podpore učinkovito dosežen.
Poleg tega so se veliki upravičenci 
sposobni prilagajati in zato lažje poslujejo 
tudi ob nižjih ravneh enotne podpore. Zato 
je primerno uvesti sistem za velike 
upravičence, v okviru katerega se za 
izboljšanje razdelitve plačil med kmete 
raven podpore postopno zmanjšuje in 
omejuje. Tak sistem pa mora upoštevati 
tudi intenzivnost plačanega dela, da ne 
nastanejo nesorazmerni učinki na velike 
kmetije z velikim številom zaposlenih.
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Navedene najvišje ravni se ne smejo 
uporabljati za plačila, dodeljena za 
kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na 
podnebje in okolje, saj bi se lahko 
doseganje njihovih pozitivnih ciljev zato 
zmanjšalo. Da bo omejitev delovala 
učinkovito, morajo države članice določiti 
nekatera merila, da ne pride do zlorab s 
strani kmetov, ki se poskušajo izogibati 
učinkom omejitve. Iztržek zmanjšanja in 
omejitve plačil velikim upravičencem mora 
ostati v državah članicah, ki so plačila 
dodeljevale, in ga je treba uporabiti za 
financiranje projektov s pomembnim 
prispevkom k inovacijam v okviru Uredbe
(EU) št. […] Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne …. o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 
[URP].

Navedene najvišje ravni se ne smejo 
uporabljati za plačila, dodeljena za 
kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na 
podnebje in okolje, saj bi se lahko 
doseganje njihovih pozitivnih ciljev zato 
zmanjšalo. Da bo omejitev delovala 
učinkovito, morajo države članice določiti 
nekatera merila, da ne pride do zlorab s 
strani kmetov, ki se poskušajo izogibati 
učinkom omejitve. Iztržek zmanjšanja in 
omejitve plačil velikim upravičencem mora 
ostati v državah članicah, ki so plačila 
dodeljevale, in ga je treba uporabiti za 
financiranje projektov s pomembnim 
prispevkom k inovacijam v okviru Uredbe
(EU) št. […] Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne …. o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 
[URP]. Države članice bodo lahko potem 
zneske, ki jih bodo ustvarile na podlagi 
omejitev, dodelile večjim upravičencem, ki 
so bili podvrženi omejitvam, za namene 
naložb v inovacije.

Or. fr

Predlog spremembe 166
Mairead McGuinness, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria 
do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje neusklajenih zneskov plačil 
razmeroma majhnemu številu velikih 
upravičencev. Ne glede na njihovo velikost 
se lahko zgodi, da veliki upravičenci ne 
bodo potrebovali enake ravni enotne 
podpore, da bi bil cilj dohodkovne podpore 
učinkovito dosežen. Poleg tega so se veliki 
upravičenci sposobni prilagajati trgu tudi 

(15) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje nesorazmernih zneskov plačil 
razmeroma majhnemu številu velikih 
upravičencev. Zaradi ekonomije obsega
veliki upravičenci ne bodo potrebovali 
enake ravni enotne podpore, da bi bil cilj 
dohodkovne podpore učinkovito dosežen.
Poleg tega so se veliki upravičenci 
sposobni prilagajati in zato lažje poslujejo 
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ob nižjih ravneh enotne podpore. Zato je 
primerno uvesti sistem za velike 
upravičence, v okviru katerega se za 
izboljšanje razdelitve plačil med kmete 
raven podpore postopno zmanjšuje in 
omejuje. Tak sistem pa mora upoštevati 
tudi intenzivnost plačanega dela, da ne 
nastanejo nesorazmerni učinki na velike 
kmetije z velikim številom zaposlenih.
Navedene najvišje ravni se ne smejo 
uporabljati za plačila, dodeljena za 
kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na 
podnebje in okolje, saj bi se lahko 
doseganje njihovih pozitivnih ciljev zato 
zmanjšalo. Da bo omejitev delovala 
učinkovito, morajo države članice določiti 
nekatera merila, da ne pride do zlorab s 
strani kmetov, ki se poskušajo izogibati 
učinkom omejitve. Iztržek zmanjšanja in 
omejitve plačil velikim upravičencem mora 
ostati v državah članicah, ki so plačila 
dodeljevale, in ga je treba uporabiti za 
financiranje projektov s pomembnim 
prispevkom k inovacijam v okviru Uredbe
(EU) št. […] Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne …. o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 
[URP].

tudi ob nižjih ravneh enotne podpore. Zato 
je primerno uvesti sistem za velike 
upravičence, v okviru katerega se za 
izboljšanje razdelitve plačil med kmete 
raven podpore postopno zmanjšuje in 
omejuje. Tak sistem pa mora upoštevati 
tudi delo zaposlenih delavcev, vključno s 
plačami in stroški izvajalca, da ne 
nastanejo nesorazmerni učinki na velike 
kmetije z velikim številom zaposlenih.
Navedene najvišje ravni se ne smejo 
uporabljati za plačila, dodeljena za 
kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na 
podnebje in okolje, saj bi se lahko 
doseganje njihovih pozitivnih ciljev zato 
zmanjšalo. Da bo omejitev delovala 
učinkovito, morajo države članice določiti 
nekatera merila, da ne pride do zlorab s 
strani kmetov, ki se poskušajo izogibati 
učinkom omejitve. Iztržek zmanjšanja in 
omejitve plačil velikim upravičencem mora 
ostati v državah članicah, ki so plačila 
dodeljevale, in ga je treba uporabiti za 
financiranje projektov s pomembnim 
prispevkom k inovacijam v okviru Uredbe
(EU) št. […] Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne …. o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 
[URP].

Or. en

Predlog spremembe 167
Csaba Sándor Tabajdi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje neusklajenih zneskov plačil 
razmeroma majhnemu številu velikih 
upravičencev. Ne glede na njihovo velikost 

(15) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 
dodeljevanje nesorazmernih zneskov plačil 
razmeroma majhnemu številu velikih 
upravičencev. Zaradi ekonomije obsega



AM\905018SL.doc 53/160 PE491.238v01-00

SL

se lahko zgodi, da veliki upravičenci ne 
bodo potrebovali enake ravni enotne 
podpore, da bi bil cilj dohodkovne podpore 
učinkovito dosežen. Poleg tega so se veliki 
upravičenci sposobni prilagajati trgu tudi 
ob nižjih ravneh enotne podpore. Zato je 
primerno uvesti sistem za velike 
upravičence, v okviru katerega se za 
izboljšanje razdelitve plačil med kmete 
raven podpore postopno zmanjšuje in 
omejuje. Tak sistem pa mora upoštevati 
tudi intenzivnost plačanega dela, da ne 
nastanejo nesorazmerni učinki na velike 
kmetije z velikim številom zaposlenih.
Navedene najvišje ravni se ne smejo 
uporabljati za plačila, dodeljena za 
kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na 
podnebje in okolje, saj bi se lahko 
doseganje njihovih pozitivnih ciljev zato 
zmanjšalo. Da bo omejitev delovala 
učinkovito, morajo države članice določiti 
nekatera merila, da ne pride do zlorab s 
strani kmetov, ki se poskušajo izogibati 
učinkom omejitve. Iztržek zmanjšanja in 
omejitve plačil velikim upravičencem mora 
ostati v državah članicah, ki so plačila 
dodeljevale, in ga je treba uporabiti za 
financiranje projektov s pomembnim 
prispevkom k inovacijam v okviru Uredbe
(EU) št. […] Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne …. o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 
[URP].

veliki upravičenci ne bodo potrebovali 
enake ravni enotne podpore, da bi bil cilj 
dohodkovne podpore učinkovito dosežen.
Poleg tega so se veliki upravičenci 
sposobni prilagajati in zato lažje poslujejo 
tudi ob nižjih ravneh enotne podpore. Zato 
je primerno uvesti sistem za velike 
upravičence, v okviru katerega se za 
izboljšanje razdelitve plačil med kmete 
raven podpore postopno zmanjšuje in 
omejuje. Tak sistem pa mora upoštevati 
tudi intenzivnost plačanega dela, da ne 
nastanejo nesorazmerni učinki na velike 
kmetije z velikim številom zaposlenih.
Navedene najvišje ravni se ne smejo 
uporabljati za plačila, dodeljena za 
kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na 
podnebje in okolje, saj bi se lahko 
doseganje njihovih pozitivnih ciljev zato 
zmanjšalo. Da bo omejitev delovala 
učinkovito, morajo države članice določiti 
nekatera merila, da ne pride do zlorab s 
strani kmetov, ki se poskušajo izogibati 
učinkom omejitve. Iztržek zmanjšanja in 
omejitve plačil velikim upravičencem mora 
ostati v državah članicah, ki so plačila 
dodeljevale, in ga je treba uporabiti za 
financiranje projektov s pomembnim 
prispevkom k inovacijam in razvoju 
podeželja v okviru Uredbe (EU) št. […] 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne …. 
o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) [URP].

Or. en

Predlog spremembe 168
Martin Häusling
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15 a) Uvedba preureditve in omejevanja 
plačil kmetom bi morala biti v skladu z 
načelom nediskriminacije med državami 
članicami in kmeti, hkrati pa bi morala 
rešiti tudi dolgotrajni problem izrednih 
neravnovesij med privilegiranimi in 
prikrajšanimi podeželskimi regijami in 
prebivalci teh regij; 20 % kmetov še vedno 
prejema več kot 80 % neposrednih plačil, 
kar vedno pomeni, da mora zaradi njihove 
rasti vse več manjših kmetij odnehati, 
čemur sledi hitro izseljevanje s 
podeželskih območij; poleg tega je še 
vedno prisotno veliko neravnovesje med 
plačili v starih in novih državah članicah, 
zaradi česar se prikrajšanost še stopnjuje; 
zato je treba bolje pogojevati in 
dodeljevati neposredna plačila in podporo 
za razvoj podeželja, da bi lahko kmetje 
bolje sodelovali pri razvoju svojega 
poslovanja in da bi lahko programi za 
razvoj podeželja zagotovili infrastrukturo, 
ki spodbuja pomladitev generacij in 
cvetoča podeželska gospodarstva.

Or. en

Predlog spremembe 169
Brian Simpson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Da bi olajšali delovanje omejitve, 
predvsem glede postopkov za odobritev 
neposrednih plačil kmetom in prenosov 
na razvoj podeželja, bi bilo treba določiti 
neto zgornje meje za vsako državo članico, 
da bi se omejila plačila, ki jih je treba 
kmetom izplačati po uporabi omejitve. Za 
upoštevanje posebnosti podpore SKP, 

črtano
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dodeljene v skladu z Uredbo Sveta (ES) 
št. 247/2006 z dne 30. januarja 2006 o 
posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj 
oddaljenih regijah Unije ter Uredbo Sveta 
(ES) št. 1405/2006 z dne 18. septembra 
2006 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v 
korist manjših egejskih otokov in o 
spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003, ter 
dejstva, da za ta neposredna plačila 
omejevanje ne velja, neto zgornja meja za 
zadevne države članice ne sme vključevati 
navedenih neposrednih plačil.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana določba ovira večjo konkurenčnost, saj spodbuja delitev kmetijskih struktur in 
navaja na to, da strukturna širitev ni zaželena in nujno prinaša negativne učinke z vidika 
delovne produktivnosti. Prizadela bi tudi različne dobrodelne ustanove, saj gre za 
dohodkovno podporo, ki ni ustrezno usmerjena v skladu s potrebami. Poleg tega bi uvedla 
dodatna upravna bremena in ovirala upoštevanje načela enakega obravnavanja 
upravičencev.

Predlog spremembe 170
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Vicky Ford

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Da bi olajšali delovanje omejitve, 
predvsem glede postopkov za odobritev 
neposrednih plačil kmetom in prenosov 
na razvoj podeželja, bi bilo treba določiti 
neto zgornje meje za vsako državo članico, 
da bi se omejila plačila, ki jih je treba 
kmetom izplačati po uporabi omejitve. Za 
upoštevanje posebnosti podpore SKP, 
dodeljene v skladu z Uredbo Sveta (ES) 
št. 247/2006 z dne 30. januarja 2006 o 
posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj 
oddaljenih regijah Unije ter Uredbo Sveta 
(ES) št. 1405/2006 z dne 18. septembra 
2006 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v 

črtano
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korist manjših egejskih otokov in o 
spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003, ter 
dejstva, da za ta neposredna plačila 
omejevanje ne velja, neto zgornja meja za 
zadevne države članice ne sme vključevati 
navedenih neposrednih plačil.

Or. en

Predlog spremembe 171
Hynek Fajmon

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Da bi olajšali delovanje omejitve, 
predvsem glede postopkov za odobritev 
neposrednih plačil kmetom in prenosov 
na razvoj podeželja, bi bilo treba določiti 
neto zgornje meje za vsako državo članico, 
da bi se omejila plačila, ki jih je treba 
kmetom izplačati po uporabi omejitve. Za 
upoštevanje posebnosti podpore SKP, 
dodeljene v skladu z Uredbo Sveta (ES) 
št. 247/2006 z dne 30. januarja 2006 o 
posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj 
oddaljenih regijah Unije ter Uredbo Sveta 
(ES) št. 1405/2006 z dne 18. septembra 
2006 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v 
korist manjših egejskih otokov in o 
spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003, ter 
dejstva, da za ta neposredna plačila 
omejevanje ne velja, neto zgornja meja za 
zadevne države članice ne sme vključevati 
navedenih neposrednih plačil.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 172
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Da bi olajšali delovanje omejitve, 
predvsem glede postopkov za odobritev 
neposrednih plačil kmetom in prenosov 
na razvoj podeželja, bi bilo treba določiti 
neto zgornje meje za vsako državo članico, 
da bi se omejila plačila, ki jih je treba 
kmetom izplačati po uporabi omejitve. Za 
upoštevanje posebnosti podpore SKP, 
dodeljene v skladu z Uredbo Sveta (ES) 
št. 247/2006 z dne 30. januarja 2006 o 
posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj 
oddaljenih regijah Unije ter Uredbo Sveta 
(ES) št. 1405/2006 z dne 18. septembra 
2006 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v 
korist manjših egejskih otokov in o 
spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003, ter 
dejstva, da za ta neposredna plačila 
omejevanje ne velja, neto zgornja meja za 
zadevne države članice ne sme vključevati 
navedenih neposrednih plačil.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 173
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Da bi olajšali delovanje omejitve, 
predvsem glede postopkov za odobritev 
neposrednih plačil kmetom in prenosov 
na razvoj podeželja, bi bilo treba določiti 
neto zgornje meje za vsako državo članico, 
da bi se omejila plačila, ki jih je treba 
kmetom izplačati po uporabi omejitve. Za 
upoštevanje posebnosti podpore SKP, 

črtano
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dodeljene v skladu z Uredbo Sveta (ES) 
št. 247/2006 z dne 30. januarja 2006 o 
posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj 
oddaljenih regijah Unije ter Uredbo Sveta 
(ES) št. 1405/2006 z dne 18. septembra 
2006 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v 
korist manjših egejskih otokov in o 
spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003, ter 
dejstva, da za ta neposredna plačila 
omejevanje ne velja, neto zgornja meja za 
zadevne države članice ne sme vključevati 
navedenih neposrednih plačil.

Or. en

Predlog spremembe 174
Wojciech Michał Olejniczak

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Trajnostni razvoj podeželskih 
območij bi morali obravnavati kot 
prednostno nalogo pri razdeljevanju 
sredstev za skupno kmetijsko politiko. 
Države članice bi morale zato imeti 
možnost, da prenesejo do 20 % letnih 
nacionalnih zgornjih mej v koledarska 
leta 2014–2019 kot dodatno podporo za 
programe za razvoj podeželja, ki se 
financirajo v okviru EKSRP. Ta cilj je 
mogoče dodatno podpreti z
neporabljenimi plačili za območja z 
naravnimi omejitvami in z neporabljenimi 
plačili za kmetijske prakse, ki ugodno 
vplivajo na podnebje in okolje.

Or. pl

Predlog spremembe 175
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Marija Gabriel (Mariya 
Gabriel), Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, 
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Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18 a) Za oceno nove SKP bi morala 
Komisija do konca leta 2017 pregledati 
reforme ter njihov vpliv na okolje in 
kmetijsko proizvodnjo.

Or. en

Predlog spremembe 176
Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Kmetje v državah članicah, ki so 
pristopile k Evropski uniji 1. maja 2004 ali 
pozneje, so prejemala neposredna plačila v 
okviru mehanizma za postopno uvajanje, 
določenega v aktih o pristopu za 
posamezno državo članico. Za Bolgarijo in 
Romunijo bo tak mehanizem veljal še do 
let 2014 in 2015. Poleg tega je bilo novim 
državam članicam omogočeno izplačilo 
dopolnilnih nacionalnih neposrednih 
plačil. Možnost dodeljevanja teh plačil je
treba ohraniti za Bolgarijo in Romunijo, 
dokler njuno postopno uvajanje ni 
končano.

(19) Kmetje v državah članicah, ki so 
pristopile k Evropski uniji 1. maja 2004 ali 
pozneje, so prejemali neposredna plačila v 
okviru mehanizma za postopno uvajanje, 
določenega v aktih o pristopu za 
posamezno državo članico. Za Bolgarijo in 
Romunijo bi moral biti tak mehanizem
pregledan leta 2014 in 2015, da bi dosegli 
pravično dodelitev neposrednih plačil
različnim državam članicam.

Or. bg

Predlog spremembe 177
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Da se zagotovi boljša razdelitev 
podpore med kmetijska zemljišča v Uniji,
vključno s tistimi v državah članicah, ki so 
uporabljale shemo enotnega plačila na
površino, vzpostavljeno v Uredbi (ES) 
št. 73/2009, je treba shemo enotnega 
plačila iz Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 
z dne 29. septembra 2003 o skupnih 
pravilih za sheme neposrednih podpor v 
okviru skupne kmetijske politike in o 
uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, ki 
se je nadaljevala v okviru Uredbe (ES) 
št. 73/2009 in je združila prej obstoječe 
mehanizme podpore v enotno shemo 
nevezanih neposrednih plačil, nadomestiti 
z novo osnovno shemo plačil. Tak ukrep bi 
moral zajemati prenehanje pravic do
plačil, ki so bile pridobljene v okviru 
navedenih uredb, in dodelitev novih, ki pa 
bi še vedno temeljila na številu 
upravičenih hektarov, ki jih imajo v 
prvem letu izvajanja sheme na voljo 
kmetje.

(20) Da se zagotovi boljša razdelitev 
podpore v Uniji, je treba shemo enotnega 
plačila iz Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 
z dne 29. septembra 2003 o skupnih 
pravilih za sheme neposrednih podpor v 
okviru skupne kmetijske politike in o 
uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, ki 
se je nadaljevala v okviru Uredbe (ES) št. 
73/2009 in je združila prej obstoječe 
mehanizme podpore v enotno shemo 
nevezanih neposrednih plačil, nadomestiti 
z novo shemo osnovnega plačila. Države 
članice bi morale spremeniti obstoječe 
sisteme podpore v skladu s to uredbo, pri 
čemer ne bi morale nujno odpraviti 
obstoječih modelov neposrednih plačil.

Or. en

Predlog spremembe 178
Elisabeth Jeggle

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Da se zagotovi boljša razdelitev 
podpore med kmetijska zemljišča v Uniji, 
vključno s tistimi v državah članicah, ki so 
uporabljale shemo enotnega plačila na 
površino, vzpostavljeno v Uredbi (ES) 
št. 73/2009, je treba shemo enotnega 
plačila iz Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 

(20) Da se zagotovi boljša razdelitev 
podpore med kmetijska zemljišča v Uniji, 
vključno s tistimi v državah članicah, ki so 
uporabljale shemo enotnega plačila na 
površino, vzpostavljeno v Uredbi (ES) 
št. 73/2009, je treba shemo enotnega 
plačila iz Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 
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z dne 29. septembra 2003 o skupnih 
pravilih za sheme neposrednih podpor v 
okviru skupne kmetijske politike in o 
uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, ki 
se je nadaljevala v okviru Uredbe (ES) 
št. 73/2009 in je združila prej obstoječe 
mehanizme podpore v enotno shemo 
nevezanih neposrednih plačil, nadomestiti 
z novo osnovno shemo plačil. Tak ukrep bi 
moral zajemati prenehanje pravic do plačil, 
ki so bile pridobljene v okviru navedenih 
uredb, in dodelitev novih, ki pa bi še vedno 
temeljila na številu upravičenih hektarov, 
ki jih imajo v prvem letu izvajanja sheme 
na voljo kmetje.

z dne 29. septembra 2003 o skupnih 
pravilih za sheme neposrednih podpor v 
okviru skupne kmetijske politike in o 
uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, ki 
se je nadaljevala v okviru Uredbe (ES) 
št. 73/2009 in je združila prej obstoječe 
mehanizme podpore v enotno shemo 
nevezanih neposrednih plačil, nadomestiti
z novo shemo osnovnega plačila. Tak 
ukrep bi moral nujno zajemati prenehanje 
pravic do plačil, ki so bile pridobljene v 
okviru navedenih uredb, in dodelitev 
novih, ki pa bi še vedno temeljila na številu 
upravičenih hektarov, ki jih imajo v prvem 
letu izvajanja sheme na voljo kmetje.

Or. de

Obrazložitev

Ko ta uredba začne veljati, morajo države članice obvezno prerazporediti pravice do plačila. 
Tako bodo zagotovljene enake možnosti za vse izvajalce, ki imajo pravice do plačila, in nove 
izvajalce, ki vstopajo v sistem.

Predlog spremembe 179
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, 
Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Antonio Cancian, Lara Comi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo razdeliti 
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države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka, je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
države članice, kjer neposredna plačila
znašajo manj kot 90 % povprečja, morajo 
zmanjšati tretjino razlike med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo. To 
konvergenco morajo sorazmerno 
financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v 
Uniji. Poleg tega mora za vse pravice do 
plačil, ki se v določeni državi članici ali 
regiji aktivirajo leta 2019, veljati enotni 
znesek na enoto, po konvergenci na ta 
znesek, ki se mora v linearnih korakih 
izvesti v prehodnem obdobju. Vendar mora 
biti v izogib negativnim finančnim 
posledicam za kmete državam članicam, ki 
uporabljajo shemo enotnega plačila, še 
zlasti pa zgodovinski model, dovoljeno, da
pri izračunavanju zneska pravic do plačila 
v prvem letu uporabe nove sheme delno 
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 
cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

bolj pravično. Za zagotovitev bolj 
enakomerne porazdelitve neposredne 
podpore in ob upoštevanju še vedno 
obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
Prerazporeditev neposrednih plačil bi 
morala biti v skladu s temeljnimi načeli 
strategije Evropa 2020, pri čemer je treba 
poudariti, da je treba sredstva Unije 
uporabiti za gospodarsko rast. Zato bi 
morali neposredna plačila prerazporediti 
na podlagi ustreznih, objektivnih in 
nediskriminatornih meril, kot so vrednost 
kmetijske proizvodnje, dodana vrednost, 
delo in kupna moč. Poleg tega se morajo
vse pravice do plačil, ki se v določeni 
državi članici ali regiji aktivirajo leta 2019,
približati enotnemu znesku na enoto ali ga 
doseči, po konvergenci na ta znesek, ki se 
mora v linearnih korakih izvesti v 
prehodnem obdobju. Vendar mora biti v 
izogib negativnim finančnim posledicam 
za produktivne sektorje državam članicam
omogočeno, da ohranijo element 
diferenciacije v zvezi z neposredno 
podporo, da bi se upoštevale različne vrste 
rabe zemljišč.

Or. it

Predlog spremembe 180
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Zaradi zaporednih vključitev 
različnih sektorjev v shemo enotnega 

(21) Z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
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plačila in prihodnjega prilagoditvenega 
obdobja, ki je na voljo kmetom, postaja 
vse teže upravičiti obstoj znatnih 
individualnih razlik glede ravni podpore 
na hektar, ki izhajajo iz uporabe 
zgodovinskih referenc. Zato je treba z
zmanjšanjem povezav na zgodovinske 
reference in ob upoštevanju splošnega 
okvira proračuna Unije neposredno 
dohodkovno podporo med države članice
razdeliti bolj pravično. Za zagotovitev bolj 
enakomerne porazdelitve neposredne 
podpore in ob upoštevanju še vedno 
obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka, je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
države članice, kjer neposredna plačila 
znašajo manj kot 90 % povprečja, morajo 
zmanjšati tretjino razlike med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo. To 
konvergenco morajo sorazmerno 
financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v Uniji.
Poleg tega mora za vse pravice do plačil, 
ki se v določeni državi članici ali regiji 
aktivirajo leta 2019, veljati enotni znesek 
na enoto, po konvergenci na ta znesek, ki 
se mora v linearnih korakih izvesti v 
prehodnem obdobju. Vendar mora biti v 
izogib negativnim finančnim posledicam 
za kmete državam članicam, ki 
uporabljajo shemo enotnega plačila, še 
zlasti pa zgodovinski model, dovoljeno, da 
pri izračunavanju zneska pravic do plačila 
v prvem letu uporabe nove sheme delno 
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 
cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

splošnega okvira proračuna Unije je treba
neposredno dohodkovno podporo razdeliti 
bolj pravično. Za zagotovitev pravičnejše
porazdelitve neposredne podpore in ob 
upoštevanju še vedno obstoječih razlik med 
ravnmi plač in stroški vložka je treba ravni 
neposredne podpore na hektar postopno 
prilagoditi. Države članice, kjer 
neposredna plačila znašajo manj kot 90 % 
povprečja, morajo odpraviti tretjino razlike 
med njihovo trenutno ravnjo in povprečno 
ravnjo. To konvergenco morajo 
sorazmerno financirati vse države članice, 
kjer so neposredna plačila nad povprečjem 
v Uniji.

