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Predlog spremembe 1
Julie Girling

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva, naj skupna kmetijska politika po 
letu 2013 uresničuje cilje na področju 
hrane, ki bi spodbujali nove oblike 
sonaravne kmetijske proizvodnje, s 
katerimi bi varčevali z energijo, zmanjšali 
uporabo kemikalij in učinkoviteje 
izkoriščali potencial ekosistemov; 
poudarja, da mora biti kmetijska politika 
sposobna odgovoriti na okoljske izzive, kot 
so podnebne spremembe, izčrpavanje 
virov, onesnaženje vode, erozija tal itd.;

1. poziva, naj skupna kmetijska politika po 
letu 2013 uresničuje dolgoročne cilje na 
področju varnosti preskrbe s hrano, ki bi 
spodbujali nove oblike sonaravne 
kmetijske proizvodnje, s katerimi bi 
varčevali z energijo, zmanjšali uporabo 
kemikalij in učinkoviteje izkoriščali 
potencial ekosistemov; poudarja, da mora 
biti kmetijska politika sposobna odgovoriti 
na okoljske izzive, podnebne spremembe, 
izčrpavanje virov, onesnaženje vode, 
erozijo tal, izgubo biotske raznovrstnosti
itd.;

Or. en

Predlog spremembe 2
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva, naj skupna kmetijska politika po 
letu 2013 uresničuje cilje na področju 
hrane, ki bi spodbujali nove oblike
sonaravne kmetijske proizvodnje, s 
katerimi bi varčevali z energijo, zmanjšali 
uporabo kemikalij in učinkoviteje 
izkoriščali potencial ekosistemov;
poudarja, da mora biti kmetijska politika 
sposobna odgovoriti na okoljske izzive, kot 
so podnebne spremembe, izčrpavanje 
virov, onesnaženje vode, erozija tal itd.;

1. poziva, naj skupna kmetijska politika po 
letu 2013 uresničuje cilje na področju 
hrane, ki bi spodbujali sonaravno 
kmetijsko proizvodnjo, s katerimi bi 
varčevali z energijo, spodbujali učinkovito 
uporabo vhodnih surovin in učinkoviteje 
izkoriščali potencial ekosistemov;
poudarja, da mora biti kmetijska politika 
sposobna odgovoriti na okoljske izzive, kot 
so podnebne spremembe, izčrpavanje 
virov, onesnaženje vode, erozija tal itd.;

Or. de
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Predlog spremembe 3
Linda McAvan

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva, naj skupna kmetijska politika po 
letu 2013 uresničuje cilje na področju 
hrane, ki bi spodbujali nove oblike 
sonaravne kmetijske proizvodnje, s 
katerimi bi varčevali z energijo, zmanjšali 
uporabo kemikalij in učinkoviteje 
izkoriščali potencial ekosistemov; 
poudarja, da mora biti kmetijska politika 
sposobna odgovoriti na okoljske izzive, kot 
so podnebne spremembe, izčrpavanje 
virov, onesnaženje vode, erozija tal itd.;

1. poziva, naj skupna kmetijska politika po 
letu 2013 uresničuje dolgoročen cilj varne 
preskrbe s hrano, ki bi spodbujal nove 
oblike sonaravne kmetijske proizvodnje, s 
katerimi bi varčevali z energijo, zmanjšali 
uporabo kemikalij in učinkoviteje 
izkoriščali potencial ekosistemov; 
poudarja, da mora biti kmetijska politika 
sposobna odgovoriti na okoljske izzive, kot 
so podnebne spremembe, izčrpavanje 
virov, kot so onesnaženje vode, erozija tal,
izguba biotske raznovrstnosti itd.;

Or. en

Predlog spremembe 4
Sandrine Bélier, Satu Hassi v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva, naj skupna kmetijska politika po 
letu 2013 uresničuje cilje na področju 
hrane, ki bi spodbujali nove oblike 
sonaravne kmetijske proizvodnje, s 
katerimi bi varčevali z energijo, zmanjšali 
uporabo kemikalij in učinkoviteje 
izkoriščali potencial ekosistemov; 
poudarja, da mora biti kmetijska politika 
sposobna odgovoriti na okoljske izzive, kot 
so podnebne spremembe, izčrpavanje 
virov, onesnaženje vode, erozija tal itd.;

1. poziva, naj skupna kmetijska politika po 
letu 2013 uresničuje cilje na področju 
hrane, ki bi spodbujali nove oblike 
sonaravne kmetijske proizvodnje, s 
katerimi bi varčevali z energijo, zmanjšali 
uporabo kemikalij in učinkoviteje 
uporabljali potencial ekosistemov; 
poudarja, da mora biti kmetijska politika 
sposobna odgovoriti na okoljske izzive, kot 
so podnebne spremembe, izčrpavanje 
virov, kot so onesnaženje vode, erozija tal,
izguba biotske raznovrstnosti itd.;
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Or. en

Predlog spremembe 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva, naj skupna kmetijska politika po 
letu 2013 uresničuje cilje na področju 
hrane, ki bi spodbujali nove oblike 
sonaravne kmetijske proizvodnje, s 
katerimi bi varčevali z energijo, zmanjšali 
uporabo kemikalij in učinkoviteje 
izkoriščali potencial ekosistemov; 
poudarja, da mora biti kmetijska politika 
sposobna odgovoriti na okoljske izzive, kot 
so podnebne spremembe, izčrpavanje 
virov, onesnaženje vode, erozija tal itd.;

1. poziva, naj skupna kmetijska politika po 
letu 2013 uresničuje cilje na področju 
hrane, ki bi spodbujali nove oblike 
sonaravne kmetijske proizvodnje, s 
katerimi bi varčevali z energijo, zmanjšali 
uporabo kemikalij in učinkoviteje 
izkoriščali potencial ekosistemov; 
poudarja, da mora biti kmetijska politika 
sposobna odgovoriti na okoljske izzive, kot 
so podnebne spremembe, izčrpavanje 
virov, izguba biotske raznovrstnosti, 
onesnaženje vode, erozija tal itd.;

Or. en

Predlog spremembe 6
Chris Davies

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva, naj skupna kmetijska politika po 
letu 2013 uresničuje cilje na področju 
hrane, ki bi spodbujali nove oblike 
sonaravne kmetijske proizvodnje, s 
katerimi bi varčevali z energijo, zmanjšali 
uporabo kemikalij in učinkoviteje 
izkoriščali potencial ekosistemov; 
poudarja, da mora biti kmetijska politika 
sposobna odgovoriti na okoljske izzive, kot 
so podnebne spremembe, izčrpavanje 
virov, onesnaženje vode, erozija tal itd.;

1. poziva, naj skupna kmetijska politika po 
letu 2013 uresničuje cilje na področju 
hrane, ki bi spodbujali nove oblike 
sonaravne kmetijske proizvodnje, s 
katerimi bi varčevali z energijo, zmanjšali 
uporabo kemikalij in učinkoviteje 
izkoriščali potencial ekosistemov; 
poudarja, da mora biti kmetijska politika 
sposobna odgovoriti na okoljske izzive, kot 
so izguba biotske raznovrstnosti, podnebne 
spremembe, izčrpavanje virov, onesnaženje 
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vode, erozija tal itd.;

Or. en

Predlog spremembe 7
Elena Oana Antonescu

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva, naj skupna kmetijska politika po 
letu 2013 uresničuje cilje na področju 
hrane, ki bi spodbujali nove oblike 
sonaravne kmetijske proizvodnje, s 
katerimi bi varčevali z energijo, zmanjšali 
uporabo kemikalij in učinkoviteje 
izkoriščali potencial ekosistemov; 
poudarja, da mora biti kmetijska politika 
sposobna odgovoriti na okoljske izzive, kot 
so podnebne spremembe, izčrpavanje 
virov, onesnaženje vode, erozija tal itd.;

1. poziva, naj skupna kmetijska politika po 
letu 2013 uresničuje cilje politike na 
področju hrane, ki bi pospeševali in nudili 
spodbude za nove oblike sonaravne 
kmetijske proizvodnje in porabe, s 
katerimi bi zagotovili preskrbo s hrano, 
varčevali z energijo, zmanjšali uporabo 
kemikalij in učinkoviteje izkoriščali 
potencial ekosistemov; poudarja, da mora 
biti kmetijska politika sposobna odgovoriti 
na okoljske, zdravstvene in socialne izzive, 
kot so podnebne spremembe, izguba 
biotske raznovrstnosti (tudi kmetijske 
biotske raznovrstnosti), izčrpavanje virov, 
onesnaženje vode, erozija tal, neenakosti 
na področju zdravja, kronične bolezni, 
revščina in demografske spremembe v 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 8
Anne Delvaux

