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Predlog spremembe 1
Ska Keller, Catherine Grèze

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A a (novo) ker se 40 % svetovnih emisij 
toplogrednih plinov izpusti v kmetijskem 
sektorju; ker je kmetijstvo glavni vir 
metana in dušikovega oksida, oba 
toplogredna plina pa imata veliko večji 
potencial za segrevanje ozračja kot 
ogljikov dioksid; in ker podnebne 
spremembe prizadenejo zlasti revne ljudi v 
državah v razvoju in zmanjšujejo možnosti 
za kmetovanje;

Or. en

Predlog spremembe 2
Ska Keller, Catherine Grèze

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A b (novo) ker je liberalizacija trgovine in 
kmetijstva dala prosto pot 
nizkocenovnemu uvozu iz Evrope, Azije in 
Združenih držav v države v razvoju, s 
čimer je lokalno proizvedena hrana bila 
izpostavljena prehudi konkurenci; in ker 
ti navali nizkocenovnega uvoza občutno 
siromašijo domače kmete in kmetijske 
delavce;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Ska Keller, Catherine Grèze

Osnutek mnenja
A c novo

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A c (novo) ker 70 % do 80 % 
podhranjenega prebivalstva predstavljajo 
podeželski prebivalci v državah v razvoju; 
in ker je izkoreninjenje skrajne revščine 
in lakote odvisno od izboljšanja 
življenjskih pogojev kmetov in kmetijskih 
delavcev v državah v razvoju; 

Or. en

Predlog spremembe 4
Ska Keller, Catherine Grèze

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A d (novo) ker poročilo posebnega 
poročevalca ZN za pravico do hrane 
„Agroekologija in pravica do hrane“ kaže, 
da lahko agroekologija v desetih letih 
podvoji proizvodnjo hrane v celotnih 
regijah ter istočasno ublaži podnebne 
spremembe in zmanjša revščino na 
podeželju; priznava, da sta dolgoročna 
produktivnost in prehranska varnost, 
zlasti odpornost kmetijskih sistemov na 
podnebne motnje, odvisni od skrbi za 
naravne vire, predvsem prst, rabo vode in 
biološko raznolikost;

Or. en
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Predlog spremembe 5
Ska Keller, Catherine Grèze

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A e (novo) ker gre večja kmetijska 
proizvodnja v Evropi z roko v roki z večjo 
rabo prsti, krme itd. iz držav v razvoju; ker 
približno 80 % povpraševanja Evrope po 
beljakovinski krmi (stročnicah) pokrije 
uvoz, kar pomeni rabo 20 milijonov 
hektarjev zemlje zunaj Evrope; ker je 
brezcarinski uvoz stročnic in oljnic v 
Evropo prispeval h krčenju gozdov, 
preseljevanju skupnosti, izgubi biološke 
raznolikosti in povečanju negotove 
preskrbe s hrano v Južni Ameriki;

Or. en

Predlog spremembe 6
Charles Goerens

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. je seznanjen s splošno zaskrbljenostjo 
zaradi negativnih učinkov skupne 
kmetijske politike na države v razvoju, 
ki se zdaj sicer zmanjšujejo, a so 
kumulativni; obžaluje, da Komisija v 
svojem sporočilu o SKP proti letu 
2020 ne omenja teh učinkov; poziva, 
naj se v novo SKP kot bistven cilj 
vključi načelo „neškodovanja“ 
državam v razvoju;

1. poziva FAO, naj se izreče o učinku 
skupne kmetijske politike na države v 
razvoju na eni strani in oceni vse 
dejavnike, ki sicer otežujejo kmetijske 
in prehrambne razmere držav v 
razvoju na drugi strani;

Or. fr
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Predlog spremembe 7
Filip Kaczmarek

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. je seznanjen s splošno zaskrbljenostjo 
zaradi negativnih učinkov skupne 
kmetijske politike na države v razvoju, ki 
se zdaj sicer zmanjšujejo, a so 
kumulativni; obžaluje, da Komisija v 
svojem sporočilu o SKP proti letu 2020 ne 
omenja teh učinkov; poziva, naj se v novo
SKP kot bistven cilj vključi načelo 
„neškodovanja“ državam v razvoju;

1. je seznanjen s potrebnim učinkom 
kmetijskih politik EU na svet v razvoju in 
njihovim vplivom na višino domačih in 
svetovnih cen za kmetijske proizvode; zato
poziva, naj nova SKP kot bistven cilj v 
celoti upošteva načelo „neškodovanja“ 
državam v razvoju;

Or. en

Predlog spremembe 8
Ricardo Cortés Lastra in Miguel Angel Martínez Martínez

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. je seznanjen s splošno zaskrbljenostjo 
zaradi negativnih učinkov skupne 
kmetijske politike na države v razvoju, 
ki se zdaj sicer zmanjšujejo, a so 
kumulativni; obžaluje, da Komisija v 
svojem sporočilu o SKP proti letu 
2020 ne omenja teh učinkov; poziva, 
naj se v novo SKP kot bistven cilj
vključi načelo „neškodovanja“ državam 
v razvoju;

1. je seznanjen z napredkom, doseženim 
glede reforme skupne kmetijske politike, 
ki zmanjšuje njene negativne učinke na 
države v razvoju; poziva, naj se v novo 
SKP vključi načelo „neškodovanja“ 
državam v razvoju v skladu s ciljem 
usklajenosti politike za razvoj v okviru 
Lizbonske pogodbe.