Or. en
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Predlog spremembe 181
Liam Aylward

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka, je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
države članice, kjer neposredna plačila 
znašajo manj kot 90 % povprečja, morajo 
zmanjšati tretjino razlike med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo. To 
konvergenco morajo sorazmerno 
financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v 
Uniji. Poleg tega mora za vse pravice do 
plačil, ki se v določeni državi članici ali 
regiji aktivirajo leta 2019, veljati enotni 
znesek na enoto, po konvergenci na ta 
znesek, ki se mora v linearnih korakih 
izvesti v prehodnem obdobju. Vendar 
mora biti v izogib negativnim finančnim 
posledicam za kmete državam članicam, ki 
uporabljajo shemo enotnega plačila, še 
zlasti pa zgodovinski model, dovoljeno, da 
pri izračunavanju zneska pravic do plačila
v prvem letu uporabe nove sheme delno
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba s postopnim zmanjšanjem 
povezav na zgodovinske reference in ob 
upoštevanju splošnega okvira proračuna 
Unije neposredno dohodkovno podporo 
razdeliti bolj pravično. Za zagotovitev bolj 
enakomerne porazdelitve neposredne 
podpore in ob upoštevanju še vedno 
obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
Vse pravice do plačil, ki se v določeni 
državi članici ali regiji aktivirajo leta 2019,
bi se morale približevati enotnemu znesku
na enoto ali ga doseči po konvergenci na ta 
znesek, ki se mora v korakih izvesti v
prilagodljivem prehodnem obdobju. V
izogib negativnim finančnim posledicam 
za kmete mora biti državam članicam, ki 
uporabljajo shemo enotnega plačila, še 
zlasti pa zgodovinski model, dovoljeno, da 
pri izračunavanju zneska pravic do plačila 
upoštevajo zgodovinske dejavnike. Države 
članice lahko tudi omejijo zmanjšanje 
osnovnega plačila kmetijam, ki izhaja iz 
postopne opustitve zgodovinskega modela.
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cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

Or. en

Predlog spremembe 182
Marian Harkin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka, je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
države članice, kjer neposredna plačila 
znašajo manj kot 90 % povprečja, morajo 
zmanjšati tretjino razlike med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo. To 
konvergenco morajo sorazmerno 
financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v 
Uniji. Poleg tega mora za vse pravice do 
plačil, ki se v določeni državi članici ali 
regiji aktivirajo leta 2019, veljati enotni 
znesek na enoto, po konvergenci na ta 
znesek, ki se mora v linearnih korakih 
izvesti v prehodnem obdobju. Vendar mora 
biti v izogib negativnim finančnim 
posledicam za kmete državam članicam, ki 

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
Vse pravice do plačil, ki se v določeni 
državi članici ali regiji aktivirajo leta 2019,
se morajo približati enotnemu znesku na 
enoto ali ga doseči po konvergenci na ta 
znesek, ki se mora v korakih izvesti v 
prehodnem obdobju. Vendar mora biti v 
izogib negativnim finančnim posledicam 
za kmete državam članicam, ki uporabljajo 
shemo enotnega plačila, še zlasti pa 
zgodovinski model, dovoljeno, da pri 
izračunavanju zneska pravic do plačila 
upoštevajo zgodovinske in druge
dejavnike po dogovoru s Komisijo. Države 
članice lahko tudi omejijo zmanjšanje 
osnovnega plačila kmetijam, ki izhaja iz 
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uporabljajo shemo enotnega plačila, še 
zlasti pa zgodovinski model, dovoljeno, da 
pri izračunavanju zneska pravic do plačila
v prvem letu uporabe nove sheme delno
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 
cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

opustitve zgodovinskega modela.

Or. en

Predlog spremembe 183
Valdemar Tomaševski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka, je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
države članice, kjer neposredna plačila 
znašajo manj kot 90 % povprečja, morajo 
zmanjšati tretjino razlike med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo. To 
konvergenco morajo sorazmerno 
financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v 

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
Zavoljo pravične razdelitve neposrednih 
plačil v celotni EU bi morali uvesti shemo 
enotnega plačila, ki bi v določeni meri 
vodila v prerazporeditev sredstev, pri 
čemer bi vsaka država članica prejela vsaj 
90 % povprečja neposrednih plačil v EU 
in nobena država članica ne bi prejela več 
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Uniji. Poleg tega mora za vse pravice do 
plačil, ki se v določeni državi članici ali 
regiji aktivirajo leta 2019, veljati enotni 
znesek na enoto, po konvergenci na ta 
znesek, ki se mora v linearnih korakih 
izvesti v prehodnem obdobju. Vendar 
mora biti v izogib negativnim finančnim 
posledicam za kmete državam članicam, 
ki uporabljajo shemo enotnega plačila, še 
zlasti pa zgodovinski model, dovoljeno, da 
pri izračunavanju zneska pravic do plačila 
v prvem letu uporabe nove sheme delno 
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 
cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

kot 110 % povprečja neposrednih plačil. 
Uvesti bi morali nov sistem neposrednih 
plačil, vendar bi morali hkrati zagotoviti,
da bo prehodno obdobje ustrezno krajše –
pri čemer pa ne bo trajalo dlje kot do leta 
2015 – za tiste države članice, ki v 
sedanjem obdobju financiranja prejemajo 
neposredna plačila pod povprečjem EU.

Or. pl

Predlog spremembe 184
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, 
Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Algirdas Saudargas, Tunne 
Kelam, Inese Vaidere, Ivars Godmanis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
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vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka, je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
države članice, kjer neposredna plačila 
znašajo manj kot 90 % povprečja, morajo 
zmanjšati tretjino razlike med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo. To 
konvergenco morajo sorazmerno 
financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v Uniji.
Poleg tega mora za vse pravice do plačil, ki 
se v določeni državi članici ali regiji 
aktivirajo leta 2019, veljati enotni znesek 
na enoto, po konvergenci na ta znesek, ki 
se mora v linearnih korakih izvesti v 
prehodnem obdobju. Vendar mora biti v 
izogib negativnim finančnim posledicam 
za kmete državam članicam, ki uporabljajo 
shemo enotnega plačila, še zlasti pa 
zgodovinski model, dovoljeno, da pri 
izračunavanju zneska pravic do plačila v 
prvem letu uporabe nove sheme delno 
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 
cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
Države članice, kjer neposredna plačila na 
hektar trenutno znašajo manj kot 80 %
povprečja EU, morajo odpraviti razliko
med njihovo trenutno ravnjo in povprečno 
ravnjo. Države članice, kjer raven 
neposrednih plačil znaša več kot 80 %, a 
manj od povprečja EU, morajo zmanjšati
to razliko za 10 %. To konvergenco morajo 
sorazmerno financirati vse države članice, 
kjer so neposredna plačila nad povprečjem 
v Uniji. Vendar najvišja raven 
neposrednih plačil na hektar v državah 
članicah ne bi smela preseči 120 % 
povprečja EU. Poleg tega mora za vse 
pravice do plačil, ki se v določeni državi 
članici ali regiji aktivirajo leta 2019, veljati 
enotni znesek na enoto, po konvergenci na 
ta znesek, ki se mora v linearnih korakih 
izvesti v prehodnem obdobju. Vendar mora 
biti v izogib negativnim finančnim 
posledicam za kmete državam članicam, ki 
uporabljajo shemo enotnega plačila, še 
zlasti pa zgodovinski model, dovoljeno, da 
pri izračunavanju zneska pravic do plačila 
v prvem letu uporabe nove sheme delno 
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 
cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

Or. en

Predlog spremembe 185
Zigmantas Balčytis

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

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka, je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
države članice, kjer neposredna plačila 
znašajo manj kot 90 % povprečja, morajo 
zmanjšati tretjino razlike med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo. To 
konvergenco morajo sorazmerno 
financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v Uniji.
Poleg tega mora za vse pravice do plačil, ki 
se v določeni državi članici ali regiji 
aktivirajo leta 2019, veljati enotni znesek 
na enoto, po konvergenci na ta znesek, ki 
se mora v linearnih korakih izvesti v 
prehodnem obdobju. Vendar mora biti v 
izogib negativnim finančnim posledicam 
za kmete državam članicam, ki uporabljajo 
shemo enotnega plačila, še zlasti pa 
zgodovinski model, dovoljeno, da pri 
izračunavanju zneska pravic do plačila v 
prvem letu uporabe nove sheme delno 
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 
cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev pravičnejše in bolj 
enakomerne porazdelitve neposredne 
podpore in ob upoštevanju še vedno 
obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka ter ob hkratnem 
upoštevanju dejstva, da vsi evropski 
kmetje delujejo na enotnem trgu in zlasti 
na enotnem trgu dela, je treba ravni 
neposredne podpore na hektar postopno 
prilagoditi. Da bi preprečili nadaljnje 
izkrivljanje konkurence, ki ima socialne 
posledice v več državah članicah, zlasti v 
baltskih državah, je treba upoštevati ne le 
interese kmetov, temveč tudi potrebe 
potrošnikov in javnosti nasploh. Države
članice, kjer neposredna plačila na hektar 
trenutno znašajo manj kot 90 % povprečja
EU, morajo odpraviti razliko med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo na 
začetku finančnega obdobja 2014–2020.
Države članice, kjer raven neposrednih 
plačil znaša več kot 90 %, a manj od 
povprečja EU, morajo zmanjšati to razliko 
za 10 % v obdobju večletnega finančnega 
okvira. To konvergenco morajo 
sorazmerno financirati vse države članice, 
kjer so neposredna plačila nad povprečjem 
v Uniji. Poleg tega mora za vse pravice do 
plačil, ki se v določeni državi članici ali 
regiji aktivirajo leta 2019, veljati enotni 
znesek na enoto, po konvergenci na ta 
znesek, ki se mora v linearnih korakih 
izvesti v prehodnem obdobju. Vendar mora 
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biti v izogib negativnim finančnim 
posledicam za kmete državam članicam, ki 
uporabljajo shemo enotnega plačila, še 
zlasti pa zgodovinski model, dovoljeno, da 
pri izračunavanju zneska pravic do plačila 
v prvem letu uporabe nove sheme delno 
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 
cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

Or. en

Predlog spremembe 186
Vilija Blinkevičiūtė, Justas Vincas Paleckis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka, je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
države članice, kjer neposredna plačila 
znašajo manj kot 90 % povprečja, morajo 
zmanjšati tretjino razlike med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo. To 
konvergenco morajo sorazmerno

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev pravičnejše in bolj 
enakomerne porazdelitve neposredne 
podpore in ob upoštevanju še vedno 
obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka ter ob hkratnem 
upoštevanju dejstva, da vsi evropski 
kmetje delujejo na enotnem trgu in zlasti 
na enotnem trgu dela, je treba ravni 
neposredne podpore na hektar postopno 
prilagoditi. Da bi preprečili nadaljnje 
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financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v Uniji.
Poleg tega mora za vse pravice do plačil, ki 
se v določeni državi članici ali regiji 
aktivirajo leta 2019, veljati enotni znesek 
na enoto, po konvergenci na ta znesek, ki 
se mora v linearnih korakih izvesti v 
prehodnem obdobju. Vendar mora biti v 
izogib negativnim finančnim posledicam 
za kmete državam članicam, ki uporabljajo 
shemo enotnega plačila, še zlasti pa 
zgodovinski model, dovoljeno, da pri 
izračunavanju zneska pravic do plačila v 
prvem letu uporabe nove sheme delno 
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 
cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

izkrivljanje konkurence, ki ima socialne 
posledice v več državah članicah, zlasti v 
baltskih državah, je treba upoštevati ne le 
interese kmetov, temveč tudi potrebe 
potrošnikov in javnosti nasploh. Države
članice, kjer neposredna plačila na hektar 
trenutno znašajo manj kot 90 % povprečja
EU, morajo odpraviti razliko med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo na 
začetku finančnega obdobja 2014–2020.
Države članice, kjer raven neposrednih 
plačil znaša več kot 90 %, a manj od 
povprečja EU, morajo zmanjšati to razliko 
za 10 % v obdobju večletnega finančnega 
okvira. To konvergenco morajo 
sorazmerno financirati vse države članice, 
kjer so neposredna plačila nad povprečjem 
v Uniji. Poleg tega mora za vse pravice do 
plačil, ki se v določeni državi članici ali 
regiji aktivirajo leta 2019, veljati enotni 
znesek na enoto, po konvergenci na ta 
znesek, ki se mora v linearnih korakih 
izvesti v prehodnem obdobju. Vendar mora 
biti v izogib negativnim finančnim 
posledicam za kmete državam članicam, ki 
uporabljajo shemo enotnega plačila, še 
zlasti pa zgodovinski model, dovoljeno, da 
pri izračunavanju zneska pravic do plačila 
v prvem letu uporabe nove sheme delno 
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 
cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

Or. en

Predlog spremembe 187
Rolandas Paksas

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

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka, je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
države članice, kjer neposredna plačila 
znašajo manj kot 90 % povprečja, morajo 
zmanjšati tretjino razlike med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo. To 
konvergenco morajo sorazmerno 
financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v Uniji.
Poleg tega mora za vse pravice do plačil, ki 
se v določeni državi članici ali regiji 
aktivirajo leta 2019, veljati enotni znesek 
na enoto, po konvergenci na ta znesek, ki 
se mora v linearnih korakih izvesti v 
prehodnem obdobju. Vendar mora biti v 
izogib negativnim finančnim posledicam 
za kmete državam članicam, ki uporabljajo 
shemo enotnega plačila, še zlasti pa 
zgodovinski model, dovoljeno, da pri 
izračunavanju zneska pravic do plačila v 
prvem letu uporabe nove sheme delno 
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 
cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev pravičnejše in bolj 
enakomerne porazdelitve neposredne 
podpore in ob upoštevanju še vedno 
obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka ter ob hkratnem 
upoštevanju dejstva, da vsi evropski 
kmetje delujejo na enotnem trgu in zlasti 
na enotnem trgu dela, je treba ravni 
neposredne podpore na hektar postopno 
prilagoditi. Da bi preprečili nadaljnje 
izkrivljanje konkurence, ki ima socialne 
posledice v več državah članicah, zlasti v 
baltskih državah, je treba upoštevati ne le 
interese kmetov, temveč tudi potrebe 
potrošnikov in javnosti nasploh. Države
članice, kjer neposredna plačila na hektar 
trenutno znašajo manj kot 90 % povprečja
EU, morajo odpraviti razliko med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo na 
začetku finančnega obdobja 2014–2020.
Države članice, kjer raven neposrednih 
plačil znaša več kot 90 %, a manj od 
povprečja EU, morajo zmanjšati to razliko 
za 10 % v obdobju večletnega finančnega 
okvira. To konvergenco morajo 
sorazmerno financirati vse države članice, 
kjer so neposredna plačila nad povprečjem 
v Uniji. Poleg tega mora za vse pravice do 
plačil, ki se v določeni državi članici ali 
regiji aktivirajo leta 2019, veljati enotni 
znesek na enoto, po konvergenci na ta 
znesek, ki se mora v linearnih korakih 
izvesti v prehodnem obdobju. Vendar mora 
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biti v izogib negativnim finančnim 
posledicam za kmete državam članicam, ki 
uporabljajo shemo enotnega plačila, še 
zlasti pa zgodovinski model, dovoljeno, da 
pri izračunavanju zneska pravic do plačila 
v prvem letu uporabe nove sheme delno 
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 
cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

Or. en

Predlog spremembe 188
Inese Vaidere

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka, je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
države članice, kjer neposredna plačila
znašajo manj kot 90 % povprečja, morajo 
zmanjšati tretjino razlike med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo. To 
konvergenco morajo sorazmerno 

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
Države članice, kjer raven neposrednih 
plačil na hektar trenutno znaša manj kot
80 % povprečja EU, morajo odpraviti
razliko med njihovo trenutno ravnjo in
povprečjem EU. Države članice, kjer 
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financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v Uniji.
Poleg tega mora za vse pravice do plačil, ki 
se v določeni državi članici ali regiji 
aktivirajo leta 2019, veljati enotni znesek 
na enoto, po konvergenci na ta znesek, ki 
se mora v linearnih korakih izvesti v 
prehodnem obdobju. Vendar mora biti v 
izogib negativnim finančnim posledicam 
za kmete državam članicam, ki uporabljajo 
shemo enotnega plačila, še zlasti pa 
zgodovinski model, dovoljeno, da pri 
izračunavanju zneska pravic do plačila v 
prvem letu uporabe nove sheme delno 
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 
cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

raven neposrednih plačil znaša več kot 
80 %, a manj od povprečja EU, morajo 
zmanjšati to razliko za 10 %. To 
konvergenco morajo sorazmerno 
financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v Uniji.
Vendar najvišja raven neposrednih plačil 
na hektar v državah članicah ne bi smela 
preseči 120 % povprečja EU. Poleg tega 
mora za vse pravice do plačil, ki se v 
določeni državi članici ali regiji aktivirajo 
leta 2019, veljati enotni znesek na enoto, 
po konvergenci na ta znesek, ki se mora v 
linearnih korakih izvesti v prehodnem 
obdobju. Vendar mora biti v izogib
negativnim finančnim posledicam za kmete 
državam članicam, ki uporabljajo shemo 
enotnega plačila, še zlasti pa zgodovinski 
model, dovoljeno, da pri izračunavanju 
zneska pravic do plačila v prvem letu 
uporabe nove sheme delno upoštevajo 
zgodovinske dejavnike. V okviru razprav o 
naslednjem večletnem finančnem okviru za 
obdobje, ki se začne leta 2021, se je treba 
osredotočiti tudi na cilj popolne 
konvergence z enakomerno porazdelitvijo 
neposredne podpore po vsej Evropski uniji 
v navedenem obdobju.

Or. en

Predlog spremembe 189
Juozas Imbrasas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
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Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka, je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
države članice, kjer neposredna plačila 
znašajo manj kot 90 % povprečja, morajo 
zmanjšati tretjino razlike med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo. To 
konvergenco morajo sorazmerno 
financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v Uniji.
Poleg tega mora za vse pravice do plačil, ki 
se v določeni državi članici ali regiji 
aktivirajo leta 2019, veljati enotni znesek 
na enoto, po konvergenci na ta znesek, ki 
se mora v linearnih korakih izvesti v 
prehodnem obdobju. Vendar mora biti v 
izogib negativnim finančnim posledicam 
za kmete državam članicam, ki uporabljajo 
shemo enotnega plačila, še zlasti pa 
zgodovinski model, dovoljeno, da pri 
izračunavanju zneska pravic do plačila v 
prvem letu uporabe nove sheme delno 
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 
cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev pravičnejše in bolj 
enakomerne porazdelitve neposredne 
podpore in ob upoštevanju še vedno 
obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka ter ob hkratnem 
upoštevanju dejstva, da vsi evropski 
kmetje delujejo na enotnem trgu in zlasti 
na enotnem trgu dela, je treba ravni 
neposredne podpore na hektar postopno 
prilagoditi. Da bi preprečili nadaljnje 
izkrivljanje konkurence, ki ima socialne 
posledice v več državah članicah, zlasti v 
baltskih državah, je treba upoštevati ne le 
interese kmetov, temveč tudi potrebe 
potrošnikov in javnosti nasploh. Države
članice, kjer neposredna plačila na hektar 
trenutno znašajo manj kot 90 % povprečja
EU, morajo odpraviti razliko med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo na 
začetku finančnega obdobja 2014–2020.
Države članice, kjer raven neposrednih 
plačil znaša več kot 90 %, a manj od 
povprečja EU, morajo zmanjšati to razliko 
za 10 % v obdobju večletnega finančnega 
okvira. To konvergenco morajo 
sorazmerno financirati vse države članice, 
kjer so neposredna plačila nad povprečjem 
v Uniji. Poleg tega mora za vse pravice do 
plačil, ki se v določeni državi članici ali 
regiji aktivirajo leta 2019, veljati enotni 
znesek na enoto, po konvergenci na ta 
znesek, ki se mora v linearnih korakih 
izvesti v prehodnem obdobju. Vendar mora 
biti v izogib negativnim finančnim 
posledicam za kmete državam članicam, ki 
uporabljajo shemo enotnega plačila, še 
zlasti pa zgodovinski model, dovoljeno, da 
pri izračunavanju zneska pravic do plačila 
v prvem letu uporabe nove sheme delno 
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 



PE491.238v01-00 76/160 AM\905018SL.doc

SL

cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

Or. en

Predlog spremembe 190
Alexander Mirsky

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in
stroški vložka, je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
države članice, kjer neposredna plačila 
znašajo manj kot 90 % povprečja, morajo 
zmanjšati tretjino razlike med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo. To 
konvergenco morajo sorazmerno 
financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v Uniji.
Poleg tega mora za vse pravice do plačil, ki 
se v določeni državi članici ali regiji 
aktivirajo leta 2019, veljati enotni znesek 
na enoto, po konvergenci na ta znesek, ki 
se mora v linearnih korakih izvesti v 
prehodnem obdobju. Vendar mora biti v 
izogib negativnim finančnim posledicam 
za kmete državam članicam, ki uporabljajo 

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev pravičnejše in bolj 
enakomerne porazdelitve neposredne 
podpore in ob upoštevanju še vedno 
obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka ter ob hkratnem 
upoštevanju dejstva, da vsi evropski 
kmetje delujejo na enotnem trgu in zlasti 
na enotnem trgu dela, je treba ravni 
neposredne podpore na hektar postopno 
prilagoditi. Da bi preprečili nadaljnje 
izkrivljanje konkurence, ki ima socialne 
posledice v več državah članicah, zlasti v 
baltskih državah, je treba upoštevati ne le 
interese kmetov, temveč tudi potrebe 
potrošnikov in javnosti nasploh. Države
članice, kjer neposredna plačila na hektar 
trenutno znašajo manj kot 90 % povprečja
EU, morajo odpraviti razliko med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo na 
začetku finančnega obdobja 2014–2020.
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shemo enotnega plačila, še zlasti pa 
zgodovinski model, dovoljeno, da pri 
izračunavanju zneska pravic do plačila v 
prvem letu uporabe nove sheme delno 
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 
cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

Države članice, kjer raven neposrednih 
plačil znaša več kot 90 %, a manj od 
povprečja EU, morajo zmanjšati to razliko 
za 10 % v obdobju večletnega finančnega 
okvira. To konvergenco morajo 
sorazmerno financirati vse države članice, 
kjer so neposredna plačila nad povprečjem 
v Uniji. Poleg tega mora za vse pravice do 
plačil, ki se v določeni državi članici ali 
regiji aktivirajo leta 2019, veljati enotni 
znesek na enoto, po konvergenci na ta 
znesek, ki se mora v linearnih korakih 
izvesti v prehodnem obdobju. Vendar mora 
biti v izogib negativnim finančnim 
posledicam za kmete državam članicam, ki 
uporabljajo shemo enotnega plačila, še 
zlasti pa zgodovinski model, dovoljeno, da 
pri izračunavanju zneska pravic do plačila 
v prvem letu uporabe nove sheme delno 
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 
cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

Or. en

Predlog spremembe 191
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba zagotoviti skladnost med 
enotnimi obveznostmi in zahtevami, ki 
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splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka, je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
države članice, kjer neposredna plačila
znašajo manj kot 90 % povprečja, morajo 
zmanjšati tretjino razlike med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo. To 
konvergenco morajo sorazmerno 
financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v Uniji.
Poleg tega mora za vse pravice do plačil, ki 
se v določeni državi članici ali regiji 
aktivirajo leta 2019, veljati enotni znesek 
na enoto, po konvergenci na ta znesek, ki 
se mora v linearnih korakih izvesti v 
prehodnem obdobju. Vendar mora biti v 
izogib negativnim finančnim posledicam 
za kmete državam članicam, ki uporabljajo 
shemo enotnega plačila, še zlasti pa 
zgodovinski model, dovoljeno, da pri 
izračunavanju zneska pravic do plačila v 
prvem letu uporabe nove sheme delno 
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 
cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

veljajo za kmete povsod v EU, in med 
ravnjo neposredne podpore. Zato je treba
z zmanjšanjem povezav na zgodovinske 
reference in ob upoštevanju splošnega 
okvira proračuna Unije neposredno 
dohodkovno podporo med države članice 
razdeliti bolj pravično in jo v večji meri 
usmeriti v nove cilje. Za zagotovitev bolj 
enakomerne in usklajene porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
Poleg konvergence podpore na nacionalni 
in regionalni ravni je treba prilagoditi 
tudi nacionalna sredstva za neposredna 
plačila, da bi države članice, v katerih 
raven neposrednih plačil na hektar ostaja 
pod 50 % povprečja Unije, prejele 70 % 
tega povprečja. V državah članicah, kjer
je raven neposrednih plačil med 50 in 
70 % povprečja, bi morali neposredna 
plačila zvišati na 80 % povprečja, v 
državah članicah, kjer je raven 
neposrednih plačil med 70 in 80 % 
povprečja, pa bi morali neposredna 
plačila zvišati na 90 % povprečja EU. Po 
uporabi teh mehanizmov ne bi smela 
nobena država članica prejemati manj kot
70 % povprečja EU. Prizadevanja za 
konvergenco v državah članicah, v katerih 
je raven podpore višja od povprečja EU, 
ne bi smela povzročiti znižanja pod to 
povprečje. To konvergenco morajo 
sorazmerno financirati vse države članice, 
kjer so neposredna plačila nad povprečjem 
v Uniji. Poleg tega mora za vse pravice do 
plačil, ki se v določeni državi članici ali 
regiji aktivirajo leta 2019, veljati enotni 
znesek na enoto, po konvergenci na ta 
znesek, ki se mora v linearnih korakih 
izvesti v prehodnem obdobju. Vendar mora 
biti v izogib negativnim finančnim 
posledicam za kmete državam članicam, ki 
uporabljajo shemo enotnega plačila, še 
zlasti pa zgodovinski model, dovoljeno, da 
pri izračunavanju zneska pravic do plačila 
v prvem letu uporabe nove sheme delno 
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upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 
cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

Or. pl

Predlog spremembe 192
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka, je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
države članice, kjer neposredna plačila 
znašajo manj kot 90 % povprečja, morajo 
zmanjšati tretjino razlike med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo. To 
konvergenco morajo sorazmerno 
financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v 
Uniji. Poleg tega mora za vse pravice do 
plačil, ki se v določeni državi članici ali 
regiji aktivirajo leta 2019, veljati enotni 
znesek na enoto, po konvergenci na ta 

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi. Za 
vse pravice do plačil, ki se aktivirajo v EU,
mora veljati enotni znesek na enoto, po 
konvergenci na ta znesek, ki se mora v 
linearnih korakih izvesti v prehodnem 
obdobju. Vendar mora biti v izogib 
negativnim finančnim posledicam za kmete 
državam članicam, ki uporabljajo shemo 
enotnega plačila, še zlasti pa zgodovinski 
model, dovoljeno, da pri izračunavanju 
zneska pravic do plačila v prvem letu 
uporabe nove sheme delno upoštevajo 
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znesek, ki se mora v linearnih korakih 
izvesti v prehodnem obdobju. Vendar mora 
biti v izogib negativnim finančnim 
posledicam za kmete državam članicam, ki 
uporabljajo shemo enotnega plačila, še 
zlasti pa zgodovinski model, dovoljeno, da 
pri izračunavanju zneska pravic do plačila 
v prvem letu uporabe nove sheme delno 
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na
cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

zgodovinske dejavnike. Cilj popolne 
konvergence z enakomerno porazdelitvijo 
neposredne podpore po vsej Evropski uniji
je treba doseči do konca obdobja 
veljavnosti večletnega finančnega okvira 
2014–2020. Poleg tega bi morale imeti vse 
pravice do plačila v letu 2019 v državi 
članici ali regiji enako vrednost na enoto.