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva, naj skupna kmetijska politika po 
letu 2013 uresničuje cilje na področju 
hrane, ki bi spodbujali nove oblike 

1. poziva, naj skupna kmetijska politika po 
letu 2013 uresničuje cilje na področju 
hrane, ki bi spodbujali nove oblike 
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sonaravne kmetijske proizvodnje, s 
katerimi bi varčevali z energijo, zmanjšali 
uporabo kemikalij in učinkoviteje 
izkoriščali potencial ekosistemov; 
poudarja, da mora biti kmetijska politika 
sposobna odgovoriti na okoljske izzive, kot 
so podnebne spremembe, izčrpavanje 
virov, onesnaženje vode, erozija tal itd.;

sonaravne kmetijske proizvodnje, s 
katerimi bi varčevali z energijo, zmanjšali 
uporabo kemikalij in učinkoviteje 
izkoriščali potencial ekosistemov, ter za 
omenjene cilje zagotovi ustrezno 
financiranje; poudarja, da mora biti 
kmetijska politika sposobna odgovoriti na 
okoljske izzive, kot so podnebne 
spremembe, izčrpavanje virov, onesnaženje 
vode in erozija tal, ne da bi to ogrozilo 
preživetje kmetij ali njihov obstoj po vsej 
EU;

Or. fr

Predlog spremembe 9
Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva, naj skupna kmetijska politika po 
letu 2013 uresničuje cilje na področju 
hrane, ki bi spodbujali nove oblike 
sonaravne kmetijske proizvodnje, s 
katerimi bi varčevali z energijo, zmanjšali 
uporabo kemikalij in učinkoviteje 
izkoriščali potencial ekosistemov; 
poudarja, da mora biti kmetijska politika 
sposobna odgovoriti na okoljske izzive, kot 
so podnebne spremembe, izčrpavanje 
virov, onesnaženje vode, erozija tal itd.;

1. poziva, naj skupna kmetijska politika po 
letu 2013 uresničuje cilje na področju 
hrane, ki bi spodbujali nove oblike 
sonaravne kmetijske proizvodnje, s 
katerimi bi varčevali z energijo, zmanjšali 
uporabo kemikalij, bolj upoštevali zdravje 
in dobro počutje živali in učinkoviteje 
izkoriščali potencial ekosistemov; 
poudarja, da mora biti kmetijska politika 
sposobna odgovoriti na okoljske izzive, kot 
so podnebne spremembe, izčrpavanje 
virov, onesnaženje vode, erozija tal itd.;

Or. en

Predlog spremembe 10
Sirpa Pietikäinen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva, naj skupna kmetijska politika po 
letu 2013 uresničuje cilje na področju 
hrane, ki bi spodbujali nove oblike 
sonaravne kmetijske proizvodnje, s 
katerimi bi varčevali z energijo, zmanjšali 
uporabo kemikalij in učinkoviteje 
izkoriščali potencial ekosistemov; 
poudarja, da mora biti kmetijska politika 
sposobna odgovoriti na okoljske izzive, kot 
so podnebne spremembe, izčrpavanje 
virov, onesnaženje vode, erozija tal itd.;

1. poziva, naj skupna kmetijska politika po 
letu 2013 uresničuje cilje na področju 
hrane, ki bi spodbujali nove oblike 
sonaravne kmetijske proizvodnje, s 
katerimi bi varčevali z energijo, zmanjšali 
uporabo kemikalij in učinkoviteje 
izkoriščali potencial ekosistemov;
poudarja, da mora biti kmetijska politika 
sposobna odgovoriti na okoljske izzive, kot 
so podnebne spremembe, izčrpavanje 
virov, onesnaženje vode, erozija tal, 
varstvo živali itd.;

Or. en

Predlog spremembe 11
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da so bile vse prejšnje 
reforme skupne kmetijske politike 
(McSharryjeva reforma leta 1992, 
reforma „Agenda 2000“, reforma leta 
2003 in sistematski pregled leta 2008) 
usmerjene v zagotavljanje, da evropski 
kmetje izpolnjujejo najvišje svetovne 
standarde na področju varovanja okolja, 
dobrega počutja živali ter sledljivosti 
prehrambenih izdelkov; v zvezi s tem 
poudarja, da trg kmetom ne krije stroškov, 
ki so posledica izpolnjevanja teh 
standardov;
(Ta odstavek naj bo nova točka 1 in zato na 
vrhu.)

Or. de
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Predlog spremembe 12
Gerben-Jan Gerbrandy

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva, naj se kmetijski proračun EU v 
naslednjem finančnem obdobju posodobi 
v skladu s cilji EU2020;

Or. en

Predlog spremembe 13
Gerben-Jan Gerbrandy

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poziva k uvedbi drugega dela direktnih 
plačil, ki bi bil sestavljen iz od 25 do 40 
odstotkov neposrednih plačil v posamezni 
državi članici in bi se uporabljal kot 
vseevropski sistem spodbud, usmerjen v 
povečanje trajnostnosti z izboljšanjem 
tako učinkovitosti uporabe virov kot 
proizvodnje, s čimer bi postalo kmetijstvo 
EU konkurenčnejše, kar je v skladu z 
nedavno objavljenim sporočilom Komisije 
„Načrt za prehod na konkurenčno 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika 
do leta 2050“;

Or. en

Predlog spremembe 14
Karin Kadenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. pozdravlja usmerjenost sporočila 
Komisije v zagotavljanje okoljskih javnih 
dobrin prek ukrepov za večjo okoljsko 
sprejemljivost skupne kmetijske politike 
ter njegov namen, da ponovno vključi 
raznolikost v kmetijski sektor, kar bo 
ključna priložnost za premik k bolj 
ekološki in trajnostni skupni kmetijski 
politiki;

Or. en

Predlog spremembe 15
Elena Oana Antonescu

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da je nujno najti pravo 
ravnovesje med potrebo po povečani 
produktivnosti, ki zahteva intenzivne 
metode proizvodnje, in potrebo po 
ohranjanju in trajnostni uporabi virov, ki 
spoštuje okolje, javno zdravje in dobro 
počutje živali;

Or. ro

Predlog spremembe 16
Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da so sedanje intenzivne metode 
živinoreje pogosto netrajnostne in imajo 
negativne učinke za zdravje in dobro 
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počutje živali, kar lahko negativno vpliva 
tudi na javno zdravje in varnost hrane; 
zato poziva k skupni kmetijski politiki, ki 
bi spodbujala živinorejske metode, ki 
spoštujejo okolje ter zdravje in dobro 
počutje živali;

Or. en

Predlog spremembe 17
Sirpa Pietikäinen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je ob upoštevanju 
dejstva, da se mora skupna kmetijska 
politika odzvati na mnoge izzive v zvezi s 
prebivalstvom, razvojem, biotsko 
raznovrstnostjo, okoljem in 
pomanjkanjem zemljišč, treba oblikovati 
novo politično pobudo, ki bo osredotočena 
na ustvarjanje skupne evropske 
prehranske politike;

Or. en

Predlog spremembe 18
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da skupna kmetijska politika 
vključuje kmete in splošno javnost in oboji 
so davkoplačevalci in potrošniki, kot 
potrošniki pa uživajo prednosti varne 
hrane, zdravega okolja, dobrega zdravja in 
možnosti za delovna mesta;

2. poudarja, da ima skupna kmetijska 
politika bistveno vlogo za kmete in splošno 
javnost in oboji so davkoplačevalci in 
potrošniki, kot potrošniki pa uživajo 
prednosti varne hrane po dosegljivih 
cenah, zdravega okolja, dobrega zdravja in 
možnosti za delovna mesta;
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Or. de

Predlog spremembe 19
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da skupna kmetijska politika 
vključuje kmete in splošno javnost in oboji 
so davkoplačevalci in potrošniki, kot 
potrošniki pa uživajo prednosti varne 
hrane, zdravega okolja, dobrega zdravja in 
možnosti za delovna mesta;

2. poudarja, da skupna kmetijska politika 
vključuje kmete in splošno javnost in oboji 
so davkoplačevalci in potrošniki, kot 
potrošniki pa uživajo prednosti varne 
hrane, zdravega okolja, dobrega zdravja in 
možnosti za delovna mesta, pri čemer 
povpraševanje po izdelkih visoke 
kakovosti raste, okolju prijazne prakse pa 
postajajo vedno bolj razširjene;