Or. en
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Predlog spremembe 9
Åsa Westlund

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. je seznanjen s splošno zaskrbljenostjo 
zaradi negativnih učinkov skupne 
kmetijske politike na države v razvoju, 
ki se zdaj sicer zmanjšujejo, a so 
kumulativni; obžaluje, da Komisija v 
svojem sporočilu o SKP proti letu 2020 
ne omenja teh učinkov; poziva, naj se v 
novo SKP kot bistven cilj vključi 
načelo „neškodovanja“ državam v 
razvoju;

1. poudarja člen 3(5) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, ki določa, 
da EU prispeva k svobodni in pravični 
trgovini ter izkoreninjenju revščine; je 
seznanjen s splošno zaskrbljenostjo 
zaradi negativnih učinkov skupne 
kmetijske politike na države v razvoju, 
ki se zdaj sicer zmanjšujejo, a so 
kumulativni; obžaluje, da Komisija v 
svojem sporočilu o SKP proti letu 2020 
ne omenja teh učinkov; poziva, naj se v 
novo SKP kot bistven cilj vključi 
načelo „neškodovanja“ državam v 
razvoju; poziva EU, naj zagotovi 
usklajenost med skupno kmetijsko 
politiko in njeno trgovino ter 
razvojnimi politikami in docela
spoštuje načelo skladnosti politike za 
razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 10
<Members>Horst Schnellhardt</Members>

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. je seznanjen s splošno zaskrbljenostjo 
zaradi negativnih učinkov skupne 
kmetijske politike na države v razvoju, 
ki se zdaj sicer zmanjšujejo, a so 
kumulativni; obžaluje, da Komisija v 
svojem sporočilu o SKP proti letu 2020 

1. je seznanjen z zaskrbljenostjo zaradi 
negativnih učinkov skupne kmetijske 
politike na države v razvoju; obžaluje, 
da Komisija v svojem sporočilu o SKP 
proti letu 2020 ne omenja teh učinkov; 
poziva, naj se v novi SKP upošteva
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ne omenja teh učinkov; poziva, naj se v 
novo SKP kot bistven cilj vključi 
načelo „neškodovanja“ državam v 
razvoju;

načelo „neškodovanja“ državam v 
razvoju;

Or. de

Predlog spremembe 11
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. je seznanjen s splošno zaskrbljenostjo 
zaradi negativnih učinkov skupne 
kmetijske politike na države v razvoju, ki 
se zdaj sicer zmanjšujejo, a so 
kumulativni; obžaluje, da Komisija v 
svojem sporočilu o SKP proti letu 2020 ne 
omenja teh učinkov; poziva, naj se v novo 
SKP kot bistven cilj vključi načelo 
„neškodovanja“ državam v razvoju; 

1. je seznanjen s splošno zaskrbljenostjo 
zaradi neposrednih in posrednih
negativnih učinkov skupne kmetijske 
politike na države v razvoju, ki so
komulativni; obžaluje, da Komisija v 
svojem sporočilu o SKP proti letu 2020 ne 
omenja teh učinkov in tako ne potrjuje 
pravnih obveznosti EU v zvezi z 
usklajenostjo politike za razvoj in svoje 
zaveze glede doseganja razvojnih ciljev 
tisočletja; poziva, naj se v novo SKP kot 
bistven cilj vključi načelo „neškodovanja“ 
državam v razvoju in se ustvarijo primerni 
mehanizmi, ki bodo zagotovili njegovo 
spoštovanje,

Or. en

Predlog spremembe 12
Franziska Keller, Catherine Grèze

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. je seznanjen s splošno zaskrbljenostjo 
zaradi negativnih učinkov skupne 

1. je seznanjen s splošno zaskrbljenostjo 
zaradi kumulativnih negativnih učinkov 
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kmetijske politike na države v razvoju, 
ki se zdaj sicer zmanjšujejo, a so 
kumulativni; obžaluje, da Komisija v 
svojem sporočilu o SKP proti letu 2020 
ne omenja teh učinkov; poziva, naj se v 
novo SKP kot bistven cilj vključi 
načelo „neškodovanja“ državam v 
razvoju;

skupne kmetijske politike na države v 
razvoju; obžaluje, da Komisija v svojem 
sporočilu o SKP proti letu 2020 ne omenja 
teh učinkov; poziva Komisijo, naj pripravi 
temeljito oceno skupne kmetijske politike 
in njenega vpliva na države v razvoju in
poziva, naj se v novo SKP kot bistven cilj 
vključi načelo „neškodovanja“ državam v 
razvoju; širše, Komisijo poziva, naj 
zagotovi, da se bodo zakonodajni predlogi 
skupne kmetijske politike odzvali na cilj 
usklajenosti politike za razvoj, kot je 
določeno v členu 208 Lizbonske pogodbe;

Or. en

Predlog spremembe 13
Franziska Keller, Catherine Grèze

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a (novo) poziva EU, naj zagotovi 
skladnost med skupno kmetijsko politiko 
ter njenimi razvojnimi in trgovinskimi 
politikami; zlasti poudarja potrebo po 
zaščitnih klavzulah v trgovinskih 
sporazumih in pravico držav v razvoju, da 
zaščitijo svoje kmetijske trge; 