Or. pt

Predlog spremembe 193
Alfreds Rubiks

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka, je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
države članice, kjer neposredna plačila 
znašajo manj kot 90 % povprečja, morajo 
zmanjšati tretjino razlike med njihovo 

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
Države članice, kjer neposredna plačila 
znašajo manj kot 90 % povprečja, morajo 
odpraviti tretjino razlike med njihovo 
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trenutno ravnjo in povprečno ravnjo. To 
konvergenco morajo sorazmerno 
financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v Uniji.
Poleg tega mora za vse pravice do plačil, ki 
se v določeni državi članici ali regiji 
aktivirajo leta 2019, veljati enotni znesek 
na enoto, po konvergenci na ta znesek, ki 
se mora v linearnih korakih izvesti v 
prehodnem obdobju. Vendar mora biti v 
izogib negativnim finančnim posledicam 
za kmete državam članicam, ki uporabljajo 
shemo enotnega plačila, še zlasti pa 
zgodovinski model, dovoljeno, da pri 
izračunavanju zneska pravic do plačila v 
prvem letu uporabe nove sheme delno
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 
cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

trenutno ravnjo in povprečno ravnjo. To 
konvergenco morajo sorazmerno 
financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v Uniji.
Poleg tega mora za vse pravice do plačil, ki 
se v določeni državi članici ali regiji 
aktivirajo leta 2019, veljati enotni znesek 
na enoto, po konvergenci na ta znesek, ki 
se mora v korakih izvesti v prehodnem 
obdobju. V izogib negativnim finančnim 
posledicam za kmete mora biti državam 
članicam, ki uporabljajo shemo enotnega 
plačila, še zlasti pa zgodovinski model, 
dovoljeno, da pri izračunavanju zneska 
pravic do plačila upoštevajo zgodovinske 
dejavnike. Države članice lahko tudi 
omejijo zmanjšanje osnovnega plačila 
kmetijam, ki izhaja iz opustitve 
zgodovinskega modela. V okviru razprav o 
naslednjem večletnem finančnem okviru za 
obdobje, ki se začne leta 2021, se je treba 
osredotočiti tudi na cilj popolne 
konvergence z enakomerno porazdelitvijo 
neposredne podpore po vsej Evropski uniji 
v navedenem obdobju in najkasneje do 
leta 2023. Obseg financiranja 
neposrednih plačil v državi članici 
(nacionalna sredstva) je treba prilagoditi, 
tako da po 1. januarju 2014 raven 
neposrednih plačil v nobeni državi članici 
ne bo nižja od 80 % povprečne ravni 
neposredne podpore v Uniji.

Or. lv

Predlog spremembe 194
Wojciech Michał Olejniczak

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
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na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka, je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
države članice, kjer neposredna plačila 
znašajo manj kot 90 % povprečja, morajo 
zmanjšati tretjino razlike med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo. To 
konvergenco morajo sorazmerno 
financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v Uniji.
Poleg tega mora za vse pravice do plačil, ki 
se v določeni državi članici ali regiji 
aktivirajo leta 2019, veljati enotni znesek 
na enoto, po konvergenci na ta znesek, ki 
se mora v linearnih korakih izvesti v 
prehodnem obdobju. Vendar mora biti v 
izogib negativnim finančnim posledicam 
za kmete državam članicam, ki uporabljajo 
shemo enotnega plačila, še zlasti pa 
zgodovinski model, dovoljeno, da pri 
izračunavanju zneska pravic do plačila v 
prvem letu uporabe nove sheme delno 
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 
cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično, da bi 
zagotovili enako raven porazdelitve 
neposrednih plačil v vseh državah 
članicah. V ta namen je treba, ob 
upoštevanju manjšajočih se razlik med 
ravnmi plač in stroški vložka, ki še vedno 
obstajajo, ravni neposredne podpore na 
hektar postopno prilagoditi. Države
članice, kjer neposredna plačila znašajo 
manj kot 90 % povprečja, morajo odpraviti
tretjino razlike med njihovo trenutno 
ravnjo in povprečno ravnjo. To 
konvergenco morajo sorazmerno 
financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v Uniji.
Poleg tega mora za vse pravice do plačil, ki 
se v določeni državi članici ali regiji 
aktivirajo leta 2019, veljati enotni znesek 
na enoto, po konvergenci na ta znesek, ki 
se mora v linearnih korakih izvesti v 
prehodnem obdobju. Vendar mora biti v 
izogib negativnim finančnim posledicam 
za kmete državam članicam, ki uporabljajo 
shemo enotnega plačila, še zlasti pa 
zgodovinski model, dovoljeno, da pri 
izračunavanju zneska pravic do plačila v 
prvem letu uporabe nove sheme delno 
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 
cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

Or. pl
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Predlog spremembe 195
Martin Häusling
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka, je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
države članice, kjer neposredna plačila
znašajo manj kot 90 % povprečja, morajo 
zmanjšati tretjino razlike med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo. To 
konvergenco morajo sorazmerno 
financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v Uniji.
Poleg tega mora za vse pravice do plačil, ki 
se v določeni državi članici ali regiji 
aktivirajo leta 2019, veljati enotni znesek 
na enoto, po konvergenci na ta znesek, ki 
se mora v linearnih korakih izvesti v 
prehodnem obdobju. Vendar mora biti v 
izogib negativnim finančnim posledicam 
za kmete državam članicam, ki uporabljajo 
shemo enotnega plačila, še zlasti pa 
zgodovinski model, dovoljeno, da pri 
izračunavanju zneska pravic do plačila v 
prvem letu uporabe nove sheme delno 
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
Države članice, kjer so neposredna plačila
pod povprečjem Evropske unije, morajo 
razpoloviti razliko med njihovo trenutno 
ravnjo in povprečno ravnjo. To 
konvergenco morajo sorazmerno
financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v Uniji.
Poleg tega mora za vse pravice do plačil, ki 
se v določeni državi članici ali regiji 
aktivirajo leta 2019, veljati enotni znesek 
na enoto, po konvergenci na ta znesek, ki 
se mora v linearnih korakih izvesti v 
prehodnem obdobju. Vendar mora biti v 
izogib negativnim finančnim posledicam 
za kmete državam članicam, ki uporabljajo 
shemo enotnega plačila, še zlasti pa 
zgodovinski model, dovoljeno, da pri 
izračunavanju zneska pravic do plačila v 
prvem letu uporabe nove sheme delno 
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
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leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 
cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 
cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

Or. en

Predlog spremembe 196
Rareş-Lucian Niculescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka, je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
države članice, kjer neposredna plačila 
znašajo manj kot 90 % povprečja, morajo 
zmanjšati tretjino razlike med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo. To 
konvergenco morajo sorazmerno 
financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v Uniji.
Poleg tega mora za vse pravice do plačil, ki 
se v določeni državi članici ali regiji 
aktivirajo leta 2019, veljati enotni znesek 
na enoto, po konvergenci na ta znesek, ki 
se mora v linearnih korakih izvesti v 
prehodnem obdobju. Vendar mora biti v 
izogib negativnim finančnim posledicam 

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
Države članice, kjer neposredna plačila 
znašajo manj od povprečja, morajo 
odpraviti 66 % razlike med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo.
Nobena država članica ne bi smela 
prejemati podpore, ki znaša manj kot 
75 % povprečne ravni. To konvergenco 
morajo sorazmerno financirati vse države 
članice, kjer so neposredna plačila nad 
povprečjem v Uniji. Poleg tega mora za 
vse pravice do plačil, ki se v določeni 
državi članici ali regiji aktivirajo leta 2019, 
veljati enotni znesek na enoto, po 
konvergenci na ta znesek, ki se mora v 
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za kmete državam članicam, ki uporabljajo 
shemo enotnega plačila, še zlasti pa 
zgodovinski model, dovoljeno, da pri 
izračunavanju zneska pravic do plačila v 
prvem letu uporabe nove sheme delno 
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 
cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

linearnih korakih izvesti v prehodnem 
obdobju. Vendar mora biti v izogib 
negativnim finančnim posledicam za kmete 
državam članicam, ki uporabljajo shemo 
enotnega plačila, še zlasti pa zgodovinski 
model, dovoljeno, da pri izračunavanju 
zneska pravic do plačila v prvem letu 
uporabe nove sheme delno upoštevajo 
zgodovinske dejavnike. V okviru razprav o 
naslednjem večletnem finančnem okviru za 
obdobje, ki se začne leta 2021, se je treba 
osredotočiti tudi na cilj popolne 
konvergence z enakomerno porazdelitvijo 
neposredne podpore po vsej Evropski uniji 
v navedenem obdobju.

Or. ro

Predlog spremembe 197
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka, je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
države članice, kjer neposredna plačila 
znašajo manj kot 90 % povprečja, morajo 
zmanjšati tretjino razlike med njihovo 

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
Države članice, kjer neposredna plačila 
znašajo manj kot 90 % povprečja, morajo 
odpraviti dve tretjini razlike med njihovo 
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trenutno ravnjo in povprečno ravnjo. To 
konvergenco morajo sorazmerno 
financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v Uniji.
Poleg tega mora za vse pravice do plačil, ki 
se v določeni državi članici ali regiji 
aktivirajo leta 2019, veljati enotni znesek 
na enoto, po konvergenci na ta znesek, ki 
se mora v linearnih korakih izvesti v 
prehodnem obdobju. Vendar mora biti v 
izogib negativnim finančnim posledicam 
za kmete državam članicam, ki uporabljajo 
shemo enotnega plačila, še zlasti pa 
zgodovinski model, dovoljeno, da pri 
izračunavanju zneska pravic do plačila v 
prvem letu uporabe nove sheme delno 
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 
cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

trenutno ravnjo in povprečno ravnjo. To 
konvergenco morajo sorazmerno 
financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v Uniji.
Poleg tega mora za vse pravice do plačil, ki 
se v določeni državi članici ali regiji 
aktivirajo leta 2019, veljati enotni znesek 
na enoto, po konvergenci na ta znesek, ki 
se mora v linearnih korakih izvesti v 
prehodnem obdobju. Vendar mora biti v 
izogib negativnim finančnim posledicam 
za kmete državam članicam, ki uporabljajo 
shemo enotnega plačila, še zlasti pa 
zgodovinski model, dovoljeno, da pri 
izračunavanju zneska pravic do plačila v 
prvem letu uporabe nove sheme delno 
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 
cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

Or. fr

Predlog spremembe 198
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
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zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka, je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
države članice, kjer neposredna plačila 
znašajo manj kot 90 % povprečja, morajo 
zmanjšati tretjino razlike med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo. To 
konvergenco morajo sorazmerno
financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v Uniji.
Poleg tega mora za vse pravice do plačil, ki 
se v določeni državi članici ali regiji 
aktivirajo leta 2019, veljati enotni znesek 
na enoto, po konvergenci na ta znesek, ki 
se mora v linearnih korakih izvesti v 
prehodnem obdobju. Vendar mora biti v 
izogib negativnim finančnim posledicam 
za kmete državam članicam, ki uporabljajo 
shemo enotnega plačila, še zlasti pa 
zgodovinski model, dovoljeno, da pri 
izračunavanju zneska pravic do plačila v 
prvem letu uporabe nove sheme delno 
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 
cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
Države članice, kjer neposredna plačila 
znašajo manj kot 90 % povprečja, morajo 
odpraviti tretjino razlike med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo. To 
konvergenco je treba financirati z 
linearnim zmanjšanjem v vseh državah 
članicah, kjer so neposredna plačila nad 
povprečjem v Uniji, pri čemer se raven za 
vsako državo članico zmanjša za največ 
5 %. Poleg tega mora za vse pravice do 
plačil, ki se v določeni državi članici ali 
regiji aktivirajo leta 2019, veljati enotni 
znesek na enoto, po konvergenci na ta 
znesek, ki se mora v linearnih korakih 
izvesti v prehodnem obdobju. Vendar mora 
biti v izogib negativnim finančnim 
posledicam za kmete državam članicam, ki 
uporabljajo shemo enotnega plačila, še 
zlasti pa zgodovinski model, dovoljeno, da 
pri izračunavanju zneska pravic do plačila 
v prvem letu uporabe nove sheme delno 
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 
cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

Or. en

Predlog spremembe 199
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
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prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka, je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
države članice, kjer neposredna plačila 
znašajo manj kot 90 % povprečja, morajo 
zmanjšati tretjino razlike med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo. To 
konvergenco morajo sorazmerno 
financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v Uniji.
Poleg tega mora za vse pravice do plačil, ki 
se v določeni državi članici ali regiji 
aktivirajo leta 2019, veljati enotni znesek 
na enoto, po konvergenci na ta znesek, ki 
se mora v linearnih korakih izvesti v 
prehodnem obdobju. Vendar mora biti v 
izogib negativnim finančnim posledicam 
za kmete državam članicam, ki uporabljajo 
shemo enotnega plačila, še zlasti pa 
zgodovinski model, dovoljeno, da pri 
izračunavanju zneska pravic do plačila v 
prvem letu uporabe nove sheme delno 
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 
cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
Države članice, kjer neposredna plačila 
znašajo manj kot 90 % povprečja, morajo 
odpraviti tretjino razlike med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo. To 
konvergenco morajo sorazmerno 
financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v Uniji.
Pomembno je, da prispevki teh držav 
članic za konvergenco ne presežejo 
določenega deleža njihovih začetnih 
sredstev. Poleg tega mora za vse pravice do 
plačil, ki se v določeni državi članici ali 
regiji aktivirajo leta 2019, veljati enotni 
znesek na enoto, po konvergenci na ta 
znesek, ki se mora v linearnih korakih 
izvesti v prehodnem obdobju. Vendar mora 
biti v izogib negativnim finančnim 
posledicam za kmete državam članicam, ki 
uporabljajo shemo enotnega plačila, še 
zlasti pa zgodovinski model, dovoljeno, da 
pri izračunavanju zneska pravic do plačila 
v prvem letu uporabe nove sheme delno 
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 
cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

Or. fr
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Obrazložitev

Delež začetnih nacionalnih sredstev bo opredeljen na podlagi izida pogajanj o večletnem 
finančnem okviru.

Predlog spremembe 200
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka, je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
države članice, kjer neposredna plačila 
znašajo manj kot 90 % povprečja, morajo 
zmanjšati tretjino razlike med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo. To 
konvergenco morajo sorazmerno 
financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v Uniji.
Poleg tega mora za vse pravice do plačil, 
ki se v določeni državi članici ali regiji
aktivirajo leta 2019, veljati enotni znesek 
na enoto, po konvergenci na ta znesek, ki 
se mora v linearnih korakih izvesti v 
prehodnem obdobju. Vendar mora biti v 
izogib negativnim finančnim posledicam 
za kmete državam članicam, ki uporabljajo 
shemo enotnega plačila, še zlasti pa 

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
Države članice, kjer neposredna plačila 
znašajo manj kot 90 % povprečja, morajo 
odpraviti tretjino razlike med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo. To 
konvergenco morajo sorazmerno 
financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v Uniji.
Vrednost pravic do plačila v državi članici 
ali regiji se postopno usklajuje, dokler ne 
doseže vsaj stopnje konvergence, določene 
za leto 2019. Vendar mora biti v izogib 
negativnim finančnim posledicam za kmete 
državam članicam, ki uporabljajo shemo 
enotnega plačila, še zlasti pa zgodovinski 
model, dovoljeno, da pri izračunavanju 
zneska pravic do plačila v prvem letu 
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zgodovinski model, dovoljeno, da pri 
izračunavanju zneska pravic do plačila v 
prvem letu uporabe nove sheme delno 
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 
cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

uporabe nove sheme delno upoštevajo 
zgodovinske dejavnike. V okviru razprav o 
naslednjem večletnem finančnem okviru za 
obdobje, ki se začne leta 2021, se je treba 
osredotočiti tudi na cilj popolne 
konvergence z enakomerno porazdelitvijo 
neposredne podpore po vsej Evropski uniji 
v navedenem obdobju.

Or. es

Obrazložitev

Cilj je izogniti se izkrivljanju, zagotoviti stabilnost kmetijskih gospodarstev v času strogega 
varčevanja v okviru javnih proračunov, pustiti državam članicam in regijam manevrski 
prostor pri izvajanju notranje konvergence ter razumno omejiti razlike v zvezi s pomočjo, ki 
jo prejemajo upravičenci, tako da ne bo ogrožena sposobnost preživetja kmetijskih 
gospodarstev.

Predlog spremembe 201
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka, je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
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države članice, kjer neposredna plačila 
znašajo manj kot 90 % povprečja, morajo 
zmanjšati tretjino razlike med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo. To 
konvergenco morajo sorazmerno 
financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v Uniji.
Poleg tega mora za vse pravice do plačil, ki 
se v določeni državi članici ali regiji 
aktivirajo leta 2019, veljati enotni znesek 
na enoto, po konvergenci na ta znesek, ki 
se mora v linearnih korakih izvesti v 
prehodnem obdobju. Vendar mora biti v 
izogib negativnim finančnim posledicam 
za kmete državam članicam, ki uporabljajo 
shemo enotnega plačila, še zlasti pa 
zgodovinski model, dovoljeno, da pri 
izračunavanju zneska pravic do plačila v 
prvem letu uporabe nove sheme delno 
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 
cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

Države članice, kjer neposredna plačila 
znašajo manj kot 90 % povprečja, morajo 
odpraviti tretjino razlike med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo. To 
konvergenco morajo sorazmerno 
financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v Uniji.
Poleg tega mora za vse pravice do plačil, ki 
se v določeni državi članici ali regiji 
aktivirajo leta 2021, veljati enotni znesek 
na enoto, po konvergenci na ta znesek, ki 
se mora v linearnih korakih izvesti v 
prehodnem obdobju. Vendar mora biti v 
izogib negativnim finančnim posledicam 
za kmete državam članicam, ki uporabljajo 
shemo enotnega plačila, še zlasti pa 
zgodovinski model, dovoljeno, da pri 
izračunavanju zneska pravic do plačila v 
prvem letu uporabe nove sheme delno 
upoštevajo zgodovinske dejavnike.

Or. en

Predlog spremembe 202
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
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splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka, je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
države članice, kjer neposredna plačila 
znašajo manj kot 90 % povprečja, morajo 
zmanjšati tretjino razlike med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo. To 
konvergenco morajo sorazmerno 
financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v Uniji.
Poleg tega mora za vse pravice do plačil, ki 
se v določeni državi članici ali regiji 
aktivirajo leta 2019, veljati enotni znesek 
na enoto, po konvergenci na ta znesek, ki 
se mora v linearnih korakih izvesti v 
prehodnem obdobju. Vendar mora biti v 
izogib negativnim finančnim posledicam 
za kmete državam članicam, ki uporabljajo 
shemo enotnega plačila, še zlasti pa 
zgodovinski model, dovoljeno, da pri 
izračunavanju zneska pravic do plačila v 
prvem letu uporabe nove sheme delno 
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 
cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
Države članice, kjer neposredna plačila 
znašajo manj kot 90 % povprečja, morajo 
odpraviti tretjino razlike med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo. Brez 
poseganja v to zmanjševanje razlike bi 
morala raven neposrednih plačil v 
Estoniji, Litvi in Latviji doseči vsaj raven 
v tisti od preostalih držav članic (razen teh 
treh držav), kjer je raven plačil najnižja. 
To konvergenco morajo sorazmerno 
financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v Uniji.
Razlika med ravnmi neposrednih plačil na 
hektar znotraj nobene države članice ne bi 
smela biti večja od razlike na hektar med 
državami članicami. Poleg tega mora za 
vse pravice do plačil, ki se v določeni 
državi članici ali regiji aktivirajo leta 2019, 
veljati enotni znesek na enoto, po 
konvergenci na ta znesek, ki se mora v 
linearnih korakih izvesti v prehodnem 
obdobju. Vendar mora biti v izogib 
negativnim finančnim posledicam za kmete 
državam članicam, ki uporabljajo shemo 
enotnega plačila, še zlasti pa zgodovinski 
model, dovoljeno, da pri izračunavanju 
zneska pravic do plačila v prvem letu 
uporabe nove sheme delno upoštevajo 
zgodovinske dejavnike. V okviru razprav o 
naslednjem večletnem finančnem okviru za 
obdobje, ki se začne leta 2021, se je treba 
osredotočiti tudi na cilj popolne 
konvergence z enakomerno porazdelitvijo 
neposredne podpore po vsej Evropski uniji 
v navedenem obdobju.

Or. de
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Predlog spremembe 203
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka, je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
države članice, kjer neposredna plačila 
znašajo manj kot 90 % povprečja, morajo 
zmanjšati tretjino razlike med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo. To 
konvergenco morajo sorazmerno 
financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v Uniji.
Poleg tega mora za vse pravice do plačil, ki 
se v določeni državi članici ali regiji 
aktivirajo leta 2019, veljati enotni znesek 
na enoto, po konvergenci na ta znesek, ki 
se mora v linearnih korakih izvesti v 
prehodnem obdobju. Vendar mora biti v 
izogib negativnim finančnim posledicam 
za kmete državam članicam, ki uporabljajo 
shemo enotnega plačila, še zlasti pa 
zgodovinski model, dovoljeno, da pri 
izračunavanju zneska pravic do plačila v 
prvem letu uporabe nove sheme delno 
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
Države članice, kjer neposredna plačila 
znašajo manj kot 90 % povprečja, morajo 
odpraviti tretjino razlike med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo. To 
konvergenco morajo sorazmerno 
financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v Uniji.
Poleg tega mora za vse pravice do plačil, ki 
se v določeni državi članici ali regiji 
aktivirajo leta 2019, veljati enotni znesek 
na enoto, po konvergenci na ta znesek, ki 
se mora v linearnih korakih izvesti v 
prehodnem obdobju. Vendar mora biti v 
izogib negativnim finančnim posledicam 
za kmete državam članicam, ki uporabljajo 
shemo enotnega plačila, še zlasti pa 
zgodovinski model, dovoljeno, da pri 
izračunavanju zneska pravic do plačila v 
prvem letu uporabe nove sheme delno 
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 
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cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju. Za ta 
namen bi morali predvideti ukrepe 
finančne podpore za financiranje 
izvajanja novih skupnih kmetijskih politik 
v državah članicah.

Or. ro

Predlog spremembe 204
James Nicholson, Kay Swinburne

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka, je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
države članice, kjer neposredna plačila 
znašajo manj kot 90 % povprečja, morajo 
zmanjšati tretjino razlike med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo. To 
konvergenco morajo sorazmerno 
financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v Uniji.
Poleg tega mora za vse pravice do plačil, ki 
se v določeni državi članici ali regiji 
aktivirajo leta 2019, veljati enotni znesek 
na enoto, po konvergenci na ta znesek, ki 

(21) Zaradi zaporednih vključitev različnih 
sektorjev v shemo enotnega plačila in 
prihodnjega prilagoditvenega obdobja, ki je 
na voljo kmetom, postaja vse teže 
upravičiti obstoj znatnih individualnih 
razlik glede ravni podpore na hektar, ki 
izhajajo iz uporabe zgodovinskih referenc.
Zato je treba z zmanjšanjem povezav na 
zgodovinske reference in ob upoštevanju 
splošnega okvira proračuna Unije 
neposredno dohodkovno podporo med 
države članice razdeliti bolj pravično. Za 
zagotovitev bolj enakomerne porazdelitve 
neposredne podpore in ob upoštevanju še 
vedno obstoječih razlik med ravnmi plač in 
stroški vložka je treba ravni neposredne 
podpore na hektar postopno prilagoditi.
Države članice, kjer neposredna plačila 
znašajo manj kot 90 % povprečja, morajo 
odpraviti tretjino razlike med njihovo 
trenutno ravnjo in povprečno ravnjo. To 
konvergenco morajo sorazmerno 
financirati vse države članice, kjer so 
neposredna plačila nad povprečjem v Uniji.
Poleg tega mora za vse pravice do plačil, ki 
se v določeni državi članici ali regiji 
aktivirajo leta 2019, veljati enotni znesek 
na enoto, po konvergenci na ta znesek, ki 
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se mora v linearnih korakih izvesti v 
prehodnem obdobju. Vendar mora biti v 
izogib negativnim finančnim posledicam 
za kmete državam članicam, ki uporabljajo 
shemo enotnega plačila, še zlasti pa 
zgodovinski model, dovoljeno, da pri 
izračunavanju zneska pravic do plačila v 
prvem letu uporabe nove sheme delno
upoštevajo zgodovinske dejavnike. V 
okviru razprav o naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje, ki se začne 
leta 2021, se je treba osredotočiti tudi na 
cilj popolne konvergence z enakomerno 
porazdelitvijo neposredne podpore po vsej 
Evropski uniji v navedenem obdobju.

se mora v linearnih korakih izvesti v 
prehodnem obdobju. Vendar mora biti v 
izogib negativnim finančnim posledicam 
za kmete državam članicam, ki uporabljajo 
shemo enotnega plačila, še zlasti pa 
zgodovinski model, dovoljeno, da pri 
izračunavanju zneska pravic do plačila v 
prvem letu uporabe nove sheme upoštevajo 
zgodovinske dejavnike. V okviru razprav o 
naslednjem večletnem finančnem okviru za 
obdobje, ki se začne leta 2021, se je treba 
osredotočiti tudi na cilj popolne 
konvergence z enakomerno porazdelitvijo 
neposredne podpore po vsej Evropski uniji 
v navedenem obdobju.

Or. en

Predlog spremembe 205
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21 a) Neposredna plačila se med države 
članice razdelijo tako, da vsaka država 
članica v obliki nacionalne zgornje meje 
prejme znesek, ki je enak zmnožku števila 
hektarjev, ki jih pokrivajo zahtevki za 
neposredna plačila v letu 2013, in 
povprečne stopnje neposrednih plačil v 
celotni Evropski uniji v letu 2013. Države 
članice, kjer povprečna plačila na hektar 
znašajo več kot 110 % povprečnih plačil v 
EU, lahko dodelijo dodatna plačila iz 
nacionalnega proračuna.

Or. en

Predlog spremembe 206
Janusz Wojciechowski
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Ob upoštevanju člena 18 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, ki prepoveduje 
diskriminacijo na podlagi nacionalnosti, 
člena 39(2) Pogodbe, ki predvideva, da 
kmetijska politika upošteva razlike med 
regijami in ne med državami članicami, in 
člena 40(2), ki prepoveduje diskriminacijo 
med kmetijskimi proizvajalci, bi morali za 
zagotovitev, da bo sistem razdelitve 
neposrednih plačil med države članice 
pravičen in nediskriminatoren za kmete, 
nacionalna sredstva izračunati na podlagi 
enotne stopnje na hektar povsod v 
Evropski uniji, ki je enaka povprečnemu 
plačilu na hektar za leto 2013.

Or. pl

Predlog spremembe 207
Wojciech Michał Olejniczak

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Poleg konvergence podpore na 
nacionalni in regionalni ravni je treba 
prilagoditi tudi nacionalna sredstva za 
neposredna plačila, da bi se v državah 
članicah, v katerih raven neposrednih 
plačil na hektar ostaja pod 70 % 
povprečja EU, razlika glede na to 
povprečje zmanjšala za 30 %. V državah 
članicah, v katerih je raven neposrednih 
plačil med 70 % in 80 % povprečja, bi se 
morala razlika zmanjšati za 25 %, v tistih 
državah članicah, v katerih je raven 
neposrednih plačil višja od 80 % 
povprečja, pa bi se morala razlika 
zmanjšati za 20 %. Po uporabi teh 
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mehanizmov ne bi smela nobena država 
članica prejemati manj kot 65 % 
povprečja EU. Prizadevanja za 
konvergenco v državah članicah, v katerih 
je raven podpore višja od povprečja EU, 
ne bi smela povzročiti znižanja pod to 
povprečje. To konvergenco morajo 
sorazmerno financirati vse države članice, 
kjer so neposredna plačila nad 
povprečjem v Uniji.

Or. pl

Predlog spremembe 208
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Poleg konvergence podpore na 
nacionalni in regionalni ravni je treba 
prilagoditi tudi nacionalna sredstva za 
neposredna plačila, da bi se v državah 
članicah, v katerih raven neposrednih 
plačil na hektar ostaja pod 70 % 
povprečja EU, razlika glede na to 
povprečje zmanjšala za 30 %. V državah 
članicah, v katerih je raven neposrednih 
plačil med 70 % in 80 % povprečja, bi se 
morala razlika zmanjšati za 25 %, v tistih 
državah članicah, v katerih je raven 
neposrednih plačil višja od 80 % 
povprečja, pa bi se morala razlika 
zmanjšati za 10 %. Po uporabi teh 
mehanizmov ne bi smela nobena država 
članica prejemati manj kot 65 % 
povprečja EU. Prizadevanja za 
konvergenco v državah članicah, v katerih 
je raven podpore višja od povprečja EU, 
ne bi smela povzročiti znižanja pod to 
povprečje. Konvergenco bi morale 
sorazmerno financirati vse države članice, 
kjer so neposredna plačila nad 
povprečjem v Uniji. Tiste države članice, 
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ki po zgornjih zmanjšanjih razlik ostanejo 
pod povprečjem EU, imajo možnost, da to 
razliko premostijo z dodelitvijo sredstev iz 
nacionalnega proračuna.

