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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Splošno
Ta zakonodajni predlog o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja v drugem stebru vsebuje obetavna izhodišča za spopadanje z izzivi okoljske 
politike EU, tako da spodbuja in krepi bolj trajnostno kmetovanje. Države članice morajo 
imeti v skladu z novo uredbo na razpolago ustrezne instrumente za spopadanje z okoljskimi, 
socialnimi in ekonomskimi izzivi. Mnogi predlagani ukrepi bodo prispevali k zmanjševanju 
izgube biotske raznovrstnosti, omejevanju erozije tal in izboljšanju kakovosti podtalnice. 

Ne bi smeli zamuditi priložnosti za uvedbo bistvenih sprememb s sedanjo reformo. To bi 
namreč poleg škode za okolje povzročilo tudi stroške za kmete in davkoplačevalce EU. Zato 
je drugi steber še posebej pomemben. Države članice je treba podpreti, da bodo sprejele dobro 
zasnovane ukrepe, ki bodo proaktivno zadostili potrebam podeželskih skupnosti. 

Zagotavljanje javnih dobrin
V kmetijstvu in na podeželju morajo okrepiti prizadevanja za doseganje ciljev podnebne in 
energetske politike ter uresničevanje strategije o biotski raznovrstnosti. Pri tem je treba 
podpreti kmete skupaj z gozdarji, ki so najpomembnejši upravljavci zemljišč, saj se s cenami 
na trgu ne poplača zagotavljanje teh javnih dobrih 

Minimalni izdatki za okolje
Predpisati bi bilo treba minimalne izdatke za okoljske ukrepe na podeželju, tudi za ukrepe na 
področju kmetijstva, okolja in podnebja, omrežja Natura 2000 ter načrte pri izvajanju okvirne 
direktive o vodah in v ekološkem kmetijstvu. V programih EU o razvoju podeželja je nujno 
treba prednostno obravnavati ekološke in z ekološkim kmetijstvom povezane ukrepe, pa tudi 
okoljske ukrepe. Ti minimalni izdatki bodo dolgoročno koristili vsem državljanom EU in 
družbi na splošno.

Biološko kmetovanje in kmetovanje visoke naravne vrednosti (HNVF)
Biološko kmetovanje in kmetovanje visoke naravne vrednosti sta se uspešno izkazala glede 
trajnosti, zato ju je treba spodbujati s kombinacijo horizontalnih ukrepov. Pri ekološkem 
kmetovanju se je izkazalo, da lahko poleg pozitivnih ekoloških učinkov omogoči tudi 
gospodarsko stabilnost, in sicer od zaščite in izboljšanja biotske raznovrstnosti, kakovosti tal 
in vode, varstva podnebja pa vse do učinkovitejšega ravnanja z naravnimi viri. Zlasti s 
podpiranjem ekološkega kmetijstva je mogoče ustvariti delovna mesta ter zagotoviti javne 
dobrine in ponudbo visokokakovostnih živil.

Obvladovanje tveganj se ne sme financirati na račun trajnosti
Cilj drugega stebra je trajnostni razvoj podeželja, ta steber naj bi prispeval k prostorsko in 
ekološko uravnoteženemu, podnebju prijaznemu in na podnebne spremembe odpornemu ter 
inovativnemu kmetijskemu sektorju v Uniji. Ti cilji niso združljivi z ukrepi za financiranje 
obvladovanja tveganj. Stabilizacija dohodkov je že urejena v prvem stebru, torej tega ni treba 
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ponovno vključiti v drugem stebru. Če se posamezni ukrepi nanašajo na obvladovanje 
tveganj, jih je treba določiti v prvem stebru. Nevarnost, da se bo pri obvladovanju tveganj 
pomemben del sredstev za okolje in razvoj namenil zavarovalniškemu sektorju, je prevelika.

Spodbujanje razvoja podeželja ne le v kmetijstvu
Razvoj lokalne infrastrukture in lokalnih osnovnih storitev na podeželju je še posebej 
pomemben, da se obrne trend izseljevanja. Enako velja za razvoj zdravstvene oskrbe in 
preventive, s čimer je mogoče izboljšati dostop do zdravstvenih storitev na regionalni ravni. V 
skladu s strategijo Evropa 2020 se tako ustvarijo visokokvalificirana delovna mesta 
(zdravniki, lekarnarji, medicinske sestre itd.) in poveča stopnja zaposlenosti. 
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj 
podeželja kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Številne domorodne vrste so v Evropi ogrožene. Stabilni kmetijski ekosistemi in biotska 
raznovrstnost so ključnega pomena za pridelavo hrane in uspešno upravljanje zemljišč v 
Evropi. Kmetijska politika in politika razvoja podeželja sta med ključnimi političnimi 
področji, preko katerih je treba izvajati strategijo o biotski raznovrstnosti v Evropski uniji.  
Odločilnega pomena je, da se strategija biotske raznovrstnosti prizna kot prednostnega 
pomena  za ohranjanje biotske raznovrstnosti in zagotavljanje dolgoročne vzdržnosti sistemov 
kmetovanja in proizvodnje hrane.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Države članice morajo imeti možnost, 
da v svoje programe razvoja podeželja 
vključijo tematske podprograme, v okviru 

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

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

Or. en

Obrazložitev

Ohranjanje kmetovanje z visoko naravno vrednostjo je cilj Evropske unije, ki je skupen tako 
politiki razvoja podeželja kot biotske raznovrstnosti.  Toda da ohranimo kmetovanje z visoko 
naravno vrednostjo, potrebujemo nov pristop. Cilj bi morala biti vzpostavitev skladne in 
učinkovite strategije ohranjanja kmetovanja z visoko naravno vrednostjo po vsej Evropski 
uniji.  Izzivi, povezani z visoko naravno vrednostjo kmetovanja se nanašajo ne samo na 
okolje, saj so ti sistemi kmetovanja zelo ranljivi, tako v gospodarskem kot socialnem smislu. 
Če se zagotovi dobro podporo za kmetovanje z visoko naravno vrednostjo, potem bo mnogim 
kmetom omogočeno, da nadaljujejo s kmetovanjem in bo veliko več ljudi ostalo na 
podeželskih področjih.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Razvoj lokalne infrastrukture in 
lokalnih osnovnih storitev na podeželskih 
območjih, vključno z dejavnostmi za prosti 
čas in kulturnimi dejavnostmi, obnova vasi 
in dejavnosti, katerih cilja sta obnova in 
izboljšanje kulturne in naravne dediščine 
vasi in podeželskih krajin, so bistveni 
elementi vsakega prizadevanja za 

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

elementi vsakega prizadevanja za 
uresničitev možnosti za rast in spodbujanje 
trajnosti podeželskih območij. Zato je treba 
dodeliti podporo dejavnostim s tem ciljem, 
vključno z dostopom do informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij ter razvojem 
hitrega in ultrahitrega širokopasovnega 
omrežja. V skladu s temi cilji je treba 
spodbujati razvoj storitev in infrastrukture, 
ki omogočajo socialno vključenost ter 
spreminjajo trende družbenega in 
gospodarskega nazadovanja ter upadanja 
števila prebivalcev na podeželskih 
območjih. Da se doseže največja 
učinkovitost takšne podpore, je treba zajete 
dejavnosti izvajati v skladu z načrti za 
razvoj občin, kjer takšni načrti obstajajo, 
pa mora njihove osnovne storitve, kot sta 
zdravstvena oskrba in preventiva,
zagotavljati ena ali več podeželskih občin.
Da se zagotovi skladnost s podnebnimi cilji 
Unije, je treba v skladu s členom 290 
Pogodbe Komisijo pooblastiti za 
sprejemanje aktov v zvezi z opredelitvijo 
vrst infrastrukture za obnovljive vire 
energije, ki so upravičene do podpore.

Or. de

Obrazložitev

V skladu s strategijo Evropa 2020 je mogoče ustvariti visokokvalificirana delovna mesta 
(zdravniki, lekarnarji, medicinske sestre itd.) in tako povečati stopnjo zaposlenosti. Poleg 
tega se s tem predlogom zagotavlja regionalni dostop do zdravstva.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Za izboljšanje biotske raznovrstnosti na podeželskih področij je zelo pomembno, da 
podeželski razvoj prispeva k celovitemu izvajanju omrežja Natura 2000 in prevzame 
odgovornost za svoj del omrežja. Potrebno je usklajevanje s strukturnimi programi (ESRR, 
Kohezijski sklad), da se zagotovi njihova dopolnila vloga in bodo obravnavane vse potrebe 
omrežja Natura 2000.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

Or. en

Obrazložitev

Načrti za gospodarjenje z gozdovi, ki vključujejo vidike biotske raznovrstnosti, so ključni pri 
zagotavljanju, da se z gozdovi gospodari na trajnosten način.  Ključnega pomena je, da 
preventivni ukrepi niso samo odzivanje na potrebe varstva gozdov. Zelo pomembno je, da se 
podpira samo trajnostne načine gospodarjenja z gozdovi. Nazadnje, ker je bilo s tem veliko 
težav, je treba nekatere ključne zaščitne ukrepe vključiti že v osnovno uredbo.
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

ukrepov ekološkega kmetijstva in plačil 
območjem, ki se soočajo z naravnimi ali 
drugimi posebnimi omejitvami, plačil v 
okviru območij Natura 2000 in na podlagi 
okvirne direktive o vodah, naložb, s 
katerimi se izboljšujeta odpornost gozdnih 
ekosistemov in njihova okoljska vrednost, 
gozdarsko-okoljskih in podnebnih storitev 
ter ohranjanja gozdov najmanj 35%
skupnega prispevka iz EKSRP nameniti za 
vsak program razvoja podeželja za 
ublažitev posledic podnebnih sprememb in 
prilagoditev nanje ter za upravljanje 
zemljišč.
Posebno pozornost je treba nameniti 
prehodu med sedanjimi in prihodnjimi 
kmetijsko-okoljskimi in kmetijsko-
podnebnimi obveznostmi kmetov in 
upravljavcev zemljišč, ob upoštevanju 
sprememb v izhodišču. 