Or. fr

Predlog spremembe 20

Sandrine Bélier, Satu Hassi v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da skupna kmetijska politika 
vključuje kmete in splošno javnost in oboji 
so davkoplačevalci in potrošniki, kot 
potrošniki pa uživajo prednosti varne 
hrane, zdravega okolja, dobrega zdravja in 
možnosti za delovna mesta;

2. poudarja, da skupna kmetijska politika 
vključuje kmete in splošno javnost in oboji 
so davkoplačevalci in potrošniki, vsak pa 
uživa prednosti varne hrane, zdravega 
okolja, dobrega zdravja in možnosti za 
delovna mesta;

Or. en
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Predlog spremembe 21
Elena Oana Antonescu

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da skupna kmetijska politika 
vključuje kmete in splošno javnost in oboji 
so davkoplačevalci in potrošniki, kot 
potrošniki pa uživajo prednosti varne 
hrane, zdravega okolja, dobrega zdravja in 
možnosti za delovna mesta;

2. poudarja, da skupna kmetijska politika 
vključuje kmete in splošno javnost in oboji 
so davkoplačevalci in potrošniki, kot 
potrošniki pa oboji uživajo prednosti varne
in hranljive hrane, zdravega okolja, 
dobrega zdravja in možnosti za delovna 
mesta;

Or. en

Predlog spremembe 22
Julie Girling

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva, naj sredstva za skupno kmetijsko 
politiko temeljijo na modelu, ki vključuje 
plačila, povezana z naravnimi omejitvami, 
in plačila na podlagi zelenih točk ali 
plačila za izpostavljene regije;

3. poziva, naj sredstva za skupno kmetijsko 
politiko temeljijo na modelu, ki vključuje 
plačila, povezana z naravnimi omejitvami 
in ranljivimi regijami, in plačila za kmete, 
za katere veljajo posebne zahteve glede 
upravljanja na območjih Natura 2000;

Or. en

Predlog spremembe 23
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva, naj sredstva za skupno kmetijsko 
politiko temeljijo na modelu, ki vključuje 

3. poziva, naj sredstva za skupno kmetijsko 
politiko temeljijo na modelu, ki nagrajuje 
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plačila, povezana z naravnimi omejitvami, 
in plačila na podlagi zelenih točk ali 
plačila za izpostavljene regije;

skladnost z v svetovnem merilu visokimi 
standardi in zagotavljanje javnih dobrin, 
za katere trg ne plačuje;v zvezi s tem 
poudarja, da je treba tudi v prihodnje 
izplačevati nadomestilo za naravne 
omejitve;

Or. de

Predlog spremembe 24
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva, naj sredstva za skupno kmetijsko 
politiko temeljijo na modelu, ki vključuje 
plačila, povezana z naravnimi omejitvami, 
in plačila na podlagi zelenih točk ali plačila 
za izpostavljene regije;

3. poziva, naj sredstva za skupno kmetijsko 
politiko temeljijo na modelu, ki vključuje 
plačila, povezana z naravnimi omejitvami, 
in plačila na podlagi zelenih točk ali plačila 
za ranljive regije, zlasti za gorska 
kmetijska območja;

Or. fr

Predlog spremembe 25
Sandrine Bélier, Satu Hassi v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva, naj sredstva za skupno kmetijsko 
politiko temeljijo na modelu, ki vključuje 
plačila, povezana z naravnimi omejitvami, 
in plačila na podlagi zelenih točk ali 
plačila za izpostavljene regije;

3. poziva, naj sredstva za skupno kmetijsko 
politiko temeljijo na modelu, ki vključuje 
plačila za posebne sisteme kmetijstva, kot 
so ekološko kmetijstvo in kmetijstvo velike 
naravne vrednosti, za ekstenzivne pašnike 
in travnike ter za kmete, za katere veljajo 
posebne zahteve glede upravljanja na 
območjih Natura 2000;
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Or. en

Predlog spremembe 26
Kriton Arsenis, Karin Kadenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva, naj sredstva za skupno kmetijsko 
politiko temeljijo na modelu, ki vključuje 
plačila, povezana z naravnimi omejitvami, 
in plačila na podlagi zelenih točk ali plačila 
za izpostavljene regije;

3. poziva, naj sredstva za skupno kmetijsko 
politiko temeljijo na modelu, ki vključuje 
plačila, povezana z naravnimi omejitvami, 
vključno z otoškimi in gorskimi regijami, 
in plačila na podlagi zelenih točk ali plačila 
za ranljive regije;

Or. en

Predlog spremembe 27
Elena Oana Antonescu

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva, naj sredstva za skupno 
kmetijsko politiko temeljijo na modelu, ki 
vključuje plačila, povezana z naravnimi 
omejitvami, in plačila na podlagi zelenih 
točk ali plačila za izpostavljene regije;

3. poziva, naj model financiranja v okviru 
skupne kmetijske politike vključuje 
plačila, povezana z naravnimi omejitvami, 
in plačila na podlagi zelenih točk ali plačila 
za ranljive regije;

Or. en

Predlog spremembe 28
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. zahteva, da se pri dodeljevanju 
sredstev za skupno kmetijsko politiko 
poleg obdelovalnih površin uporabijo še 
drugi kazalniki, kot so kakovost 
proizvodnje, uporaba eko-združljivih 
tehnik kmetovanja, lokacija kmetij na 
geografsko prikrajšanih območjih ter 
prisotnost mladih;

Or. it

Predlog spremembe 29
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. zahteva, da se pri dodeljevanju 
sredstev za skupno kmetijsko politiko 
primerno upoštevajo poklicni kmetje, tj. 
tisti, ki dejansko živijo na kmetiji, v 
nasprotju z velikimi poslovnimi 
organizacijami ali investicijskimi skladi, 
ki kmetijstvo uporabljajo zgolj kot 
alternativen sistem finančnih naložb;

Or. it

Predlog spremembe 30
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. pri mehanizmu dodeljevanja sredstev 
podpira teritorialni pristop, ki upošteva 
širok nabor lokacij z namenom 
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spodbujanja trajnostnosti kmetij in 
zadevnih območij;

Or. fr

Predlog spremembe 31
Julie Girling

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k okrepitvi koncepta financiranja 
za oba stebra, pri katerih je treba 
izpolnjevati številna merila o okolju in 
biotski raznovrstnosti, tako da bi lahko s 
sonaravnimi načini pridelovali zelo 
kakovostno hrano; poudarja, da je 
zadostno financiranje edino zagotovilo za 
uspeh usmerjenih kmetijsko-ekoloških 
ukrepov;

4. poziva k okrepitvi koncepta financiranja 
za oba stebra, pri katerih je treba 
izpolnjevati številna merila o okolju in 
biotski raznovrstnosti, tako da bi lahko s 
sonaravnimi načini pridelovali zelo 
kakovostno hrano;

Or. en

Predlog spremembe 32
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k okrepitvi koncepta financiranja 
za oba stebra, pri katerih je treba 
izpolnjevati številna merila o okolju in 
biotski raznovrstnosti, tako da bi lahko s 
sonaravnimi načini pridelovali zelo 
kakovostno hrano; poudarja, da je zadostno
financiranje edino zagotovilo za uspeh 
usmerjenih kmetijsko-ekoloških ukrepov;

4. poziva k utrditvi koncepta financiranja 
za oba stebra, pri katerih je treba 
izpolnjevati številna merila o okolju,
učinkovitosti rabe virov in prispevku k 
varovanju biotske raznovrstnosti, tako da 
bi lahko s sonaravnimi praksami tudi 
nadalje pridelovali zelo kakovostno hrano;
poudarja, da so zadostna proračunska 
sredstva edino zagotovilo za uspeh 
usmerjenih novih okolju prijaznih praks 
ter obstoječih kmetijsko-ekoloških 
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ukrepov;

Or. de

Predlog spremembe 33
Sandrine Bélier, Satu Hassi v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k okrepitvi koncepta financiranja 
za oba stebra, pri katerih je treba 
izpolnjevati številna merila o okolju in 
biotski raznovrstnosti, tako da bi lahko s 
sonaravnimi načini pridelovali zelo
kakovostno hrano; poudarja, da je 
zadostno financiranje edino zagotovilo za 
uspeh usmerjenih kmetijsko-ekoloških 
ukrepov;