Or. en

Predlog spremembe 14
Franziska Keller, Catherine Grèze

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 b (novo) poudarja, da so evropske 
izvozne subvencije resno ovirale kmetijski 
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razvoj revnih držav, saj so ustvarjale 
nelojalno konkurenco lokalnemu 
kmetijstvu, zlasti če v državi ali regiji 
uvoznici ni bilo učinkovite uvozne zaščite 
(na primer carinskih ovir, uvoznih kvot, 
subvencij za lokalne proizvajalce itd.); je 
prav tako seznanjen, da so kmetijske 
izvozne subvencije EU prispevale k 
nenadnim povečanjem izvoza, zato je 
množica držav v razvoju postala bolj 
odvisna od uvoza, posledično pa sta 
ogroženi samooskrba s hrano v teh 
državah in zmožnost njihovih prebivalcev, 
da se sami prehranjujejo; 

Or. en

Predlog spremembe 15
Filip Kaczmarek

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva, naj se v SKP po letu 2013
odpravijo izvozne subvencije in ločijo 
neposredna plačila od proizvodnje, da bi se 
ustvarili enaki pogoji za kmetijske
proizvode iz EU in iz držav v razvoju; 
poziva Komisijo, naj financira prehodne 
sheme za pridelke, ki jih je ta ločitev 
prizadela, s čimer bi se spodbujalo 
ekološko in trajnostno kmetovanje;

2. opozarja na zavezo EU in tretjih držav 
članic OECD – v okviru kroga pogajanj v 
Dohi - da se do leta 2013 odpravijo 
izvozne subvencije in ločijo neposredna 
plačila od proizvodnje, da bi se ustvarili 
enaki pogoji za kmetijske proizvode iz EU 
in iz držav v razvoju; (črtano)

Or. en

Predlog spremembe 16
Franziska Keller,Catherine Grèze

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva, naj se v SKP po letu 2013 
odpravijo izvozne subvencije in ločijo 
neposredna plačila od proizvodnje, da 
bi se ustvarili enaki pogoji za 
kmetijske proizvode iz EU in iz držav v 
razvoju; poziva Komisijo, naj 
financira prehodne sheme za pridelke, 
ki jih je ta ločitev prizadela, s čimer bi 
se spodbujalo ekološko in trajnostno 
kmetovanje;

2. poziva, naj se v SKP po letu 2013 
odpravijo izvozne subvencije; vendar 
opozarja, da prepoved izvoznih subvencij 
ne bo spremenila gospodarskega 
izkrivljanja, ki izhaja iz drugih 
neposrednih ali posrednih subvencij, ki 
omogočajo kmetijskemu sektorju EU izvoz 
kmetijskih proizvodov pod njihovimi 
povprečnimi stroški proizvodnje; poziva 
EU, naj podpre zahteve držav v razvoju po 
zaščiti njihove proizvodnje živil in zaščiti 
njihovega prebivalstva pred potencialno 
škodljivimi učinki poceni uvoza; 

Or. en

Predlog spremembe 17
Horst Schnellhardt

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva, naj se v SKP po letu 2013 
odpravijo izvozne subvencije in ločijo
neposredna plačila od proizvodnje, da 
bi se ustvarili enaki pogoji za 
kmetijske proizvode iz EU in iz držav v 
razvoju; poziva Komisijo, naj financira 
prehodne sheme za pridelke, ki jih je ta 
ločitev prizadela, s čimer bi se 
spodbujalo ekološko in trajnostno 
kmetovanje;

2. priznava, da bodo pri SKP po letu 
2013 vse izvozne subvencije še naprej 
omejene – vsekakor s tem, da je treba 
tudi izvozne spodbude drugih 
trgovinskih partnerjev (zlasti ZDA, 
Kanade, Avstralije, Nove Zelandije)
oblikovati v skladu s STO – in ločiti 
neposredna plačila od proizvodnje, da 
bi se prilagodili pogoji za kmetijske 
proizvode iz držav v razvoju in EU; 
poziva Komisijo, naj financira 
prehodne sheme za pridelke, ki jih je ta 
ločitev prizadela, s čimer bi se 
spodbujalo ekološko in trajnostno 
kmetovanje;

Or. de
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Predlog spremembe 18
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva, naj se v SKP po letu 2013 
odpravijo izvozne subvencije in ločijo 
neposredna plačila od proizvodnje, da 
bi se ustvarili enaki pogoji za 
kmetijske proizvode iz EU in iz držav v 
razvoju; poziva Komisijo, naj 
financira prehodne sheme za pridelke, 
ki jih je ta ločitev prizadela, s čimer bi
se spodbujalo ekološko in trajnostno 
kmetovanje;

2. poziva, naj se v SKP po letu 2013 
odpravijo izvozne subvencije in ločijo 
neposredna plačila od proizvodnje ; poziva 
Komisijo, naj izvede te spremembe z 
ustreznimi prehodnimi obdobji, da bi se 
izognili negativnim učinkom na evropska 
podeželska območja, in spodbuja ekološko 
in trajnostno kmetovanje.