Or. en

Obrazložitev

Obstaja obvezna določba, po kateri je treba za programe nameniti najmanj 25 %,  zato jo je 
treba najnižjo stopnjo dvigniti s 25 % na 35 %. Izhodišče je pravna osnova, na podlagi katere 
se lahko začne izračun plačila po drugem stebru.  Zato morajo ukrepi v drugem stebru segate 
dlje od navzkrižne skladnosti in potreb pri zeleniti (izogibanje dvojnim plačilom).    Odkar se 
izvaja zelenite, je izhodišče spremenjeno, zato ga morajo kmetijsko-okoljske in kmetijsko-
podnebne obveznosti presegati.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Dodatna dohodkovna podpora kot zaščita pred tveganji v drugem stebru ni potrebna, saj prvi 
steber že vključuje osnovo za dohodkovno podporo. Če bi bilo treba obravnavati 
obvladovanje tveganj v pravnem besedilu, potem bi to bil treba narediti v prvem stebru. Cilj 
drugega stebra je podpirati ali spodbujati kmete k povečani okoljski, socialni in gospodarski 
odpornosti njihovih kmetij in skupnosti. Uvedba takšnih ukrepov bi bila torej neustrezna.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Da se prispeva k doseganju ciljev EIP 
na področju kmetijske produktivnosti in 
trajnosti, je treba vzpostaviti mrežo EIP za 

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

povezovanje operativnih skupin, 
svetovalnih služb, nevladnih organizacij in 
raziskovalcev, vključenih v izvajanje 
ukrepov, ki so ciljno usmerjeni v inovacije 
v kmetijstvu. Financirati jo je treba kot del 
tehnične pomoči na ravni Unije.

Or. en

Obrazložitev

Da bi evropska inovacijska partnerstva lahko delovala, morajo imeti nevladne organizacije 
enakopraven dostop in vložek v omrežje. Ni nobenega vzroka, da jih ne bi že zdaj jasno 
navedli v besedilu.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 5 a – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) spodbujanje organizacije prehranske 
verige in obvladovanja tveganja v 
kmetijstvu s poudarkom na področjih:

(3) spodbujanje organizacije prehranske 
verige v kmetijstvu s poudarkom na 
področjih:

(a) boljše vključitve primarnih 
proizvajalcev v prehransko verigo v okviru 
shem kakovosti, promocije na lokalnih 
trgih, kratkih dobavnih verig, skupin 
proizvajalcev in medpanožnih organizacij;

(a) boljše vključitve primarnih 
proizvajalcev v prehransko verigo v okviru 
shem kakovosti, promocije na lokalnih 
trgih, kratkih dobavnih verig, skupin 
proizvajalcev in medpanožnih organizacij;

(b) podpore obvladovanja tveganja v 
okviru kmetij;

Or. en

Obrazložitev

Dodatna dohodkovna podpora kot zaščita pred tveganji v drugem stebru ni potrebna, saj prvi 
steber že vključuje podlago za dohodkovno podporo. Če bi bilo treba obravnavati 
obvladovanje tveganj v pravnem besedilu, potem bi to bilo treba narediti v prvem stebru. 
Poudariti je treba, da je četrti cilj oblikovan za ustvarjanje okoljskih javnih dobrin in storitev.
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) obnova, ohranjanje in izboljševanje 
ekosistemov, odvisnih od kmetijstva in 
gozdarstva, s poudarkom na področjih:

(4) obnova, ohranjanje in izboljševanje 
ekosistemov, odvisnih od kmetijstva in 
gozdarstva, s poudarkom na zagotavljanju 
okoljskih javnih dobrin in storitev na
področjih:

Or. en

Obrazložitev

Dodatna dohodkovna podpora kot zaščita pred tveganji v drugem stebru ni potrebna, saj prvi 
steber že vključuje podlago za dohodkovno podporo. Če bi bilo treba obravnavati 
obvladovanje tveganj v pravnem besedilu, potem bi to bilo treba narediti v prvem stebru. 
Poudariti je treba, da je četrti cilj oblikovan za zagotavljanje okoljskih javnih dobrin in 
storitev.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) povečevanja učinkovitosti rabe vode v 
kmetijstvu;

(a) povečevanja učinkovitosti in trajnosti
rabe vode v kmetijstvu;

Or. de

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) povečevanja učinkovitosti rabe energije 
v kmetijstvu in živilski predelavi;

(b) povečevanja učinkovitosti in trajnosti
rabe energije v kmetijstvu in živilski 
predelavi;
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Or. de

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka 6 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) spodbujanja dostopa do zdravstvene 
oskrbe in preventive.

Or. de

Obrazložitev

V skladu s strategijo Evropa 2020 je mogoče ustvariti visokokvalificirana delovna mesta 
(zdravniki, lekarnarji, medicinske sestre itd.) in tako povečati stopnjo zaposlenosti. Poleg 
tega se s tem predlogom zagotavlja regionalni dostop do zdravstva.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vse te prednostne naloge prispevajo k 
doseganju horizontalnih ciljev inovacij ter 
blažitve podnebnih sprememb in 
prilagajanju tem spremembam.

Vse te prednostne naloge prispevajo k 
doseganju horizontalnih ciljev inovacij, 
varstva okolja, javnega zdravja ter blažitve 
podnebnih sprememb in prilagajanja tem 
spremembam.

Or. de

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) obravnavanje okoljskih izzivov;
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Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale biti jasno opozorjene na okoljske izzive, s katerimi se soočata 
evropski prehrambeni in kmetijski sektor, kot se odražajo v prednostnih nalogah unije št. 4 in 
5, s tem, da bi se jih spodbujalo k vključevanju programa na področju okoljskih izzivov, ki bi 
obravnaval naraščajoče težave pri ohranjanju in krepitvi biotske raznovrstnosti, varstva 
vodnih površin, zdravih tal itd. 

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) sistemi kmetovanja z visoko naravno 
vrednostjo;

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale biti jasno opozorjene na okoljske izzive, s katerimi se soočata 
evropski prehrambeni in kmetijski sektor, in kot se odražajo v prednostnih nalogah unije št. 4 
in 5 s tem, da bi se jih spodbujalo k vključevanju programa na področju okoljskih izzivov, ki 
bi obravnaval naraščajoče težave pri ohranjanju in krepitvi biotske raznovrstnosti, varstva 
vodnih površin, zdravih tal itd. 

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka b – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Analiza temelji na prednostnih nalogah 
Unije za razvoj podeželja. V okviru 
prednostnih nalog Unije za razvoj 
podeželja se ocenijo posebne potrebe v 
zvezi z okoljem, blažitvijo podnebnih 
sprememb in prilagajanjem tem 
spremembam ter inovacijami, da se 
opredelijo ustrezni odzivi na ravni 
posamezne prednostne naloge na teh dveh 

Analiza temelji na prednostnih nalogah 
Unije za razvoj podeželja in okolje ter na 
celotni obstoječi zakonodaji in podatkih.
V okviru prednostnih nalog Unije za razvoj 
podeželja se ocenijo posebne potrebe v 
zvezi z okoljem, blažitvijo podnebnih 
sprememb in prilagajanjem tem 
spremembam ter inovacijami, da se 
opredelijo ustrezni odzivi na ravni 
posamezne prednostne naloge na teh dveh 
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področjih; področjih;

Or. en

Obrazložitev

Posebne ukrepe je težko načrtovati brez močne analize prednosti in pomanjkljivosti ter 
priložnosti in nevarnosti. Poleg tega Evropska komisija ocenjuje, da neustrezno izpolnjevanje 
okoljske zakonodaje letno stane 50 milijard evrov v zdravstvenih in okoljskih stroških. 
Ohranjevanje in spodbujanje kmetovanja z visoko naravno vrednostjo je ključnega pomena za 
doseganje ciljev biotske raznovrstnosti zunaj področij Natura 2000, zato ga je treba posebej 
omeniti.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka c – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) so vključene ustrezne kombinacije 
ukrepov v zvezi s prednostnimi nalogami
Unije za razvoj podeželja, vključenih v 
program, ki temeljijo na predhodnem 
vrednotenju iz točke (a) in analizi iz točke
(b);

(i) so vključene ustrezne kombinacije 
ukrepov v zvezi z vsako prednostno 
nalogo Unije za razvoj podeželja, 
vključenih v program, ki temeljijo na 
predhodnem vrednotenju iz točke (a) in 
analizi iz točke (b), za reševanje okoljskih 
in podnebnih izzivov globalnega pomena;
države članice upoštevajo ukrepe iz členov 
29, 30, 31, 34 in 35 te uredbe pri 
oblikovanju svojih programov za razvoj 
podeželja;

Or. en

Obrazložitev

Prednostni nalogi Unije št. 4 in 5 jasno kažeta, da bo treba v prihodnosti kmetovanje v Evropi 
usmeriti v bolj trajnosten način. Zato je ključnega pomena, da so ukrepi iz kmetijsko-
okoljsko-podnebne direktive, direktive o ekološkem kmetovanju, direktive o Naturi 2000, 
okvirne direktive o vodah in o dobrem počutju živali obvezni po programih EU za razvoj 
podeželja, da se zagotovi celovito spodbujanje ekološke kakovosti ter konkurenčnost in 
ekonomsko vzdržnost v državah članicah in v EU.
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Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka c – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv) je v program vključen primeren pristop 
k inovacijam, okolju, vključno s posebnimi 
potrebami območij Natura 2000, ter 
blažitvi podnebnih sprememb in 
prilagajanju tem spremembam;