4. poziva k okrepitvi koncepta financiranja 
za oba stebra, pri katerih je treba 
izpolnjevati številna merila o okolju in 
biotski raznovrstnosti, tako da se s 
sonaravnimi načini prideluje zelo
kakovostna hrana; poudarja, da je 
zadostno financiranje edino zagotovilo za 
uspeh usmerjenih kmetijsko-ekoloških 
ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 34
Elena Oana Antonescu

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k okrepitvi koncepta financiranja 
za oba stebra, pri katerih je treba 
izpolnjevati številna merila o okolju in 
biotski raznovrstnosti, tako da bi lahko s 
sonaravnimi načini pridelovali zelo
kakovostno hrano; poudarja, da je 
zadostno financiranje edino zagotovilo za 
uspeh usmerjenih kmetijsko-ekoloških 
ukrepov;

4. poziva k okrepitvi koncepta financiranja 
za oba stebra, ki bo poudarila potrebo, da 
skupna kmetijska politika uresničuje 
številne cilje glede okolja, biotske 
raznovrstnosti in javnega zdravja, tako da
se s sonaravnimi praksami prideluje zelo
kakovostna hrana z visoko hranilno 
vrednostjo po dostopnih cenah; poudarja, 
da je zadostno financiranje edino 
zagotovilo za uspeh usmerjenih kmetijsko-
ekoloških ukrepov; poziva k ukrepom za 
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okrepitev položaja potrošnikov in kmetov 
v bolje delujoči prehranski verigi;

Or. en

Predlog spremembe 35
Anne Delvaux

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k okrepitvi koncepta 
financiranja za oba stebra, pri katerih je 
treba izpolnjevati številna merila o okolju 
in biotski raznovrstnosti, tako da bi lahko s 
sonaravnimi načini pridelovali zelo 
kakovostno hrano; poudarja, da je zadostno 
financiranje edino zagotovilo za uspeh 
usmerjenih kmetijsko-ekoloških ukrepov;

4. poziva k zagotovitvi zadostnih sredstev 
za uresničitev ambicioznih ciljev glede
okolja in biotske raznovrstnosti, tako da bi 
lahko s sonaravnimi načini pridelovali zelo 
kakovostno hrano; poudarja, da je zadostno 
financiranje edino zagotovilo za uspeh 
usmerjenih kmetijsko-ekoloških ukrepov;

Or. fr

Predlog spremembe 36
Sirpa Pietikäinen

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k okrepitvi koncepta financiranja 
za oba stebra, pri katerih je treba 
izpolnjevati številna merila o okolju in 
biotski raznovrstnosti, tako da bi lahko s 
sonaravnimi načini pridelovali zelo 
kakovostno hrano; poudarja, da je zadostno 
financiranje edino zagotovilo za uspeh 
usmerjenih kmetijsko-ekoloških ukrepov;

4. poziva k okrepitvi koncepta financiranja 
za oba stebra, pri katerih je treba 
izpolnjevati številna merila o okolju in 
biotski raznovrstnosti, tako da bi lahko s 
sonaravnimi načini pridelovali zelo 
kakovostno hrano; poudarja, da je zadostno 
financiranje edino zagotovilo za uspeh 
usmerjenih kmetijsko-ekoloških ukrepov;
zahteva, da se ustvarijo novi mehanizmi 
financiranja za pospešitev premika k 
obsežnemu organskemu kmetovanju;



PE460.983v01-00 20/53 AM\861637SL.doc

SL

Or. en

Predlog spremembe 37
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da ukrepi za večjo okoljsko 
sprejemljivost evropske kmetijske politike 
pravzaprav za kmete ne predstavlja nič 
novega, saj so bile vse dosedanje reforme 
usmerjene v krepitev tega vidika skupne 
kmetijske politike;

Or. de

Predlog spremembe 38
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja storitve, ki jih evropski 
kmetje zagotavljajo evropski družbi, 
predvsem ohranjanje raznolike kulturne 
krajine in pomemben prispevek k 
varovanju in negovanju naravnih virov 
ter varovanju podnebja;

Or. de

Predlog spremembe 39
Linda McAvan

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. z namenom soočenja z okoljskimi 
izzivi in zagotavljanja polne legitimnosti 
podpore za kmete iz javnih sredstev meni, 
da je potreben celosten pristop k 
nagrajevanju za zagotavljanje javnih 
dobrin; poziva k skladnemu sistemu 
okoljskih standardov in spodbud pri vseh
plačilih skupne kmetijske politike, ki 
vključuje:
– v prvem stebru preprost sveženj 
obveznih dobrih kmetijskih praks, kot so 
kolobarjenje, zelena infrastruktura na 
ravni kmetij, zastiranje tal in 
uravnoteženost hranil; dodatke za kmete 
na območjih Natura 2000, organske 
kmetije ter ekstenzivne pašnike in 
travnike;
– ciljno usmerjen in ustrezno finančno 
podprt drugi steber, ki vključuje ukrepe v 
podporo kmetom, ki presegajo osnovne 
dobre prakse in prispevajo k doseganju 
ciljev EU glede podnebnih sprememb, 
biotske raznovrstnosti in voda;

Or. en

Predlog spremembe 40
Oreste Rossi

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da se sredstva za skupno 
kmetijsko politiko ne bi smela zmanjšati, 
temveč modulirati z namenom povečanja 
dejanske produktivnosti obdelanih površin 
in doseganja ciljev glede varovanja 
ekosistema, biotske raznovrstnosti, zdravja 
potrošnikov in kmetov ter pridelave 
kakovostnih kmetijskih proizvodov; 
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Or. it

Predlog spremembe 41
Chris Davies

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. ugotavlja, da subvencije, ki spodbujajo 
netrajnostne prakse, spodkopavajo 
navedene cilje okoljske politike EU, in 
poziva k temu, da se režim plačil prilagodi 
tako, da se preprečijo tovrstna nasprotja 
in da se spodbudi dobra praksa;

Or. en

Predlog spremembe 42
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da soočenje z okoljskimi izzivi in 
zagotavljanje polne legitimnosti podpore 
za kmete iz javnih sredstev terjata celosten 
pristop k nagrajevanju za zagotavljanje 
javnih dobrin; poziva k skladnemu 
sistemu, ki vključuje: poenostavljene 
osnovne zahteve glede navzkrižne 
skladnosti in posebne dodatke iz prvega 
stebra za kmete na zavarovanih območjih 
(območjih Natura 2000 in drugih 
nacionalnih zavarovanih območjih);

Or. en
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Predlog spremembe 43
Elena Oana Antonescu

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva k prizadevanju za spodbuditev 
zdravega, trajnostnega načina 
prehranjevanja z izboljšanjem povezav 
med politiko proizvodnje in porabe, 
vključno s politiko javnega naročanja, 
politiko dobave hrane in pijač ter 
politikami, ki jih uravnava povpraševanje;

Or. en

Predlog spremembe 44
Jo Leinen

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. odobrava prednostno podporo za 
kmetijske metode, ki prispevajo k ublažitvi 
podnebnih sprememb oziroma k 
skladiščenju ogljika v prsti;

Or. de

Predlog spremembe 45
Sandrine Bélier, Satu Hassi v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da morajo biti ekosistemi vpričo 
podnebnih sprememb in vse večjega 
izumiranja vrst zdravi, biotsko raznovrstni 
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in odporni, da bi še naprej zagotavljali 
funkcije, bistvene za našo blaginjo, 
vključno z blaženjem skrajnih vremenskih 
pojavov, kroženjem voda in hranil ter 
ponorom ogljika; poudarja, da za 
ublažitev lokalnih in regionalnih 
primerov izumrtja po vsej pokrajini 
potrebna matrika trajnostne in naravi 
prijazne rabe tal, ki bi olajšala 
prilagoditev obsega in selitve vrst ter bi 
temeljila na podpori za kmete za 
varovanje območij Natura 2000 in na 
učinkovitih kmetijsko-ekoloških shemah; 
zato podpira kmetijsko-ekosistemski 
pristop in obvezne ukrepe na ravni kmetij, 
usmerjene v povečanje ekološke 
infrastrukture, ter poudarek na 
ohranjanju in obnovi kmetijskih zemljišč 
in gozdov velike naravne vrednosti, 
kmetijskih mokrišč in trajno neobdelanih 
pašnikov, da bi tako zagotovili 
skladiščenje ogljika, optimirali 
upravljanje voda in povečali biotsko 
raznovrstnost;