Or. en

Predlog spremembe 19
Corina Creţu

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva, naj se v SKP po letu 2013 
odpravijo izvozne subvencije in ločijo 
neposredna plačila od proizvodnje, da bi se 
ustvarili enaki pogoji za kmetijske 
proizvode iz EU in
iz držav v razvoju; poziva Komisijo, naj 
financira prehodne sheme za pridelke, ki 
jih je ta ločitev prizadela, s čimer bi se 
spodbujalo ekološko in trajnostno 
kmetovanje;

2. poziva, naj se v SKP po letu 2013 
odpravijo izvozne subvencije in ločijo 
neposredna plačila od proizvodnje, da bi se 
ustvarili enaki pogoji za kmetijske 
proizvode iz EU in
iz držav v razvoju, da bi spodbudili 
trgovino in rast; poziva Komisijo, naj 
financira prehodne sheme za pridelke, ki 
jih je ta ločitev prizadela, s čimer bi se 
spodbujalo ekološko in trajnostno 
kmetovanje;

Or. en
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Predlog spremembe 20
Gabriele Zimmer

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva, naj se v SKP po letu 2013 
odpravijo izvozne subvencije in ločijo 
neposredna plačila od proizvodnje, da bi se 
ustvarili enaki pogoji za kmetijske 
proizvode iz EU in iz držav v razvoju; 
poziva Komisijo, naj financira prehodne 
sheme za pridelke, ki jih je ta ločitev 
prizadela, s čimer bi se spodbujalo 
ekološko in trajnostno kmetovanje;

2. poziva, naj se v SKP po letu 2013 
odpravijo izvozne subvencije in ločijo 
neposredna plačila od proizvodnje, da bi se 
ustvarili enaki pogoji za kmetijske 
proizvode iz EU in iz držav v razvoju; 
poziva Komisijo, naj financira prehodne 
sheme za pridelke, ki jih je ta ločitev 
prizadela, s čimer bi se spodbujalo 
ekološko in trajnostno kmetovanje, pri 
katerem je treba uporabljati zelo malo 
zunanjih kemičnih dodatkov in upoštevati 
krajevne naravne danosti pri kmetovanju; 
dodatno poziva k vlaganjem v raziskavo 
kmetijsko-ekoloških obdelovalnih metod 
in zagotovitvi javnih storitev za male 
kmete, da bi se omogočila preusmeritev na 
trajnostno ekološko proizvodnjo;

Or. de

Predlog spremembe 21
Horst Schnellhardt

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a (novo). poudarja, da je potrebno več 
skladnosti med SKP, trgovinsko in 
razvojno politiko, da se zagotovi 
učinkovito razvojno sodelovanje; 
poleg tega ugotavlja, da je nujno, da 
se EU bolje usklajuje z nedržavnimi 
organizacijami, FAO, Združenimi 
narodi in drugimi mednarodnimi 
organi;
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Or. de

Predlog spremembe 22
Horst Schnellhardt

Osnutek mnenja
Paragraph 2b (neu)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b (novo). meni, da ima SKP pomembno 
vlogo v zvezi z razvojno politiko, predvsem 
na področju zanesljivosti preskrbe s 
hrano; opozarja, da lahko SKP prispeva k 
obvladovanju povečanega svetovnega 
povpraševanja po živilih;

Or. de

Predlog spremembe 23
Corina Creţu

Osnutek mnenja
Odstavek 2a

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 a ugotavlja, da dejavniki, kot so 
revščina, zdravje, politična stabilnost, 
infrastruktura in naravne katastrofe 
vplivajo na prehransko varnost v državah 
v razvoju;

Or. en

Predlog spremembe 24
Franziska Keller,Catherine Grèze

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 a (novo) v skladu z ugotovitvami 
Mednarodne ocene agronomske znanosti 
in tehnologije za razvoj priporoča, da EU 
razvije novo prehransko in kmetijsko 
politiko, ki podpira ekološko kmetovanje 
in druge kmetijsko-ekološke prakse; zlasti 
poziva Komisijo, da reformira skupno 
kmetijsko politiko, tako da poveže 
neposredna plačila s socialnimi 
razmerami in okoljskimi pogoji;

Or. en

Predlog spremembe 25
Franziska Keller,Catherine Grèze

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 b (novo) opozarja, da je zdaj večina 
držav v razvoju neto uvoznic hrane; 
poudarja, da skupna kmetijska politika 
prispeva k temu pojavu v obliki 
neposredno in posredno 
subvencioniranega izvoza na ranljive trge 
v državah v razvoju; opozarja, da pravica 
do hrane vključuje dajanje političnega 
prostora državam v razvoju, da se poveča 
njihova zmogljivost trajnostne proizvodnje 
in da lahko nahranijo same sebe ter svoje 
regije; v zvezi s tem poudarja, da morajo 
države v razvoju biti sposobne uporabiti 
potrebna orodja, vključno s 
spremenljivimi carinami in uvoznimi 
kvotami (dve orodji, ki sta zlasti dostopni 
najrevnejšim državam), da bi zaščitile svoj 
kmetijski razvoj;  

Or. en
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Predlog spremembe 26
Charles Goerens

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva EU, naj s svojimi trgovinskimi 
in razvojnimi politikami spodbuja
trajnostno kmetovanje in prehransko 
neodvisnost držav v razvoju, da bi se 
omilili nakopičeni negativni učinki 
SKP na države v razvoju; meni, da je 
bistveno zagotoviti prehransko varnost 
najmanj razvitih držav in držav v 
razvoju, ki so neto uvoznice hrane, 
odpraviti prilaščanje zemlje, zavarovati 
lastninske pravice malih in lokalnih 
kmetov ter odpraviti semenarske 
monopole ter odvisnost od 
specializiranih pesticidov;

3. poziva EU, naj s svojimi trgovinskimi 
in razvojnimi politikami prispeva k
spodbujanju trajnostnega kmetovanja
v državah v razvoju; meni, da je 
bistveno zagotoviti prehransko varnost 
najmanj razvitih držav in držav v 
razvoju, ki so neto uvoznice hrane, 
odpravi prilaščanje zemlje, zavaruje 
lastninske pravice malih in lokalnih 
kmetov ter odpravi semenarske 
monopole ter odvisnost od 
specializiranih pesticidov v skladu z 
načelom partnerstva, kot ga določa 
Cotonoujski sporazum;