(iv) je v program vključen primeren pristop 
k inovacijam, okolju, vključno s posebnimi 
potrebami območij Natura 2000,
kmetovanje z visoko naravno vrednostjo, 
ekološko kmetovanje ter blažitvi 
podnebnih sprememb in prilagajanju tem 
spremembam;

Or. en

Obrazložitev

Posebne ukrepe je težko načrtovati brez močne analize prednosti in pomanjkljivosti ter 
priložnosti in nevarnosti. Poleg tega Evropska komisija ocenjuje, da neustrezno izpolnjevanje 
okoljske zakonodaje letno stane 50 milijard evrov v zdravstvenih in okoljskih stroških. 
Ohranjevanje in spodbujanje kmetovanja z visoko naravno vrednostjo je ključnega pomena za 
doseganje ciljev biotske raznovrstnosti zunaj področij Natura 2000, zato ga je treba posebej 
omeniti.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o) določitev partnerjev iz člena 5 Uredbe
(EU) št. [SSO/2012] in rezultate 
partnerskih posvetovanj;

(o) določitev partnerjev iz člena 5 Uredbe
(EU) št. [SSO/2012], podrobnosti o tem, 
kako je bil izveden evropski kodeks 
ravnanja, ki določa cilje in merila v 
podporo izvajanju partnerstva iz člena 5 
Uredbe (EU) št. [CSF/2012], kako so bila 
organizirana posvetovanja (orodja, čas, ki 
je bil na voljo za posvetovanja) in rezultate 
partnerskih posvetovanj;

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo pokazati, da izvajanje partnerskega načela poteka pregledno in 
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temelji na trdnih načelih.  Evropski kodeks ravnanja je dobra podlaga za zagotavljanje 
poštenih možnosti za sodelovanje vseh zainteresiranih strani. Države članice bi zato morale 
javno objaviti podatke o orodjih in časovni razporeditvi posvetovanj. Takšna preglednost bi 
pomagala, da bodo posvetovanja dobro potekala.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka p a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(pa) Države članice morajo ohraniti raven 
prizadevanj iz programskega obdobja 
2007–2013 in morajo prek kmetijsko-
okoljsko-podnebnih ukrepov, ukrepov 
ekološkega kmetijstva in plačil območjem, 
ki se soočajo z naravnimi ali drugimi 
posebnimi omejitvami, plačil v okviru 
območij Natura 2000 in na podlagi 
okvirne direktive o vodah, naložb, s 
katerimi se izboljšujeta odpornost gozdnih 
ekosistemov in njihova okoljska vrednost , 
gozdarsko-okoljskih in podnebnih storitev 
ter ohranjanja gozdov najmanj 35% 
skupnega prispevka iz EKSRP nameniti 
za vsak program razvoja podeželja za 
ublažitev posledic podnebnih sprememb in 
prilagoditev nanje ter za upravljanje 
zemljišč.

Or. en

Obrazložitev

V sedanjem programskem obdobju je že določena 25 % minimalna poraba za drugo os, kar je 
treba ne samo ohraniti, pač pa dvigniti na 35 % .  Vključeni morajo biti vsi posebni okoljski 
ukrepi (kmetijsko-okoljsko-podnebni, o ekološkem kmetovanju, o Naturi 2000, WFD, gozdnem 
okolju itd.), medtem ko se ne bi smelo vključiti okoljskih ukrepov, ki niso specifični (območja z 
omejenimi možnostmi). 
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Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka p b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(pb) najmanjša velikost gozdnega 
posestva, za katerega je podpora odvisna 
od predložitve načrta gospodarjenja z 
gozdovi ali enakovrednega instrumenta in 
izbranih ukrepov za biotsko raznovrstnost, 
ki so vključeni v načrt gospodarjenja z 
gozdovi.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s strategijo Evropske unije za biotsko raznovrstnost je treba v programu za 
razvoj podeželja jasno navesti najmanjšo velikost gozdnega posestva za katerega je podpora 
odvisna od predložitve načrta gospodarjenja z gozdovi. Jasno bi moralo biti tudi, da je treba 
ukrepe za biotsko raznovrstnost vključiti v načrt gospodarjenja z gozdovi. 

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Storitev svetovanja kmetom je povezana 
z vsaj eno prednostno nalogo Unije za 
razvoj podeželja in obsega vsaj enega od 
naslednjih elementov:

4. Storitev svetovanja kmetom je povezana 
z vsaj eno prednostno nalogo Unije za 
razvoj podeželja in obsega naslednje 
elemente:

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi učinkovitost storitev svetovanja kmetom, mora biti dostop do celovitih 
informacij na voljo v vseh državah članicah, da se podpre prehod k bolj trajnostnim načinom 
kmetovanja. Ekološko kmetovanje lahko izpolni več samo okoljske in podnebne zahteve in je 
lahko gonilo trajnostne kmetijske proizvodnje. Preusmeritev v ekološko kmetovanje je velika 
zaveza in so zanjo potrebne nova strokovna znanja. Ekološko kmetovanje je treba zato izrecno 
priznati po FAS kot minimum.
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Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 4 – točka a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) eno ali več z zakonom predpisanih 
zahtev o upravljanju in/ali načela dobrega 
kmetijskega in okoljskega delovanja iz 
poglavja I naslova VI Uredbe (EU) 
št. HU/2012;

(a) z zakonom predpisane zahteve o 
upravljanju in načela dobrega kmetijskega 
in okoljskega delovanja iz poglavja I 
naslova VI Uredbe (EU) št. HU/2012;

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi učinkovitost storitev svetovanja kmetom, mora biti dostop do celovitih 
informacij na voljo v vseh državah članicah, da se podpre prehod k bolj trajnostnim načinom 
kmetovanja. Ekološko kmetovanje lahko izpolni več samo okoljske in podnebne zahteve in je 
lahko gonilo trajnostne kmetijske proizvodnje. Preusmeritev v ekološko kmetovanje je velika 
zaveza in so zanjo potrebne nova strokovna znanja. Ekološko kmetovanje je treba zato izrecno 
priznati po FAS kot minimum.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 4 – točka d 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) trajnostni razvoj gospodarskih
dejavnosti malih kmetij, kot ga določijo 
države članice, in vsaj kmetij, ki sodelujejo 
v shemi za male kmete iz naslova V 
Uredbe (EU) št. RP/2012; or

(d) trajnostni razvoj, okoljska uspešnost in 
gospodarske dejavnosti ekološkega 
kmetovanja kot minimalna zahteva iz 
Uredbe (ES) št. 834/2007, in malih kmetij, 
kot jih določijo države članice, in vsaj 
kmetij, ki sodelujejo v shemi za male 
kmete iz naslova V Uredbe (EU) št. 
RP/2012; or

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi učinkovitost storitev svetovanja kmetom, mora biti dostop do celovitih 
informacij na voljo v vseh državah članicah, da se podpre prehod k bolj trajnostnim načinom 
kmetovanja. Ekološko kmetovanje lahko izpolni več kot samo okoljske in podnebne zahteve in 
je lahko gonilo trajnostne kmetijske proizvodnje. Preusmeritev v ekološko kmetovanje je 
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velika zaveza in zanjo so potrebne nova strokovna znanja. Ekološko kmetovanje je treba zato 
izrecno priznati po FAS kot minimum.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka b – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) poseben značaj končnega proizvoda, 
proizvedenega v skladu s takimi shemami, 
izhaja iz jasnih obveznosti glede 
zagotovitve:

i) poseben značaj končnega proizvoda, 
proizvedenega v skladu s takimi shemami, 
izhaja iz jasnih obveznosti glede 
zagotovitve:

– posebnih značilnosti proizvoda ali – posebnih značilnosti proizvoda ali
– posebnih načinov kmetovanja ali 
proizvodnje ali

– posebnih načinov kmetovanja ali 
proizvodnje, tudi ekološkega kmetijstva,
ali

– kakovosti končnega proizvoda, ki znatno 
presega standarde za osnovne komercialne 
proizvode glede na varstvo zdravja ljudi, 
živali ali rastlin, dobrega počutja živali ali 
zaščite okolja;

– kakovosti končnega proizvoda, ki znatno 
presega standarde za osnovne komercialne 
proizvode glede varstva zdravja ljudi, 
živali ali rastlin, dobrega počutja živali ali 
zaščite okolja, pa tudi glede trajnostnega 
upravljanja virov, zmanjševanja emisij 
ogljikovega dioksida in svobode na 
področju genskega inženiringa;

Or. de

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 18 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naložbe v fizična sredstva Naložbe v fizična sredstva za trajnostno, 
za zdravje ugodno ter podnebju in živalim 
prijazno proizvodnjo

Or. de
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Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izboljšajo splošno učinkovitost 
kmetijskega gospodarstva;

(a) znatno izboljšajo kmetijsko delovanje 
glede trajnosti, koristi za zdravje, 
podnebja in živalim prijazne proizvodnje;

Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – točka c 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zadevajo infrastrukturo, povezano z 
razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, 
vključno z dostopom do kmetijskih in 
gozdnih zemljišč, komasacijami in 
izboljšanjem zemljišč, oskrbo z energijo ter 
upravljanjem z vodnimi viri, ali

(c) zadevajo okolju prijazno infrastrukturo, 
povezano z razvojem in prilagoditvijo 
kmetijstva, vključno z dostopom do 
kmetijskih in gozdnih zemljišč, 
komasacijami in izboljšanjem zemljišč, 
oskrbo z energijo ter upravljanjem z 
vodnimi viri, in v skladu s prednostnimi 
nalogami št. 4 in 5;ali

Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – točka d a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) zadevajo uporabo ukrepov za biološki 
nadzor kot način za zmanjšanje ali 
odpravo škodljivcev in njihovi posledic, 
kot so uporaba naravnih sovražnikov in 
naravnih sredstev za krepitev rastlin, v 
primeru, da so ti ukrepi dražji na letni 
ravni, kot so enakovredna kemična 
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sredstva.