Or. ro

Predlog spremembe 209
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Esther de Lange

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21 a) Pravice do plačila v letu 2019 v 
državi članici ali regiji lahko imajo enako 
vrednost na enoto po obdobju 
konvergence, vendar pa bi morale imeti 
države članice, ki so uporabljale shemo 
enotnih plačil, in zlasti tiste, ki so 
uporabljale zgodovinski model, možnost, 
da pri izračunu pravic do plačila deloma 
upoštevajo zgodovinske dejavnike, da bi 
preprečile negativne finančne in 
proizvodne posledice za kmete. V razpravi 
o naslednjem večletnem finančnem okviru 
za obdobje po letu 2021 bi se morali še 
naprej osredotočati na vprašanje 
konvergence ob upoštevanju pregleda 
reformirane SKP leta 2017.

Or. en

Predlog spremembe 210
Hynek Fajmon

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21 a) Neposredna plačila se med države 
članice razdelijo tako, da vsaka država 
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članica v obliki nacionalne zgornje meje 
prejme znesek, ki je enak zmnožku števila 
hektarjev, ki jih pokrivajo zahtevki za 
neposredna plačila v letu 2013, in 
povprečne stopnje neposrednih plačil v 
celotni Evropski uniji v letu 2013. Države 
članice, kjer povprečna plačila na hektar 
znašajo več kot 110 % povprečnih plačil v 
EU, lahko dodelijo dodatna plačila iz 
nacionalnega proračuna.

Or. en

Predlog spremembe 211
Mairead McGuinness, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21 b) Države članice, ki uporabljajo 
shemo enotnega plačila na površino, 
lahko ohranijo ta sistem, pri čemer ga 
prilagodijo novi shemi osnovnega plačila 
in pogojem iz poglavja 2 te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 212
Janusz Wojciechowski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21b) Za države članice, kjer uvedba
enotne ravni prinaša bistveno zmanjšanje 
neposrednih plačil, bi morali uvesti 
prostovoljno možnost, da lahko zagotovijo 
dodatna plačila iz nacionalnih 
proračunov, da bi ublažile vpliv 
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zmanjšanja.

Or. pl

Predlog spremembe 213
Vasilica Viorica Dăncilă

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21b) Glede na to, da se za izračun 
povprečnega plačila na hektar v novih 
državah članicah uporablja izravnalna 
formula na podlagi preteklih let, bi zaradi 
pravičnosti morali v okviru modela, ki se 
uporablja za stare države članice, poleg te 
površine upoštevati tudi površino, ki je 
rezultat pretvorbe števila živali, za katere 
so se izvajala dodatna nacionalna plačila, 
v hektarje.

Or. ro

Predlog spremembe 214
Mairead McGuinness, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Giovanni La Via, Maria do 
Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21 c) Države članice, ki do 31. decembra 
2013 izvajajo shemo enotnega plačila na 
regionalni ali hibridni regionalni osnovi, 
lahko ohranijo obstoječe pravice do 
plačila, pri čemer jih prilagodijo pogojem 
iz poglavja 2 te uredbe.

Or. en
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Predlog spremembe 215
Martin Häusling
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Izkušnje, pridobljene pri uporabi 
sheme enotnega plačila, kažejo, da se 
lahko nekateri njeni najpomembnejši 
elementi ohranijo, vključno z določitvijo 
nacionalnih zgornjih mej, da se zagotovi, 
da skupna raven podpore ne preseže 
trenutnih proračunskih omejitev. Države 
članice bi morale prav tako še naprej 
upravljati nacionalno rezervo, ki jo je 
treba uporabiti, da se omogoči udeležba 
mladih kmetov v shemi ali da se 
upoštevajo posebne potrebe v nekaterih 
regijah. Pravila za prenos in uporabo 
pravic do plačil je treba ohraniti, vendar, 
kjer je le mogoče, poenostaviti.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 216
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Izkušnje, pridobljene pri uporabi 
sheme enotnega plačila, kažejo, da se lahko 
nekateri njeni najpomembnejši elementi 
ohranijo, vključno z določitvijo 
nacionalnih zgornjih mej, da se zagotovi, 
da skupna raven podpore ne preseže 
trenutnih proračunskih omejitev. Države 
članice bi morale prav tako še naprej 
upravljati nacionalno rezervo, ki jo je treba 
uporabiti, da se omogoči udeležba mladih 
kmetov v shemi ali da se upoštevajo 

(22) Izkušnje, pridobljene pri uporabi 
sheme enotnega plačila, kažejo, da bi bilo 
treba nekatere njene najpomembnejše 
elemente ohraniti, vključno z določitvijo 
nacionalnih zgornjih mej, da se zagotovi, 
da skupna raven podpore ne preseže 
trenutnih proračunskih omejitev. Države 
članice bi morale prav tako še naprej 
upravljati nacionalno rezervo, ki jo država 
članica lahko uporabi, da omogoči 
udeležbo mladih kmetov v shemi, ali ki se 
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posebne potrebe v nekaterih regijah.
Pravila za prenos in uporabo pravic do 
plačil je treba ohraniti, vendar, kjer je le 
mogoče, poenostaviti.

lahko uporabi, da se upoštevajo posebne 
potrebe v nekaterih regijah. Pravila za 
prenos in uporabo pravic do plačil je treba 
ohraniti, vendar, kjer je le mogoče, 
poenostaviti.

Or. en

Predlog spremembe 217
Brian Simpson, Åsa Westlund

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Izkušnje, pridobljene pri uporabi 
sheme enotnega plačila, kažejo, da se lahko 
nekateri njeni najpomembnejši elementi 
ohranijo, vključno z določitvijo 
nacionalnih zgornjih mej, da se zagotovi, 
da skupna raven podpore ne preseže 
trenutnih proračunskih omejitev. Države 
članice bi morale prav tako še naprej 
upravljati nacionalno rezervo, ki jo je treba 
uporabiti, da se omogoči udeležba mladih 
kmetov v shemi ali da se upoštevajo 
posebne potrebe v nekaterih regijah.
Pravila za prenos in uporabo pravic do 
plačil je treba ohraniti, vendar, kjer je le 
mogoče, poenostaviti.

(22) Izkušnje, pridobljene pri uporabi 
sheme enotnega plačila, kažejo, da bi bilo 
treba nekatere njene najpomembnejše 
elemente ohraniti, vključno z določitvijo 
nacionalnih zgornjih mej, da se zagotovi, 
da skupna raven podpore ne preseže 
trenutnih proračunskih omejitev. Države 
članice bi morale prav tako še naprej 
upravljati nacionalno rezervo, ki se lahko 
uporabi, da se omogoči udeležba mladih 
kmetov v shemi ali da se upoštevajo 
posebne potrebe v nekaterih regijah.
Pravila za prenos in uporabo pravic do 
plačil je treba ohraniti, vendar, kjer je le 
mogoče, poenostaviti.

Or. en

Obrazložitev

Ukrepi iz drugega stebra v zvezi z mladimi kmeti so učinkovitejša oblika podpore in 
spodbujanja novih udeležencev, zato bi morali biti ukrepi iz prvega stebra stvar prostovoljne 
izbire držav članic, ali jih bodo izvajale.

Predlog spremembe 218
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Izkušnje, pridobljene pri uporabi 
sheme enotnega plačila, kažejo, da se lahko 
nekateri njeni najpomembnejši elementi 
ohranijo, vključno z določitvijo 
nacionalnih zgornjih mej, da se zagotovi, 
da skupna raven podpore ne preseže 
trenutnih proračunskih omejitev. Države 
članice bi morale prav tako še naprej 
upravljati nacionalno rezervo, ki jo je treba 
uporabiti, da se omogoči udeležba mladih 
kmetov v shemi ali da se upoštevajo 
posebne potrebe v nekaterih regijah.
Pravila za prenos in uporabo pravic do 
plačil je treba ohraniti, vendar, kjer je le 
mogoče, poenostaviti.

(22) Izkušnje, pridobljene pri uporabi 
sheme enotnega plačila, kažejo, da bi bilo 
treba nekatere njene najpomembnejše 
elemente ohraniti, vključno z določitvijo 
nacionalnih zgornjih mej, da se zagotovi, 
da skupna raven podpore ne preseže 
trenutnih proračunskih omejitev. Države 
članice bi morale vsaj v prvem letu 
izvajanja nove sheme osnovnega plačila
prav tako še naprej upravljati nacionalno 
rezervo, ki se lahko upravlja na regionalni 
ravni in jo je treba uporabiti, da se 
omogoči udeležba mladih kmetov in novih 
udeležencev na trgu v shemi ali da se 
upoštevajo posebne potrebe v nekaterih 
regijah. Pravila za prenos in uporabo pravic 
do plačil je treba ohraniti, vendar, kjer je le 
mogoče, poenostaviti.

Or. en

Predlog spremembe 219
Martin Häusling
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22 a) Pomladitev generacij in boljše 
sodelovanje med generacijami mora 
postati nujna prednostna naloga v okviru 
razdelitve neposrednih plačil kmetom in 
novim udeležencem na trgu ter podpornih 
ukrepov za razvoj podeželja; glede na to, 
da je samo 6 % evropskih kmetov mlajših 
od 35 let in jih je 80 % starejših od 55 let, 
kar pomeni, da se bo skoraj 4,5 milijona 
kmetov upokojilo v naslednjih 10 letih, bi 
morali s programi za razvoj podeželja in 
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shemami neposrednih plačil posebej 
spodbujati prenos in izmenjavo najboljših 
trajnostnih praks in znanja na kmetijah in 
med podeželskimi skupnostmi.

Or. en

Predlog spremembe 220
Martin Häusling
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22 b) Izkušnje, pridobljene pri uporabi 
sheme enotnega plačila, kažejo, da bi bilo 
treba nekatere njene najpomembnejše 
elemente ohraniti, vključno z določitvijo 
nacionalnih zgornjih mej, da se zagotovi, 
da skupna raven podpore ne preseže 
trenutnih proračunskih omejitev. Države 
članice bi morale prav tako še naprej 
upravljati nacionalno rezervo, ki jo je 
treba uporabiti, da se omogoči udeležba 
mladih novih kmetov in novih 
udeležencev na trgu v shemi ali da se 
upoštevajo posebne potrebe v nekaterih 
regijah. Pravila za prenos in uporabo 
pravic do plačil je treba ohraniti, vendar, 
kjer je le mogoče, poenostaviti.

Or. en

Predlog spremembe 221
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Da bi zagotovili varstvo pravic 
upravičencev in pojasnili posebne primere, 
ki lahko nastanejo pri uporabi sheme 
osnovnega plačila, je treba Komisijo v 
skladu s členom 290 Pogodbe pooblastiti 
za sprejemanje aktov o pravilih o 
upravičenosti in dostopu do sheme 
osnovnega plačila kmetov v primeru 
dedovanja in pričakovanega dedovanja, 
dedovanja v okviru zakupa, spremembe 
pravnega statusa ali poimenovanja ter v 
primeru združitve ali razdružitve 
kmetijskega gospodarstva; pravilih o 
izračunu vrednosti in števila ali povečanja 
zneskov pravic do plačila v zvezi z 
dodelitvijo pravic do plačil, vključno s 
pravili o možnosti začasne vrednosti in 
števila ali povečanja pravic do plačila na 
podlagi zahtevka kmeta, o pogojih za 
določitev začasne in dokončne vrednosti in 
števila pravic do plačila ter o primerih, v 
katerih bi lahko pogodba o prodaji ali 
zakupu vplivala na dodelitev pravic;
pravilih o določitvi in izračunu vrednosti in 
števila pravic do plačila, prejetih iz 
nacionalne rezerve; pravilih o spremembi 
zneska pravic do plačila na enoto v primeru 
delov pravic do plačila in merilih za 
dodelitev pravic do plačila na podlagi 
uporabe nacionalne rezerve ter kmetom, ki
leta 2011 niso zaprosili za podporo.

(23) Da bi zagotovili varstvo pravic 
upravičencev in pojasnili posebne primere, 
ki lahko nastanejo pri uporabi sheme 
osnovnega plačila, je treba Komisijo v 
skladu s členom 290 Pogodbe pooblastiti 
za sprejemanje aktov o pravilih o 
upravičenosti in dostopu do sheme 
osnovnega plačila kmetov v primeru 
dedovanja in pričakovanega dedovanja, 
dedovanja v okviru zakupa, spremembe 
pravnega statusa ali poimenovanja ter v 
primeru združitve ali razdružitve 
kmetijskega gospodarstva; pravilih o 
izračunu vrednosti in števila ali povečanja 
zneskov pravic do plačila v zvezi z 
dodelitvijo pravic do plačil, vključno s 
pravili o možnosti začasne vrednosti in 
števila ali povečanja pravic do plačila na 
podlagi zahtevka kmeta, o pogojih za 
določitev začasne in dokončne vrednosti in 
števila pravic do plačila ter o primerih, v 
katerih bi lahko pogodba o prodaji ali 
zakupu vplivala na dodelitev pravic;
pravilih o določitvi in izračunu vrednosti in 
števila pravic do plačila, prejetih iz 
nacionalne rezerve; pravilih o spremembi 
zneska pravic do plačila na enoto v primeru 
delov pravic do plačila in merilih za 
dodelitev pravic do plačila na podlagi 
uporabe nacionalne rezerve ter kmetom, ki
v letih 2009, 2010 ali 2011 niso zaprosili 
za podporo.

Or. en

Predlog spremembe 222
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Da bi zagotovili varstvo pravic 
upravičencev in pojasnili posebne primere, 
ki lahko nastanejo pri uporabi sheme 
osnovnega plačila, je treba Komisijo v 
skladu s členom 290 Pogodbe pooblastiti 
za sprejemanje aktov o pravilih o 
upravičenosti in dostopu do sheme 
osnovnega plačila kmetov v primeru 
dedovanja in pričakovanega dedovanja, 
dedovanja v okviru zakupa, spremembe 
pravnega statusa ali poimenovanja ter v 
primeru združitve ali razdružitve 
kmetijskega gospodarstva; pravilih o 
izračunu vrednosti in števila ali povečanja 
zneskov pravic do plačila v zvezi z 
dodelitvijo pravic do plačil, vključno s 
pravili o možnosti začasne vrednosti in 
števila ali povečanja pravic do plačila na 
podlagi zahtevka kmeta, o pogojih za 
določitev začasne in dokončne vrednosti in 
števila pravic do plačila ter o primerih, v 
katerih bi lahko pogodba o prodaji ali 
zakupu vplivala na dodelitev pravic;
pravilih o določitvi in izračunu vrednosti in 
števila pravic do plačila, prejetih iz 
nacionalne rezerve; pravilih o spremembi 
zneska pravic do plačila na enoto v primeru 
delov pravic do plačila in merilih za 
dodelitev pravic do plačila na podlagi 
uporabe nacionalne rezerve ter kmetom, ki
leta 2011 niso zaprosili za podporo.

(23) Da bi zagotovili varstvo pravic 
upravičencev in pojasnili posebne primere, 
ki lahko nastanejo pri uporabi sheme 
osnovnega plačila, je treba Komisijo v 
skladu s členom 290 Pogodbe pooblastiti 
za sprejemanje aktov o pravilih o 
upravičenosti in dostopu do sheme 
osnovnega plačila kmetov v primeru 
dedovanja in pričakovanega dedovanja, 
dedovanja v okviru zakupa, spremembe 
pravnega statusa ali poimenovanja ter v 
primeru združitve ali razdružitve 
kmetijskega gospodarstva; pravilih o 
izračunu vrednosti in števila ali povečanja 
zneskov pravic do plačila v zvezi z 
dodelitvijo pravic do plačil, vključno s 
pravili o možnosti začasne vrednosti in 
števila ali povečanja pravic do plačila na 
podlagi zahtevka kmeta, o pogojih za 
določitev začasne in dokončne vrednosti in 
števila pravic do plačila ter o primerih, v
katerih bi lahko pogodba o prodaji ali 
zakupu vplivala na dodelitev pravic;
pravilih o določitvi in izračunu vrednosti in 
števila pravic do plačila, prejetih iz 
nacionalne rezerve; pravilih o spremembi 
zneska pravic do plačila na enoto v primeru 
delov pravic do plačila in merilih za 
dodelitev pravic do plačila na podlagi 
uporabe nacionalne rezerve ter kmetom, ki
v letih od 2009 do 2011 niso zaprosili za 
podporo.

Or. en

Predlog spremembe 223
James Nicholson, Julie Girling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23



AM\905018SL.doc 107/160 PE491.238v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Da bi zagotovili varstvo pravic 
upravičencev in pojasnili posebne primere, 
ki lahko nastanejo pri uporabi sheme 
osnovnega plačila, je treba Komisijo v 
skladu s členom 290 Pogodbe pooblastiti 
za sprejemanje aktov o pravilih o 
upravičenosti in dostopu do sheme 
osnovnega plačila kmetov v primeru 
dedovanja in pričakovanega dedovanja, 
dedovanja v okviru zakupa, spremembe 
pravnega statusa ali poimenovanja ter v 
primeru združitve ali razdružitve 
kmetijskega gospodarstva; pravilih o 
izračunu vrednosti in števila ali povečanja 
zneskov pravic do plačila v zvezi z 
dodelitvijo pravic do plačil, vključno s 
pravili o možnosti začasne vrednosti in 
števila ali povečanja pravic do plačila na 
podlagi zahtevka kmeta, o pogojih za 
določitev začasne in dokončne vrednosti in 
števila pravic do plačila ter o primerih, v 
katerih bi lahko pogodba o prodaji ali 
zakupu vplivala na dodelitev pravic;
pravilih o določitvi in izračunu vrednosti in 
števila pravic do plačila, prejetih iz 
nacionalne rezerve; pravilih o spremembi 
zneska pravic do plačila na enoto v primeru 
delov pravic do plačila in merilih za 
dodelitev pravic do plačila na podlagi 
uporabe nacionalne rezerve ter kmetom, ki 
leta 2011 niso zaprosili za podporo.

(23) Da bi zagotovili varstvo pravic 
upravičencev in pojasnili posebne primere, 
ki lahko nastanejo pri uporabi sheme 
osnovnega plačila, je treba Komisijo v 
skladu s členom 290 Pogodbe pooblastiti 
za sprejemanje aktov o pravilih o 
upravičenosti in dostopu do sheme 
osnovnega plačila kmetov v primeru 
dedovanja in pričakovanega dedovanja, 
dedovanja v okviru zakupa, spremembe 
pravnega statusa ali poimenovanja ter v 
primeru združitve ali razdružitve 
kmetijskega gospodarstva; pravilih o 
izračunu vrednosti in števila ali povečanja 
zneskov pravic do plačila v zvezi z 
dodelitvijo pravic do plačil, vključno s 
pravili o možnosti začasne vrednosti in 
števila ali povečanja pravic do plačila na 
podlagi zahtevka kmeta, o pogojih za 
določitev začasne in dokončne vrednosti in 
števila pravic do plačila ter o primerih, v 
katerih bi lahko pogodba o prodaji ali 
zakupu vplivala na dodelitev pravic;
pravilih o določitvi in izračunu vrednosti in 
števila pravic do plačila, prejetih iz 
nacionalne rezerve; pravilih o spremembi 
zneska pravic do plačila na enoto v primeru 
delov pravic do plačila in merilih za 
dodelitev pravic do plačila na podlagi 
uporabe nacionalne rezerve ter kmetom, ki 
leta 2010 ali 2011 niso zaprosili za 
podporo.
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
spodbujanje okoljske uspešnosti z obvezno 
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo kmetijskim 
praksam, ki ugodno vplivajo na podnebje 
in okolje, po vsej Uniji. Za ta namen 
morajo države članice poleg osnovnega 
plačila uporabiti del svojih nacionalnih 
zgornjih mej za neposredna plačila za 
odobritev letnega plačila za obvezne 
prakse, ki jih morajo izvajati kmetje in so 
prednostno namenjene izpolnjevanju 
ciljev na področju podnebja in okolja. Te 
prakse je treba izvajati v obliki preprostih, 
splošnih, nepogodbenih in letnih ukrepov,
ki presegajo navzkrižno skladnost in so 
povezane s kmetijstvom, kakršni so 
diverzifikacija posevkov, ohranjanje 
trajnih pašnikov in območja z ekološko 
usmeritvijo. Obvezna narava teh praks 
mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali 
delno nahajajo na območjih 
„Natura 2000“, ki jih zajemata Direktiva 
Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o 
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto 
živečih živalskih in rastlinskih vrst ter 
Direktiva 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 
2009 o ohranjanju prosto živečih ptic, 
dokler so te prakse združljive s cilji 
navedenih direktiv. Za kmete, ki izpolnijo 
pogoje iz Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z 
dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in 
označevanju ekoloških proizvodov in 
razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91, je 
treba zaradi priznanih ugodnih vplivov 
sistemov ekološkega kmetovanja na okolje 
uporabiti „zeleno“ komponento, ne da bi 
izpolnjevali kakršne koli dodatne 
obveznosti. Za neupoštevanje „zelene“ 
komponente je treba uporabiti kazni na 
podlagi člena 65 Uredbe (EU) št. […] 
[HZU].
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Predlogi o „zeleni“ komponenti v obstoječi obliki lahko škodujejo okolju, namesto da bi 
prispevali k ohranjanju okolja.
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
spodbujanje okoljske uspešnosti z obvezno 
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi 
kmetijskim praksam, ki ugodno vplivajo 
na podnebje in okolje, po vsej Uniji. Za ta 
namen morajo države članice poleg 
osnovnega plačila uporabiti del svojih 
nacionalnih zgornjih mej za neposredna 
plačila za odobritev letnega plačila za 
obvezne prakse, ki jih morajo izvajati 
kmetje in so prednostno namenjene 
izpolnjevanju ciljev na področju podnebja 
in okolja. Te prakse je treba izvajati v 
obliki preprostih, splošnih, nepogodbenih 
in letnih ukrepov, ki presegajo navzkrižno 
skladnost in so povezane s kmetijstvom, 
kakršni so diverzifikacija posevkov, 
ohranjanje trajnih pašnikov in območja z 
ekološko usmeritvijo. Obvezna narava teh 
praks mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali 
delno nahajajo na območjih 
„Natura 2000“, ki jih zajemata Direktiva 
Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o 
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto 
živečih živalskih in rastlinskih vrst ter 
Direktiva 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 
2009 o ohranjanju prosto živečih ptic, 
dokler so te prakse združljive s cilji 

črtano
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navedenih direktiv. Za kmete, ki izpolnijo 
pogoje iz Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z 
dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in 
označevanju ekoloških proizvodov in 
razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91, je 
treba zaradi priznanih ugodnih vplivov 
sistemov ekološkega kmetovanja na okolje 
uporabiti „zeleno“ komponento, ne da bi 
izpolnjevali kakršne koli dodatne 
obveznosti. Za neupoštevanje „zelene“ 
komponente je treba uporabiti kazni na 
podlagi člena 65 Uredbe (EU) št. […] 
[HZU].