Or. en

Predlog spremembe 27
Ricardo Cortés Lastra,Miguel Angel Martínez Martínez

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva EU, naj s svojimi trgovinskimi 
in razvojnimi politikami spodbuja 
trajnostno kmetovanje in prehransko 
neodvisnost držav v razvoju, da bi se 
omilili nakopičeni negativni učinki 
SKP na države v razvoju; meni, da je 
bistveno zagotoviti prehransko varnost 
najmanj razvitih držav in držav v 
razvoju, ki so neto uvoznice hrane, 
odpraviti prilaščanje zemlje, zavarovati 
lastninske pravice malih in lokalnih 

3. poziva EU, naj s svojimi trgovinskimi 
in razvojnimi politikami spodbuja
trajnostno kmetovanje in prehransko 
varnost držav v razvoju; meni, da je 
bistveno omogočiti razvejanost njihove 
proizvodnje hrane, zagotoviti 
prehransko varnost najmanj razvitih 
držav in držav v razvoju, ki so neto 
uvoznice hrane, odpraviti prilaščanje 
zemlje, zavarovati lastninske pravice 
malih in lokalnih kmetov ter odpraviti 
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kmetov ter odpraviti semenarske 
monopole ter odvisnost od 
specializiranih pesticidov;

semenarske monopole ter odvisnost od 
specializiranih pesticidov;

Or. en

Predlog spremembe 28
Filip Kaczmarek

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva EU, naj s svojimi trgovinskimi in 
razvojnimi politikami spodbuja trajnostno 
kmetovanje in prehransko neodvisnost
držav v razvoju, da bi se omilili 
nakopičeni negativni učinki SKP na 
države v razvoju; meni, da je bistveno 
zagotoviti prehransko varnost najmanj 
razvitih držav in držav v razvoju, ki so 
neto uvoznice hrane, odpraviti prilaščanje 
zemlje, zavarovati lastninske pravice 
malih in lokalnih kmetov ter odpraviti 
semenarske monopole ter odvisnost od 
specializiranih pesticidov;

3.  ugotavlja, da hrana ni le navadno 
blago, temveč je dostop do nje bistven 
za človeški obstoj; poziva EU, naj s 
svojimi trgovinskimi in razvojnimi 
politikami spodbuja trajnostno 
kmetovanje in prehransko varnost v 
najmanj razvitih državah in državah v 
razvoju v okviru naraščajočega 
povpraševanja in rastočih cen hrane;

Or. en

Predlog spremembe 29
Gabriele Zimmer

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva EU, naj s svojimi trgovinskimi in 
razvojnimi politikami spodbuja trajnostno 
kmetovanje in prehransko neodvisnost 
držav v razvoju, da bi se omilili nakopičeni 

3. poziva EU, naj s svojimi trgovinskimi in 
razvojnimi politikami spodbuja trajnostno 
kmetovanje, ki temelji na nizki uporabi 
kemičnih dodatkov, in prehransko 
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negativni učinki SKP na države v razvoju; 
meni, da je bistveno zagotoviti prehransko 
varnost najmanj razvitih držav in držav v 
razvoju, ki so neto uvoznice hrane, 
odpraviti prilaščanje zemlje, zavarovati 
lastninske pravice malih in lokalnih 
kmetov ter odpraviti semenarske monopole 
ter odvisnost od specializiranih pesticidov;

neodvisnost držav v razvoju, da bi se 
odpravili nakopičeni negativni učinki SKP 
na države v razvoju; meni, da je bistveno 
zagotoviti človekove pravice do prehrane 
najmanj razvitih držav in držav v razvoju, 
ki so neto uvoznice hrane, odpraviti 
prilaščanje zemlje, zavarovati običajne in
lastninske pravice malih in lokalnih 
kmetov ter odpraviti semenarske monopole 
ter odvisnost od pesticidov;

Or. de

Predlog spremembe 30
Horst Schnellhardt

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3.  poziva EU, naj s svojimi trgovinskimi 
in razvojnimi politikami spodbuja 
trajnostno kmetovanje in prehransko 
neodvisnost držav v razvoju, da bi se 
omilili nakopičeni negativni učinki 
SKP na države v razvoju; meni, da je 
bistveno zagotoviti prehransko varnost 
najmanj razvitih držav in držav v 
razvoju, ki so neto uvoznice hrane, 
odpraviti prilaščanje zemlje, zavarovati
lastninske pravice malih in lokalnih 
kmetov ter odpraviti semenarske 
monopole ter odvisnost od 
specializiranih pesticidov; 

3. poziva EU, naj s svojimi trgovinskimi 
in razvojnimi politikami spodbuja 
trajnostno kmetovanje in prehransko 
neodvisnost držav v razvoju; meni, da 
je bistveno pospeševati prehransko 
varnost najmanj razvitih držav in držav 
v razvoju, ki so neto uvoznice hrane, in 
vplivati na to, da se odpravi prilaščanje 
zemlje, zagotovi lastninske pravice 
malih in lokalnih kmetov ter prepreči 
semenarske monopole ter odvisnost od 
specializiranih pesticidov; 