Or. en

Obrazložitev

Ukrepi fizičnih naložb so lahko zelo škodljivi, če niso uravnoteženi z okoljskimi ukrepi. 
Biološki nadzor trenutno ni dovolj konkurenčen v primerjavi z običajnimi pesticidi. Vendar je 
to zares inovativna pot k zmanjševanju uporabe pesticidov, obenem pa ohranja dober nadzor 
nad škodljivci.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Podpora v okviru tega ukrepa ne presega 
najvišjih stopenj podpore iz Priloge I. Te 
najvišje stopnje podpore se lahko v skladu 
s stopnjami podpore iz Priloge I povišajo 
za mlade kmete, kolektivne naložbe in 
integrirane projekte, ki vključujejo podporo 
v okviru več kot enega ukrepa, naložbe na 
območjih s pomembnimi naravnimi 
omejitvami iz člena 33(3) ter dejavnosti, ki 
prejemajo podporo v okviru EIP na 
področju kmetijske produktivnosti in 
trajnosti. Vendar najvišja stopnja skupne 
podpore ne sme presegati 90 %.

3. Podpora v okviru tega ukrepa ne presega 
najvišjih stopenj podpore iz Priloge I. Te 
najvišje stopnje podpore se lahko v skladu 
s stopnjami podpore iz Priloge I povišajo 
za mlade kmete, ekološke kmetovalce in 
upravljavce zemljišč, ki aktivno vlagajo v 
izpolnjevanje prednostnih nalog št. 4 in 5,
kolektivne naložbe in integrirane projekte, 
ki vključujejo podporo v okviru več kot 
enega ukrepa, naložbe na območjih s 
pomembnimi naravnimi omejitvami iz 
člena 33(3) ter dejavnosti, ki prejemajo 
podporo v okviru EIP na področju 
kmetijske produktivnosti in trajnosti.
Vendar najvišja stopnja skupne podpore ne 
sme presegati 90 %.

Or. en

Obrazložitev

Za ukrepe, s katerimi se izpolnjujejo naloge na ključnih področjih, določenimi s prednostnimi 
nalogami št .4 in 5 o okolju in podnebju, zlasti na področju ekološkega kmetovanja, bi morali 
prejemati stopnje podpore, ki so do 20% višje in fizična sredstva.  Kmetje, ki se proaktivno 
odzovejo na nujne okoljske in podnebne izzive, bi morali prejeti višje stopnje podpore, Unija 
pa pokazati, da sta okolje in podnebje njeni dejanski prednostni nalogi .
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Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 4 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Za gozdna posestva nad določeno 
velikostjo, ki jo določijo države članice v 
programu, je pogoj za podporo predložitev 
načrta za gospodarjenje z gozdovi ali 
enakovreden instrument, ki vključuje 
ukrepe za biotsko raznovrstnost. Ti ukrepi 
za biotsko raznovrstnost bi morali biti v 
skladu s trajnostnim gospodarjenjem z 
gozdovi, kot je bilo opredeljeno na 
ministrski konferenci o zaščiti gozdov v 
Evropi leta 1993 ( v nadaljevanju: 
„trajnostno gospodarjenje z gozdovi“).

Or. en

Obrazložitev

Naložbe v gozdna zemljišča imajo lahko še zlasti neugodne posledice za biotsko 
raznovrstnost.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) so neproizvodne naložbe, povezane z 
doseganjem kmetijsko-okoljskih in 
gozdno-okoljskih obveznosti, stanjem 
ohranjenosti biotske raznovrstnosti vrst in 
habitatov ter povečevanjem javne 
uporabnosti območij Natura 2000 ali 
drugih območij visoke naravne vrednosti, 
ki se opredelijo v programu.

(d) so neproizvodne naložbe, povezane z 
doseganjem kmetijsko-okoljskih in 
gozdno-okoljskih obveznosti, stanjem 
ohranjenosti biotske raznovrstnosti vrst in 
habitatov, ekološkim/biološkim 
kmetovanjem, zaščito živali ter 
povečevanjem javne uporabnosti območij 
Natura 2000 ali drugih območij visoke 
naravne vrednosti, ki se opredelijo v 
programu, kamor sodijo tudi naložbe za 
posamezne sheme kakovosti iz člena 17.

Or. de
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Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 7 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Preden uvedejo te ukrepe, države 
članice upoštevajo socialne in okoljske 
pogoje na zadevnih podeželskih področjih.

Or. en

Obrazložitev

Možno je, da se bo ukrep razvoja kmetij in podjetij uporabljal za prestrukturiranje mnogih 
kmetijskih podjetij in podeželskih območij po vsej Evropi. Da se zagotovi družbeno, ekološko 
in ekonomsko odgovoren razvoj kmetij in podjetij, ki povečuje ekonomsko vzdržnost, ohranja 
okolje in spodbuja socialno kohezijo v podeželskih skupnostih, morajo države članice jasno 
proučiti socialne in okoljske posledice prestrukturiranja. 

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) naložbe za vzpostavitev, izboljšanje ali 
razširitev lokalnih osnovnih storitev za 
podeželsko prebivalstvo, vključno z 
dejavnostmi za prosti čas in kulturnimi 
dejavnostmi, in z njimi povezano 
infrastrukturo;

(d) naložbe za vzpostavitev, izboljšanje ali 
razširitev lokalnih osnovnih storitev za 
podeželsko prebivalstvo, vključno z 
dejavnostmi za prosti čas in kulturnimi 
dejavnostmi, in z njimi povezano 
infrastrukturo, zlasti za zdravstveno oskrbo 
in preventivo;

Or. de

Obrazložitev

V skladu s strategijo Evropa 2020 je mogoče ustvariti visokokvalificirana delovna mesta 
(zdravniki, lekarnarji, medicinske sestre itd.) in tako povečati stopnjo zaposlenosti. Poleg 
tega se s tem predlogom zagotavlja regionalni dostop do zdravstva.
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Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Podpora v okviru tega ukrepa zadeva le 
malo infrastrukturo, kot jo posamezna 
država članica opredeli v programu. 
Vendar so lahko v programih razvoja 
podeželja določena posamezna odstopanja 
od tega pravila za naložbe v 
širokopasovnost in obnovljive vire 
energije. V tem primeru se zagotovijo jasna 
merila za zagotovitev dopolnjevanja s 
podporo v okviru drugih instrumentov 
Unije.

2. V programih razvoja podeželja so lahko
določena posamezna odstopanja od tega 
pravila za naložbe v širokopasovnost,
obnovljive vire energije ter zdravstveno 
oskrbo in preventivo. V tem primeru se 
zagotovijo jasna merila za zagotovitev 
dopolnjevanja s podporo v okviru drugih 
instrumentov Unije.

Or. de

Obrazložitev

V skladu s strategijo Evropa 2020 je mogoče ustvariti visokokvalificirana delovna mesta 
(zdravniki, lekarnarji, medicinske sestre itd.) in tako povečati stopnjo zaposlenosti. Poleg 
tega se s tem predlogom zagotavlja regionalni dostop do zdravstva.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Podpora v okviru tega ukrepa zadeva le 
malo infrastrukturo, kot jo posamezna 
država članica opredeli v programu. 
Vendar so lahko v programih razvoja 
podeželja določena posamezna odstopanja 
od tega pravila za naložbe v 
širokopasovnost in obnovljive vire 
energije. V tem primeru se zagotovijo jasna 
merila za zagotovitev dopolnjevanja s 
podporo v okviru drugih instrumentov 
Unije.

2. Podpora v okviru tega ukrepa zadeva le 
malo infrastrukturo, kot jo posamezna 
država članica opredeli v programu.
Vendar so lahko v programih razvoja 
podeželja določena posamezna odstopanja 
od tega pravila za naložbe v 
širokopasovnost in obnovljive vire 
energije, razen za netrajnostno biomaso, 
bioplin in biogoriva, pridelana na 
obdelovalnih površinah. V tem primeru se 
zagotovijo jasna merila za zagotovitev 
dopolnjevanja s podporo v okviru drugih 
instrumentov Unije.
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Or. en

Obrazložitev

Veliko novih podatkov iz zadnjih nekaj let kaže, da je lahko proizvodnja biomase in biogoriv v 
velikem obsegu na obdelovalnih površinah netrajnostna. Zato je treba poudariti, da niso vsi 
projekti pridobivanja energije iz obnovljivih virov v velikem obsegu koristni ali trajnostni.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 21a
Krepitev biotske raznovrstnosti na 
podeželskih območjih
1. Podpora v okviru tega ukrepa zadeva:
(a)  pripravo in posodobitev načrtov za 
varstvo in upravljanje glede območij 
Natura 2000 in drugih krajev visoke 
naravne vrednosti, vključno z akcijskimi 
načrti za varstvo vrst, ki so povezani s 
podeželskimi območji;
(b) študije, dejavnosti okoljskega 
ozaveščanja in naložbe, povezane z 
dejavnostmi ozaveščanja ali 
vzdrževanjem, obnovo in nadgradnjo 
elementov naravne dediščine, na primer 
obnovo in določitev rek ali drugih 
linearnih neprekinjenih struktur ali 
njihove vloge povezovanja, ki so bistvene 
za selitev, razširjanje in gensko izmenjavo 
prosto živečih vrst.
2. Naložbe v skladu z odstavkom 1(b) so 
upravičene do pomoči, če se ustrezne 
dejavnosti izvajajo v skladu z načrti za 
upravljanje ali drugimi načrti za 
varovanje narave, če so naložbe jasno 
povezane s cilji, ki podpirajo strategijo 
Unije za biotsko raznovrstnost do 
leta 2020. 