Or. en

Predlog spremembe 46
Julie Girling

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da obvezna usmeritev v večjo 
okoljsko sprejemljivost, ki spoštuje 
ekosisteme, ne koristi le okolju, ampak 
zagotavlja tudi trajnostno prihodnost 
kmetijstva EU;

5. poudarja, da bodo napredne kmetijske 
politike še naprej spoštovale ekosisteme in 
koristile okolju ter hkrati spodbujale 
trajnosten in produktiven model
kmetijstva EU;

Or. en
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Predlog spremembe 47
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da obvezna usmeritev v večjo 
okoljsko sprejemljivost, ki spoštuje 
ekosisteme, ne koristi le okolju, ampak 
zagotavlja tudi trajnostno prihodnost
kmetijstva EU;

5. poudarja, da mora dodatna usmeritev v 
večjo okoljsko sprejemljivost temeljiti na 
obojestransko koristnem pristopu, ki
koristi tako okolju kot kmetom in družbi v 
smislu učinkovitosti rabe virov in 
povečane produktivnosti ter nenazadnje 
spoštuje ekosisteme; poudarja še, da se je 
treba osredotočiti na raziskave, inovacije 
in nove tehnologije z namenom 
zagotavljanja trajnostne prihodnosti 
kmetijstva EU;

Or. de

Predlog spremembe 48
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da obvezna usmeritev v večjo 
okoljsko sprejemljivost, ki spoštuje 
ekosisteme, ne koristi le okolju, ampak 
zagotavlja tudi trajnostno prihodnost 
kmetijstva EU;

5. poudarja, da obvezna usmeritev v večjo 
okoljsko sprejemljivost, ki spoštuje 
ekosisteme ter spodbuja raznolikost 
proizvodov in kratke dobavne verige, ne 
koristi le okolju, ampak zagotavlja tudi 
trajnostno prihodnost kmetijstva EU;

Or. fr

Predlog spremembe 49
Elena Oana Antonescu

Osnutek mnenja
Odstavek 5 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da obvezna usmeritev v večjo 
okoljsko sprejemljivost, ki spoštuje 
ekosisteme, ne koristi le okolju, ampak 
zagotavlja tudi trajnostno prihodnost 
kmetijstva EU;

5. poudarja, da obvezna usmeritev v večjo 
okoljsko sprejemljivost, ki spoštuje 
ekosisteme, ne koristi le okolju, ampak 
zagotavlja tudi večplastne stranke koristi 
za trajnostno prihodnost kmetijstva EU;

Or. en

Predlog spremembe 50
Anne Delvaux

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da obvezna usmeritev v večjo 
okoljsko sprejemljivost, ki spoštuje 
ekosisteme, ne koristi le okolju, ampak 
zagotavlja tudi trajnostno prihodnost 
kmetijstva EU;

5. poudarja, da večje upoštevanje 
ekoloških vidikov, ki spoštuje ekosisteme, 
ne koristi le okolju, ampak zagotavlja tudi 
trajnostno prihodnost kmetijstva EU; meni, 
da je ta usmeritev v večjo okoljsko 
sprejemljivost evropskega kmetijstva 
smiselna in bo mogoča le, če ji bodo 
sledile kmetijske prakse razvitih in 
razvijajočih se držav partneric EU;

Or. fr

Predlog spremembe 51
Sandrine Bélier, Satu Hassi v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da soočenje z okoljskimi izzivi in 
zagotavljanje polne legitimnosti podpore 
za kmete iz javnih sredstev terjata celosten 
pristop k nagrajevanju za zagotavljanje 
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javnih dobrin; poziva k skladnemu 
sistemu okoljskih spodbud, ki vključuje:
– primerne osnovne zahteve za navzkrižno 
skladnost, ki temeljijo na načelu 
povzročitelj plača;
– obvezno zeleno komponento na ravni 
kmetije v okviru prvega stebra, ki vsebuje 
preprost sveženj smiselnih dobrih 
kmetijskih praks, kot so kolobarjenje, 
zelena infrastruktura na ravni kmetij 
(območja nege virov), zastiranje tal in 
uravnoteženost hranil;
– posebne dodatke iz prvega stebra za 
kmete na območjih Natura 2000, 
organske kmetije ter ekstenzivne pašnike 
in travnike;
– ciljno usmerjen in ustrezno finančno 
podprt drugi steber, ki bi moral 
vključevati učinkovite prostovoljne 
večletne sheme v podporo kmetom, ki 
presegajo osnovne dobre prakse in 
prispevajo k doseganju ciljev EU glede 
podnebnih sprememb, biotske 
raznovrstnosti in voda;

Or. en

Predlog spremembe 52
Julie Girling

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva k ciljno usmerjenemu in 
ustrezno finančno podprtemu drugemu 
stebru, ki bi moral vključevati učinkovite 
prostovoljne večletne sheme v podporo 
kmetom, ki presegajo osnovne dobre 
prakse in prispevajo k doseganju ciljev 
EU glede podnebnih sprememb, biotske 
raznovrstnosti in voda;
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Or. en

Predlog spremembe 53
Karin Kadenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo k uvedbi sistema 
dodatnih plačil/premij za ohranjanje 
sistemov kmetijstva velike naravne 
vrednosti, sistemov ekološkega kmetijstva 
in kmetovanja na območjih Natura 2000;

Or. en

Predlog spremembe 54
Elena Oana Antonescu

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da lahko cene hrane, ki jih 
plačujejo evropski državljani, pomenijo 
več kot polovico dohodkov, da je v EU 
približno 43 milijonov ljudi na robu 
prehranske revščine in da je slaba 
prehrana eden od dejavnikov, ki najbolj 
negativno vplivajo na zdravje in je 
povezana z nizkim družbeno-ekonomskim 
statusom, revščino in socialno 
izključenostjo;

Or. en
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Predlog spremembe 55
Elena Oana Antonescu

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. meni, da spoprijemanje s trenutnimi 
izzivi na področju kmetijstva ne more 
temeljiti zgolj na tehnoloških rešitvah, 
temveč zahteva obravnavo sedanjih 
vzorcev porabe, odpadkov in zapletenih 
odnosov med okoljem, biotsko 
raznovrstnostjo in zdravjem ljudi;

Or. en

Predlog spremembe 56
Elena Oana Antonescu

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. poziva, naj se financiranje razvoja 
podeželja osredotoči na nove izzive, 
kmetijsko-ekološke inovacije ter socialni 
in gospodarski razvoj, kar vključuje 
izboljšanje dostopa do javnih storitev in 
infrastrukture na podeželskih ter 
predvsem na šibkejših območjih oziroma 
območjih z omejenimi možnostmi; meni, 
da mora to vključevati podporo za 
regionalne in lokalne prehranske sisteme 
v obliki strategije za vključujočo rast ter 
pomoč za samooskrbne kmetijske 
skupnosti za priznanje njihovega 
prispevka za lokalne skupnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 57
Gerben-Jan Gerbrandy

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja politično možnost Komisije 
št. 2, s katero bi odgovorili na ekonomske, 
okoljske in socialne izzive EU ter povečali 
prispevek kmetijstva in podeželja k cilju 
Evrope 2020 za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast;

6. pozdravlja politično možnost Komisije, s 
katero bi odgovorili na ekonomske, 
okoljske in socialne izzive EU ter povečali 
prispevek kmetijstva in podeželja k cilju 
Evrope 2020 za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast;

Or. en

Predlog spremembe 58
Elena Oana Antonescu

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja politično možnost Komisije
št. 2, s katero bi odgovorili na ekonomske, 
okoljske in socialne izzive EU ter povečali 
prispevek kmetijstva in podeželja k cilju 
Evrope 2020 za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast;

6. pozdravlja politične predloge Komisije, 
s katerimi bi odgovorili na ekonomske, 
okoljske in socialne izzive EU ter povečali 
prispevek kmetijstva in podeželja k cilju 
Evrope 2020 za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast, in spodbuja Komisijo k 
nadaljnjemu delu na treh možnostih 
politike, ki so opisane v sporočilih 
Komisije, ter nadaljnjih možnostih in 
kombinacijah možnosti, ki bi lahko še 
bolje naslovile ekonomske, okoljske in 
socialne izzive EU;

Or. en
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Predlog spremembe 59
Linda McAvan

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da bi morala skupna kmetijska 
politika podpirati premik od intenzivne 
živinoreje k bolj trajnostnemu načinu 
vzreje živine; zato poziva Komisijo, naj 
razmisli o premijah za živinorejce, ki 
uporabljajo ekstenzivne sisteme paše in 
pridelujejo lastno krmo;