Or. en
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
spodbujanje okoljske uspešnosti z obvezno 
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi 
kmetijskim praksam, ki ugodno vplivajo 
na podnebje in okolje, po vsej Uniji. Za ta 
namen morajo države članice poleg 
osnovnega plačila uporabiti del svojih 
nacionalnih zgornjih mej za neposredna 
plačila za odobritev letnega plačila za 
obvezne prakse, ki jih morajo izvajati 
kmetje in so prednostno namenjene 
izpolnjevanju ciljev na področju podnebja 
in okolja. Te prakse je treba izvajati v 
obliki preprostih, splošnih, nepogodbenih 
in letnih ukrepov, ki presegajo navzkrižno 
skladnost in so povezane s kmetijstvom, 
kakršni so diverzifikacija posevkov, 
ohranjanje trajnih pašnikov in območja z 
ekološko usmeritvijo. Obvezna narava teh 
praks mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali 

črtano
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delno nahajajo na območjih 
„Natura 2000“, ki jih zajemata Direktiva 
Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o 
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto 
živečih živalskih in rastlinskih vrst ter 
Direktiva 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 
2009 o ohranjanju prosto živečih ptic, 
dokler so te prakse združljive s cilji 
navedenih direktiv. Za kmete, ki izpolnijo 
pogoje iz Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z 
dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in 
označevanju ekoloških proizvodov in 
razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91, je 
treba zaradi priznanih ugodnih vplivov 
sistemov ekološkega kmetovanja na okolje 
uporabiti „zeleno“ komponento, ne da bi 
izpolnjevali kakršne koli dodatne 
obveznosti. Za neupoštevanje „zelene“ 
komponente je treba uporabiti kazni na 
podlagi člena 65 Uredbe (EU) št. […] 
[HZU].
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
spodbujanje okoljske uspešnosti z obvezno 
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi
kmetijskim praksam, ki ugodno vplivajo 
na podnebje in okolje, po vsej Uniji. Za ta 
namen morajo države članice poleg 
osnovnega plačila uporabiti del svojih 
nacionalnih zgornjih mej za neposredna 
plačila za odobritev letnega plačila za
obvezne prakse, ki jih morajo izvajati
kmetje in so prednostno namenjene 
izpolnjevanju ciljev na področju podnebja 

(26) Medtem ko je glavni cilj nove SKP
nadaljevati prejšnje tržno usmerjene 
reforme, je vse pomembnejši element nove 
SKP izboljšanje okoljske uspešnosti in 
priznavanje vloge javnih dobrin v 
kmetijstvu. Izboljšanje okoljske uspešnosti 
je mogoče doseči z izpogajano in 
prostovoljno „zeleno“ komponento 
neposrednih plačil, ki se lahko v določenih 
primerih uporabi za podporo kmetijskim 
praksam, ki ugodno vplivajo na podnebje.
Za ta namen lahko države članice poleg 
osnovnega plačila uporabijo del svojih 
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in okolja. Te prakse je treba izvajati v 
obliki preprostih, splošnih, nepogodbenih 
in letnih ukrepov, ki presegajo navzkrižno 
skladnost in so povezane s kmetijstvom, 
kakršni so diverzifikacija posevkov,
ohranjanje trajnih pašnikov in območja z 
ekološko usmeritvijo. Obvezna narava teh 
praks mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali delno 
nahajajo na območjih „Natura 2000“, ki jih 
zajemata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst ter Direktiva 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic, dokler so te prakse združljive 
s cilji navedenih direktiv. Za kmete, ki 
izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91, je treba zaradi 
priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje uporabiti
„zeleno“ komponento, ne da bi izpolnjevali 
kakršne koli dodatne obveznosti. Za 
neupoštevanje „zelene“ komponente je 
treba uporabiti kazni na podlagi člena 65
Uredbe (EU) št. […] [HZU].

nacionalnih zgornjih mej za neposredna 
plačila za odobritev letnega plačila za
nabor možnih praks, ki jih lahko izvajajo
kmetje in so namenjene izpolnjevanju 
ciljev na področju podnebja in okolja. Te 
prakse bi lahko izvajali v obliki preprostih, 
splošnih, nepogodbenih in letnih ukrepov,
ki presegajo navzkrižno skladnost in so 
povezani s kmetijstvom. Ti ukrepi lahko 
vključujejo „zelene“ ukrepe, kot so izbor
posevkov, primernih za hrano 
prostoživečih živali, ptic in žuželk, 
načrtovani koridorji biotske 
raznovrstnosti, ukrepi za omilitev posledic 
podnebnih sprememb in splošno okoljsko 
upravljanje ter raziskave in inovacije. 
Narava teh praks mora veljati tudi za 
kmete, katerih kmetijska gospodarstva se v 
celoti ali delno nahajajo na območjih
„Natura 2000“, ki jih zajemata Direktiva 
Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o 
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto 
živečih živalskih in rastlinskih vrst ter 
Direktiva 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 
2009 o ohranjanju prosto živečih ptic, 
dokler so te prakse združljive s cilji 
navedenih direktiv. Za kmete, ki izpolnijo 
pogoje iz Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z 
dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in 
označevanju ekoloških proizvodov in 
razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91, je 
treba zaradi priznanih ugodnih vplivov 
sistemov ekološkega kmetovanja na okolje 
uporabiti „zeleno“ komponento, ne da bi 
izpolnjevali kakršne koli dodatne 
obveznosti. Enako prednost je treba
zagotoviti za kmete, ki sodelujejo v 
kmetijsko-okoljskih upravljavskih shemah 
na nacionalni ravni v okviru Uredbe (ES) 
št. 1698/2005.
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
spodbujanje okoljske uspešnosti z obvezno 
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi 
kmetijskim praksam, ki ugodno vplivajo 
na podnebje in okolje, po vsej Uniji. Za ta 
namen morajo države članice poleg 
osnovnega plačila uporabiti del svojih 
nacionalnih zgornjih mej za neposredna 
plačila za odobritev letnega plačila za 
obvezne prakse, ki jih morajo izvajati 
kmetje in so prednostno namenjene 
izpolnjevanju ciljev na področju podnebja 
in okolja. Te prakse je treba izvajati v 
obliki preprostih, splošnih, nepogodbenih 
in letnih ukrepov, ki presegajo navzkrižno 
skladnost in so povezane s kmetijstvom, 
kakršni so diverzifikacija posevkov, 
ohranjanje trajnih pašnikov in območja z 
ekološko usmeritvijo. Obvezna narava teh 
praks mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali delno 
nahajajo na območjih „Natura 2000“, ki jih 
zajemata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst ter Direktiva 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic, dokler so te prakse združljive 
s cilji navedenih direktiv. Za kmete, ki 
izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91, je treba zaradi 
priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje uporabiti
„zeleno“ komponento, ne da bi izpolnjevali 
kakršne koli dodatne obveznosti. Za 
neupoštevanje „zelene“ komponente je 

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
izboljšanje okoljske uspešnosti. Za ta 
namen morajo države članice poleg 
osnovnega plačila uporabiti 30 % svojih
nacionalnih zgornjih mej za neposredna 
plačila za odobritev letnega plačila za tri
obvezne prakse, ki jih morajo izvajati 
kmetje in so prednostno namenjene 
izpolnjevanju ciljev na področju podnebja 
in okolja. Te prakse je treba izvajati v 
obliki preprostih, enakovrednih, 
prilagojenih letnih ukrepov, ki presegajo 
navzkrižno skladnost in so povezani z 
nacionalnimi in/ali regionalnimi 
kmetijskimi pogoji, kakršni so 
diverzifikacija posevkov, ohranjanje 
trajnega travinja, območja z ekološko 
usmeritvijo, načrt ravnanja s hranili, 
načrt za energetsko učinkovitost na 
kmetiji in zaščita zemlje pozimi. Te prakse 
bi morale veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali delno 
nahajajo na območjih „Natura 2000“, ki jih 
zajemata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst ter Direktiva 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic, dokler so te prakse združljive 
s cilji navedenih direktiv. Za kmete, ki 
izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91, je treba zaradi 
priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje uporabiti
„zeleno“ komponento, ne da bi izpolnjevali 
kakršne koli dodatne obveznosti. Enako 
velja za kmete, ki izpolnjujejo zahteve 
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treba uporabiti kazni na podlagi člena 65 
Uredbe (EU) št. […] [HZU].

neodvisno odobrenih nacionalnih ali 
regionalnih certificiranih shem, ki 
ugodno vplivajo na okolje in podnebje. Za
neupoštevanje „zelene“ komponente je 
treba kot najstrožjo upravno sankcijo
uporabiti popolno izključitev zadevnega 
kmeta iz pomoči, ki se lahko dodeli v 
okviru te komponente na podlagi člena 65 
Uredbe (EU) št. […] [HZU].

Or. en

Predlog spremembe 229
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
spodbujanje okoljske uspešnosti z obvezno 
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi 
kmetijskim praksam, ki ugodno vplivajo 
na podnebje in okolje, po vsej Uniji. Za ta 
namen morajo države članice poleg 
osnovnega plačila uporabiti del svojih 
nacionalnih zgornjih mej za neposredna 
plačila za odobritev letnega plačila za
obvezne prakse, ki jih morajo izvajati
kmetje in so prednostno namenjene 
izpolnjevanju ciljev na področju podnebja 
in okolja. Te prakse je treba izvajati v 
obliki preprostih, splošnih, nepogodbenih 
in letnih ukrepov, ki presegajo navzkrižno 
skladnost in so povezane s kmetijstvom, 
kakršni so diverzifikacija posevkov, 
ohranjanje trajnih pašnikov in območja z 
ekološko usmeritvijo. Obvezna narava teh 
praks mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali delno 
nahajajo na območjih „Natura 2000“, ki jih 
zajemata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
izboljšanje okoljske uspešnosti z „zeleno“ 
komponento neposrednih plačil za uporabo 
kmetijskih praks, ki ugodno vplivajo na 
podnebje in okolje, po vsej Uniji. Za ta 
namen morajo države članice poleg 
osnovnega plačila uporabiti del svojih 
nacionalnih zgornjih mej za neposredna 
plačila za odobritev letnega plačila za
podnebne in okoljske prakse, ki naj bi jih
izvajali kmetje. Te prakse je treba izvajati 
v obliki preprostih, splošnih, nepogodbenih 
in letnih ukrepov, ki presegajo navzkrižno 
skladnost in so povezani z nacionalnimi 
in/ali regionalnimi kmetijskimi pogoji, 
kakršni so diverzifikacija posevkov, 
ohranjanje trajnega travinja in pašnikov 
ter trajnih nasadov, območja z ekološko 
usmeritvijo, načrt ravnanja s hranili na 
kmetiji, zaščita zemlje pozimi, minimalne 
zahteve glede obdelave ali neobdelave 
zemlje in neposredno vrtanje, akcijski 
načrti za biotsko raznovrstnost in 
upravljanje z vodo. Te prakse bi morale
veljati tudi za kmete, katerih kmetijska 
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habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst ter Direktiva 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic, dokler so te prakse združljive 
s cilji navedenih direktiv. Za kmete, ki 
izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91, je treba zaradi 
priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje uporabiti
„zeleno“ komponento, ne da bi izpolnjevali 
kakršne koli dodatne obveznosti. Za 
neupoštevanje „zelene“ komponente je 
treba uporabiti kazni na podlagi člena 65 
Uredbe (EU) št. […] [HZU].

gospodarstva se v celoti ali delno nahajajo 
na območjih „Natura 2000“, ki jih zajemata 
Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 
1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst 
ter Direktiva 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 
2009 o ohranjanju prosto živečih ptic, 
dokler so te prakse združljive s cilji 
navedenih direktiv. Za kmete, ki izpolnijo 
pogoje iz Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z 
dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in 
označevanju ekoloških proizvodov in 
razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91,
kmete v kmetijsko-okoljskih shemah, 
kmete, katerih kmetijska gospodarstva so 
certificirana v okviru nacionalne sheme 
okoljskega certificiranja, in kmete, 
katerih upravičena kmetijska površina je v 
več kot 70 % pokrita s travinjem, je treba 
zaradi priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje uporabiti
„zeleno“ komponento, ne da bi izpolnjevali 
kakršne koli dodatne obveznosti. Zaradi 
neupoštevanja „zelene“ komponente se ne 
sme uvesti zmanjšanje osnovnega plačila.

Or. en

Predlog spremembe 230
James Nicholson, Vicky Ford

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
spodbujanje okoljske uspešnosti z obvezno 
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi kmetijskim 
praksam, ki ugodno vplivajo na podnebje 
in okolje, po vsej Uniji. Za ta namen
morajo države članice poleg osnovnega 
plačila uporabiti del svojih nacionalnih 
zgornjih mej za neposredna plačila za 

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
izboljšanje okoljske uspešnosti z „zeleno“ 
komponento neposrednih plačil, ki bodo 
nudila podporo uporabi kmetijskih praks, ki 
ugodno vplivajo na podnebje in okolje, po 
vsej Uniji. Za ta namen bi lahko države 
članice poleg osnovnega plačila uporabile
del svojih nacionalnih zgornjih mej za 
neposredna plačila za odobritev letnega 
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odobritev letnega plačila za obvezne
prakse, ki jih morajo izvajati kmetje in so 
prednostno namenjene izpolnjevanju ciljev 
na področju podnebja in okolja. Te prakse 
je treba izvajati v obliki preprostih, 
splošnih, nepogodbenih in letnih ukrepov, 
ki presegajo navzkrižno skladnost in so 
povezane s kmetijstvom, kakršni so 
diverzifikacija posevkov, ohranjanje 
trajnih pašnikov in območja z ekološko 
usmeritvijo. Obvezna narava teh praks 
mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali delno 
nahajajo na območjih „Natura 2000“, ki jih 
zajemata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst ter Direktiva 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic, dokler so te prakse združljive 
s cilji navedenih direktiv. Za kmete, ki 
izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91, je treba zaradi 
priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje uporabiti
„zeleno“ komponento, ne da bi izpolnjevali 
kakršne koli dodatne obveznosti. Za
neupoštevanje „zelene“ komponente je 
treba uporabiti kazni na podlagi člena 65 
Uredbe (EU) št. […] [HZU].

plačila za prakse, ki jih morajo izvajati 
kmetje in so prednostno namenjene 
izpolnjevanju ciljev na področju podnebja 
in okolja. Te prakse je treba izvajati v 
obliki preprostih, splošnih, nepogodbenih 
in letnih ukrepov, ki presegajo navzkrižno 
skladnost in so povezani s kmetijstvom, 
kakršni so diverzifikacija posevkov, 
ohranjanje trajnega travinja in območja z 
ekološko usmeritvijo. Narava teh praks 
mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali delno 
nahajajo na območjih „Natura 2000“, ki jih 
zajemata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst ter Direktiva 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic, dokler so te prakse združljive 
s cilji navedenih direktiv. Za kmete, ki 
izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91, je treba zaradi 
priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje uporabiti
„zeleno“ komponento, ne da bi izpolnjevali 
kakršne koli dodatne obveznosti. To bi 
moralo veljati tudi za kmete, ki sodelujejo 
v kmetijsko-okoljskih programih v okviru 
razvoja podeželja ali v nacionalnem 
sistemu certifikacije s priznanim 
okoljskim poudarkom. Kmetje bi morali 
prav tako imeti možnost, da sodelujejo z 
drugimi okoliškimi kmetijami in 
kolektivno izpolnjujejo te „zelene“
obveznosti, omogočijo diverzifikacijo 
posevkov v okviru usklajevanja med 
različnimi kmetijami ter zagotovijo, da 
produktivne kmetijske površine niso 
izvzete iz proizvodnje samo zaradi 
doseganja umetno zastavljenih ciljev.

Or. en
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Predlog spremembe 231
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
spodbujanje okoljske uspešnosti z obvezno
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi kmetijskim 
praksam, ki ugodno vplivajo na podnebje 
in okolje, po vsej Uniji. Za ta namen 
morajo države članice poleg osnovnega 
plačila uporabiti del svojih nacionalnih 
zgornjih mej za neposredna plačila za 
odobritev letnega plačila za obvezne 
prakse, ki jih morajo izvajati kmetje in so 
prednostno namenjene izpolnjevanju ciljev 
na področju podnebja in okolja. Te prakse 
je treba izvajati v obliki preprostih, 
splošnih, nepogodbenih in letnih ukrepov, 
ki presegajo navzkrižno skladnost in so 
povezane s kmetijstvom, kakršni so 
diverzifikacija posevkov, ohranjanje 
trajnih pašnikov in območja z ekološko 
usmeritvijo. Obvezna narava teh praks 
mora veljati tudi za kmete, katerih
kmetijska gospodarstva se v celoti ali 
delno nahajajo na območjih
„Natura 2000“, ki jih zajemata Direktiva 
Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto
živečih živalskih in rastlinskih vrst ter
Direktiva 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 
2009 o ohranjanju prosto živečih ptic, 
dokler so te prakse združljive s cilji 
navedenih direktiv. Za kmete, ki izpolnijo 
pogoje iz Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z 
dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in 
označevanju ekoloških proizvodov in 
razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91, je 
treba zaradi priznanih ugodnih vplivov 
sistemov ekološkega kmetovanja na okolje 
uporabiti „zeleno“ komponento, ne da bi 
izpolnjevali kakršne koli dodatne 

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
izboljšanje okoljske uspešnosti z obvezno
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi kmetijskih 
praks, ki ugodno vplivajo na podnebje in 
okolje, po vsej Uniji. Za ta namen morajo 
države članice poleg osnovnega plačila 
uporabiti del svojih nacionalnih zgornjih 
mej za neposredna plačila za odobritev 
letnega plačila za obvezne prakse, ki jih 
morajo izvajati kmetje in so prednostno 
namenjene izpolnjevanju ciljev na 
področju podnebja in okolja. Te prakse je 
treba izvajati v obliki preprostih, splošnih, 
nepogodbenih in letnih ukrepov, ki 
presegajo navzkrižno skladnost in so 
povezani s kmetijstvom, kakršni so 
diverzifikacija posevkov, ohranjanje 
trajnega travinja in območja z ekološko 
usmeritvijo. Kmetijska gospodarstva na 
območjih „Natura 2000“, ki jih zajemata 
Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 
1992 (direktiva o habitatih) ter Direktiva 
2009/147/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 30. novembra 2009 (direktiva
o pticah), ter kmetijska gospodarstva, ki 
prejemajo kmetijsko-okoljsko in podnebno 
pomoč iz člena 29 Uredbe EU št. (…) 
(URP), se ob upoštevanju okoljskih 
zahtev, ki veljajo za njihove proizvodne 
procese, obravnavajo, kot da izpolnjujejo 
zahteve za to „zeleno“ komponento. Za 
kmete, ki izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta
(ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91, je treba zaradi 
priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje uporabiti
„zeleno“ komponento, ne da bi izpolnjevali 
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obveznosti. Za neupoštevanje „zelene“ 
komponente je treba uporabiti kazni na 
podlagi člena 65 Uredbe (EU) št. […] 
[HZU].

kakršne koli dodatne obveznosti. Podobno 
bi bilo treba za komponente določenih vrst 
proizvodnje, kot so trajni nasadi, ki so 
upravičeni do osnovnega plačila, trajno 
travinje, stročnice in riž, zaradi njihovih 
ugodnih vplivov na okolje uporabiti 
„zeleno“ komponento, ne da bi 
izpolnjevale kakršne koli dodatne 
obveznosti. Oljke, vinska trta in sadno 
drevje zaznamujejo ekosistem velikih regij 
in prispevajo k zaščiti zemlje pred erozijo, 
k zajemanju CO2 in k zmanjševanju 
emisij toplogrednih plinov. Za
neupoštevanje „zelene“ komponente je 
treba uporabiti kazni na podlagi člena 65 
Uredbe (EU) št. […] [HZU], ki v nobenem 
primeru ne bi smele presegati zneska 
samega „zelenega“ plačila.

Or. es

Obrazložitev

„Zeleno“ plačilo bi morali samodejno prejemati vsi segmenti, ki si zaslužijo, da so samodejno 
upravičeni do tega plačila zaradi dodatnih stroškov, izgube prihodkov in posebnih okoljskih 
pogojev za gojenje. Upoštevati bi bilo treba neposredne vplive nekaterih pridelkov na okolje 
zaradi njihovih fitoloških lastnosti ali prispevka k ohranjanju nekaterih habitatov, kazni pa bi 
morali omejiti na izključitev s seznama upravičencev do zelenega plačila.

Predlog spremembe 232
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
spodbujanje okoljske uspešnosti z obvezno 
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi 
kmetijskim praksam, ki ugodno vplivajo 
na podnebje in okolje, po vsej Uniji. Za ta 
namen morajo države članice poleg 
osnovnega plačila uporabiti del svojih 
nacionalnih zgornjih mej za neposredna 

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
izboljšanje okoljske uspešnosti. Za ta 
namen morajo države članice uporabiti del 
svojih nacionalnih zgornjih mej za 
neposredna plačila za odobritev letnega 
plačila za obvezne prakse, ki jih morajo 
izvajati kmetje in so prednostno namenjene 
izpolnjevanju ciljev na področju podnebja 
in okolja. Te prakse je treba izvajati v 
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plačila za odobritev letnega plačila za 
obvezne prakse, ki jih morajo izvajati 
kmetje in so prednostno namenjene 
izpolnjevanju ciljev na področju podnebja 
in okolja. Te prakse je treba izvajati v 
obliki preprostih, splošnih, nepogodbenih 
in letnih ukrepov, ki presegajo navzkrižno 
skladnost in so povezane s kmetijstvom, 
kakršni so diverzifikacija posevkov,
ohranjanje trajnih pašnikov in območja z 
ekološko usmeritvijo. Obvezna narava teh 
praks mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali delno 
nahajajo na območjih „Natura 2000“, ki jih 
zajemata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst ter Direktiva 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic, dokler so te prakse združljive 
s cilji navedenih direktiv. Za kmete, ki 
izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91, je treba zaradi 
priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje uporabiti
„zeleno“ komponento, ne da bi izpolnjevali 
kakršne koli dodatne obveznosti. Za
neupoštevanje „zelene“ komponente je 
treba uporabiti kazni na podlagi člena 65 
Uredbe (EU) št. […] [HZU].

obliki preprostih, splošnih, nepogodbenih 
in letnih ukrepov, ki presegajo navzkrižno 
skladnost in so povezani s kmetijstvom, 
kakršni so diverzifikacija posevkov ter
ohranjanje trajnih pašnikov in travinja, 
trajnih kultur, povezanih z ustreznimi 
kmetijskimi praksami, ter območij z
ekološko usmeritvijo. Te prakse bi morale
veljati tudi za kmete, katerih kmetijska 
gospodarstva se v celoti ali delno nahajajo 
na območjih „Natura 2000“, ki jih zajemata 
Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 
1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst 
ter Direktiva 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 
2009 o ohranjanju prosto živečih ptic, 
dokler so te prakse združljive s cilji 
navedenih direktiv. Za kmete, ki izpolnijo 
pogoje iz Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z 
dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in 
označevanju ekoloških proizvodov in 
razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91, je 
treba zaradi priznanih ugodnih vplivov 
sistemov ekološkega kmetovanja na okolje 
uporabiti „zeleno“ komponento, ne da bi 
izpolnjevali kakršne koli dodatne 
obveznosti. To bi moralo veljati tudi za
kmete, ki sodelujejo v kmetijsko-okoljskih 
programih v okviru razvoja podeželja ali v 
nacionalnem sistemu certifikacije s 
priznanim okoljskim poudarkom, ali za 
kmete, ki delujejo skladno z okoljskimi 
smernicami za trajnostne operativne 
programe v okviru enotne skupne ureditve 
trgov in prejemajo ustrezna plačila, ali za 
kmete, ki delujejo skladno s kmetijsko-
okoljskimi shemami, ki so odobrene na 
nacionalni ravni.

Or. it

Predlog spremembe 233
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
spodbujanje okoljske uspešnosti z obvezno 
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi 
kmetijskim praksam, ki ugodno vplivajo 
na podnebje in okolje, po vsej Uniji. Za ta 
namen morajo države članice poleg 
osnovnega plačila uporabiti del svojih 
nacionalnih zgornjih mej za neposredna 
plačila za odobritev letnega plačila za 
obvezne prakse, ki jih morajo izvajati 
kmetje in so prednostno namenjene 
izpolnjevanju ciljev na področju podnebja 
in okolja. Te prakse je treba izvajati v 
obliki preprostih, splošnih, nepogodbenih 
in letnih ukrepov, ki presegajo navzkrižno 
skladnost in so povezane s kmetijstvom, 
kakršni so diverzifikacija posevkov, 
ohranjanje trajnih pašnikov in območja z 
ekološko usmeritvijo. Obvezna narava teh 
praks mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali delno 
nahajajo na območjih „Natura 2000“, ki jih 
zajemata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst ter Direktiva 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic, dokler so te prakse združljive 
s cilji navedenih direktiv. Za kmete, ki 
izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91, je treba zaradi 
priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje uporabiti
„zeleno“ komponento, ne da bi izpolnjevali 
kakršne koli dodatne obveznosti. Za
neupoštevanje „zelene“ komponente je 
treba uporabiti kazni na podlagi člena 65 

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
izboljšanje okoljske uspešnosti. Za ta 
namen morajo države članice uporabiti del 
svojih nacionalnih zgornjih mej za 
neposredna plačila za odobritev letnega 
plačila za obvezne prakse, ki jih morajo 
izvajati kmetje in so prednostno namenjene 
izpolnjevanju ciljev na področju podnebja 
in okolja. Te prakse je treba izvajati v 
obliki preprostih, splošnih, nepogodbenih 
in letnih ukrepov, ki presegajo navzkrižno 
skladnost in so povezani s kmetijstvom, 
kakršni so diverzifikacija posevkov ter
ohranjanje trajnega travinja in pašnikov, 
trajnih kultur, povezanih z ustreznimi 
kmetijskimi praksami, ter območij z
ekološko usmeritvijo. Te prakse bi morale 
veljati tudi za kmete, katerih kmetijska 
gospodarstva se v celoti ali delno nahajajo 
na območjih „Natura 2000“, ki jih zajemata 
Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 
1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst 
ter Direktiva 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 
2009 o ohranjanju prosto živečih ptic, 
dokler so te prakse združljive s cilji 
navedenih direktiv. Za kmete, ki izpolnijo 
pogoje iz Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z 
dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in 
označevanju ekoloških proizvodov in 
razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91, je 
treba zaradi priznanih ugodnih vplivov 
sistemov ekološkega kmetovanja na okolje 
uporabiti „zeleno“ komponento, ne da bi 
izpolnjevali kakršne koli dodatne 
obveznosti. To bi moralo velja tudi za
kmete, ki sodelujejo v kmetijsko-okoljskih 
programih v okviru razvoja podeželja ali v 
nacionalnem sistemu certifikacije s 
priznanim okoljskim poudarkom, ali za 
kmete, ki delujejo skladno z okoljskimi 
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Uredbe (EU) št. […] [HZU]. smernicami za trajnostne operativne 
programe v okviru enotne skupne ureditve 
trgov, ali za kmete, ki sodelujejo v 
kmetijsko-okoljskih shemah, ki so 
odobrene na nacionalni ravni.

Or. it

Predlog spremembe 234
Elisabeth Jeggle

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
spodbujanje okoljske uspešnosti z obvezno
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi kmetijskim
praksam, ki ugodno vplivajo na podnebje 
in okolje, po vsej Uniji. Za ta namen 
morajo države članice poleg osnovnega 
plačila uporabiti del svojih nacionalnih 
zgornjih mej za neposredna plačila za 
odobritev letnega plačila za obvezne 
prakse, ki jih morajo izvajati kmetje in so 
prednostno namenjene izpolnjevanju ciljev 
na področju podnebja in okolja. Te prakse 
je treba izvajati v obliki preprostih, 
splošnih, nepogodbenih in letnih ukrepov, 
ki presegajo navzkrižno skladnost in so 
povezane s kmetijstvom, kakršni so 
diverzifikacija posevkov, ohranjanje 
trajnih pašnikov in območja z ekološko 
usmeritvijo. Obvezna narava teh praks 
mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali delno 
nahajajo na območjih „Natura 2000“, ki jih 
zajemata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst ter Direktiva 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic, dokler so te prakse združljive 

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
izboljšanje okoljske uspešnosti z obvezno
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi kmetijskih 
praks, ki ugodno vplivajo na podnebje in 
okolje, po vsej Uniji. Za ta namen morajo 
države članice poleg osnovnega plačila 
uporabiti del svojih nacionalnih zgornjih 
mej za neposredna plačila za odobritev 
letnega plačila za obvezne prakse, ki jih 
morajo izvajati kmetje in so prednostno 
namenjene izpolnjevanju ciljev na 
področju podnebja in okolja. Te prakse je 
treba izvajati v obliki preprostih, splošnih, 
nepogodbenih in letnih ukrepov, ki 
presegajo navzkrižno skladnost in so 
povezani s kmetijstvom, kakršni so 
diverzifikacija posevkov, ohranjanje 
trajnega travinja, območja z ekološko 
usmeritvijo in drugi ukrepi iz člena 29 te 
uredbe. Obvezna narava teh praks mora 
veljati tudi za kmete, katerih kmetijska 
gospodarstva se v celoti ali delno nahajajo 
na območjih „Natura 2000“, ki jih zajemata 
Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 
1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst 
ter Direktiva 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 
2009 o ohranjanju prosto živečih ptic, 
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s cilji navedenih direktiv. Za kmete, ki 
izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91, je treba zaradi 
priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje uporabiti
„zeleno“ komponento, ne da bi izpolnjevali 
kakršne koli dodatne obveznosti. Za 
neupoštevanje „zelene“ komponente je 
treba uporabiti kazni na podlagi člena 65 
Uredbe (EU) št. […] [HZU].

dokler so te prakse združljive s cilji 
navedenih direktiv. Za kmete, ki izpolnijo 
pogoje iz Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z 
dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in 
označevanju ekoloških proizvodov in 
razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91, za 
kmete, ki sodelujejo v opredeljenih 
kmetijsko-okoljskih programih v okviru 
razvoja podeželja ali v nacionalnem 
sistemu certifikacije s priznanim 
okoljskim poudarkom, ter za kmete, 
katerih upravičeni hektarji so vsaj v 50 % 
poraščeni s trajnim travinjem, je treba 
zaradi priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje uporabiti
„zeleno“ komponento, ne da bi izpolnjevali 
kakršne koli dodatne obveznosti. Za 
neupoštevanje „zelene“ komponente je 
treba uporabiti kazni na podlagi člena 65 
Uredbe (EU) št. […] [HZU].