Or. en
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Obrazložitev

Območja Natura 2000, območja kmetovanja z visoko naravno vrednostjo in okvirna direktiva 
o vodah zahtevajo specifične ukrepe, s katerimi bo mogoče začeti projekte za uresničevanje 
zahtev, ki jih je Unija določila v strategiji za biotsko raznovrstnost in okvirni direktivi o 
vodah. 

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 22 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naložbe v razvoj gozdnih območij in 
izboljšanje sposobnosti gozdov za 
preživetje

Naložbe v razvoj ekološko trajnostnih
gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti 
gozdov za preživetje

Or. de

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pogozdovanje in ustvarjanje gozdnega 
območja;

(a) ekološko trajnostno pogozdovanje in 
ustvarjanje ekološko trajnostnega
gozdnega območja

Or. de

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vzpostavitev kmetijsko-gozdarskih 
sistemov;

b) vzpostavitev ekološko trajnostnih
kmetijsko-gozdarskih sistemov;

Or. de



PE486.102v01-00 30/54 PA\897320SL.doc

SL

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) naložbe v nove gozdarske tehnologije 
ter predelavo in trženje gozdarskih 
proizvodov.

(e) naložbe v ekološko trajnostne
gozdarske tehnologije ter predelavo in 
trženje gozdarskih proizvodov.

Or. de

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za kmetijska gospodarstva nad določeno 
velikostjo, ki jo določijo države članice v 
programu, je pogoj za podporo predložitev 
načrta za gospodarjenje z gozdovi ali 
enakovrednega dokumenta v skladu s 
trajnostnim upravljanjem gozdov, kot je 
bilo opredeljeno na ministrski konferenci o 
varovanju gozdov v Evropi leta 19931 (v 
nadaljnjem besedilu: „trajnostno 
upravljanje gozdov“). 

Za kmetijska gospodarstva nad določeno 
velikostjo, ki jo določijo države članice v 
programu, je pogoj za podporo predložitev 
načrta za gospodarjenje z gozdovi ali 
enakovrednega dokumenta, vključno z 
ukrepi za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti, v skladu s trajnostnim 
upravljanjem gozdov, kot je bilo 
opredeljeno na ministrski konferenci o 
varovanju gozdov v Evropi leta 19931 (v 
nadaljnjem besedilu: „trajnostno 
upravljanje gozdov“).

Or. en

Obrazložitev

Ta ukrep se je v preteklosti prepogosto izvajal brez upoštevanja okolja. Zato bi bilo to treba 
posebej omeniti, da bi preprečili škodo za okolje. Načrti za gospodarjenje z gozdovi bi morali 
vsebovati tudi specifične ukrepe na področju biotske raznovrstnosti, da bi podprli doseganje 
ciljev strategije EU za biotsko raznovrstnost. 
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Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Vse dejavnosti morajo biti skladne z 
okoljskimi cilji SKP.

Or. en

Obrazložitev

Ukrep „naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje“ se 
je v preteklosti prepogosto izvajal brez upoštevanja okolja, zato bi bilo to treba posebej 
omeniti, da bi preprečili škodo za okolje.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Podpora gozdarskim ukrepom bi 
morala temeljiti na standardu za dobro 
gozdarsko prakso.

Or. en

Obrazložitev

Podpirajo se samo trajnostne prakse gospodarjenja z gozdovi.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravičena so kmetijska in nekmetijska 
zemljišča. Posajene rastlinske vrste so 
prilagojene okoljskim in podnebnim 
pogojem na območju in ustrezajo 
minimalnim okoljskim zahtevam. Podpora 
se ne dodeli sajenju hitro rastočih 

2. Upravičena so kmetijska in nekmetijska 
zemljišča. Posajene rastlinske vrste so 
prilagojene okoljskim in podnebnim 
pogojem na območju in ustrezajo 
minimalnim okoljskim zahtevam, ki 
presegajo splošno uveljavljeno prakso. 
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panjevcev, božičnih dreves ali hitro 
rastočih dreves za proizvodnjo energije. Na 
območjih, na katerih je pogozdovanje 
oteženo zaradi talnih in podnebnih 
pogojev, se lahko podpora dodeli za sajenje 
drugih večletnih trajnih vrst, kot je 
grmičevje ali grmovje, primerno glede na 
lokalne pogoje.

Podpora se ne dodeli sajenju hitro rastočih 
panjevcev, božičnih dreves, hitro rastočih 
dreves za proizvodnjo energije ali 
invazivnih vrst, ki imajo negativen učinek 
za biotsko raznovrstnost, pa tudi 
kakršnemu koli sajenju, ki bi imelo 
škodljive posledice za okolje in/ali biotsko 
raznovrstnost. Na splošno se podpora 
nikoli ne dodeli za takšno pogozdovanje, 
ki bi imelo škodljive posledice za okolje 
in/ali biotsko raznovrstnost. Na območjih, 
na katerih je pogozdovanje oteženo zaradi 
talnih in podnebnih pogojev, se lahko 
podpora dodeli za sajenje drugih večletnih 
trajnih vrst, kot je grmičevje ali grmovje, 
primerno glede na lokalne pogoje.

Or. en

Obrazložitev

Treba je preprečiti vsakršno škodljivo sajenje tako napačnih vrst kot na napačnih mestih.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice določijo območja, 
primerna za pogozdovanje, da bi 
preprečile škodljive posledice sajenja za 
okolje in/ali biotsko raznovrstnost.

Or. en

Obrazložitev

Treba je preprečiti vsakršno škodljivo sajenje tako napačnih vrst kot na napačnih mestih.
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Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 27 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naložbe v nove gozdarske tehnologije ter 
predelavo in trženje gozdarskih proizvodov

Naložbe v ekološko trajnostne gozdarske 
tehnologije ter predelavo in trženje 
gozdarskih proizvodov

Or. de

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podpora iz odstavka 22(1)(e) se dodeli 
zasebnim lastnikom gozdov, občinam in 
njihovim združenjem ter MSP za naložbe, s 
katerimi se povečuje proizvodni potencial 
gozdov ali ki so povezane s predelavo in 
trženjem gozdarskih proizvodov. Na 
območjih Azorov, Madeire, Kanarskih 
otokov in manjših Egejskih otokov v 
smislu Uredbe (EGS) št. 2019/93 in 
francoskih čezmorskih departmajev se 
lahko podpora dodeli tudi podjetjem, ki 
niso MSP.

1. Podpora iz odstavka 22(1)(e) se dodeli 
zasebnim lastnikom gozdov, občinam in 
njihovim združenjem ter MSP za naložbe v 
ekološko trajnostne gozdarske tehnike ali 
za predelavo in trženje gozdarskih 
proizvodov, ki prispeva k višji ustvarjeni 
vrednosti. Na območjih Azorov, Madeire, 
Kanarskih otokov in manjših Egejskih 
otokov v smislu Uredbe (EGS) št. 2019/93 
in francoskih čezmorskih departmajev se 
lahko podpora dodeli tudi podjetjem, ki 
niso MSP.

Or. de

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Naložbe, povezane z izboljšanjem 
gospodarske vrednosti gozdov, se izvajajo 
na ravni gozdnega posestva ter lahko 

2. Naložbe, povezane z izboljšanjem 
ekološke vrednosti gozdov, se izvajajo na 
ravni gozdnega posestva ter lahko 
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vključujejo naložbe za tlom in virom 
prijazne stroje in prakse za pridelovanje.

vključujejo naložbe za ekološko posebej 
koristne ter tlom in virom prijazne stroje in 
prakse za pridelovanje.

Or. de

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. S kmetijsko-okoljskimi in kmetijsko-
podnebnimi plačili se krijejo samo 
obveznosti, ki presegajo ustrezne obvezne 
standarde, določene v skladu s poglavjem I 
naslova VI Uredbe (EU) št. HU/2012, in 
druge ustrezne obveznosti, določene v 
skladu s poglavjem 2 naslova III 
Uredbe (EU) št. RP/2012, ustrezne 
minimalne zahteve za uporabo gnojil in 
fitofarmacevtskih sredstev ter druge 
ustrezne obvezne zahteve, ki so določene v 
nacionalni zakonodaji. Vse te obvezne 
zahteve se opredelijo v programu.

3. S kmetijsko-okoljskimi in kmetijsko-
podnebnimi plačili se krijejo samo 
obveznosti, ki bistveno presegajo ustrezne 
obvezne standarde, določene v skladu s 
poglavjem I naslova VI Uredbe (EU) 
št. HU/2012, in druge ustrezne obveznosti, 
določene v skladu s poglavjem 2 
naslova III Uredbe (EU) št. RP/2012, 
ustrezne minimalne zahteve za uporabo 
gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter 
druge ustrezne obvezne zahteve, ki so 
določene v nacionalni zakonodaji. Vse te 
obvezne zahteve se opredelijo v programu.

Or. de

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 8 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpore v okviru tega ukrepa ni mogoče 
dodeliti za obveznosti, ki se krijejo v 
okviru ukrepa ekološkega kmetijstva.