Or. en

Predlog spremembe 60
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja pomen razvoja podeželja, da 
bi dopolnili dobre prakse, ki jih z 
večletnimi programi ukrepov podpira prvi 
steber; poudarja nujnost podpiranja 
usmeritve evropskega kmetijstva v 
proizvodnjo kakovostne hrane, trajnostno 
upravljanje naravnih virov in uravnotežen 
teritorialni razvoj; poudarja, da mora 
razvoj podeželja odgovoriti na žgoče 
svetovne izzive, kot so izguba biotske 
raznovrstnosti, podnebne spremembe, 
izčrpavanje vodnih virov in degradacija 
prsti, ter dati prednost nadaljnjemu 
razvoju kmetijskih praks, ki prinašajo 
mnogovrstne koristi, kot so kmetijstvo 
velike naravne vrednosti in ekološko 
kmetijstvo;

Or. en
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Predlog spremembe 61
Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da mora skupna kmetijska 
politika podpirati vrste kmetovanja, ki 
lahko dosledno prispevajo širok nabor 
koristi za okolje in biotsko raznovrstnost, 
kot so ekstenzivni travniki, integrirano 
poljedeljsko-živinorejsko kmetijstvo in 
ekološko kmetijstvo;

Or. en

Predlog spremembe 62
Dan Jørgensen

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. pozdravlja predlog Komisije za 
„zeleno“ komponento v okviru prvega 
stebra; meni, da bi prejemanje plačil za 
večjo okoljsko sprejemljivost moralo biti 
pogojeno z izvajanjem številnih ukrepov 
za zagotavljanje okoljskih koristi, kot so 
kolobarjenje, trajnostno upravljanje voda, 
nizka raven uporabe umetnih gnojil, 
dobre prakse za preprečevanje erozije in 
degradacije prsti in povečanje njene 
rodovitnosti ter ukrepi za obnovo biotske 
raznovrstnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 63
Corinne Lepage

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da morajo ukrepi za razvoj 
podeželja dopolnjevati dobre kmetijske 
prakse, ki so podprte v okviru prvega 
stebra, in spodbujati prakse, ki dosledno 
prispevajo k ciljem boja proti podnebnim 
spremembam in trajnostnega upravljanja 
naravnih virov, kot je varovanje biotske 
raznovrstnosti, vode in prsti; v zvezi s tem 
poudarja, da kmetijske raziskave 
priznavajo ekološko kmetovanje za 
pomemben model in navajajo, da je treba 
spodbujati njegov razvoj;

Or. fr

Predlog spremembe 64
Julie Girling

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da je treba pri revidirani skupni 
kmetijski politiki upoštevati nove 
instrumente za "ogljikov dobropis", saj 
ima kmetijstvo veliko možnosti za boj proti 
podnebnim spremembam;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 65
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Osnutek mnenja
Odstavek 7 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da je treba pri revidirani skupni 
kmetijski politiki upoštevati nove 
instrumente za "ogljikov dobropis", saj 
ima kmetijstvo veliko možnosti za boj proti 
podnebnim spremembam;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 66
Sandrine Bélier, Satu Hassi v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da je treba pri revidirani skupni 
kmetijski politiki upoštevati nove 
instrumente za "ogljikov dobropis", saj 
ima kmetijstvo veliko možnosti za boj 
proti podnebnim spremembam;

7. meni, da zaradi razlik v točnosti 
obračunavanja in velikih naravnih 
odstopanj kmetijstvo ne bi smelo biti 
vključeno v obstoječe sisteme trgovanja z 
emisijami ogljika oziroma v cilje, ki 
spadajo v okvir odločbe o delitvi 
prizadevanj, temveč poziva k ločenim 
ciljem za področje rabe zemljišč, 
spremembe namembnosti zemljišč in 
gozdarstva (LULUCF);

Or. en

Predlog spremembe 67
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da je treba pri revidirani skupni 
kmetijski politiki upoštevati nove 
instrumente za "ogljikov dobropis", saj 

7. meni, da je treba pri revidirani skupni 
kmetijski politiki upoštevati možnosti za 
plačilo storitev ekosistemov s posebnim 
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ima kmetijstvo veliko možnosti za boj proti 
podnebnim spremembam;

poudarkom na zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov in skladiščenju 
ogljika, saj ima kmetijstvo veliko možnosti 
za boj proti podnebnim spremembam;

Or. en

Predlog spremembe 68
Elena Oana Antonescu

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da je treba pri revidirani skupni 
kmetijski politiki upoštevati nove 
instrumente za "ogljikov dobropis", saj 
ima kmetijstvo veliko možnosti za boj proti 
podnebnim spremembam;

7. meni, da je treba pri revidirani skupni 
kmetijski politiki upoštevati nove 
ekonomske in finančne instrumente, saj 
ima kmetijstvo veliko možnosti za boj proti 
podnebnim spremembam;

Or. en

Predlog spremembe 69
Corinne Lepage

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da je treba pri revidirani skupni 
kmetijski politiki upoštevati nove 
instrumente za "ogljikov dobropis", saj 
ima kmetijstvo veliko možnosti za boj proti 
podnebnim spremembam;

7. meni, da je treba pri revidirani skupni 
kmetijski politiki razmisliti o novih 
instrumentih, da bi tako upoštevali 
potencial kmetijstva v boju proti 
podnebnim spremembam, ki ga je še vedno 
težko izmeriti, in katerega vključitev bi 
lahko škodovala celovitosti sistema 
izmenjave ogljikovih dobropisov;

Or. fr
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Predlog spremembe 70
Riikka Manner, Hannu Takkula

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. obžaluje, da je treba cilje EU na 
področju biotske raznovrstnosti še doseči, 
ter pričakuje, da bo skupna kmetijska 
politika spodbudila prizadevanja za 
uresničitev teh ciljev;

8. obžaluje, da je treba cilje EU na 
področju biotske raznovrstnosti še doseči, 
ter pričakuje, da bo skupna kmetijska 
politika prispevala k uresničitvi teh ciljev;

Or. en

Predlog spremembe 71
Julie Girling

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. obžaluje, da je treba cilje EU na 
področju biotske raznovrstnosti še doseči, 
ter pričakuje, da bo skupna kmetijska 
politika spodbudila prizadevanja za 
uresničitev teh ciljev;

8. obžaluje, da je treba cilje EU na 
področju biotske raznovrstnosti še doseči, 
ter pričakuje, da bo skupna kmetijska 
politika del prizadevanj za uresničitev 
ciljev glede biotske raznovrstnosti, 
sprejetih v Nagoyi;

Or. en

Predlog spremembe 72
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. obžaluje, da je treba cilje EU na 
področju biotske raznovrstnosti še doseči, 
ter pričakuje, da bo skupna kmetijska 
politika spodbudila prizadevanja za 

8. poudarja, da si mora EU še naprej 
izkazovati resna prizadevanja na področju 
biotske raznovrstnosti; v zvezi s tem 
opozarja, da je učinkovit ukrep v ta 
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uresničitev teh ciljev; namen sodelovalni pristop za ohranjanje 
narave;

Or. de

Predlog spremembe 73
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poziva k temu, da bi nova skupna 
kmetijska politika vključevala nove 
ukrepe za obnovo opraševalcem prijaznih 
habitatov ter nagrajevala kmete in 
lastnike zemljišč za varovanje in 
ohranjanje kmetijske biotske 
raznovrstnosti; opozarja, da je treba 
kazalnik ptic kmetijske krajine, kazalnik 
metuljev in kazalnik kmetijskih zemljišč 
velike naravne vrednosti spremljati na 
nacionalni in regionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 74
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja pomen preučitve vseh 
možnosti sodelovanja med državami 
članicami, ki bi vključevalo vse 
zainteresirane strani, z namenom 
varovanja prsti;

Or. el
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Predlog spremembe 75
Cristina Gutiérrez-Cortines

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja, da bi morala Evropska 
unija resno premisliti o prednostih, ki bi 
jih lahko prispevali genetsko spremenjeni 
organizmi pri zagotavljanja preskrbe s 
hrano, zatiranju škodljivcev v kmetijskem 
sektorju in omejevanju uporabe sredstev 
za zaščito rastlin;

Or. es

Predlog spremembe 76
Åsa Westlund

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja, da ima uporaba umetnih 
gnojil veliko škodljivih učinkov za okolje, 
predvsem zaradi vsebnosti dušika in tudi 
zaradi onesnaževanja s fosforjem in 
kadmijem; zato meni, da je potrebna 
vseevropska minimalna obdavčitev 
komercialnih gnojil z namenom 
zmanjšanja evtrofikacije, pri čemer je 
pomembno iznajti tudi ekociklične metode 
za vračanje hranil v zemljo; poziva 
Komisijo, da preuči možnost uvedbe 
minimalne obdavčitve komercialnih 
gnojil;

Or. sv
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Predlog spremembe 77
Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da večina Evropejcev 
nasprotuje uporabi gensko spremenjenih 
organizmov v kmetijstvu in hrani; poziva 
Komisijo, naj preuči možnosti za zavrnitev 
financiranja kmetijskih podjetij, ki se 
ukvarjajo z gensko spremenjenimi 
organizmi;

črtano

(Zakonodaja (Direktiva 2001/18) o 
sproščanju gensko spremenjenih 
organizmov v okolje že obstaja. Le-ta 
obravnava oceno in obvladovanje tveganja 
GS. Vzpostavljen je tudi prag označevanja, 
ki potrošniku zagotavlja svobodo izbire.)