Or. de

Predlog spremembe 235
Elisabeth Köstinger

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
spodbujanje okoljske uspešnosti z obvezno
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi kmetijskim 
praksam, ki ugodno vplivajo na podnebje 
in okolje, po vsej Uniji. Za ta namen 
morajo države članice poleg osnovnega 
plačila uporabiti del svojih nacionalnih 
zgornjih mej za neposredna plačila za 
odobritev letnega plačila za obvezne 
prakse, ki jih morajo izvajati kmetje in so 
prednostno namenjene izpolnjevanju ciljev 
na področju podnebja in okolja. Te prakse 
je treba izvajati v obliki preprostih, 
splošnih, nepogodbenih in letnih ukrepov, 

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
izboljšanje okoljske uspešnosti z obvezno
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi kmetijskih 
praks, ki ugodno vplivajo na podnebje in 
okolje, po vsej Uniji. Za ta namen morajo 
države članice poleg osnovnega plačila 
uporabiti del svojih nacionalnih zgornjih 
mej za neposredna plačila za odobritev 
letnega plačila za obvezne prakse, ki jih 
morajo izvajati kmetje in so prednostno 
namenjene izpolnjevanju ciljev na 
področju podnebja in okolja. Te prakse je 
treba izvajati v obliki preprostih, splošnih, 
nepogodbenih in letnih ukrepov, ki 
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ki presegajo navzkrižno skladnost in so 
povezane s kmetijstvom, kakršni so 
diverzifikacija posevkov, ohranjanje 
trajnih pašnikov in območja z ekološko 
usmeritvijo. Obvezna narava teh praks 
mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali delno 
nahajajo na območjih „Natura 2000“, ki jih 
zajemata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst ter Direktiva 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic, dokler so te prakse združljive 
s cilji navedenih direktiv. Za kmete, ki 
izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91, je treba zaradi 
priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje uporabiti
„zeleno“ komponento, ne da bi izpolnjevali 
kakršne koli dodatne obveznosti. Za 
neupoštevanje „zelene“ komponente je 
treba uporabiti kazni na podlagi člena 65 
Uredbe (EU) št. […] [HZU].

presegajo navzkrižno skladnost in so 
povezani s kmetijstvom, kakršni so 
diverzifikacija posevkov, ohranjanje 
trajnega travinja in območja z ekološko 
usmeritvijo. Obvezna narava teh praks 
mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali delno 
nahajajo na območjih „Natura 2000“, ki jih 
zajemata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst ter Direktiva 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic, dokler so te prakse združljive 
s cilji navedenih direktiv. Za kmete, ki 
izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91, in kmete, ki so 
v odločilni meri udeleženi pri kmetijsko-
okoljskih ukrepih, je treba zaradi priznanih 
ugodnih vplivov teh sistemov ekološkega 
kmetovanja na okolje uporabiti „zeleno“ 
komponento, ne da bi izpolnjevali kakršne 
koli dodatne obveznosti. Za neupoštevanje
„zelene“ komponente je treba uporabiti 
kazni na podlagi člena 65 Uredbe (EU) 
št. […] [HZU].

Or. de

Predlog spremembe 236
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
spodbujanje okoljske uspešnosti z obvezno
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi kmetijskim 

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
izboljšanje okoljske uspešnosti z obvezno
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi kmetijskih 
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praksam, ki ugodno vplivajo na podnebje 
in okolje, po vsej Uniji. Za ta namen 
morajo države članice poleg osnovnega 
plačila uporabiti del svojih nacionalnih 
zgornjih mej za neposredna plačila za 
odobritev letnega plačila za obvezne 
prakse, ki jih morajo izvajati kmetje in so 
prednostno namenjene izpolnjevanju ciljev 
na področju podnebja in okolja. Te prakse 
je treba izvajati v obliki preprostih, 
splošnih, nepogodbenih in letnih ukrepov, 
ki presegajo navzkrižno skladnost in so 
povezane s kmetijstvom, kakršni so 
diverzifikacija posevkov, ohranjanje 
trajnih pašnikov in območja z ekološko 
usmeritvijo. Obvezna narava teh praks 
mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali delno 
nahajajo na območjih „Natura 2000“, ki jih 
zajemata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst ter Direktiva 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic, dokler so te prakse združljive 
s cilji navedenih direktiv. Za kmete, ki 
izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91, je treba zaradi 
priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje uporabiti
„zeleno“ komponento, ne da bi izpolnjevali 
kakršne koli dodatne obveznosti. Za 
neupoštevanje „zelene“ komponente je 
treba uporabiti kazni na podlagi člena 65 
Uredbe (EU) št. […] [HZU].

praks, ki ugodno vplivajo na podnebje in 
okolje, po vsej Uniji. Za ta namen morajo 
države članice poleg osnovnega plačila 
uporabiti del svojih nacionalnih zgornjih 
mej za neposredna plačila za odobritev 
letnega plačila za obvezne prakse, ki jih 
morajo izvajati kmetje in so prednostno 
namenjene izpolnjevanju ciljev na 
področju podnebja in okolja. Te prakse je 
treba izvajati v obliki preprostih, splošnih, 
nepogodbenih in letnih ukrepov, ki 
presegajo navzkrižno skladnost in so 
povezani s kmetijstvom, kakršni so 
diverzifikacija posevkov, ohranjanje 
trajnega travinja in območja z ekološko 
usmeritvijo. Obvezna narava teh praks 
mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali delno 
nahajajo na območjih „Natura 2000“, ki jih 
zajemata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst ter Direktiva 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic, dokler so te prakse združljive 
s cilji navedenih direktiv. Za kmete, ki 
izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91, in za kmete, ki 
so se zavezali k izvajanju okoljskih in 
podnebnih ukrepov v skladu s členom 29 
Uredbe (EU) št. [URP], je treba zaradi 
priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje uporabiti
„zeleno“ komponento, ne da bi izpolnjevali 
kakršne koli dodatne obveznosti. Za 
neupoštevanje „zelene“ komponente je 
treba uporabiti kazni na podlagi člena 65 
Uredbe (EU) št. […] [HZU].

Or. en
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Predlog spremembe 237
Paolo De Castro

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
spodbujanje okoljske uspešnosti z obvezno
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi kmetijskim 
praksam, ki ugodno vplivajo na podnebje 
in okolje, po vsej Uniji. Za ta namen 
morajo države članice poleg osnovnega 
plačila uporabiti del svojih nacionalnih 
zgornjih mej za neposredna plačila za 
odobritev letnega plačila za obvezne 
prakse, ki jih morajo izvajati kmetje in so 
prednostno namenjene izpolnjevanju ciljev 
na področju podnebja in okolja. Te prakse 
je treba izvajati v obliki preprostih, 
splošnih, nepogodbenih in letnih ukrepov, 
ki presegajo navzkrižno skladnost in so 
povezane s kmetijstvom, kakršni so 
diverzifikacija posevkov, ohranjanje 
trajnih pašnikov in območja z ekološko 
usmeritvijo. Obvezna narava teh praks 
mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali delno 
nahajajo na območjih „Natura 2000“, ki jih 
zajemata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst ter Direktiva 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic, dokler so te prakse združljive 
s cilji navedenih direktiv. Za kmete, ki 
izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91, je treba zaradi 
priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje uporabiti
„zeleno“ komponento, ne da bi izpolnjevali 
kakršne koli dodatne obveznosti. Za 

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
izboljšanje okoljske uspešnosti z obvezno
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi kmetijskih 
praks, ki ugodno vplivajo na podnebje in 
okolje, po vsej Uniji. Za ta namen morajo 
države članice poleg osnovnega plačila 
uporabiti del svojih nacionalnih zgornjih 
mej za neposredna plačila za odobritev 
letnega plačila za obvezne prakse, ki jih 
morajo izvajati kmetje in so prednostno 
namenjene izpolnjevanju ciljev na 
področju podnebja in okolja. Te prakse je 
treba izvajati v obliki preprostih, splošnih, 
nepogodbenih in letnih ukrepov, ki 
presegajo navzkrižno skladnost in so 
povezani s kmetijstvom, kakršni so 
diverzifikacija posevkov, ohranjanje 
trajnega travinja in zgodovinskih pašnikov 
ter trajnih kultur – če je zemljišče v 
dobrem agronomskem stanju – in
območja z ekološko usmeritvijo. Obvezna 
narava teh praks mora veljati tudi za 
kmete, katerih kmetijska gospodarstva se v 
celoti ali delno nahajajo na območjih
„Natura 2000“, ki jih zajemata Direktiva 
Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o 
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto 
živečih živalskih in rastlinskih vrst ter 
Direktiva 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 
2009 o ohranjanju prosto živečih ptic, 
dokler so te prakse združljive s cilji 
navedenih direktiv. Za kmete, ki izpolnijo 
pogoje iz Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z 
dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in 
označevanju ekoloških proizvodov in 
razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91, je 
treba zaradi priznanih ugodnih vplivov 
sistemov ekološkega kmetovanja na okolje 
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neupoštevanje „zelene“ komponente je 
treba uporabiti kazni na podlagi člena 65 
Uredbe (EU) št. […] [HZU].

uporabiti „zeleno“ komponento, ne da bi 
izpolnjevali kakršne koli dodatne 
obveznosti. Za neupoštevanje „zelene“ 
komponente je treba uporabiti kazni na 
podlagi člena 65 Uredbe (EU) št. […] 
[HZU].

Or. it

Predlog spremembe 238
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
spodbujanje okoljske uspešnosti z obvezno
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi kmetijskim 
praksam, ki ugodno vplivajo na podnebje 
in okolje, po vsej Uniji. Za ta namen 
morajo države članice poleg osnovnega 
plačila uporabiti del svojih nacionalnih 
zgornjih mej za neposredna plačila za 
odobritev letnega plačila za obvezne 
prakse, ki jih morajo izvajati kmetje in so 
prednostno namenjene izpolnjevanju ciljev 
na področju podnebja in okolja. Te prakse 
je treba izvajati v obliki preprostih, 
splošnih, nepogodbenih in letnih ukrepov, 
ki presegajo navzkrižno skladnost in so 
povezane s kmetijstvom, kakršni so 
diverzifikacija posevkov, ohranjanje 
trajnih pašnikov in območja z ekološko 
usmeritvijo. Obvezna narava teh praks 
mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali delno 
nahajajo na območjih „Natura 2000“, ki jih 
zajemata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst ter Direktiva 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
izboljšanje okoljske uspešnosti z obvezno
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi kmetijskih 
praks, ki ugodno vplivajo na podnebje in 
okolje, po vsej Uniji. Za ta namen morajo 
države članice poleg osnovnega plačila 
uporabiti del svojih nacionalnih zgornjih 
mej za neposredna plačila za odobritev 
letnega plačila za obvezne prakse, ki jih 
morajo izvajati kmetje in so prednostno 
namenjene izpolnjevanju ciljev na 
področju podnebja in okolja. Te prakse je 
treba izvajati v obliki preprostih, splošnih, 
nepogodbenih in letnih ukrepov, ki 
presegajo navzkrižno skladnost in so 
povezani s kmetijstvom, kakršni so 
diverzifikacija posevkov, ohranjanje 
trajnega travinja, trajnih kultur, 
povezanih z ustreznimi kmetijskimi 
praksami, in območij z ekološko 
usmeritvijo. Obvezna narava teh praks 
mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali delno 
nahajajo na območjih „Natura 2000“, ki jih 
zajemata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst ter Direktiva 2009/147/ES 
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živečih ptic, dokler so te prakse združljive 
s cilji navedenih direktiv. Za kmete, ki 
izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91, je treba zaradi 
priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje uporabiti
„zeleno“ komponento, ne da bi izpolnjevali 
kakršne koli dodatne obveznosti. Za 
neupoštevanje „zelene“ komponente je 
treba uporabiti kazni na podlagi člena 65 
Uredbe (EU) št. […] [HZU].

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic, dokler so te prakse združljive 
s cilji navedenih direktiv. Za kmete, ki 
izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91, je treba zaradi 
priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje uporabiti
„zeleno“ komponento, ne da bi izpolnjevali 
kakršne koli dodatne obveznosti. Za 
neupoštevanje „zelene“ komponente je 
treba uporabiti kazni na podlagi člena 65 
Uredbe (EU) št. […] [HZU].

Or. en

Predlog spremembe 239
Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
spodbujanje okoljske uspešnosti z obvezno 
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi 
kmetijskim praksam, ki ugodno vplivajo 
na podnebje in okolje, po vsej Uniji. Za ta 
namen morajo države članice poleg 
osnovnega plačila uporabiti del svojih 
nacionalnih zgornjih mej za neposredna 
plačila za odobritev letnega plačila za 
obvezne prakse, ki jih morajo izvajati 
kmetje in so prednostno namenjene 
izpolnjevanju ciljev na področju podnebja 
in okolja. Te prakse je treba izvajati v 
obliki preprostih, splošnih, nepogodbenih 
in letnih ukrepov, ki presegajo navzkrižno 
skladnost in so povezane s kmetijstvom, 
kakršni so diverzifikacija posevkov, 
ohranjanje trajnih pašnikov in območja z 

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
izboljšanje okoljske uspešnosti. Za ta 
namen morajo države članice poleg 
osnovnega plačila uporabiti del svojih 
nacionalnih zgornjih mej za neposredna 
plačila za odobritev letnega plačila za 
obvezne prakse, ki jih morajo izvajati 
kmetje in so prednostno namenjene 
izpolnjevanju ciljev na področju podnebja 
in okolja. Te prakse je treba izvajati v 
obliki preprostih, splošnih, nepogodbenih 
in letnih ukrepov, ki presegajo navzkrižno 
skladnost in so povezani s kmetijstvom, 
kakršni so diverzifikacija posevkov, 
ohranjanje trajnega travinja in območja z 
ekološko usmeritvijo. Te prakse bi morale
veljati tudi za kmete, katerih kmetijska 
gospodarstva se v celoti ali delno nahajajo 
na območjih „Natura 2000“, ki jih zajemata 
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ekološko usmeritvijo. Obvezna narava teh 
praks mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali delno 
nahajajo na območjih „Natura 2000“, ki jih 
zajemata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst ter Direktiva 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic, dokler so te prakse združljive 
s cilji navedenih direktiv. Za kmete, ki 
izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91, je treba zaradi 
priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje uporabiti
„zeleno“ komponento, ne da bi izpolnjevali 
kakršne koli dodatne obveznosti. Za 
neupoštevanje „zelene“ komponente je 
treba uporabiti kazni na podlagi člena 65 
Uredbe (EU) št. […] [HZU].

Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 
1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst 
ter Direktiva 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 
2009 o ohranjanju prosto živečih ptic, 
dokler so te prakse združljive s cilji 
navedenih direktiv. Za kmete, ki izpolnijo 
pogoje iz Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z 
dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in 
označevanju ekoloških proizvodov in 
razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91, je 
treba zaradi priznanih ugodnih vplivov 
sistemov ekološkega kmetovanja na okolje 
uporabiti „zeleno“ komponento, ne da bi 
izpolnjevali kakršne koli dodatne 
obveznosti. Za neupoštevanje „zelene“ 
komponente je treba uporabiti kazni na 
podlagi člena 65 Uredbe (EU) št. […] 
[HZU].

Or. bg

Predlog spremembe 240
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
spodbujanje okoljske uspešnosti z obvezno 
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi 
kmetijskim praksam, ki ugodno vplivajo 
na podnebje in okolje, po vsej Uniji. Za ta 
namen morajo države članice poleg 
osnovnega plačila uporabiti del svojih 
nacionalnih zgornjih mej za neposredna 
plačila za odobritev letnega plačila za 
obvezne prakse, ki jih morajo izvajati 

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
izboljšanje okoljske uspešnosti. Za ta 
namen morajo države članice poleg 
osnovnega plačila uporabiti del svojih 
nacionalnih zgornjih mej za neposredna 
plačila za odobritev letnega plačila za 
obvezne prakse, ki jih morajo izvajati 
kmetje in so prednostno namenjene 
izpolnjevanju ciljev na področju podnebja 
in okolja. Te prakse je treba izvajati v 
obliki preprostih, splošnih, nepogodbenih 
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kmetje in so prednostno namenjene 
izpolnjevanju ciljev na področju podnebja 
in okolja. Te prakse je treba izvajati v 
obliki preprostih, splošnih, nepogodbenih 
in letnih ukrepov, ki presegajo navzkrižno 
skladnost in so povezane s kmetijstvom, 
kakršni so diverzifikacija posevkov, 
ohranjanje trajnih pašnikov in območja z 
ekološko usmeritvijo. Obvezna narava teh 
praks mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali 
delno nahajajo na območjih
„Natura 2000“, ki jih zajemata Direktiva 
Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o 
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto 
živečih živalskih in rastlinskih vrst ter 
Direktiva 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 
2009 o ohranjanju prosto živečih ptic,
dokler so te prakse združljive s cilji 
navedenih direktiv. Za kmete, ki izpolnijo 
pogoje iz Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z 
dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in 
označevanju ekoloških proizvodov in 
razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91, je 
treba zaradi priznanih ugodnih vplivov 
sistemov ekološkega kmetovanja na okolje 
uporabiti „zeleno“ komponento, ne da bi 
izpolnjevali kakršne koli dodatne 
obveznosti. Za neupoštevanje „zelene“ 
komponente je treba uporabiti kazni na 
podlagi člena 65 Uredbe (EU) št. […] 
[HZU].

in letnih ukrepov, ki presegajo navzkrižno 
skladnost in so povezani s kmetijstvom, 
kakršni so diverzifikacija posevkov, 
ohranjanje trajnega travinja in območja z 
ekološko usmeritvijo. Ob upoštevanju 
strožjih okoljskih zahtev, ki jih morajo 
izpolnjevati proizvodni procesi na
kmetijskih gospodarstvih na območjih
„Natura 2000“, ki jih zajemata Direktiva 
Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o 
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto 
živečih živalskih in rastlinskih vrst ter 
Direktiva 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 
2009 o ohranjanju prosto živečih ptic, pa 
tudi kmetijska gospodarstva, ki prejemajo 
kmetijsko-okoljsko in podnebno pomoč iz 
člena 29 Uredbe EU št. (…) (URP), se 
obravnavajo, kot da izpolnjujejo zahteve
za to „zeleno“ komponento. Za kmete, ki 
izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91, je treba zaradi 
priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje uporabiti
„zeleno“ komponento, ne da bi izpolnjevali 
kakršne koli dodatne obveznosti. Podobno 
bi bilo treba za komponente določenih vrst 
proizvodnje, kot so trajni nasadi, ki so 
upravičeni do osnovnega plačila, trajno 
travinje, stročnice in riž, zaradi njihovih 
ugodnih vplivov na okolje uporabiti 
„zeleno“ komponento, ne da bi 
izpolnjevale kakršne koli dodatne 
obveznosti. Oljke, vinska trta in sadno 
drevje zaznamujejo ekosistem velikih regij 
in prispevajo k zaščiti zemlje pred erozijo, 
k zajemanju CO2 in k zmanjševanju 
emisij toplogrednih plinov. To bi moralo 
veljati tudi za kmete, ki sodelujejo v 
kmetijsko-okoljskih programih v okviru 
razvoja podeželja ali v nacionalnem 
sistemu certifikacije s priznanim 
okoljskim poudarkom. Za neupoštevanje
„zelene“ komponente je treba uporabiti 
kazni na podlagi člena 65 Uredbe (EU) 
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št. […] [HZU], ki v nobenem primeru ne 
bi smele presegati zneska samega 
„zelenega“ plačila.

Or. es

Predlog spremembe 241
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
spodbujanje okoljske uspešnosti z obvezno
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi kmetijskim 
praksam, ki ugodno vplivajo na podnebje 
in okolje, po vsej Uniji. Za ta namen 
morajo države članice poleg osnovnega 
plačila uporabiti del svojih nacionalnih 
zgornjih mej za neposredna plačila za 
odobritev letnega plačila za obvezne 
prakse, ki jih morajo izvajati kmetje in so 
prednostno namenjene izpolnjevanju ciljev 
na področju podnebja in okolja. Te prakse 
je treba izvajati v obliki preprostih, 
splošnih, nepogodbenih in letnih ukrepov, 
ki presegajo navzkrižno skladnost in so 
povezane s kmetijstvom, kakršni so 
diverzifikacija posevkov, ohranjanje 
trajnih pašnikov in območja z ekološko 
usmeritvijo. Obvezna narava teh praks 
mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali 
delno nahajajo na območjih
„Natura 2000“, ki jih zajemata Direktiva 
Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o 
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto 
živečih živalskih in rastlinskih vrst ter 
Direktiva 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 
2009 o ohranjanju prosto živečih ptic,
dokler so te prakse združljive s cilji 
navedenih direktiv. Za kmete, ki izpolnijo 

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
izboljšanje okoljske uspešnosti z obvezno
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi kmetijskih 
praks, ki ugodno vplivajo na podnebje in 
okolje, po vsej Uniji. Za ta namen morajo 
države članice poleg osnovnega plačila 
uporabiti del svojih nacionalnih zgornjih 
mej za neposredna plačila za odobritev 
letnega plačila za obvezne prakse, ki jih 
morajo izvajati kmetje in so prednostno
namenjene izpolnjevanju ciljev na 
področju podnebja in okolja. Te prakse je 
treba izvajati v obliki preprostih, splošnih, 
nepogodbenih in letnih ukrepov, ki 
presegajo navzkrižno skladnost in so 
povezani s kmetijstvom, kakršni so 
diverzifikacija posevkov, ohranjanje 
trajnega travinja in območja z ekološko 
usmeritvijo. Ob upoštevanju strožjih 
okoljskih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati 
proizvodni procesi na kmetijskih 
gospodarstvih na območjih „Natura 2000“, 
ki jih zajemata Direktiva Sveta 92/43/EGS 
z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst ter Direktiva 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. 
novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih 
ptic, pa tudi kmetijska gospodarstva, ki 
prejemajo kmetijsko-okoljsko in podnebno 
pomoč iz člena 29 Uredbe EU št. (…) 
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pogoje iz Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z 
dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in 
označevanju ekoloških proizvodov in 
razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91, je 
treba zaradi priznanih ugodnih vplivov 
sistemov ekološkega kmetovanja na okolje 
uporabiti „zeleno“ komponento, ne da bi 
izpolnjevali kakršne koli dodatne 
obveznosti. Za neupoštevanje „zelene“ 
komponente je treba uporabiti kazni na 
podlagi člena 65 Uredbe (EU) št. […] 
[HZU].

(URP), se obravnavajo, kot da izpolnjujejo 
zahteve za to „zeleno“ komponento. Za 
kmete, ki izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta
(ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91, je treba zaradi 
priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje uporabiti
„zeleno“ komponento, ne da bi izpolnjevali 
kakršne koli dodatne obveznosti. Podobno 
bi bilo treba za komponente določenih vrst 
proizvodnje, kot so trajni nasadi, ki so 
upravičeni do osnovnega plačila, trajno 
travinje, stročnice in riž, zaradi njihovih 
ugodnih vplivov na okolje uporabiti 
„zeleno“ komponento, ne da bi 
izpolnjevale kakršne koli dodatne 
obveznosti. Oljke, vinska trta in sadno 
drevje zaznamujejo ekosistem velikih regij 
in prispevajo k zaščiti zemlje pred erozijo, 
k zajemanju CO2 in k zmanjševanju 
emisij toplogrednih plinov. Za 
neupoštevanje „zelene“ komponente je 
treba uporabiti kazni na podlagi člena 65 
Uredbe (EU) št. […] [HZU].

Or. es

Predlog spremembe 242
Rareş-Lucian Niculescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
spodbujanje okoljske uspešnosti z obvezno
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi kmetijskim 
praksam, ki ugodno vplivajo na podnebje 
in okolje, po vsej Uniji. Za ta namen 
morajo države članice poleg osnovnega 
plačila uporabiti del svojih nacionalnih 
zgornjih mej za neposredna plačila za 

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
izboljšanje okoljske uspešnosti z obvezno
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi kmetijskih 
praks, ki ugodno vplivajo na podnebje in 
okolje, po vsej Uniji. Za ta namen morajo 
države članice poleg osnovnega plačila
uporabiti del svojih nacionalnih zgornjih 
mej za neposredna plačila za odobritev 
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odobritev letnega plačila za obvezne 
prakse, ki jih morajo izvajati kmetje in so 
prednostno namenjene izpolnjevanju ciljev 
na področju podnebja in okolja. Te prakse 
je treba izvajati v obliki preprostih, 
splošnih, nepogodbenih in letnih ukrepov, 
ki presegajo navzkrižno skladnost in so 
povezane s kmetijstvom, kakršni so 
diverzifikacija posevkov, ohranjanje 
trajnih pašnikov in območja z ekološko 
usmeritvijo. Obvezna narava teh praks 
mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali delno 
nahajajo na območjih „Natura 2000“, ki jih 
zajemata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst ter Direktiva 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic, dokler so te prakse združljive 
s cilji navedenih direktiv. Za kmete, ki 
izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91, je treba zaradi 
priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje uporabiti
„zeleno“ komponento, ne da bi izpolnjevali 
kakršne koli dodatne obveznosti. Za 
neupoštevanje „zelene“ komponente je 
treba uporabiti kazni na podlagi člena 65 
Uredbe (EU) št. […] [HZU].

letnega plačila za obvezne prakse, ki jih 
morajo izvajati kmetje in so prednostno 
namenjene izpolnjevanju ciljev na 
področju podnebja in okolja. Te prakse je 
treba izvajati v obliki preprostih, splošnih, 
nepogodbenih ukrepov, ki presegajo 
navzkrižno skladnost in so povezani s 
kmetijstvom, kakršni so diverzifikacija 
posevkov, ohranjanje trajnega travinja in 
območja z ekološko usmeritvijo, 
kolobarjenje, na stročnicah utemeljeni 
sistemi, ukrepi za pridobivanje energije in 
samozadostnost na kmetijah, upravljanje z 
vodo in tlemi, zaščitni pasovi, tehnike 
preciznega kmetijstva ali trajni nasadi ali 
trajnostne certificirane sheme. Obvezna 
narava teh praks mora veljati tudi za 
kmete, katerih kmetijska gospodarstva se v 
celoti ali delno nahajajo na območjih
„Natura 2000“, ki jih zajemata Direktiva 
Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o 
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto 
živečih živalskih in rastlinskih vrst ter 
Direktiva 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 
2009 o ohranjanju prosto živečih ptic, 
dokler so te prakse združljive s cilji 
navedenih direktiv. Za kmete, ki izpolnijo 
pogoje iz Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z 
dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in 
označevanju ekoloških proizvodov in 
razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91, je 
treba zaradi priznanih ugodnih vplivov 
sistemov ekološkega kmetovanja na okolje 
uporabiti „zeleno“ komponento, ne da bi 
izpolnjevali kakršne koli dodatne 
obveznosti. Za neupoštevanje „zelene“ 
komponente je treba uporabiti kazni na 
podlagi člena 65 Uredbe (EU) št. […] 
[HZU].