Or. de

Predlog spremembe 31
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva EU, naj s svojimi trgovinskimi in 
razvojnimi politikami spodbuja trajnostno 
kmetovanje in prehransko neodvisnost 
držav v razvoju, da bi se omilili nakopičeni 
negativni učinki SKP na države v razvoju; 
meni, da je bistveno zagotoviti prehransko 
varnost najmanj razvitih držav in držav v 
razvoju, ki so neto uvoznice hrane, 
odpraviti prilaščanje zemlje, zavarovati 
lastninske pravice malih in lokalnih
kmetov ter odpraviti semenarske monopole 
ter odvisnost od specializiranih pesticidov;

3. poziva EU, naj s svojimi trgovinskimi in 
razvojnimi politikami spodbuja trajnostno 
kmetovanje in prehransko neodvisnost 
držav v razvoju, da bi se omilili nakopičeni 
negativni učinki SKP na države v razvoju; 
meni, da je bistveno zagotoviti prehransko 
varnost najmanj razvitih držav in držav v 
razvoju, ki so neto uvoznice hrane, 
odpraviti prilaščanje zemlje, ne odpraviti, 
temveč zavarovati lastninske pravice malih 
in lokalnih kmetov, kmetic in skupnosti ter 
odpraviti semenarske monopole ter 
odvisnost od specializiranih pesticidov;

Or. en

Predlog spremembe 32
Filip Kaczmarek

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da hrana ni navadno blago 
in da je dostop do nje glavna univerzalna 
človekova pravica;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 33
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da hrana ni navadno blago in 
da je dostop do nje glavna univerzalna 

4. ugotavlja, da hrana ni navadno blago in 
da je dostop do zdrave, hranilne in 
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človekova pravica; primerne hrane glavna univerzalna 
človekova pravica; poziva, naj SKP po letu 
2013 privzame prehransko neodvisnost 
držav v razvoju in dostop do zdrave hrane 
kot dodatna temeljna cilja,

Or. en

Predlog spremembe 34
Franziska Keller,Catherine Grèze

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da hrana ni navadno blago in 
da je dostop do nje glavna univerzalna 
človekova pravica;

4. ugotavlja, da hrana ni navadno blago in 
da je dostop do nje glavna univerzalna 
človekova pravica; v zvezi s tem poudarja, 
da gre pri odgovornosti Evrope glede 
globalne prehranske varnosti predvsem za 
vprašanje omogočanja in podpiranja 
držav v razvoju pri povečevanju in 
razvejanju njihove lastne proizvodnje, da 
bi dosegle večjo prehransko varnost in 
zadovoljile zahteve svojih lokalnih trgov, 
in ne za vprašanje povečanja svojega 
kmetijskega izvoza v države v razvoju;

Or. en

Predlog spremembe 35
Gabriele Zimmer

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da hrana ni navadno blago in 
da je dostop do nje glavna univerzalna 
človekova pravica;

4. ugotavlja, da hrana ni navadno blago in 
da je dostop do nje glavna univerzalna 
človekova pravica; v zvezi s tem poziva 
Komisijo, naj oceni, kakšne učinke imajo 
gospodarski sporazumi, sporazumi o 
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prosti trgovini in o naložbah, sklenjeni 
med EU in tretjimi državami, na 
človekove pravice (Human Rights Impact 
Assessment), da ne bi nasprotovali 
lastnim vrednotam EU na področju 
zunanje politike;

Or. de

Predlog spremembe 36
Franziska Keller,Catherine Grèze

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a (novo) izraža zaskrbljenost, da skuša 
EU s spodbujanjem sporazumov o 
gospodarskem partnerstvu in drugih 
dvostranskih trgovinskih sporazumov 
državam v razvoju vsiliti program 
liberalizacije hrane in odpreti kmetijske 
trge; opozarja, da je nezaščiten uvoz 
živalske krme povzročil veliko odvisnost 
EU od sektorja krme z živalskimi 
beljakovinami, po drugi strani pa je bila 
prehranska varnost v Evropi dosežena z 
zaščito kmetijskih trgov; zaradi tega 
poziva EU, naj držav v razvoju ne sili k 
odprtju njihovih kmetijskih trgov; 

Or. en

Predlog spremembe 37
Franziska Keller,Catherine Grèze

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 b (novo) z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
je odvisnost EU od uvožene živalske krme, 
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zlasti soje, prispevala k rastočemu 
povpraševanju po zemlji v tujini, kar vodi 
v krčenje gozdov, preseljevanje skupnosti 
in širitev genetsko spremenjene soje v 
Južni Ameriki; v skladu s tem poziva 
Komisijo, da zmanjša odvisnost od 
uvožene beljakovinske krme, to je z 
razvojem in širitvijo sonaravnih stročnic v 
EU, kar je ena od njenih glavnih 
prednostnih nalog;

Or. en

Predlog spremembe 38
Filip Kaczmarek

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bi morali z novo SKP v okviru 
preprečevanja mednarodnih špekulacij s 
cenami osnovnih kmetijskih proizvodov 
uvesti ustrezne mehanizme in pravila za 
upravljanje trgovine z osnovnimi 
kmetijskimi proizvodi ter povečati 
preglednost; meni, da bi morala EU 
postaviti zgled tako, da na svojem ozemlju 
uvede lokalne dražbe za trženje kmetijskih 
proizvodov in lokalne distribucijske 
sisteme, ki bodo izboljšali pogajalsko moč 
malih kmetov v verigi preskrbe s hrano;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 39
Gabriele Zimmer