Or. en

Predlog spremembe 78
Julie Girling

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da večina Evropejcev 
nasprotuje uporabi gensko spremenjenih 
organizmov v kmetijstvu in hrani; poziva 
Komisijo, naj preuči možnosti za zavrnitev 
financiranja kmetijskih podjetij, ki se 
ukvarjajo z gensko spremenjenimi 
organizmi;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 79
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da večina Evropejcev 
nasprotuje uporabi gensko spremenjenih 
organizmov v kmetijstvu in hrani; poziva 
Komisijo, naj preuči možnosti za zavrnitev 
financiranja kmetijskih podjetij, ki se 
ukvarjajo z gensko spremenjenimi 
organizmi;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 80
Elena Oana Antonescu

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da večina Evropejcev 
nasprotuje uporabi gensko spremenjenih 
organizmov v kmetijstvu in hrani; poziva 
Komisijo, naj preuči možnosti za zavrnitev 
financiranja kmetijskih podjetij, ki se 
ukvarjajo z gensko spremenjenimi 
organizmi;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 81
Gaston Franco

Osnutek mnenja
Odstavek 9 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da večina Evropejcev 
nasprotuje uporabi gensko spremenjenih 
organizmov v kmetijstvu in hrani; poziva 
Komisijo, naj preuči možnosti za zavrnitev 
financiranja kmetijskih podjetij, ki se 
ukvarjajo z gensko spremenjenimi 
organizmi;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 82
Christa Klaß, Holger Krahmer, Horst Schnellhardt

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da večina Evropejcev 
nasprotuje uporabi gensko spremenjenih 
organizmov v kmetijstvu in hrani; poziva
Komisijo, naj preuči možnosti za zavrnitev 
financiranja kmetijskih podjetij, ki se 
ukvarjajo z gensko spremenjenimi 
organizmi;

9. poudarja, da večina Evropejcev trenutno 
nasprotuje uporabi gensko spremenjenih 
organizmov v kmetijstvu in hrani; 
poudarja, da je treba določiti enoten 
vseevropski pristop;

Or. de

Predlog spremembe 83
Cristina Gutiérrez-Cortines

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da večina Evropejcev 
nasprotuje uporabi gensko spremenjenih 
organizmov v kmetijstvu in hrani; poziva 
Komisijo, naj preuči možnosti za zavrnitev 
financiranja kmetijskih podjetij, ki se 

9. meni, da je treba vsako odločitev v zvezi 
z zavrnitvijo ali odobritvijo gensko 
spremenjenih organizmov in 
financiranjem kmetijskih podjetij, ki se 
ukvarjajo z gensko spremenjenimi 
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ukvarjajo z gensko spremenjenimi
organizmi;

organizmi, sprejeti na znanstveni podlagi 
in v skladu s Pogodbami;

Or. es

Predlog spremembe 84
Gerben-Jan Gerbrandy

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poudarja pomen drugega stebra glede 
na njegove dosežke na področju okolja, 
modernizacije in strukturnih izboljšav; 
zato zahteva, da so ukrepi na podlagi 
drugega stebra bolje prilagojeni svojim 
ciljem, da bi bila učinkovitost ukrepov za 
rast, zaposlovanje in podnebje ter ukrepov 
v korist podeželja večja;

Or. en

Predlog spremembe 85
Gerben-Jan Gerbrandy

Osnutek mnenja
Odstavek 9 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9c. poudarja, da je za izboljšanje 
konkurenčnosti in povečanje trajnostnosti 
skupne kmetijske politike nujno vlaganje 
v inovativne metode in projekte za 
uporabo raziskav in razvoja na kmetijah;

Or. en
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Predlog spremembe 86
Gerben-Jan Gerbrandy

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9b. poudarja, da je kmetijski sektor le 
eden izmed sektorjev, ki prispevajo h 
gospodarskemu razvoju podeželskih 
območij; zato poziva k širši uporabi 
kmetijskih skladov, da se prepreči 
osiromašenost podeželskih območij; 
poudarja, da lahko tudi sama narava 
pospeši gospodarski razvoj, na primer 
prek turizma;

Or. en

Predlog spremembe 87
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poziva, naj nova skupna kmetijska 
politika podpira ohranitev genske 
raznovrstnosti, bo skladna z Direktivo 
98/58/ES o dobrem počutju živali in se 
vzdrži financiranja proizvodnje hrane iz 
kloniranih živali, njihovih mladičev 
oziroma potomcev;

Or. en

Predlog spremembe 88
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

9b. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da se bo nova skupna 
kmetijska politika skladala s pravicami 
kmetov in drugimi obveznostmi iz 
mednarodne pogodbe o rastlinskih 
genskih virih za prehrano in kmetijstvo; 
poziva k posebnim ukrepom za 
preprečevanje uporabe nereproduktivnih 
semen in spodbujanje ohranitve genskega 
zapisa in situ ter na kmetijah, prostega 
dostopa do lokalnih semenskih bank in 
uporabe lokalnih semen;

Or. en

Predlog spremembe 89
Riikka Manner, Hannu Takkula

Osnutek mnenja
Odstavek 10 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. spodbuja k izvajanju več projektov, 
financiranih s sredstvi EU, kjer bi kmetje 
in raziskovalci lahko sodelovali pri iskanju 
inovativnih načinov za obdelovanje zemlje 
na sonaraven način.

10. spodbuja k izvajanju več projektov, 
financiranih s sredstvi EU, kjer bi kmetje 
in raziskovalci lahko sodelovali pri iskanju 
inovativnih načinov za obdelovanje zemlje 
na sonaraven način v okviru dejavnosti v 
celotni prehranski verigi.

Or. en

Predlog spremembe 90
Julie Girling

Osnutek mnenja
Odstavek 10 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. spodbuja k izvajanju več projektov, 10. spodbuja k izvajanju več projektov, 
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financiranih s sredstvi EU, kjer bi kmetje 
in raziskovalci lahko sodelovali pri iskanju 
inovativnih načinov za obdelovanje zemlje 
na sonaraven način.

financiranih s sredstvi EU, kjer bi kmetje
in raziskovalci lahko sodelovali pri iskanju 
inovativnih načinov za obdelovanje zemlje 
na sonaraven način, ter poziva k večji 
uporabi kmetijske tehnologije, vključno s 
satelitsko tehnologijo, za zagotavljanje 
okoljskih koristi in pospešitev 
zmanjševanja uporabe pesticidov in 
gnojil.

Or. en

Predlog spremembe 91
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. spodbuja k izvajanju več projektov, 
financiranih s sredstvi EU, kjer bi kmetje 
in raziskovalci lahko sodelovali pri iskanju 
inovativnih načinov za obdelovanje zemlje 
na sonaraven način.

10. spodbuja k izvajanju več projektov, 
financiranih s sredstvi EU in usklajevanih 
s strani EU, kjer bi kmetje in raziskovalci 
lahko sodelovali pri iskanju inovativnih 
načinov za dosego konkurenčnega in 
hkrati trajnostnega kmetijskega sektorja.

Or. de

Predlog spremembe 92
Kriton Arsenis

Osnutek mnenja
Odstavek 10 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. spodbuja k izvajanju več projektov, 
financiranih s sredstvi EU, kjer bi kmetje 
in raziskovalci lahko sodelovali pri iskanju 
inovativnih načinov za obdelovanje zemlje 
na sonaraven način.