Or. en

Predlog spremembe 243
Martin Häusling
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
spodbujanje okoljske uspešnosti z obvezno
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi kmetijskim 
praksam, ki ugodno vplivajo na podnebje 
in okolje, po vsej Uniji. Za ta namen 
morajo države članice poleg osnovnega 
plačila uporabiti del svojih nacionalnih 
zgornjih mej za neposredna plačila za 
odobritev letnega plačila za obvezne 
prakse, ki jih morajo izvajati kmetje in so 
prednostno namenjene izpolnjevanju ciljev 
na področju podnebja in okolja. Te prakse 
je treba izvajati v obliki preprostih, 
splošnih, nepogodbenih in letnih ukrepov, 
ki presegajo navzkrižno skladnost in so 
povezane s kmetijstvom, kakršni so
diverzifikacija posevkov, ohranjanje 
trajnih pašnikov in območja z ekološko 
usmeritvijo. Obvezna narava teh praks 
mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali delno 
nahajajo na območjih „Natura 2000“, ki jih 
zajemata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst ter Direktiva 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic, dokler so te prakse združljive 
s cilji navedenih direktiv. Za kmete, ki 
izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91, je treba zaradi 
priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje 
uporabiti „zeleno“ komponento, ne da bi 
izpolnjevali kakršne koli dodatne 
obveznosti. Za neupoštevanje „zelene“ 
komponente je treba uporabiti kazni na 

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
izboljšanje okoljske uspešnosti z obvezno
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi kmetijskih 
praks, ki ugodno vplivajo na podnebje in 
okolje, po vsej Uniji. Za ta namen morajo 
države članice poleg osnovnega plačila 
uporabiti del svojih nacionalnih zgornjih 
mej za neposredna plačila za odobritev 
letnega plačila za obvezne prakse, ki jih 
morajo izvajati kmetje in so prednostno 
namenjene izpolnjevanju ciljev na 
področju podnebja in okolja. Te prakse je 
treba izvajati v obliki preprostih, splošnih, 
nepogodbenih in letnih ukrepov, ki 
presegajo navzkrižno skladnost in so 
povezani s kmetijstvom, kakršni so
kolobarjenje, ohranjanje trajnih pašnikov
in ekološka infrastruktura. Obvezna 
narava teh praks mora veljati tudi za 
kmete, katerih kmetijska gospodarstva se v 
celoti ali delno nahajajo na območjih
„Natura 2000“, ki jih zajemata Direktiva 
Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o 
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto 
živečih živalskih in rastlinskih vrst ter 
Direktiva 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 
2009 o ohranjanju prosto živečih ptic, 
dokler so te prakse združljive s cilji 
navedenih direktiv.
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podlagi člena 65 Uredbe (EU) št. […] 
[HZU].

Or. en

Obrazložitev

Sistemi ekološkega kmetovanja res ugodno vplivajo na okolje, a kljub temu ekološko 
kmetovanje ne bi smelo biti izvzeto iz spodbujanja zelene komponente, da bi zmanjšali 
upravna bremena.

Predlog spremembe 244
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
spodbujanje okoljske uspešnosti z obvezno
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi kmetijskim 
praksam, ki ugodno vplivajo na podnebje 
in okolje, po vsej Uniji. Za ta namen 
morajo države članice poleg osnovnega 
plačila uporabiti del svojih nacionalnih 
zgornjih mej za neposredna plačila za 
odobritev letnega plačila za obvezne 
prakse, ki jih morajo izvajati kmetje in so 
prednostno namenjene izpolnjevanju ciljev 
na področju podnebja in okolja. Te prakse 
je treba izvajati v obliki preprostih, 
splošnih, nepogodbenih in letnih ukrepov, 
ki presegajo navzkrižno skladnost in so 
povezane s kmetijstvom, kakršni so
diverzifikacija posevkov, ohranjanje 
trajnih pašnikov in območja z ekološko 
usmeritvijo. Obvezna narava teh praks 
mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali delno 
nahajajo na območjih „Natura 2000“, ki jih 
zajemata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst ter Direktiva 2009/147/ES 

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
izboljšanje okoljske uspešnosti z obvezno
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi kmetijskih 
praks, ki ugodno vplivajo na podnebje in 
okolje, po vsej Uniji. Za ta namen morajo 
države članice v strogi povezavi z 
osnovnim plačilom uporabiti del svojih 
nacionalnih zgornjih mej za neposredna 
plačila za odobritev letnega plačila za 
obvezne prakse, ki jih morajo izvajati 
kmetje in so prednostno namenjene 
izpolnjevanju ciljev na področju podnebja 
in okolja. Te prakse je treba izvajati v 
obliki preprostih, splošnih in nepogodbenih 
ukrepov, ki presegajo navzkrižno skladnost 
in so povezani s kmetijstvom, kakršni so
kolobarjenje, ohranjanje trajnega travinja
in območja z ekološko usmeritvijo.
Obvezna narava teh praks mora veljati tudi 
za kmete, katerih kmetijska gospodarstva 
se v celoti ali delno nahajajo na območjih
„Natura 2000“, ki jih zajemata Direktiva 
Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o 
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto 
živečih živalskih in rastlinskih vrst ter 
Direktiva 2009/147/ES Evropskega 
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Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic, dokler so te prakse združljive 
s cilji navedenih direktiv. Za kmete, ki 
izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta (ES)
št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91, je treba zaradi 
priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje uporabiti
„zeleno“ komponento, ne da bi izpolnjevali 
kakršne koli dodatne obveznosti. Za 
neupoštevanje „zelene“ komponente je 
treba uporabiti kazni na podlagi člena 65 
Uredbe (EU) št. […] [HZU].

parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 
2009 o ohranjanju prosto živečih ptic, 
dokler so te prakse združljive s cilji 
navedenih direktiv. Za kmete, ki izpolnijo 
pogoje iz Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z 
dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in 
označevanju ekoloških proizvodov in 
razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91, je 
treba zaradi priznanih ugodnih vplivov 
sistemov ekološkega kmetovanja na okolje 
uporabiti „zeleno“ komponento, ne da bi 
izpolnjevali kakršne koli dodatne 
obveznosti. Za neupoštevanje „zelene“ 
komponente je treba uporabiti kazni na 
podlagi člena 65 Uredbe (EU) št. […] 
[HZU].

Or. en

Predlog spremembe 245
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
spodbujanje okoljske uspešnosti z obvezno
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi kmetijskim 
praksam, ki ugodno vplivajo na podnebje 
in okolje, po vsej Uniji. Za ta namen 
morajo države članice poleg osnovnega 
plačila uporabiti del svojih nacionalnih 
zgornjih mej za neposredna plačila za 
odobritev letnega plačila za obvezne 
prakse, ki jih morajo izvajati kmetje in so 
prednostno namenjene izpolnjevanju ciljev 
na področju podnebja in okolja. Te prakse 
je treba izvajati v obliki preprostih, 
splošnih, nepogodbenih in letnih ukrepov, 
ki presegajo navzkrižno skladnost in so 
povezane s kmetijstvom, kakršni so 
diverzifikacija posevkov, ohranjanje 
trajnih pašnikov in območja z ekološko 

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
izboljšanje okoljske uspešnosti z obvezno
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi kmetijskih 
praks, ki ugodno vplivajo na podnebje in 
okolje, po vsej Uniji. Za ta namen morajo 
države članice poleg osnovnega plačila 
uporabiti del svojih nacionalnih zgornjih 
mej za neposredna plačila za odobritev 
letnega plačila za obvezne prakse, ki jih 
morajo izvajati kmetje in so prednostno 
namenjene izpolnjevanju ciljev na 
področju podnebja in okolja. Te prakse je 
treba izvajati v obliki preprostih, splošnih, 
nepogodbenih in letnih ukrepov, ki 
presegajo navzkrižno skladnost in so 
povezani s kmetijstvom, kakršni so 
diverzifikacija posevkov, ohranjanje 
trajnega travinja in območja z ekološko 
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usmeritvijo. Obvezna narava teh praks 
mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali delno 
nahajajo na območjih „Natura 2000“, ki jih 
zajemata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst ter Direktiva 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic, dokler so te prakse združljive 
s cilji navedenih direktiv. Za kmete, ki 
izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91, je treba zaradi 
priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje uporabiti
„zeleno“ komponento, ne da bi izpolnjevali 
kakršne koli dodatne obveznosti. Za 
neupoštevanje „zelene“ komponente je 
treba uporabiti kazni na podlagi člena 65 
Uredbe (EU) št. […] [HZU].

usmeritvijo. Obvezna narava teh praks 
mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali delno 
nahajajo na območjih „Natura 2000“, ki jih 
zajemata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst ter Direktiva 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic, dokler so te prakse združljive 
s cilji navedenih direktiv. Zato je treba za 
zadevne kmete zaradi priznanih ugodnih 
vplivov na okolje uporabiti „zeleno“ 
komponento, ne da bi izpolnjevali kakršne 
koli dodatne obveznosti. Za kmete, ki 
izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91, je treba zaradi 
priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje uporabiti
„zeleno“ komponento, ne da bi izpolnjevali 
kakršne koli dodatne obveznosti. Za 
neupoštevanje „zelene“ komponente je 
treba uporabiti kazni na podlagi člena 65 
Uredbe (EU) št. […] [HZU].

Or. pt

Predlog spremembe 246
Spiros Danelis (Spyros Danellis), Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
spodbujanje okoljske uspešnosti z obvezno
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi kmetijskim 
praksam, ki ugodno vplivajo na podnebje 
in okolje, po vsej Uniji. Za ta namen 
morajo države članice poleg osnovnega 

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
izboljšanje okoljske uspešnosti z obvezno
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi kmetijskih 
praks, ki ugodno vplivajo na podnebje in 
okolje, po vsej Uniji. Za ta namen morajo 
države članice poleg osnovnega plačila 



AM\905018SL.doc 137/160 PE491.238v01-00

SL

plačila uporabiti del svojih nacionalnih 
zgornjih mej za neposredna plačila za 
odobritev letnega plačila za obvezne 
prakse, ki jih morajo izvajati kmetje in so 
prednostno namenjene izpolnjevanju ciljev 
na področju podnebja in okolja. Te prakse 
je treba izvajati v obliki preprostih, 
splošnih, nepogodbenih in letnih ukrepov, 
ki presegajo navzkrižno skladnost in so 
povezane s kmetijstvom, kakršni so 
diverzifikacija posevkov, ohranjanje 
trajnih pašnikov in območja z ekološko 
usmeritvijo. Obvezna narava teh praks 
mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali delno 
nahajajo na območjih „Natura 2000“, ki jih 
zajemata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst ter Direktiva 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic, dokler so te prakse združljive 
s cilji navedenih direktiv. Za kmete, ki 
izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91, je treba zaradi 
priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje uporabiti
„zeleno“ komponento, ne da bi izpolnjevali 
kakršne koli dodatne obveznosti. Za 
neupoštevanje „zelene“ komponente je 
treba uporabiti kazni na podlagi člena 65 
Uredbe (EU) št. […] [HZU].

uporabiti del svojih nacionalnih zgornjih 
mej za neposredna plačila za odobritev 
letnega plačila za obvezne prakse, ki jih 
morajo izvajati kmetje in so prednostno 
namenjene izpolnjevanju ciljev na 
področju podnebja in okolja. Te prakse je 
treba izvajati v obliki preprostih, splošnih, 
nepogodbenih in letnih ukrepov, ki 
presegajo navzkrižno skladnost in so 
povezani s kmetijstvom, kakršni so 
diverzifikacija posevkov, ohranjanje 
trajnih pašnikov in območja z ekološko 
usmeritvijo. Obvezna narava teh praks 
mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali delno 
nahajajo na območjih „Natura 2000“, ki jih 
zajemata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst ter Direktiva 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic, dokler so te prakse združljive 
s cilji navedenih direktiv. Za kmete, ki 
izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91, je treba zaradi 
priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje uporabiti
„zeleno“ komponento, ne da bi izpolnjevali 
kakršne koli dodatne obveznosti. Za 
neupoštevanje „zelene“ komponente je 
treba uporabiti kazni na podlagi člena 65 
Uredbe (EU) št. […] [HZU].

Or. en

Predlog spremembe 247
Martin Häusling
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26



PE491.238v01-00 138/160 AM\905018SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
spodbujanje okoljske uspešnosti z obvezno
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi kmetijskim 
praksam, ki ugodno vplivajo na podnebje 
in okolje, po vsej Uniji. Za ta namen 
morajo države članice poleg osnovnega 
plačila uporabiti del svojih nacionalnih 
zgornjih mej za neposredna plačila za 
odobritev letnega plačila za obvezne 
prakse, ki jih morajo izvajati kmetje in so 
prednostno namenjene izpolnjevanju ciljev 
na področju podnebja in okolja. Te prakse 
je treba izvajati v obliki preprostih, 
splošnih, nepogodbenih in letnih ukrepov, 
ki presegajo navzkrižno skladnost in so 
povezane s kmetijstvom, kakršni so 
diverzifikacija posevkov, ohranjanje 
trajnih pašnikov in območja z ekološko 
usmeritvijo. Obvezna narava teh praks 
mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali delno 
nahajajo na območjih „Natura 2000“, ki jih 
zajemata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst ter Direktiva 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic, dokler so te prakse združljive 
s cilji navedenih direktiv. Za kmete, ki 
izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91, je treba zaradi 
priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje uporabiti
„zeleno“ komponento, ne da bi izpolnjevali 
kakršne koli dodatne obveznosti. Za 
neupoštevanje „zelene“ komponente je 
treba uporabiti kazni na podlagi člena 65 
Uredbe (EU) št. […] [HZU].

(26) Eden od ciljev nove SKP je 
izboljšanje okoljske uspešnosti z obvezno
„zeleno“ komponento neposrednih plačil, 
ki bodo nudila podporo uporabi kmetijskih 
praks, ki ugodno vplivajo na podnebje in 
okolje, po vsej Uniji. Za ta namen morajo 
države članice poleg osnovnega plačila 
uporabiti del svojih nacionalnih zgornjih 
mej za neposredna plačila za odobritev 
letnega plačila za obvezne prakse, ki jih 
morajo izvajati kmetje in so prednostno 
namenjene izpolnjevanju ciljev na 
področju podnebja in okolja. Te prakse je 
treba izvajati v obliki preprostih, splošnih, 
nepogodbenih in letnih ukrepov, ki 
presegajo navzkrižno skladnost in so 
povezani s kmetijstvom, kakršni so 
diverzifikacija posevkov, ohranjanje 
trajnega travinja in ekološka 
infrastruktura. Obvezna narava teh praks 
mora veljati tudi za kmete, katerih 
kmetijska gospodarstva se v celoti ali delno 
nahajajo na območjih „Natura 2000“, ki jih 
zajemata Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst ter Direktiva 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic, dokler so te prakse združljive 
s cilji navedenih direktiv. Za kmete, ki 
izpolnijo pogoje iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov in razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 2092/91, je treba zaradi 
priznanih ugodnih vplivov sistemov 
ekološkega kmetovanja na okolje uporabiti
„zeleno“ komponento, ne da bi izpolnjevali 
kakršne koli dodatne obveznosti. Za 
neupoštevanje „zelene“ komponente je 
treba uporabiti kazni na podlagi člena 65 
Uredbe (EU) št. […] [HZU].

Or. en
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Predlog spremembe 248
Martin Häusling
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26 a) Kolobarjenje je dobro uveljavljena 
kmetijska praksa, ki prinaša veliko več kot 
raznovrstnost. Prispeva tudi k večji 
rodovitnosti tal brez dragih umetnih 
vložkov in zmanjšuje potrebo po uporabi 
pesticidov, torej prinaša tudi ekonomske 
koristi za kmete, saj niso več tako močno 
odvisni od zunanjih vložkov. Kolobarjenje 
skupaj z vključitvijo stročnic bi ugodno 
vplivalo na okolje, zmanjšalo proizvodne 
stroške za kmete in tudi odvisnost EU od 
uvoza beljakovin za krmo.

Or. en

Predlog spremembe 249
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26 a) Da bi zagotovili, da imajo „zeleni“ 
ukrepi, ki jih izberejo države članice za 
uporabo na svojih ozemljih, enakovredne 
ugodne vplive na okolje in podnebje, 
izberejo države članice tri ustrezne ukrepe 
s seznama šestih možnih ukrepov, ki se 
določi na ravni EU, in v dveh mesecih po 
obvestilu o teh ukrepih pridobijo odobritev 
te izbire s strani Komisije. 

Or. en
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Predlog spremembe 250
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) Pri preverjanju skladnosti z 
okoljskimi zahtevami na posameznih 
kmetijskih gospodarstvih in pri 
razmisleku o plačilu tega dela 
neposrednih plačil je treba upoštevati in 
spodbujati tudi metodo kolektivnega 
upravljanja več kmetijskih gospodarstev, 
ki ga izvajajo organizacije proizvajalcev in 
zadruge. Ta postopek ima multiplikacijski 
učinek, ki prispeva k doseganju te 
osnovne razsežnosti ciljev skupne
kmetijske politike.

Or. es

Obrazložitev

Ta sistem kolektivnega upravljanja ustvarja večkratne ugodne vplive na okolje in podnebje. 
Načeloma se uporablja v kontekstu predlogov za razvoj podeželja (okoljska plačila), vendar 
bi ga morali upoštevati tudi v tem kontekstu neposrednih plačil.

Predlog spremembe 251
Martin Häusling
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26 b) Podpora za gojenje stročnic v 
okviru kolobarjenja bistveno prispeva k 
naprednim trajnostnim sistemom 
kmetovanja kot celovitemu pristopu k 
soočanju z izzivi v zvezi z ublažitvijo 
posledic podnebnih sprememb ter izgubo 
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biotske raznovrstnosti in rodovitnosti tal v 
kmetijstvu;  raziskave, boljše 
usposabljanje in storitve svetovanja za 
kmete na tem področju, uvedba 
infrastrukture za proizvodnjo semen, 
vključno s shranjevanjem in selekcijo 
lokalnih in regionalnih vrst, so ključni za 
zmanjšanje primanjkljaja beljakovin v EU 
in izboljšanje prihodkov kmetov.

Or. en

Predlog spremembe 252
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Da se zagotovi sorazmerna in 
nediskriminatorna uporaba obveznosti 
glede ukrepa diverzifikacije posevkov, ki 
privede do boljšega varstva okolja, je treba 
Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe 
pooblastiti za sprejemanje aktov z 
namenom opredelitve „posevkov“ in pravil
v zvezi z uporabo ukrepa.

(27) Da se zagotovi sorazmerna in 
nediskriminatorna uporaba obveznosti 
glede ukrepa kolobarjenja, ki privede do 
boljšega varstva okolja, je treba Komisijo v 
skladu s členom 290 Pogodbe pooblastiti 
za sprejemanje aktov z namenom 
opredelitve „posevkov“ in pravil v zvezi z 
uporabo ukrepa.

Or. en

Predlog spremembe 253
Patrick Le Hyaric

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Da se zagotovi sorazmerna in 
nediskriminatorna uporaba obveznosti 
glede ukrepa diverzifikacije posevkov, ki 
privede do boljšega varstva okolja, je treba 
Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe 

(27) Da se zagotovi sorazmerna in 
nediskriminatorna uporaba obveznosti 
glede ukrepa kolobarjenja, ki privede do 
boljšega varstva okolja, je treba Komisijo v 
skladu s členom 290 Pogodbe pooblastiti 
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pooblastiti za sprejemanje aktov z 
namenom opredelitve „posevkov“ in pravil 
v zvezi z uporabo ukrepa.

za sprejemanje aktov z namenom 
opredelitve „posevkov“ in pravil v zvezi z 
uporabo ukrepa.

Or. fr

Predlog spremembe 254
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Da se zagotovi, da kmetje ohranjajo 
trajne pašnike in travnike v obstoječem 
stanju, je treba Komisijo v skladu s 
členom 290 Pogodbe pooblastiti za 
sprejemanje aktov za sprejetje pravil v 
zvezi z uporabo tega ukrepa.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 255
Richard Ashworth

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Da se zagotovi, da kmetje ohranjajo 
trajne pašnike in travnike v obstoječem 
stanju, je treba Komisijo v skladu s 
členom 290 Pogodbe pooblastiti za 
sprejemanje aktov za sprejetje pravil v 
zvezi z uporabo tega ukrepa.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 256
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
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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) Da se zagotovi, da kmetje ohranjajo 
trajne pašnike in travnike v obstoječem 
stanju, je treba Komisijo v skladu s 
členom 290 Pogodbe pooblastiti za 
sprejemanje aktov za sprejetje pravil v 
zvezi z uporabo tega ukrepa.

(28) Da se zagotovi, da kmetje ohranjajo 
trajno travinje in trajne kulture v 
obstoječem stanju, je treba Komisijo v 
skladu s členom 290 Pogodbe pooblastiti 
za sprejemanje aktov za sprejetje pravil v 
zvezi z uporabo tega ukrepa.

Or. it

Predlog spremembe 257
Martin Häusling
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Da se zagotovi, da kmetje ohranjajo 
trajne pašnike in travnike v obstoječem 
stanju, je treba Komisijo v skladu s 
členom 290 Pogodbe pooblastiti za 
sprejemanje aktov za sprejetje pravil v 
zvezi z uporabo tega ukrepa.

(28) Da se zagotovi, da kmetje ohranjajo 
trajne pašnike v obstoječem stanju, je 
treba Komisijo v skladu s členom 290 
Pogodbe pooblastiti za sprejemanje aktov 
za sprejetje pravil v zvezi z uporabo tega 
ukrepa.

Or. en

Predlog spremembe 258
Martin Häusling
v imenu skupine Verts/ALE

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

(28) Da se zagotovi, da kmetje ohranjajo 
trajne pašnike in travnike v obstoječem 
stanju, je treba Komisijo v skladu s 
členom 290 Pogodbe pooblastiti za 
sprejemanje aktov za sprejetje pravil v 
zvezi z uporabo tega ukrepa.

(28) Da se zagotovi, da kmetje ohranjajo 
trajne pašnike v obstoječem stanju, je 
treba Komisijo v skladu s členom 290 
Pogodbe pooblastiti za sprejemanje aktov 
za sprejetje pravil v zvezi z uporabo tega 
ukrepa.

Or. en

Predlog spremembe 259
Spiros Danelis (Spyros Danellis), Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Da se zagotovi, da kmetje ohranjajo 
trajne pašnike in travnike v obstoječem 
stanju, je treba Komisijo v skladu s 
členom 290 Pogodbe pooblastiti za 
sprejemanje aktov za sprejetje pravil v 
zvezi z uporabo tega ukrepa.

(28) Da se zagotovi, da kmetje ohranjajo 
trajne pašnike v obstoječem stanju, je treba 
Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe 
pooblastiti za sprejemanje aktov za 
sprejetje pravil v zvezi z uporabo tega 
ukrepa.

Or. en

Predlog spremembe 260
Martin Häusling
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28 a) 7 % orne zemlje na kmetijo se bo 
uporabljalo na način, ki povečuje 
funkcionalno biotsko raznovrstnost in s 
tem kmetijsko-ekosistemsko delovanje ali 
zagotavljanje javnih dobrin. Elementi, ki 
so pogosto že upravičeni kot okoljski 
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ukrepi (npr. žive meje, jarki, mokrišča in 
drugi polnaravni deli habitatov in druge 
upravičene obstoječe krajinske 
značilnosti), bi se dodali v zaščitne pasove, 
da bi ustvarili kmetijsko-ekološko 
infrastrukturo za trajnostne sisteme 
kmetovanja. Zato pri tem ne gre niti za 
„izvzemanje zemlje iz proizvodnje“ niti za 
„nove površine za praho“, temveč za 
izboljšanje dolgoročne učinkovitosti 
celotnega sistema.

Or. en

Predlog spremembe 261
James Nicholson, Richard Ashworth, Vicky Ford, Anthea McIntyre

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Da se zagotovi učinkovito in skladno 
izvajanje ukrepa območja z ekološko 
usmeritvijo ob upoštevanju posebnosti 
držav članic, je treba Komisijo v skladu s 
členom 290 Pogodbe pooblastiti za 
sprejemanje aktov za nadaljnjo 
opredelitev vrst območij z ekološko 
usmeritvijo, navedenih v okviru tega 
ukrepa, ter za dodajanje in opredelitev 
drugih vrst območij z ekološko 
usmeritvijo, ki se jih lahko upošteva v 
zvezi z odstotkom, navedenim v okviru 
tega ukrepa.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 262
Richard Ashworth, Vicky Ford

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Da se zagotovi učinkovito in skladno 
izvajanje ukrepa območja z ekološko 
usmeritvijo ob upoštevanju posebnosti 
držav članic, je treba Komisijo v skladu s 
členom 290 Pogodbe pooblastiti za 
sprejemanje aktov za nadaljnjo 
opredelitev vrst območij z ekološko 
usmeritvijo, navedenih v okviru tega 
ukrepa, ter za dodajanje in opredelitev 
drugih vrst območij z ekološko 
usmeritvijo, ki se jih lahko upošteva v 
zvezi z odstotkom, navedenim v okviru 
tega ukrepa.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 263
Martin Häusling
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Da se zagotovi učinkovito in skladno 
izvajanje ukrepa območja z ekološko 
usmeritvijo ob upoštevanju posebnosti 
držav članic, je treba Komisijo v skladu s
členom 290 Pogodbe pooblastiti za 
sprejemanje aktov za nadaljnjo opredelitev 
vrst območij z ekološko usmeritvijo, 
navedenih v okviru tega ukrepa, ter za 
dodajanje in opredelitev drugih vrst 
območij z ekološko usmeritvijo, ki se jih 
lahko upošteva v zvezi z odstotkom, 
navedenim v okviru tega ukrepa.

Da se zagotovi učinkovito in skladno 
izvajanje ekološke infrastrukture ob 
upoštevanju posebnosti držav članic, je
treba Komisijo v skladu s členom 290 
Pogodbe pooblastiti za sprejemanje aktov 
za nadaljnjo opredelitev vrst
infrastrukture, navedenih v okviru tega 
ukrepa.

Or. en
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Predlog spremembe 264
Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 а (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29a) Za spodbujanje biotske 
raznovrstnosti, varovanja okolja in 
kmetijske produktivnosti bi bilo treba 
uvesti posebno shemo za sektorje, ki 
aktivno prispevajo k temu. Čebelarski 
sektor bi moral biti deležen prednostne 
obravnave in zagotoviti bi morali 
neposredno podporo za čebelje kolonije 
registriranih proizvajalcev. Upoštevati je 
treba nujnost zagotavljanja finančnih 
sredstev za opraševanje.

Or. bg

Predlog spremembe 265
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29a) Da se izboljša stanje okolja, 
preprečijo podnebne spremembe in 
izboljšajo kmetijski pogoji, Komisija čim 
prej predloži strateški načrt za dobavo 
rastlinskih beljakovin, na podlagi 
katerega bo EU tudi zmanjšala močno 
odvisnost od zunanjih virov dobave. V 
načrtu bi bilo treba predvideti več 
proizvodnje oljnic in stročnic v okviru 
skupne kmetijske politike ter spodbujati 
kmetijske raziskave ustreznih in 
produktivnih vrst.

Or. fr
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Predlog spremembe 266
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29 a) Da se zagotovi, da so načrti za 
ravnanje s hranili v celoti evidentirani in 
prispevajo k optimizaciji uporabe hranil 
in gnojil s strani kmetov, je treba Komisijo 
v skladu s členom 290 Pogodbe pooblastiti 
za sprejemanje aktov za sprejetje 
nadaljnjih pravil v zvezi z uporabo tega 
ukrepa.

Or. en

Predlog spremembe 267
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29 b) Da se zagotovi, da načrti za 
energetsko učinkovitost vodijo v 
optimizacijo uporabe energije s strani 
kmetov ter v minimalno uporabo fosilnih 
goriv na kmetijah, je treba Komisijo v 
skladu s členom 290 Pogodbe pooblastiti 
za sprejemanje aktov za sprejetje 
nadaljnjih pravil v zvezi z uporabo tega 
ukrepa.