Podpore v okviru tega ukrepa ni mogoče 
dodeliti za obveznosti, ki se krijejo v 
okviru ukrepa ekološkega kmetijstva.
Podpore v okviru tega ukrepa ni mogoče 
dodeliti za obveznosti, ki so koristne za 
podnebje, vendar negativno vplivajo na 
okolje.

Or. en
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Obrazložitev

Prvič, pomembno je, da bo imela vključitev podnebnih vprašanj v kmetijsko-okoljske ukrepe 
pozitiven učinek. Drugič, obstaja skrb, da bo novo izhodišče zmotilo prehod med starimi in 
novimi kmetijsko-okoljskimi ukrepi. Zato bi bilo treba posebno pozornost nameniti 
zagotovitvi, da se raven uporabe in učinek teh programov ne bosta zmanjšala. Tretjič, 
pomembno je tudi jamstvo za nadaljevanje teh ukrepov do konca programskega obdobja.

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10a. Države članice bi morale na podlagi 
predhodnega vrednotenja pri oblikovanju 
novih ali obstoječih okoljskih programov 
v okviru naslednjega programskega 
obdobja dati prednost kmetijsko-okoljskim 
ukrepom, ki so povečali okoljsko 
uspešnost na ravni kmetij in regij, da bi 
ohranile raven uporabe programov in še 
povečale njihov učinek.

Or. en

Obrazložitev

Prvič, pomembno je, da bo imela vključitev podnebnih vprašanj v kmetijsko-okoljske ukrepe 
pozitiven učinek. Drugič, obstaja skrb, da bo novo izhodišče zmotilo prehod med starimi in 
novimi kmetijsko-okoljskimi ukrepi. Zato bi bilo treba posebno pozornost nameniti 
zagotovitvi, da se raven uporabe in učinek teh programov ne bosta zmanjšala. Tretjič, 
pomembno je tudi jamstvo za nadaljevanje teh ukrepov do konca programskega obdobja.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10b. Če cilji še niso izpolnjeni, države 
članice spodbujajo vključevanje kmetov v 
okoljske programe do konca 
programskega obdobja.
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Or. en

Obrazložitev

Prvič, pomembno je, da bo imela vključitev podnebnih vprašanj v kmetijsko-okoljske ukrepe 
pozitiven učinek. Drugič, obstaja skrb, da bo novo izhodišče zmotilo prehod med starimi in 
novimi kmetijsko-okoljskimi ukrepi. Zato bi bilo treba posebno pozornost nameniti 
zagotovitvi, da se raven uporabe in učinek teh programov ne bosta zmanjšala. Tretjič, 
pomembno je tudi jamstvo za nadaljevanje teh ukrepov do konca programskega obdobja.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Države članice v svojih programih 
razvoja podeželja določijo, kako se lahko 
ta ukrep združi z drugimi ukrepi iz te 
uredbe, pri čemer se sklicujejo zlasti na 
člene 17, 18, 28, 29, 31 in 36, da bi 
razširile ekološko kmetovanje ter izpolnile 
cilje glede okolja in gospodarskega 
razvoja podeželja.

Or. en

Obrazložitev

Uredba bi morala jasno določiti, ali lahko prejemniki podpore za ekološko kmetovanje 
združijo ta ukrep z dodatnimi ukrepi iz te uredbe. Države članice morajo biti zaradi tega 
obvezane, da v svojih programih razvoja podeželja navedejo, kako se lahko ukrepi najbolje 
združijo, da bi izpolnili cilje glede okolja in gospodarskega razvoja podeželja, pri čemer se 
upošteva Evropski akcijski načrt za ekološko hrano in kmetijstvo.

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Podpora kmetom, povezana z 
direktivama 92/43/EGS in 2009/147/ES, se 
dodeli samo v povezavi z omejitvami 
zaradi zahtev, ki presegajo načelo dobrega 

3. Podpora kmetom, povezana z 
direktivama 92/43/EGS in 2009/147/ES, se 
dodeli samo v povezavi z omejitvami 
zaradi zahtev, ki presegajo načelo dobrega 
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kmetijskega in okoljskega delovanja iz 
člena 94 in Priloge II k Uredbi Sveta (EU) 
št. HU/2012.

kmetijskega in okoljskega delovanja iz 
člena 94 in Priloge II k Uredbi Sveta (EU) 
št. HU/2012, in je pogojena s posebnimi 
obveznostmi glede upravljanja, 
povezanimi z izpolnjevanjem ciljev 
navedenih direktiv.

Or. en

Obrazložitev

Ta ukrep je treba uporabiti tudi za vrste zunaj območij Natura 2000, zlasti za vrste, ki so v 
Evropi ogrožene. Zaradi osredotočenosti je pomembno, da se pojasni, za katere vrste in 
habitate gre. Vsakršna podpora, dodeljena za območja, ki jih zadevata ti direktivi, je 
pogojena z določitvijo posebnih obveznosti glede upravljanja, da bi spodbudili spremembe pri 
upravljanju zemljišč, potrebne za izpolnitev ciljev navedenih direktiv.

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 6 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) druga razmejena naravovarstvena 
območja z okoljskimi omejitvami v zvezi s 
kmetijstvom ali gozdovi, ki prispevajo k 
izvajanju člena 10 Direktive 92/43/EGS. 
Ta območja v posameznem programu 
razvoja podeželja ne presegajo 5 %
območij Natura 2000, ki jih pokriva 
ozemlje, na katerem se uporablja navedeni 
program;

(b) druga razmejena naravovarstvena 
območja z okoljskimi omejitvami v zvezi s 
kmetijstvom ali gozdovi, ki prispevajo h 
krepitvi populacij vrst iz Priloge IV
Direktive 92/43/EGS in k izvajanju 
člena 10 Direktive 92/43/EGS, ter v zvezi z 
vsemi vrstami ptic v skladu s členom 1 
Direktive 2009/147/ES. Območja iz te 
točke v posameznem programu razvoja 
podeželja ne presegajo 7 % območij 
Natura 2000, ki jih pokriva ozemlje, na 
katerem se uporablja navedeni program;

Or. en

Obrazložitev

Ta ukrep je treba uporabiti tudi za vrste zunaj območij Natura 2000, zlasti za vrste, ki so v 
Evropi ogrožene. Zaradi osredotočenosti je pomembno, da se pojasni, za katere vrste in 
habitate gre. Vsakršna podpora, dodeljena za območja, ki jih zadevata ti direktivi, je 
pogojena z določitvijo posebnih obveznosti glede upravljanja, da bi spodbudili spremembe pri 
upravljanju zemljišč, potrebne za izpolnitev ciljev navedenih direktiv.
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Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Države članice zagotovijo, da bodo v 
finančnem načrtu predstavljene ločene 
proračunske postavke za kmetijska 
območja Natura 2000, gozdna območja 
Natura 2000 in plačila v skladu z okvirno 
direktivo o vodah.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je vedeti, kolikšna finančna sredstva bodo v okviru tega ukrepa odmerjena za 
gozdna in kmetijska zemljišča. Razlog je preglednost, saj sta prej bila to ločena ukrepa.

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) sistemi kmetovanja z visoko naravno 
vrednostjo;

Or. en

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Območja, ki niso gorska območja, so 
upravičena do plačil v skladu s členom 32, 
kadar se štejejo za območja s pomembnimi 
naravnimi omejitvami, če vsaj 66 %
kmetijskega zemljišča v uporabi izpolnjuje 
vsaj eno od meril iz Priloge II po navedeni 
mejni vrednosti. Upoštevanje tega pogoja 

3. Območja, ki niso gorska območja, so 
upravičena do plačil v skladu s členom 32, 
kadar se štejejo za območja s pomembnimi 
naravnimi omejitvami, če vsaj 50 %
kmetijskega zemljišča v uporabi izpolnjuje 
vsaj eno od meril iz Priloge II po navedeni 
mejni vrednosti. Upoštevanje tega pogoja 
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se zagotavlja na ustrezni ravni lokalnih 
upravnih enot (ravni LUE 2).

se zagotavlja na ustrezni ravni lokalnih 
upravnih enot (ravni LUE 2). Poleg 
biofizikalnih meril iz Priloge II je treba 
omogočiti tudi uporabo drugih meril glede 
omejitev, ki jih je mogoče znanstveno 
dokazati.

Or. de

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Plačila za dobro počutje živali v okviru 
tega ukrepa se dodelijo kmetom, ki se 
prostovoljno obvežejo, da bodo izvajali 
dejavnosti, ki zajemajo eno ali več 
obveznosti na področju dobrega počutja 
živali.

1. Plačila za dobro počutje živali v okviru 
tega ukrepa se dodelijo kmetom, ki se 
prostovoljno obvežejo, da bodo izvajali 
dejavnosti, ki zajemajo eno ali več 
obveznosti na področju dobrega počutja 
živali in bistveno presegajo predpisane 
standarde.

Or. de

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Plačila, vezana na območje, ali druga 
plačila, vezana na skupne stroške, se 
kmetom dodelijo letno za kritje dela ali 
vseh dodatnih stroškov in izpada dohodka 
zaradi prevzetih obveznosti. Po potrebi se 
lahko s plačili krijejo tudi transakcijski 
stroški do največ 20 % premije, plačane za 
obveznosti na področju dobrega počutja 
živali.

3. Plačila, vezana na območje, ali druga 
plačila, vezana na skupne stroške, se 
kmetom dodelijo letno za kritje dela ali 
vseh dodatnih stroškov in izpada dohodka 
zaradi prevzetih obveznosti. Po potrebi bi
se lahko s plačili krili tudi transakcijski 
stroški do največ 20 % premije, plačane za 
obveznosti na področju dobrega počutja 
živali. Da se ugotovi, ali dejavnosti 
presegajo predpisane standarde, in se 
dodeli podpora kmetom, je treba uporabiti 
v rezultate usmerjene kazalnike o zaščiti 
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živali.

