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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Razvoj podeželja v skupni kmetijski politiki ostaja njen bistven del in pomembna prednostna 
naloga v sedanji reformi. Pri reformi se skuša ohraniti struktura dveh stebrov, proračun za 
posamezni steber se v nominalnem smislu ohrani na ravni za leto 2013, pri tem je jasno 
poudarjeno zagotavljanje rezultatov na področju glavnih prednostnih nalog EU. Skupna 
kmetijska politika bi morala ostati strateško pomembna politika, ki bi zagotavljala 
najučinkovitejši odziv na politične izzive in najsmotrnejšo porabo proračunskih sredstev. 
Instrumenti v stebru II bi morali državam članicam omogočiti več manevrskega prostora za 
prilagajanje rešitev lokalnim posebnostim. 

Skupna kmetijska politika je skozi leta postala bolj zapletena, zato mora biti boljše 
upravljanje in bistveno zmanjšanje birokracije za kmete pomemben sestavni del prihodnje 
skupne kmetijske politike. Preprečiti je treba vsa neupravičena in odvečna upravna bremena 
in stroške nacionalnih organov, še posebej upoštevajoč fiskalno konsolidacijo držav članic in 
pomanjkanje sredstev. Potrebna je načrtna poraba, ki bo zagotovila dobro upravljanje sredstev 
Unije pri zagotavljanju bistvenih javnih dobrin s pomočjo večfunkcionalne skupne kmetijske 
politike. Poleg tega je reforma namenjena uvedbi učinkovitih in trajnih instrumentov, s 
katerimi bi povečali učinkovitost kmetijskega sektorja.

Namen predloga Komisije je opredeliti specifične možnosti politike, da bi se odzvali na 
prihodnje izzive v kmetijstvu in na podeželskih območjih ter izpolnili cilje, določene za 
skupno kmetijsko politiko. Predvidena je krepitev okoljskih ukrepov skupaj s povečanjem 
sredstev, da bi ta vprašanja reševali na teritorialni podlagi. Ravno tako bi morala biti sredstva 
v stebru II bolj osredotočena na kmetijsko skupnost. 

Na kratko, Komisija predlaga, naj se razvoj podeželja vključi v skupni strateški okvir skupaj z 
drugimi sredstvi deljenega upravljanja EU, pri čemer je treba uporabiti okrepljen pristop, 
usmerjen v rezultate, ter natančnejše in boljše predhodne pogoje. Steber II skupne kmetijske 
politike bi moral biti usklajen s stebrom I in drugimi skladi EU (zlasti Evropskim skladom za 
regionalni razvoj (ESRR), Evropskim socialnim skladom (ESS), Kohezijskim skladom ter 
Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo (ESPR)) ter jih dopolnjevati. Skladi so vključeni 
v skupni strateški okvir na ravni EU, ki se bo prenesel v pogodbe o partnerstvu na nacionalni 
ravni, vključno s skupnimi cilji in pravili za delovanje. Z vzpostavitvijo skupnih pravil za vse 
sklade, ki delujejo na podlagi skupnega strateškega okvira, se bodo projekti lažje upravljali na 
ravni upravičencev in na ravni nacionalnih organov, prav tako pa se bo olajšalo izvajanje 
integriranih projektov.

Zelo pomembno je zagotoviti skladnost z zahtevami javnega interesa, povezanimi z 
odobritvijo plačil.  

Poročilo je bilo pripravljeno na podlagi skupnih finančnih zneskov, ki jih je Komisija 
namenila za skupno kmetijsko politiko v naslednjem večletnem finančnem okviru. Če bi bil 
predlog temeljito spremenjen, bi bilo treba to mnenje revidirati.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja kot pristojni odbor, da v 
svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Člen 51 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Znesek v višini 30 milijonov EUR se 
izključi iz dodeljenih sredstev iz 
odstavka 1 in se uporabi za financiranje 
nagrade za inovativno lokalno 
sodelovanje iz člena 56.