10. spodbuja k izvajanju več projektov, 
financiranih s sredstvi EU, kjer bi kmetje 
in raziskovalci lahko sodelovali pri 
ponovnem uvajanju tradicionalnih 
kmetijskih praks in iskanju inovativnih 
načinov za obdelovanje zemlje na 
sonaraven način.
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Or. en

Predlog spremembe 93
Elena Oana Antonescu

Osnutek mnenja
Odstavek 10 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. spodbuja k izvajanju več projektov, 
financiranih s sredstvi EU, kjer bi kmetje 
in raziskovalci lahko sodelovali pri iskanju 
inovativnih načinov za obdelovanje zemlje 
na sonaraven način.

10. poudarja potrebo po inovacijah, ki je 
izrednega pomena, in da je treba vlaganja 
usmeriti v povečevanje gospodarske in 
okoljske uspešnosti; spodbuja k izvajanju 
več projektov, financiranih s sredstvi EU, 
kjer bi kmetje in raziskovalci lahko 
sodelovali pri iskanju inovativnih načinov 
za obdelovanje zemlje na sonaraven način.

Or. en

Predlog spremembe 94
Linda McAvan

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. meni, da bi morala revidirana 
skupna kmetijska politika razvezati 
podporo za vse proizvode, ki so iz 
okoljskega vidika netrajnostni in/ali imajo 
negativen učinek za kmete v revnih 
državah v razvoju;

Or. en

Predlog spremembe 95
Sandrine Bélier, Satu Hassi v imenu skupine Verts/ALE
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Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. meni, da bi morala sedanji sistem 
nadomestiti enostavna in posebna shema 
pomoči za male kmetije, da bi tako 
povečali njihovo konkurenčnost in 
priznali njihov prispevek k vitalnosti 
podeželskih območij in k varstvu okolja;

Or. en

Predlog spremembe 96
Sandrine Bélier, Satu Hassi v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 10 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10b. meni, da imajo sedanje intenzivne 
metode živinoreje pogosto negativne 
učinke za zdravje in dobro počutje živali, 
kar lahko negativno vpliva tudi na javno 
zdravje in varnost hrane; zato poziva k 
skupni kmetijski politiki, ki bi spodbujala 
živinorejske metode, ki spoštujejo okolje 
ter zdravje in dobro počutje živali;

Or. en

Predlog spremembe 97
Satu Hassi v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 10 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10c. ugotavlja, da se je vključitev 
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navzkrižne skladnosti v skupno kmetijsko 
politiko v prejšnjih reformah izkazala za 
uporabno orodje pri doseganju 
trajnostnosti in da brez tega ni mogoče 
upravičiti plačil skupne kmetijske politike, 
in sicer zaradi zahtev družbe po zdravih 
hrani, kmetijstvu in okolju; vendar poziva 
Komisijo, naj zagotavlja ekološko 
uspešnost sistema navzkrižne skladnosti, 
tako da bo postala temelj trajnostnosti;

Or. en

Predlog spremembe 98
Karin Kadenbach, Satu Hassi, Sandrine Bélier

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. želi izpostaviti posebno vlogo 
ekološkega kmetijstva, ki glede na 
raziskave in v primerjavi s tradicionalnimi 
kmetijskimi metodami veliko prispeva k 
varovanju podnebja, ter poziva, naj 
ekološko kmetijstvo zasede osrednje mesto 
v skupni kmetijski politiki 2020;

Or. de

Predlog spremembe 99
Karin Kadenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 10 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10b. odločno poziva Komisijo, naj še 
dodatno okrepi sedanji svetovalni sistem, 
da bi tako pomagali kmetom pri izvajanju 
ukrepov za večjo okoljsko sprejemljivost 
in pri usposabljanju na področju 



AM\861637SL.doc 49/53 PE460.983v01-00

SL

kmetijsko-ekoloških praks;

Or. en

Predlog spremembe 100
Kriton Arsenis, Karin Kadenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. poudarja, da je treba v skupno 
kmetijsko politiko vključiti razmislek o 
učinkovitosti rabe virov, in sicer prek 
podpore za predelavo organskih 
kmetijskih odpadkov za gnojenje tal in za 
preprečevanje širitve plastičnih kmetijskih 
odpadkov;

Or. en

Predlog spremembe 101
Satu Hassi v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 10 d (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10d. je zaskrbljena zaradi ekološkega 
stanja evropskih voda, v katere se 
odvajajo vode s kmetijskih površin, kjer je 
očitno, da niso izpolnjeni osnovni pogoji 
za trajnostnost – Baltsko morje je na 
primer eno od najbolj onesnaženih morij 
na svetu; opozarja, da je kmetijstvo 
največji vir hranil, ki povzročajo 
evtrofikacijo v Baltskem morju;

Or. en
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Predlog spremembe 102
Satu Hassi v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 10 e (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10e. je prepričan, da mora reforma 
skupne kmetijske politike zagotoviti 
učinkovitejše upravljanje odvajanja hranil 
v vode in omogočiti obnovo morskih in 
obalnih ekosistemov; zato meni, da bi 
moral biti ključni cilj skupne kmetijske 
politike zmanjšanje onesnaževanja voda iz 
kmetijskih virov, da bi tako ohranjali 
zdravje rek, jezer, morij in podtalnice po 
vsej Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 103
Satu Hassi v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 10 f (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10f. meni, da bi morala skupna kmetijska 
politika izvesti splošno okoljsko presojo, s 
katero bi bilo mogoče določiti ključne 
težave, ki jih je treba spremeniti z 
namenom varovanja voda, vključno z 
učinkom odvečnega fosforja, ki povzroča 
evtrofikacijo in povečano nagnjenost k 
evtrofikaciji v vodnih ekosistemih, kot je 
Baltsko morje;

Or. en
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Predlog spremembe 104
Satu Hassi v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 10 g (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10g. zagovarja učinkovito izvajanje 
akcijskih načrtov okvirne direktive o 
vodah, da bi ustvarili lokalne, teritorialne 
in regionalne pristope k učinkovitemu 
upravljanju voda in varovanju povodij; 
meni, da je vključitev okvirne direktive o 
vodah v sistem navzkrižne skladnosti 
koristna, in opozarja, da je to v skladu s 
teritorialnim pristopom k razvoju 
podeželja, ki ga zagovarja sporočilo 
Komisije;

Or. en

Predlog spremembe 105
Satu Hassi v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 10 h (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10h. opozarja, da bi morala Komisija 
razmisliti o pomoči za razširjanje 
najboljših praks preprečevanja 
kmetijskega onesnaževanja (kot so 
priporočila HELCOM);

Or. en
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Predlog spremembe 106
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. poudarja pomen politik za 
spodbujanje čezmejnega sodelovanja med 
državami članicami in tretjimi državami z 
namenom, da se sprejmejo prakse za 
varovanje okolja in zagotovi trajnost 
naravnih virov v primerih, ko imajo 
kmetijske dejavnosti, predvsem poraba 
vode, čezmejne vplive;

Or. el

Predlog spremembe 107
Elena Oana Antonescu

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. smatra, da je vplive kmetijstva na 
podnebje mogoče ublažiti z boljšim 
izobraževanjem in usposabljanjem kmetov 
za boljšo uporabo inovacij, ki so rezultat 
raziskav in razvoja; poziva, naj se kmetje 
temeljito pripravijo na soočanje z 
energetskimi izzivi, in sicer z razvojem 
zelenih energij, kot so biomasa, biološki 
odpadki, bioplin, biogoriva ter 
proizvodnja vetrne, solarne in 
hidroelektrične energije v majhnem 
obsegu, s čimer se ustvarijo nova delovna 
mesta; 

Or. ro
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Predlog spremembe 108
Jo Leinen

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. poudarja pomen mehanizmov za 
nadzor zdravstvene neoporečnosti 
izdelkov, ki zagotavljajo sledljivost in 
varnost ter omogočajo preverjanje, da se 
izdelki, ki so v EU prepovedani, ne 
uporabljajo, pri čemer veljajo enake 
zahteve za izdelke Skupnosti in za izdelke, 
uvožene iz tretjih držav;

Or. de

Predlog spremembe 109
Daciana Octavia Sârbu

Osnutek mnenja
Odstavek 10 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10c. poudarja pomen programov, ki 
kmetom omogočajo usposabljanje na 
področju uporabe metod kmetovanja, ki 
so okoljsko bolj trajnostne, in spodbuja 
Komisijo, naj zagotovi, da se tovrstni 
programi financirajo iz drugega stebra 
nove skupne kmetijske politike;

Or. en