Or. de

Obrazložitev

Tudi v strategiji Evropske unije za varstvo in dobro počutje živali 2012–2015 je navedena 
uporaba znanstveno utemeljenih kazalnikov o zaščiti živali kot možen instrument, s katerim se 
poenostavi pravni okvir in omogoči prožnost, da bi se povečala konkurenčnost živinorejcev.

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. S plačili se krijejo samo obveznosti, ki 
presegajo ustrezne obvezne zahteve, 
določene v skladu z nacionalnim zakonom 
o gozdarstvu ali s katero drugo ustrezno 
nacionalno zakonodajo. Vse te zahteve se 
opredelijo v programu.

2. S plačili se krijejo samo obveznosti, ki 
bistveno presegajo ustrezne obvezne 
zahteve, določene v skladu z nacionalnim 
zakonom o gozdarstvu ali s katero drugo 
ustrezno nacionalno zakonodajo. Vse te 
zahteve se opredelijo v programu.

Or. de

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 2 – točka ea (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) dejavnosti obveščanja in promocije v 
zvezi z razvojem proizvodov v okviru shem 
kakovosti prek sistemov kmetovanja, na 
primer ekološkim kmetovanjem ali 
kmetovanjem z visoko naravno 
vrednostjo;

Or. en

Obrazložitev

Sedanja uredba državam članicam dovoljuje, da podpirajo dejavnosti obveščanja in 
promocije skupin proizvajalcev v zvezi s shemami kakovosti, kot je trg ekološko pridelane 
hrane. Vključitev te podpore v novi uredbi bo omogočila skupno evropsko financiranje 



PA\897320SL.doc 41/54 PE486.102v01-00

SL

razvojnih dejavnosti, ki so ključne za razvoj trga z ekološko pridelano hrano. „Podpora 
celotni verigi ekološko pridelane hrane“ bi lahko ustvarila spodbude za povečanje porabe 
ekološko pridelane hrane v šolskih menzah in domovih upokojencev.

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 2 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(eb) podporo celotni verigi ekološko 
pridelane hrane;

Or. en

Obrazložitev

Sedanja uredba državam članicam dovoljuje, da podpirajo dejavnosti obveščanja in 
promocije skupin proizvajalcev v zvezi s shemami kakovosti, kot je trg ekološko pridelane 
hrane. Vključitev te podpore v novi uredbi bo omogočila skupno evropsko financiranje 
razvojnih dejavnosti, ki so ključne za razvoj trga z ekološko pridelano hrano. „Podpora 
celotni verigi ekološko pridelane hrane“ bi lahko ustvarila spodbude za povečanje porabe 
ekološko pridelane hrane v šolskih menzah in domovih upokojencev.

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podpora v okviru tega ukrepa zajema: črtano 
(a) finančne prispevke, plačane 
neposredno kmetom, za zavarovanje 
pridelka, živali ali rastlin proti 
ekonomskim izgubam, nastalim zaradi 
slabih vremenskih razmer, bolezni živali 
ali rastlin ali napadov škodljivcev;
(b) finančne prispevke za vzajemne sklade 
za plačilo finančnih nadomestil kmetom 
za ekonomske izgube, nastale zaradi 
bolezni živali ali rastlin ali okoljske 
nesreče;
(c) instrument za stabilizacijo dohodkov v 
obliki finančnih prispevkov za vzajemne 
sklade za nadomestila kmetom, ki se jim 
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izredno zmanjšajo dohodki.
2. Za namene odstavka 1(b) in (c) 
„vzajemni sklad“ pomeni shemo, ki jo je 
akreditirala država članica v skladu z 
nacionalno zakonodajo ter v okviru katere 
se vključeni kmetje zavarujejo in se jim 
plačajo nadomestila v primeru 
ekonomskih izgub, nastalih zaradi 
izbruha bolezni živali ali rastlin ali 
okoljske nesreče, ali v primeru izrednega 
zmanjšanja dohodkov.
3. Države članice preprečijo čezmerna 
nadomestila zaradi kombinacije tega 
ukrepa in drugih instrumentov podpore 
na nacionalni ravni ali na ravni Unije ali 
zasebnih zavarovalnih shem. Neposredna 
dohodkovna podpora, ki se prejme v 
okviru Evropskega sklada za prilagoditev 
globalizaciji (v nadaljnjem besedilu: 
ESPG), se upošteva tudi pri oceni ravni 
dohodka kmetov.
4. Komisija je v skladu s členom 90 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v zvezi z najkrajšim in najdaljšim 
časom trajanja komercialnih posojil za 
vzajemne sklade iz člena 39(3)(b) in 
člena 40(4).

Or. en

Obrazložitev

Dodatna dohodkovna podpora kot zaščita pred tveganji v drugem stebru ni potrebna, saj prvi 
steber že vključuje podlago za dohodkovno podporo. Namen drugega stebra je usmeriti kmete 
in upravljavce zemljišč na podeželskih območjih k boljšemu in odpornejšemu kmetijsko-
ekološkemu sistemu. Če se izkaže, da so ukrepi za upravljanje tveganj nujni, bi jih bilo treba 
vključiti v prvi steber skupaj s sistemi splošne dohodkovne podpore.

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podpora iz člena 37(1)(a) se lahko 
dodeli samo za zavarovalne pogodbe, ki 
pokrivajo izgubo, nastalo zaradi slabih 

črtano
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vremenskih razmer, bolezni živali ali 
rastlin, napada škodljivcev ali ukrepa, 
sprejetega v skladu z 
Direktivo 2000/29/ES za odpravo ali 
preprečitev širjenja bolezni rastlin ali 
škodljivcev, s katerim se uniči več kot 
30 % povprečnega letnega pridelka kmeta 
v predhodnem triletnem obdobju ali 
triletnega povprečja v predhodnem 
petletnem obdobju, pri čemer sta 
izključeni najvišja in najnižja vrednost.
2. Slabe vremenske razmere ali izbruh 
bolezni živali ali rastlin ali napad 
škodljivcev mora kot takega uradno 
potrditi pristojni organ zadevne države 
članice. Države članice lahko po potrebi 
vnaprej določijo merila, na podlagi 
katerih se šteje, da je bil tak pojav uradno 
potrjen.
3. Izplačila zavarovanja krijejo največ 
skupne stroške za nadomestitev izgub iz 
člena 37(1)(a), pri čemer se ne zahteva ali 
določa vrsta ali količina prihodnjega 
pridelka. Države članice lahko omejijo 
znesek premije, ki je upravičen do 
podpore, z uporabo ustreznih zgornjih 
mej.
4. Podpora ne sme presegati najvišje 
stopnje iz Priloge I.

Or. en

Obrazložitev

Namen drugega stebra je usmeriti kmete in upravljavce zemljišč na podeželskih območjih k 
boljšim in odpornejšim kmetijsko-ekološkim sistemom. Ukrepi za upravljanje tveganj bi 
dodatno zmanjšali financiranje razvoja, ki je ključno za naložbe v trajnostne prakse.

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Zadevni vzajemni sklad je upravičen do 
podpore, če:

črtano
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(a) ga je akreditiral pristojni organ v 
skladu z nacionalno zakonodajo;
(b) vodi pregledno politiko, kar zadeva 
vplačila v sklad in izplačila iz njega;
(c) ima oblikovana jasna pravila za 
določitev odgovornosti za kakršne koli 
nastale dolgove.
2. Države članice določijo pravila za 
ustanovitev in upravljanje vzajemnih 
skladov, zlasti za odobritev izplačil 
nadomestil kmetom v primeru krize ter za 
upravljanje in spremljanje skladnosti s 
temi pravili.
3. Finančni prispevki iz člena 37(1)(b) 
lahko zadevajo le:
(a) upravne stroške ustanovitve 
vzajemnega sklada, razporejene na največ 
tri leta na podlagi postopnega zniževanja;
(b) zneske, ki jih vzajemni skladi izplačajo 
kot finančno nadomestilo kmetom. Poleg 
tega lahko finančni prispevki zadevajo 
obresti komercialnih posojil iz 
vzajemnega sklada za namen izplačila 
finančnega nadomestila kmetom v 
primeru krize. Prispevki javnih skladov se 
ne plačujejo za začetni kapital.
4. Kar zadeva bolezni živali, se lahko 
finančno nadomestilo iz člena 37(1)(b) 
dodeli samo za bolezni, navedene na 
seznamu bolezni živali, ki ga je sestavila 
Svetovna organizacija za zdravje živali, 
in/ali v Prilogi k Odločbi 90/424/EGS.
5. Podpora ne presega najvišje stopnje 
podpore iz Priloge I.
Države članice lahko omejijo stroške, ki 
so upravičeni do podpore, z uporabo:
(a) zgornjih mej za posamezni sklad;
(b) ustreznih zgornjih mej za posamezno 
enoto.

Or. en
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Obrazložitev

Namen drugega stebra je usmeriti kmete in upravljavce zemljišč na podeželskih območjih k 
boljšim in odpornejšim kmetijsko-ekološkim sistemom. Ukrepi za upravljanje tveganj bi 
dodatno zmanjšali financiranje razvoja, ki je ključno za naložbe v trajnostne prakse.