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bi morali z novo SKP v okviru 
preprečevanja mednarodnih špekulacij s 
cenami osnovnih kmetijskih proizvodov 
uvesti ustrezne mehanizme in pravila za 
upravljanje trgovine z osnovnimi 
kmetijskimi proizvodi ter povečati 
preglednost; meni, da bi morala EU 
postaviti zgled tako, da na svojem ozemlju 
uvede lokalne dražbe za trženje kmetijskih 
proizvodov in lokalne distribucijske 
sisteme, ki bodo izboljšali pogajalsko moč 
malih kmetov v verigi preskrbe s hrano;

5. meni, da mora EU uresničevati svoje 
pravno zavezujoče cilje in načela, zlasti 
odpravljanje lakote in revščine, in zato v 
okviru preprečevanja mednarodnih 
špekulacij s cenami osnovnih kmetijskih 
proizvodov uvesti ustrezne mehanizme in 
pravila za upravljanje trgovine z osnovnimi 
kmetijskimi proizvodi ter povečati 
preglednost; poziva, da se sledi primeru 
ZDA in da se uvedejo omejitve postavk pri 
finančnih institucijah za kmetijske 
surovine in se jih učinkovito preverja; 
vztraja, da je treba ustanoviti osrednje 
regulatorne organe, da se na kmetijskem 
področju zmanjšajo tako imenovane 
transakcije izven organiziranega trga 
vrednostnih papirjev in s tem vzpostavi
potrebna preglednost; meni, da bi morala 
EU postaviti zgled tako, da na svojem 
ozemlju uvede lokalne dražbe za trženje 
kmetijskih proizvodov in lokalne 
distribucijske sisteme, ki bodo izboljšali 
pogajalsko moč malih kmetov v verigi 
preskrbe s hrano;

Or. de

Predlog spremembe 40
Franziska Keller,Catherine Grèze

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bi morali z novo SKP v okviru 
preprečevanja mednarodnih špekulacij 
s cenami osnovnih kmetijskih 
proizvodov uvesti ustrezne mehanizme 
in pravila za upravljanje trgovine z 
osnovnimi kmetijskimi proizvodi ter 
povečati preglednost; meni, da bi 
morala EU postaviti zgled tako, da na 

5. poudarja, da nihanja cen kmetijskih 
proizvodov najbolj prizadenejo revne 
države; meni, da bi morali z novo SKP 
v okviru preprečevanja mednarodnih 
špekulacij s cenami osnovnih 
kmetijskih proizvodov uvesti ustrezne 
mehanizme in pravila za upravljanje 
trgovine z osnovnimi kmetijskimi 
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svojem ozemlju uvede lokalne dražbe 
za trženje kmetijskih proizvodov in 
lokalne distribucijske sisteme, ki bodo 
izboljšali pogajalsko moč malih 
kmetov v verigi preskrbe s hrano;

proizvodi ter povečati preglednost; 
meni, da bi morala EU postaviti zgled 
tako, da na svojem ozemlju uvede 
lokalne kmetijske trge in lokalne 
distribucijske sisteme, ki bodo 
izboljšali pogajalsko moč malih 
kmetov v verigi preskrbe s hrano;

Or. en

Predlog spremembe 41
Horst Schnellhardt

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bi morali z novo SKP v okviru 
preprečevanja mednarodnih špekulacij 
s cenami osnovnih kmetijskih 
proizvodov uvesti ustrezne mehanizme 
in pravila za upravljanje trgovine z 
osnovnimi kmetijskimi proizvodi ter 
povečati preglednost; meni, da bi 
morala EU postaviti zgled tako, da na 
svojem ozemlju uvede lokalne dražbe 
za trženje kmetijskih proizvodov in 
lokalne distribucijske sisteme, ki bodo 
izboljšali pogajalsko moč malih 
kmetov v verigi preskrbe s hrani;

5. meni, da bi morali z novo SKP v okviru 
preprečevanja mednarodnih špekulacij 
s cenami osnovnih kmetijskih 
proizvodov uvesti ustrezne mehanizme 
in pravila za upravljanje trgovine z 
osnovnimi kmetijskimi proizvodi ter 
povečati preglednost; se zavzema za 
svetovni sistem poročanj  o zalogi 
kmetijskih proizvodov;opozarja, da je 
treba premisliti o skladiščenju zaloge 
pomembnih kmetijskih surovin;

Or. de

Predlog spremembe 42
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bi morali z novo SKP v okviru 5. meni, da bi morali z novo SKP v okviru 
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preprečevanja mednarodnih špekulacij s 
cenami osnovnih kmetijskih proizvodov 
uvesti ustrezne mehanizme in pravila za 
upravljanje trgovine z osnovnimi 
kmetijskimi proizvodi ter povečati 
preglednost; EU bi morala postaviti zgled 
tako, da doma uvede lokalne dražbe za 
trženje kmetijskih proizvodov in lokalne 
distribucijske sisteme, ki bodo izboljšali 
pogajalsko moč malih kmetov v verigi 
preskrbe s hrano,

preprečevanja mednarodnih špekulacij s 
cenami osnovnih kmetijskih proizvodov 
uvesti ustrezne mehanizme in pravila za 
upravljanje trgovine z osnovnimi 
kmetijskimi proizvodi ter povečati 
preglednost; EU bi morala postaviti zgled 
tako, da doma uvede lokalne dražbe za 
trženje kmetijskih proizvodov in lokalne 
distribucijske sisteme, ki bodo izboljšali 
pogajalsko moč malih kmetov v globalni
verigi preskrbe s hrano,