Or. en

Predlog spremembe 268
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29 c) Da se zagotovi pokritost tal pozimi 
ob ustvarjanju največjih možnih koristi za 
okolje in podnebje s tem ukrepom, bi 
morale države članice določiti datume za 
ustvarjanje in uničenje odeje, ki so 
najustreznejši za njihovo ozemlje, poleg 
tega pa je treba Komisijo v skladu s 
členom 290 Pogodbe pooblastiti za 
sprejemanje aktov za sprejetje nadaljnjih 
pravil v zvezi z uporabo tega ukrepa.

Or. en

Predlog spremembe 269
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Da se spodbudi trajnostni razvoj 
kmetijstva na območjih s posebnimi 
naravnimi omejitvami, je treba državam 
članicam omogočiti, da poleg osnovnega 
plačila uporabijo del svojih nacionalnih 
zgornjih mej za neposredna plačila za 
odobritev letnega plačila na površino 
vsem kmetom, ki opravljajo dejavnost na 
teh območjih. To plačilo ne sme 
nadomestiti podpore v okviru programov 
razvoja podeželja in se ga ne sme odobriti 
kmetom na območjih, ki so bila določena 
v skladu z Uredbo Sveta (ES) 
št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o 
podpori za razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP), vendar niso bila določena v 
skladu s členom 46(1) Uredbe (EU) 
št. […] Evropskega parlamenta in Sveta z 

črtano



PE491.238v01-00 150/160 AM\905018SL.doc

SL

dne …. o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) [URP].

Or. en

Predlog spremembe 270
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, 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 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Da se spodbudi trajnostni razvoj 
kmetijstva na območjih s posebnimi 
naravnimi omejitvami, je treba državam 
članicam omogočiti, da poleg osnovnega 
plačila uporabijo del svojih nacionalnih 
zgornjih mej za neposredna plačila za 
odobritev letnega plačila na površino vsem 
kmetom, ki opravljajo dejavnost na teh 
območjih. To plačilo ne sme nadomestiti 
podpore v okviru programov razvoja 
podeželja in se ga ne sme odobriti kmetom 
na območjih, ki so bila določena v skladu z 
Uredbo Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 
20. septembra 2005 o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP), 
vendar niso bila določena v skladu s 
členom 46(1) Uredbe (EU) št. […] 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne …. 
o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) [URP].

(30) Da se spodbudi trajnostni razvoj 
kmetijstva na območjih s posebnimi 
naravnimi omejitvami in zapuščenih 
območjih, je treba državam članicam 
omogočiti, da poleg osnovnega plačila 
uporabijo del svojih nacionalnih zgornjih 
mej za neposredna plačila za odobritev 
letnega plačila na podlagi novih meril, kot 
so bruto proizvodnja za trg, dodana 
vrednost ali število zaposlenih delavcev,
vsem kmetom, ki opravljajo dejavnost na 
teh območjih. To plačilo ne sme 
nadomestiti podpore v okviru programov 
razvoja podeželja in se ne sme odobriti 
kmetom na območjih, ki so bila določena v 
skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1698/2005 
z dne 20. septembra 2005 o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP), vendar niso bila določena v 
skladu s členom 46(1) Uredbe (EU) št. […] 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne ….
o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) [URP].

Or. it
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Predlog spremembe 271
James Nicholson, Julie Girling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Uvajanje in razvoj novih gospodarskih 
dejavnosti v kmetijskem sektorju s strani 
mladih kmetov je finančno zahtevno in je 
element, ki ga je treba upoštevati pri 
dodeljevanju in usmerjanju neposrednih 
plačil. Ta razvoj je ključnega pomena za 
konkurenčnost kmetijskega sektorja v Uniji 
in je zato treba vzpostaviti dohodkovno 
pomoč mladim kmetom, ki začenjajo s 
svojo kmetijsko dejavnostjo, da se mladim 
kmetom omogoči začetni zagon in 
strukturno prilagajanje njihovih kmetijskih 
gospodarstev po začetni ustanovitvi.
Državam članicam je treba omogočiti, da
poleg osnovnega plačila uporabijo del 
svojih nacionalnih zgornjih mej za 
neposredna plačila za odobritev letnega 
plačila na površino mladim kmetom.
Odobritev tega plačila je treba omejiti na 
obdobje največ petih let, saj mora biti 
namenjeno samo kritju začetnega obdobja 
življenja podjetja in ne sme postati pomoč 
za tekoče poslovanje.

(31) Uvajanje in razvoj novih gospodarskih 
dejavnosti v kmetijskem sektorju s strani 
mladih kmetov je finančno zahtevno in je 
element, ki ga je treba upoštevati pri 
dodeljevanju in usmerjanju neposrednih 
plačil. Ta razvoj je ključnega pomena za 
konkurenčnost kmetijskega sektorja v Uniji 
in zato lahko država članica vzpostavi
dohodkovno pomoč mladim kmetom, ki 
začenjajo s svojo kmetijsko dejavnostjo, da 
se mladim kmetom omogoči začetni zagon 
in strukturno prilagajanje njihovih 
kmetijskih gospodarstev po začetni 
ustanovitvi. Države članice lahko poleg 
osnovnega plačila uporabijo del svojih 
nacionalnih zgornjih mej za neposredna 
plačila za odobritev letnega plačila na 
površino mladim kmetom. Odobritev tega 
plačila je treba omejiti na obdobje največ 
petih let, saj mora biti namenjeno samo 
kritju začetnega obdobja življenja podjetja 
in ne sme postati pomoč za tekoče 
poslovanje.

Or. en

Predlog spremembe 272
Brian Simpson, Åsa Westlund

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Uvajanje in razvoj novih gospodarskih 
dejavnosti v kmetijskem sektorju s strani 
mladih kmetov je finančno zahtevno in je 
element, ki ga je treba upoštevati pri 

(31) Uvajanje in razvoj novih gospodarskih 
dejavnosti v kmetijskem sektorju s strani 
mladih kmetov je finančno zahtevno in je 
element, ki se lahko upošteva pri 
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dodeljevanju in usmerjanju neposrednih 
plačil. Ta razvoj je ključnega pomena za 
konkurenčnost kmetijskega sektorja v Uniji 
in je zato treba vzpostaviti dohodkovno 
pomoč mladim kmetom, ki začenjajo s 
svojo kmetijsko dejavnostjo, da se mladim 
kmetom omogoči začetni zagon in 
strukturno prilagajanje njihovih kmetijskih 
gospodarstev po začetni ustanovitvi.
Državam članicam je treba omogočiti, da 
poleg osnovnega plačila uporabijo del 
svojih nacionalnih zgornjih mej za 
neposredna plačila za odobritev letnega 
plačila na površino mladim kmetom.
Odobritev tega plačila je treba omejiti na 
obdobje največ petih let, saj mora biti 
namenjeno samo kritju začetnega obdobja 
življenja podjetja in ne sme postati pomoč 
za tekoče poslovanje.

dodeljevanju in usmerjanju neposrednih 
plačil. Ta razvoj je ključnega pomena za 
konkurenčnost kmetijskega sektorja v Uniji 
in zato bi lahko vzpostavili dohodkovno 
pomoč mladim kmetom, ki začenjajo s 
svojo kmetijsko dejavnostjo, da se mladim 
kmetom omogoči začetni zagon in 
strukturno prilagajanje njihovih kmetijskih 
gospodarstev po začetni ustanovitvi.
Državam članicam je treba dovoliti, da 
poleg osnovnega plačila uporabijo del 
svojih nacionalnih zgornjih mej za 
neposredna plačila za odobritev letnega 
plačila na površino mladim kmetom.
Odobritev tega plačila je treba omejiti na 
obdobje največ petih let, saj mora biti 
namenjeno samo kritju začetnega obdobja 
življenja podjetja in ne sme postati pomoč 
za tekoče poslovanje.

Or. en

Obrazložitev

Ukrepi iz drugega stebra v zvezi z mladimi kmeti so učinkovitejša oblika podpore in 
spodbujanja novih udeležencev, zato bi morali biti ukrepi iz prvega stebra stvar prostovoljne 
izbire držav članic, ali jih bodo izvajale.

Predlog spremembe 273
Martin Häusling
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Uvajanje in razvoj novih gospodarskih 
dejavnosti v kmetijskem sektorju s strani 
mladih kmetov je finančno zahtevno in je 
element, ki ga je treba upoštevati pri 
dodeljevanju in usmerjanju neposrednih 
plačil. Ta razvoj je ključnega pomena za 
konkurenčnost kmetijskega sektorja v Uniji 
in je zato treba vzpostaviti dohodkovno 
pomoč mladim kmetom, ki začenjajo s 

(31) Glede na to, da je samo 6 % 
evropskih kmetov mlajših od 35 let in jih 
je okrog 80 % starejših od 55 let, je 
potrebna socialno trajnostna poživitev. 
Uvajanje in razvoj novih gospodarskih 
dejavnosti v kmetijskem sektorju s strani 
mladih kmetov ali novih udeležencev na 
trgu za zagon kmetij je treba upoštevati pri 
dodeljevanju in usmerjanju neposrednih 
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svojo kmetijsko dejavnostjo, da se mladim 
kmetom omogoči začetni zagon in 
strukturno prilagajanje njihovih kmetijskih 
gospodarstev po začetni ustanovitvi.
Državam članicam je treba omogočiti, da 
poleg osnovnega plačila uporabijo del 
svojih nacionalnih zgornjih mej za 
neposredna plačila za odobritev letnega 
plačila na površino mladim kmetom.
Odobritev tega plačila je treba omejiti na 
obdobje največ petih let, saj mora biti 
namenjeno samo kritju začetnega obdobja 
življenja podjetja in ne sme postati pomoč 
za tekoče poslovanje.

plačil. Prav tako bi morali s temi plačili 
omogočiti tudi sodelovanje med starejšimi 
in mlajšimi kmeti, ki vodi v socialno 
trajnosten razvoj podeželskih območij. Za 
nove kmete je začetno financiranje zelo 
pomembno za začetek dejavnosti, zato bi 
bilo treba za naložbe v prvem letu dodeliti 
najmanj 50 % zagotovljenih sredstev iz 
proračuna za celotno obdobje. Novi 
udeleženci na trgu bi morali biti fizične in 
pravne osebe ter tisti, ki začnejo svojo 
dejavnost v obliki zadruge z drugimi 
kmetijami. Ta razvoj je ključnega pomena 
za konkurenčnost kmetijskega sektorja v 
Uniji in je zato treba vzpostaviti 
dohodkovno pomoč mladim kmetom in 
novim udeležencem na trgu, ki začenjajo s 
svojo kmetijsko dejavnostjo, da se jim 
omogočita začetni zagon in strukturno 
prilagajanje po začetni ustanovitvi.
Državam članicam je treba omogočiti, da 
poleg osnovnega plačila uporabijo del 
svojih nacionalnih zgornjih mej za 
neposredna plačila za odobritev letnega 
plačila na površino. Odobritev tega plačila 
je treba omejiti na obdobje največ petih let, 
saj mora biti namenjeno samo kritju 
začetnega obdobja življenja podjetja in ne 
sme postati pomoč za tekoče poslovanje.

Or. en

Predlog spremembe 274
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Marija Gabriel (Mariya 
Gabriel), Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Astrid 
Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Uvajanje in razvoj novih 
gospodarskih dejavnosti v kmetijskem 
sektorju s strani mladih kmetov je 
finančno zahtevno in je element, ki ga je

(31) Da bi se soočili z izzivom pomladitve 
generacij v kmetijskem sektorju, v 
katerem je samo 7 % populacije mlajše od 
35 let, je treba vzpostaviti dohodkovno 
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treba upoštevati pri dodeljevanju in 
usmerjanju neposrednih plačil. Ta razvoj 
je ključnega pomena za konkurenčnost 
kmetijskega sektorja v Uniji in je zato 
treba vzpostaviti dohodkovno pomoč 
mladim kmetom, ki začenjajo s svojo 
kmetijsko dejavnostjo, da se mladim 
kmetom omogoči začetni zagon in 
strukturno prilagajanje njihovih kmetijskih 
gospodarstev po začetni ustanovitvi.
Državam članicam je treba omogočiti, da 
poleg osnovnega plačila uporabijo del 
svojih nacionalnih zgornjih mej za 
neposredna plačila za odobritev letnega 
plačila na površino mladim kmetom.
Odobritev tega plačila je treba omejiti na 
obdobje največ petih let, saj mora biti 
namenjeno samo kritju začetnega obdobja 
življenja podjetja in ne sme postati pomoč 
za tekoče poslovanje.

pomoč mladim kmetom, ki začenjajo s 
svojo kmetijsko dejavnostjo, da se mladim 
kmetom omogoči začetni zagon in 
strukturno prilagajanje njihovih kmetijskih 
gospodarstev po začetni ustanovitvi.
Državam članicam je treba omogočiti, da 
poleg osnovnega plačila uporabijo del 
svojih nacionalnih zgornjih mej za 
neposredna plačila za odobritev letnega 
plačila na površino mladim kmetom.
Odobritev tega plačila je treba omejiti na 
obdobje največ petih let, saj mora biti 
namenjeno samo kritju začetnega obdobja 
življenja podjetja in ne sme postati pomoč 
za tekoče poslovanje.

Or. en

Predlog spremembe 275
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Uvajanje in razvoj novih gospodarskih 
dejavnosti v kmetijskem sektorju s strani 
mladih kmetov je finančno zahtevno in je 
element, ki ga je treba upoštevati pri 
dodeljevanju in usmerjanju neposrednih 
plačil. Ta razvoj je ključnega pomena za 
konkurenčnost kmetijskega sektorja v Uniji 
in je zato treba vzpostaviti dohodkovno 
pomoč mladim kmetom, ki začenjajo s 
svojo kmetijsko dejavnostjo, da se mladim 
kmetom omogoči začetni zagon in 
strukturno prilagajanje njihovih kmetijskih 
gospodarstev po začetni ustanovitvi.
Državam članicam je treba omogočiti, da 

(31) Uvajanje in razvoj novih gospodarskih 
dejavnosti v kmetijskem sektorju s strani 
mladih kmetov in drugih novih 
udeležencev na trgu je finančno zahtevno 
in je element, ki ga je treba upoštevati pri 
dodeljevanju in usmerjanju neposrednih 
plačil. Ta razvoj je ključnega pomena za 
konkurenčnost kmetijskega sektorja v Uniji 
in je zato treba vzpostaviti dohodkovno 
pomoč mladim kmetom in novim 
udeležencem na trgu, ki začenjajo s svojo 
kmetijsko dejavnostjo, da se mladim 
kmetom in novim udeležencem na trgu
omogoči začetni zagon in strukturno 
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poleg osnovnega plačila uporabijo del 
svojih nacionalnih zgornjih mej za 
neposredna plačila za odobritev letnega 
plačila na površino mladim kmetom.
Odobritev tega plačila je treba omejiti na 
obdobje največ petih let, saj mora biti 
namenjeno samo kritju začetnega obdobja 
življenja podjetja in ne sme postati pomoč 
za tekoče poslovanje.

prilagajanje njihovih kmetijskih 
gospodarstev po začetni ustanovitvi.
Državam članicam je treba omogočiti, da 
poleg osnovnega plačila uporabijo del 
svojih nacionalnih zgornjih mej za 
neposredna plačila za odobritev letnega 
plačila na površino mladim kmetom in 
novim udeležencem na trgu. Odobritev 
tega plačila je treba omejiti na obdobje 
največ petih let, saj mora biti namenjeno 
samo kritju začetnega obdobja življenja 
podjetja in ne sme postati pomoč za tekoče 
poslovanje.

Or. en

Predlog spremembe 276
Martin Häusling
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Uvajanje in razvoj novih gospodarskih 
dejavnosti v kmetijskem sektorju s strani 
mladih kmetov je finančno zahtevno in je 
element, ki ga je treba upoštevati pri 
dodeljevanju in usmerjanju neposrednih 
plačil. Ta razvoj je ključnega pomena za 
konkurenčnost kmetijskega sektorja v Uniji 
in je zato treba vzpostaviti dohodkovno 
pomoč mladim kmetom, ki začenjajo s 
svojo kmetijsko dejavnostjo, da se mladim 
kmetom omogoči začetni zagon in 
strukturno prilagajanje njihovih kmetijskih 
gospodarstev po začetni ustanovitvi.
Državam članicam je treba omogočiti, da 
poleg osnovnega plačila uporabijo del 
svojih nacionalnih zgornjih mej za 
neposredna plačila za odobritev letnega 
plačila na površino mladim kmetom.
Odobritev tega plačila je treba omejiti na 
obdobje največ petih let, saj mora biti 
namenjeno samo kritju začetnega obdobja 

(31) Uvajanje in razvoj novih gospodarskih 
dejavnosti v kmetijskem sektorju s strani 
mladih kmetov in novih udeležencev na 
trgu je finančno zahtevno in je element, ki 
ga je treba upoštevati pri dodeljevanju in 
usmerjanju neposrednih plačil. Ta razvoj je 
ključnega pomena za konkurenčnost 
kmetijskega sektorja v Uniji in je zato treba 
vzpostaviti dohodkovno pomoč mladim 
kmetom in novim udeležencem na trgu, ki 
začenjajo s svojo kmetijsko dejavnostjo, da 
se mladim kmetom in novim udeležencem 
na trgu omogoči začetni zagon in 
strukturno prilagajanje njihovih kmetijskih 
gospodarstev po začetni ustanovitvi.
Državam članicam je treba omogočiti, da 
poleg osnovnega plačila uporabijo del 
svojih nacionalnih zgornjih mej za 
neposredna plačila za odobritev letnega 
plačila na površino mladim kmetom in 
novim udeležencem na trgu. Odobritev 
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življenja podjetja in ne sme postati pomoč 
za tekoče poslovanje.

tega plačila je treba omejiti na obdobje 
največ petih let, saj mora biti namenjeno 
samo kritju začetnega obdobja življenja 
podjetja in ne sme postati pomoč za tekoče 
poslovanje.

Or. en

Predlog spremembe 277
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 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Uvajanje in razvoj novih 
gospodarskih dejavnosti v kmetijskem 
sektorju s strani mladih kmetov je finančno 
zahtevno in je element, ki ga je treba 
upoštevati pri dodeljevanju in usmerjanju 
neposrednih plačil. Ta razvoj je ključnega 
pomena za konkurenčnost kmetijskega 
sektorja v Uniji in je zato treba vzpostaviti 
dohodkovno pomoč mladim kmetom, ki 
začenjajo s svojo kmetijsko dejavnostjo, da 
se mladim kmetom omogoči začetni zagon 
in strukturno prilagajanje njihovih 
kmetijskih gospodarstev po začetni 
ustanovitvi. Državam članicam je treba 
omogočiti, da poleg osnovnega plačila 
uporabijo del svojih nacionalnih zgornjih 
mej za neposredna plačila za odobritev 
letnega plačila na površino mladim 
kmetom. Odobritev tega plačila je treba 
omejiti na obdobje največ petih let, saj 
mora biti namenjeno samo kritju začetnega 
obdobja življenja podjetja in ne sme postati 
pomoč za tekoče poslovanje.

(31) Uvajanje in razvoj novih gospodarskih 
dejavnosti v kmetijskem sektorju s strani
kmetic in mladih kmetov je finančno 
zahtevno in je element, ki ga je treba 
upoštevati pri dodeljevanju in usmerjanju 
neposrednih plačil. Ta razvoj je ključnega 
pomena za konkurenčnost kmetijskega 
sektorja v Uniji in je zato treba vzpostaviti 
dohodkovno pomoč kmeticam in mladim 
kmetom, ki začenjajo s svojo kmetijsko 
dejavnostjo, da se kmeticam in mladim 
kmetom omogoči začetni zagon in 
strukturno prilagajanje njihovih kmetijskih 
gospodarstev po začetni ustanovitvi.
Državam članicam je treba omogočiti, da 
poleg osnovnega plačila uporabijo del 
svojih nacionalnih zgornjih mej za 
neposredna plačila za odobritev letnega 
plačila na površino mladim kmetom.
Odobritev tega plačila je treba omejiti na 
obdobje petih let, saj mora biti namenjeno 
samo kritju začetnega obdobja življenja 
podjetja in ne sme postati pomoč za tekoče 
poslovanje.

Or. it
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Predlog spremembe 278
Vasilica Viorica Dăncilă

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Uvajanje in razvoj novih gospodarskih 
dejavnosti v kmetijskem sektorju s strani 
mladih kmetov je finančno zahtevno in je 
element, ki ga je treba upoštevati pri 
dodeljevanju in usmerjanju neposrednih 
plačil. Ta razvoj je ključnega pomena za 
konkurenčnost kmetijskega sektorja v Uniji 
in je zato treba vzpostaviti dohodkovno 
pomoč mladim kmetom, ki začenjajo s 
svojo kmetijsko dejavnostjo, da se mladim 
kmetom omogoči začetni zagon in 
strukturno prilagajanje njihovih kmetijskih 
gospodarstev po začetni ustanovitvi.
Državam članicam je treba omogočiti, da 
poleg osnovnega plačila uporabijo del 
svojih nacionalnih zgornjih mej za 
neposredna plačila za odobritev letnega 
plačila na površino mladim kmetom.
Odobritev tega plačila je treba omejiti na 
obdobje največ petih let, saj mora biti 
namenjeno samo kritju začetnega obdobja 
življenja podjetja in ne sme postati pomoč 
za tekoče poslovanje.

(31) Uvajanje in razvoj novih gospodarskih 
dejavnosti v kmetijskem sektorju s strani 
mladih kmetov je finančno zahtevno in je 
element, ki ga je treba upoštevati pri 
dodeljevanju in usmerjanju neposrednih 
plačil. Ta razvoj je ključnega pomena za 
konkurenčnost kmetijskega sektorja v Uniji 
in je zato treba vzpostaviti dohodkovno 
pomoč mladim kmetom, ki začenjajo s 
svojo kmetijsko dejavnostjo, da se mladim 
kmetom omogoči začetni zagon in 
strukturno prilagajanje njihovih kmetijskih 
gospodarstev po začetni ustanovitvi.
Državam članicam je treba omogočiti, da 
poleg osnovnega plačila uporabijo del 
svojih nacionalnih zgornjih mej za 
neposredna plačila za odobritev letnega 
plačila na površino mladim kmetom.
Odobritev tega plačila je treba omejiti na 
obdobje največ petih let, saj mora biti 
namenjeno samo kritju začetnega obdobja 
življenja podjetja in ne sme postati pomoč 
za tekoče poslovanje. Posebne programe 
usposabljanja in pomoči za zagon bi bilo 
treba zagotoviti tudi za ženske v 
kmetijstvu, ki predstavljajo pomemben del 
delovne sile.

Or. ro

Predlog spremembe 279
Martin Häusling
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31 a (novo)



PE491.238v01-00 158/160 AM\905018SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31 a) Pomladitev generacij se bo v 
prihodnje uspešno zgodila le, če se 
moškim in ženskam zagotovijo enake 
pravice in možnosti, vključno z 
individualnimi shemami socialne 
varnosti, izobraževanjem, krepitvijo 
zmogljivosti in sodelovanjem pri
odločanju; pomladitev generacij terja tudi 
aktivno ohranjanje in razvoj kritične 
kulturne, socialne in rekreacijske vsebine, 
zaradi katere je življenje na kmetijah in v 
podeželskih skupnostih privlačno.

Or. en

Predlog spremembe 280
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31a) V okviru skupne kmetijske politike 
Evropske unije bi se morali začeti 
zavedati, koliko dela na podeželskih 
območjih opravijo ženske in kako s tem 
neposredno prispevajo h gospodarskemu 
ravnovesju, zlasti na malih in družinskih 
kmetijskih gospodarstvih, pri čemer to 
delo ni prikazano v statistikah in ni 
priznano kot zaposlitev in zatorej ne 
ustvarja nobene oblike pasivne 
upravičenosti. Zdi se, da je shema 
neposrednega plačila ustrezen instrument 
za spodbujanje vključevanja žensk na 
podeželskih območjih v uradne statistike 
glede gospodarstva, zaposlovanja in 
sociale. S finančnimi sredstvi bi morali 
spodbujati skupno lastništvo kmetijskih 
gospodarstev, kadar je to ustrezno, ali 
ureditev dela, ki ga ženske vložijo v 
družinska kmetijska gospodarstva.
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Or. es

Obrazložitev

42 % od skupno 26,7 milijona ljudi, ki redno delajo v kmetijstvu v Evropi, je žensk, vendar 
imajo ženske v lasti in upravljajo samo petino vseh kmetijskih gospodarstev. V skladu z 
ocenami je v statističnih podatkih o zaposlenosti in gospodarstvu spregledano delo približno 
20 milijonov ljudi v Evropi.

Predlog spremembe 281
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31c) K uresničitvi omenjenih ciljev 
prispevajo določbe Direktive 2010/41/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
7. julija 2010 o uporabi načela enakega 
obravnavanja moških in žensk, ki 
opravljajo samostojno dejavnost, vendar 
doseganje teh ciljev po drugi strani ovira 
pomanjkanje zanesljivih objektivnih 
podatkov, na podlagi katerih bi lahko 
oblikovali utemeljene proračunske ocene. 
To splošno načelo bi morali zato vključiti 
v uredbo in predlagati roke za 
zagotavljanje teh podatkov, pri čemer bi 
morali predvideti posebne mehanizme 
plačil, da bi poudarili in priznali delo 
žensk na podeželskih območjih. V skladu z 
večstebrnim pristopom SKP bi morala biti 
neposredna plačila osredotočena na 
priznavanje teh strukturnih vidikov, 
medtem ko bi moral EKSRP vključevati 
bolj specifične ukrepe za spodbujanje, 
priznavanje in financiranje prispevka 
žensk v kontekstu vprašanj, kot so 
diverzifikacija, zagotavljanje storitev, 
inovacije in splošni prispevek žensk k 
ohranjanju podeželskih skupnosti. 
Podobno bi morali v okviru EKSRP 
spodbujati tudi specifične mreže za 
sodelovanje v skladu s predlogom 
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resolucije Evropskega parlamenta 
2010/2054(INI) o vlogi žensk v kmetijstvu 
in na podeželskih območjih.

Or. es

Obrazložitev

La invisibilidad del trabajo de las mujeres en el medio rural obliga a disponer de datos que 
permitan presupuestar de manera solvente las necesidades financieras para fomentar la 
cotitularidad y la regulariación laboral y posibilidad de recoocimiento de los derechos 
sociales de las mujeres del mundo rural. Tales datos están actualmente dispersos o 
directamente no existen. Proponer un plazo para obtenerlos y emplazar a la Comisión a 
remitir una propuesta complementaria a esta reforma en el marco del periodo de vigencia 
copmprendido entre 2013-2020 es el único procedimiento serio de incorporar a la PAC un 
mecanismo estructural para resolverla.

Predlog spremembe 282
Martin Häusling
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Da bi zagotovili varstvo pravic 
upravičencev in preprečili diskriminacijo 
med njimi, je Komisiji treba podeliti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe za opredelitev 
pogojev, pod katerimi se lahko pravna 
oseba šteje za upravičeno do prejemanja 
plačila za mlade kmete, zlasti pa uporabo 
starostne omejitve za eno ali več fizičnih 
oseb, ki so vključene v pravno osebo.

(32) Da bi zagotovili varstvo pravic 
upravičencev in preprečili diskriminacijo 
med njimi, je Komisiji treba podeliti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe za opredelitev 
pogojev, pod katerimi se lahko pravna 
oseba šteje za upravičeno do prejemanja 
plačila za mlade kmete ali nove udeležence 
na trgu.

Or. en