črtano

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 56

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 56 črtano
Nagrada za inovativno lokalno 

sodelovanje na podeželskih območjih
Sredstva iz člena 51(2) se uporabijo za 
financiranje podelitve nagrade za projekte 
sodelovanja, pri katerih sodelujeta vsaj 
dva subjekta iz različnih držav članic in s 
katerimi se ustvari inovativen koncept na 
lokalni ravni.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 57 črtano
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Razpis za zbiranje predlogov
1. Komisija prvič najpozneje leta 2015 in 
nato vsako leto objavi razpis za zbiranje 
predlogov za podelitev nagrade iz 
člena 56. Zadnji razpis za zbiranje 
predlogov bo objavljen najpozneje 
leta 2019.
2. V razpisu za zbiranje predlogov se 
določi tema predlogov, ki je povezana z 
eno od prednostnih nalog Unije pri 
razvoju podeželja. Tema je primerna tudi 
za izvajanje v okviru čezmejnega 
sodelovanja.
3. Razpis za zbiranje predlogov je 
namenjen lokalnim akcijskim skupinam 
in posameznim subjektom, ki sodelujejo 
pri posameznem projektu.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 58 črtano
Postopek izbire

1. Kandidati v vseh državah članicah 
vložijo vloge za nagrado pri ustrezni 
nacionalni mreži za podeželje, ki je 
odgovorna za predhodno izbiro vlog.
2. Nacionalne mreže za podeželje iz svojih 
članov sestavijo odbor neodvisnih 
strokovnjakov, ki je zadolžen za 
predhodno izbiro vlog. Predhodna izbira 
vlog se opravi na podlagi meril za 
izključitev, izbor in dodelitev, opredeljenih 
v razpisu za zbiranje predlogov. Vsaka 
nacionalna mreža za podeželje predhodno 
izbere največ 10 vlog, ki jih posreduje 
Komisiji.
3. Komisija je odgovorna, da med 
predhodno izbranimi vlogami v vseh 
državah članicah izbere petdeset 
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zmagovalnih projektov. Komisija ustanovi 
ad hoc usmerjevalno skupino, ki jo 
sestavljajo neodvisni strokovnjaki. Ta 
usmerjevalna skupina pripravi izbor 
zmagovalne vloge na podlagi meril za 
izključitev, izbor in dodelitev, opredeljenih 
v razpisu za zbiranje predlogov.
4. Komisija z izvedbenim aktom odloči o 
seznamu projektov, ki prejmejo nagrado.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 59 črtano
Nagrada v obliki dodelitve finančnih 

sredstev – pogoji in izplačilo
1. Projekti so upravičeni do nagrade, če 
čas, potreben za njihovo izvedbo, ne 
presega dveh let od datuma sprejetja 
izvedbenega akta za podelitev nagrade.
Časovni okvir za izvedbo projekta je 
naveden v vlogi.
2. Nagrada se izplača v enkratnem 
znesku. Višino zneska določi Komisija z 
izvedbenimi akti v skladu z merili, 
opredeljenimi v razpisu za zbiranje 
predlogov, in ob upoštevanju ocenjenih 
stroškov izvedbe projekta, navedenih v 
vlogi. Najvišja nagrada za posamezni 
projekt ne presega 100 000 EUR.
3. Države članice nagrado zmagovalnim 
kandidatom izplačajo, ko je potrjeno, da je 
projekt dokončan. Unija zadevne izdatke 
državam članicam povrne v skladu z 
določbami oddelka 4 poglavja II 
naslova IV Uredbe (EU) št. HU/2012.
Države članice se lahko odločijo, da 
zmagovalnim kandidatom znesek nagrade 
izplačajo v celoti ali delno, preden je 
potrjeno, da je projekt dokončan, vendar 
so v tem primeru do potrditve konca 
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projekta odgovorne za izdatke.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 60 črtano
Pravila o postopku, časovnem razporedu 

in ustanovitvi usmerjevalne skupine
Komisija z izvedbenimi akti določi 
podrobne določbe o postopku in časovnem 
razporedu za izbiro projektov ter pravila o 
ustanovitvi usmerjevalne skupine 
neodvisnih strokovnjakov iz člena 58(3).
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz člena 91.



AD\915610SL.doc PE491.200v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

POSTOPEK

Naslov Podpora za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP)

Referenčni dokumenti COM(2011)0627 – C7–0340/2011 – 2011/0282(COD)

Pristojni odbor
       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI
25.10.2011

Mnenje pripravil
      Datum razglasitve na zasedanju

BUDG
25.10.2011

Pripravljavec/-ka mnenja
       Datum imenovanja

Giovanni La Via
6.2.2012

Datum sprejetja 10.10.2012

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

27
2
1

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana 
Brzobohatá, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal 
Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas 
Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska, Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin), Sergej Kozlík, Jan 
Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara 
Matera, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadežda Nejnski (Nadezhda 
Neynsky), Dominique Riquet, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Maria Da Graça Carvalho, Georgios Papastamkos, Nils Torvalds, 
Catherine Trautmann