Or. en

Predlog spremembe 43
Charles Goerens

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bi morali z novo SKP v okviru 
preprečevanja mednarodnih špekulacij 
s cenami osnovnih kmetijskih 
proizvodov uvesti ustrezne mehanizme 
in pravila za upravljanje trgovine z
osnovnimi kmetijskimi proizvodi ter 
povečati preglednost; meni, da bi 
morala EU postaviti zgled tako, da na 
svojem ozemlju uvede lokalne dražbe 
za trženje kmetijskih proizvodov in 
lokalne distribucijske sisteme, ki bodo 
izboljšali pogajalsko moč malih 
kmetov v verigi preskrbe s hrano;

5. meni, da bi morali z novo SKP v okviru 
preprečevanja mednarodnih špekulacij 
s cenami osnovnih kmetijskih 
proizvodov uvesti ustrezne mehanizme 
in pravila za osnovne kmetijske 
proizvode ter povečati preglednost; 
meni, da bi morala EU postaviti zgled 
tako, da na svojem ozemlju uvede 
lokalne dražbe za trženje kmetijskih 
proizvodov in lokalne distribucijske 
sisteme, ki bodo izboljšali pogajalsko 
moč malih kmetov v verigi preskrbe s 
hrano;

Or. en
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Predlog spremembe 44
Åsa Westlund

Osnutek mnenja
Odstavek 5a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a (novo). priznava, da je nujno treba 
zagotoviti globalno prehransko varnost s 
povečanjem vlaganj v kmetijstvo v regijah 
po svetu, kjer je preskrba s hrano 
negotova; v zvezi s tem poudarja, da mora 
kmetijski razvoj temeljiti na pravici do 
hrane in pravici do pridelave hrane ter da 
mora EU priznati in braniti potrebo držav 
v razvoju po dosegi prehranske varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 45
Filip Kaczmarek

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

      6. poziva h koreniti spremembi 
pogajalskega besedila za sporazum 
EU-Mercosur, saj Komisija v svoji 
oceni učinka svari pred splošnim 
porastom nezakonite sečnje in 
industrijskim kmetovanjem v škodo 
podeželskih skupnosti in okolja, ter 
pred izgubo milijonov delovnih mest 
na podeželju v Evropi, kar bi 
zmanjšalo učinkovitost SKP.

6. poziva Komisijo, naj izvede podrobno 
oceno učinka vseh trgovinskih pogajanj, 
ki so v teku, zlasti Pridružitvenega 
sporazuma EU-Mercosur, ki ne sme 
negativno vplivati na države v razvoju in 
ovirati učinkovitosti skupne kmetijske 
politike proti letu 2020.

Or. en
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Predlog spremembe 46
Horst Schnellhardt

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6.  poziva h koreniti spremembi
pogajalskega besedila za sporazum EU-
Mercosur, saj Komisija v svoji oceni 
učinka svari pred splošnim porastom 
nezakonite sečnje in industrijskim 
kmetovanjem v škodo podeželskih 
skupnosti in okolja, ter pred izgubo 
milijonov delovnih mest na podeželju v 
Evropi, kar bi zmanjšalo učinkovitost 
SKP.

6. poziva k pregledu pogajalskega 
besedila za sporazum EU-Mercosur, saj 
Komisija v svoji oceni učinka svari 
pred splošnim porastom nezakonite 
sečnje in industrijskim kmetovanjem v 
škodo podeželskih skupnosti in okolja, 
ter pred izgubo milijonov delovnih 
mest na podeželju v Evropi, kar bi 
zmanjšalo učinkovitost SKP. 

Or. de

Predlog spremembe 47
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva h koreniti spremembi
pogajalskega besedila za sporazum 
EU-Mercosur, saj Komisija v svoji 
oceni učinka svari pred splošnim 
porastom nezakonite sečnje in 
industrijskim kmetovanjem v škodo 
podeželskih skupnosti in okolja, ter 
pred izgubo milijonov delovnih mest 
na podeželju v Evropi, kar bi 
zmanjšalo učinkovitost SKP.

6. poziva k dobro uravnoteženemu
pogajalskemu besedilu za sporazum 
EU-Mercosur, ob upoštevanju ocen
učinka Komisije. Poziva k drugim 
izvedljivim možnostim za spodbujanje 
razvoja držav Mercosur in za 
zmanjšanje učinka na evropske 
proizvajalce.
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Predlog spremembe 48
Gay Mitchell

Osnutek mnenja
Odstavek 7 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7 (novo). priznava, da so reforme skupne 
kmetijske politike znatno zmanjšale vpliv 
kmetijske proizvodnje EU na države v 
razvoju, čeprav so bila izvozna 
nadomestila vse prej kot odpravljena; 
poziva, naj EU prizna pomen podpiranja 
kmetijskih sektorjev držav v razvoju, in 
sicer z zagotovitvijo, da ima kmetijstvo 
prednost v državah v razvoju in 
proračunu EU za čezmorsko razvojno 
pomoč.

Or. en

Predlog spremembe 49
Filip Kaczmarek

Osnutek mnenja
Odstavek 7 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7 (novo). poziva Evropsko Unijo, naj 
zagotovi skladnost med skupno kmetijsko 
politiko in njenim razvojem ter
trgovinskimi politikami, ob upoštevanju 
potreb in skrbi kmetov v državah članicah 
EU in v državah v razvoju ter ob 
spoštovanju načela usklajenosti razvojne 
politike 

Or. en
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