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podpora iz člena 37(1)(c) se lahko 
dodeli le, če zmanjšanje dohodkov presega 
30 % povprečnih letnih dohodkov 
posameznega kmeta v predhodnem 
triletnem obdobju ali triletnega povprečja 
v predhodnem petletnem obdobju, pri 
čemer sta izključeni najvišja in najnižja 
vrednost. Dohodki za namene 
člena 37(1)(c) pomenijo vsoto prihodkov, 
ki jih kmet prejme na trgu, vključno s 
katero koli obliko javne podpore, pri 
čemer se odštejejo vhodni stroški. S plačili 
vzajemnega sklada kmetom se krije največ 
70 % izgubljenih dohodkov.

črtano

2. Zadevni vzajemni sklad je upravičen do 
podpore, če:
(a) ga je akreditiral pristojni organ v 
skladu z nacionalno zakonodajo;
(b) vodi pregledno politiko, kar zadeva 
vplačila v sklad in izplačila iz njega;
(c) ima oblikovana jasna pravila za 
določitev odgovornosti za kakršne koli 
nastale dolgove.
3. Države članice določijo pravila za 
ustanovitev in upravljanje vzajemnih 
skladov, zlasti za odobritev izplačil 
nadomestil kmetom v primeru krize ter za 
upravljanje in spremljanje skladnosti s 
temi pravili.
4. Finančni prispevki iz člena 37(1)(c) 
lahko zadevajo samo zneske, ki jih 
vzajemni skladi izplačajo kot finančno 
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nadomestilo kmetom. Poleg tega lahko 
finančni prispevki zadevajo obresti 
komercialnih posojil iz vzajemnega sklada 
za namen izplačila finančnega 
nadomestila kmetom v primeru krize. 
Prispevki javnih skladov se ne plačujejo 
za začetni kapital.

Or. en

Obrazložitev

Namen drugega stebra je usmeriti kmete in upravljavce zemljišč na podeželskih območjih k 
boljšim in odpornejšim kmetijsko-ekološkim sistemom. Ukrepi za upravljanje tveganj bi 
dodatno zmanjšali financiranje razvoja, ki je ključno za naložbe v trajnostne prakse. Namesto 
tega bi bilo treba v okviru prvega stebra oblikovati tržne ukrepe, s katerimi bi omogočili 
stabilizacijo trga in pravične cene za kmete in pridelovalce.

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) spodbujanje alternativnih dejavnosti 
za prehrano ljudi, prizadevanj na 
področju izobraževanja in sodelovanja za 
izboljšanje zdravja, dejavnosti na 
področju prehranske suverenosti in 
dejavnosti na področju kakovosti živil in 
zaščite živali.

Or. de

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Naložbene dejavnosti so upravičene do 
podpore EKSRP, če je v skladu z 
zakonodajo predhodno ocenjen pričakovan 

1. Naložbene dejavnosti so upravičene do 
podpore EKSRP, če je v skladu z 
zakonodajo predhodno ocenjen pričakovan 
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okoljski učinek te vrste naložbe, kadar 
lahko naložba negativno vpliva na okolje.

okoljski učinek te vrste naložbe, kadar 
lahko naložba negativno vpliva na okolje. 
Spodbujajo se izključno naložbe, ki 
znatno prispevajo k okolju, podnebju in 
varstvu živali ter bistveno presegajo 
predpisane standarde.

Or. de

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V skladu s členom 51(1) se vzpostavi 
mreža EIP za podporo EIP na področju 
kmetijske produktivnosti in trajnosti iz 
člena 61. Omogoči mrežno povezovanje 
mrež operativnih skupin, svetovalnih služb 
in raziskovalcev.

1. V skladu s členom 51(1) se vzpostavi 
mreža EIP za podporo EIP na področju 
kmetijske produktivnosti in trajnosti iz 
člena 61. Omogoči mrežno povezovanje 
operativnih skupin, svetovalnih služb, 
nevladnih organizacij in raziskovalcev.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Vsaj 5 % celotnega prispevka EKSRP za 
program razvoja podeželja se nameni 
pristopu Leader.

5. Vsaj 25 % celotnega prispevka EKSRP 
za program razvoja podeželja se nameni 
ukrepom v okviru prednostne naloge 6, 
pri čemer je treba najmanj 5 % celotnega 
prispevka EKSRP nameniti pristopu 
Leader

Or. de
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Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Najmanj 35 % skupnega prispevka iz 
EKSRP nameniti za program razvoja 
podeželja je treba nameniti za ublažitev 
posledic podnebnih sprememb in 
prilagoditev nanje ter za trajnostno 
upravljanje zemljišč, in sicer prek 
kmetijsko-okoljsko-podnebnih ukrepov, 
ukrepov ekološkega kmetijstva, plačil v 
okviru območij Natura 2000 in na podlagi 
okvirne direktive o vodah, plačil 
območjem, ki se soočajo z naravnimi ali 
drugimi posebnimi omejitvami, naložb, s 
katerimi se izboljšujeta odpornost gozdnih 
ekosistemov in njihova okoljska vrednost , 
gozdarsko-okoljskih in podnebnih storitev 
ter ohranjanja gozdov. Države članice 
poleg tega najmanj ohranijo raven 
prizadevanj na tem področju iz 
programskega obdobja 2007–2013.

Or. en

Obrazložitev

V sedanjem programskem obdobju je že določena 25-odstotna minimalna poraba za drugo os, 
kar je treba dvigniti na 35-odstotno porabo. Vključeni morajo biti vsi posebni okoljski ukrepi 
(kmetijsko-okoljsko-podnebni, ekološko kmetovanje, Natura 2000, okvirna direktiva o vodah, 
gozdno okolje itd.).

Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Člen 66

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sredstva, prenesena v EKSRP na podlagi 
člena 7(2) Uredbe (EU) št. RP/2012, se 
rezervirajo za dejavnosti, ki pomembno 

Sredstva, prenesena v EKSRP na podlagi 
člena 7(2) Uredbe (EU) št. RP/2012, se 
rezervirajo za dejavnosti, ki pomembno 
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prispevajo k inovacijam na področju 
kmetijske produktivnosti in trajnosti, 
vključno z blažitvijo podnebnih sprememb 
in prilagajanjem takim spremembam.

prispevajo k inovacijam na področju 
kmetijske produktivnosti in trajnosti, 
vključno z blažitvijo podnebnih sprememb 
in/ali prilagajanjem takim spremembam.
Ukrepi za spodbujanje inovacij bi morali 
prispevati tudi k izboljšanju okoljske 
trajnosti kmetovanja in prehranske verige 
ter v nobenem primeru ne bi smeli ovirati 
doseganja okoljskih ciljev SKP ali 
ugodnih okoljskih vplivov drugih ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Izkušnje kažejo, da moramo biti zelo previdni pri ukrepih za spodbujanje inovacij brez 
okoljskih varoval.

Predlog spremembe 76

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organ upravljanja in nadzorni odbor 
spremljata vsak program razvoja podeželja 
z uporabo finančnih kazalnikov ter 
kazalnikov učinka in ciljev.

2. Organ upravljanja in nadzorni odbor 
spremljata vsak program razvoja podeželja 
z uporabo finančnih kazalnikov ter 
kazalnikov učinka, vpliva in ciljev.

Or. en

Obrazložitev

Kazalniki vpliva so nujni za merjenje vpliva programov za razvoj podeželja.

Predlog spremembe 77

Predlog uredbe
Priloga I – vrstica "Člen 18(3)" – stolpec 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kmetijski sektor Kmetijski sektor

Zneska upravičene naložbe v manj razvitih 
regijah

Zneska upravičene naložbe v manj razvitih
regijah

Zneska upravičene naložbe v najbolj Zneska upravičene naložbe v najbolj 
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oddaljenih regijah oddaljenih regijah
Zneska upravičene naložbe na manjših 
Egejskih otokih

Zneska upravičene naložbe na manjših 
Egejskih otokih

Zneska upravičene naložbe v drugih 
regijah

Zneska upravičene naložbe v drugih 
regijah

Pod pogojem, da najvišji skupni znesek 
podpore ne presega 90 %, se lahko zgornje 
stopnje povečajo za 20 % za:

Pod pogojem, da najvišji skupni znesek 
podpore ne presega 90 %, se lahko zgornje 
stopnje povečajo za 20 % za:

– mlade kmete; – mlade kmete;
– kolektivne naložbe in integrirane 
projekte;

– kolektivne naložbe in integrirane 
projekte;

– območja z naravnimi omejitvami iz člena 
33;

– območja z naravnimi omejitvami iz člena 
33;

– dejavnosti, ki se podpirajo v okviru EIP. – dejavnosti, ki se podpirajo v okviru EIP;

– ekološke kmetovalce;
– ukrepe za izpolnitev zahtev Natura 2000 
in okvirne direktive o vodah;
– kmetijsko-okoljske programe.

Predelava in trženje proizvodov iz Priloge I Predelava in trženje proizvodov iz Priloge I
Zneska upravičene naložbe v manj razvitih 
regijah

Zneska upravičene naložbe v manj razvitih 
regijah

Zneska upravičene naložbe v najbolj 
oddaljenih regijah

Zneska upravičene naložbe v najbolj 
oddaljenih regijah

Zneska upravičene naložbe na manjših 
Egejskih otokih

Zneska upravičene naložbe na manjših 
Egejskih otokih

Zneska upravičene naložbe v drugih 
regijah

Zneska upravičene naložbe v drugih 
regijah

Pod pogojem, da najvišji skupni znesek 
podpore ne presega 90 %, se lahko zgornje 
stopnje povečajo za 20 % za dejavnosti, ki 
se podpirajo v okviru EIP.

Pod pogojem, da najvišji skupni znesek 
podpore ne presega 90 %, se lahko zgornje 
stopnje povečajo za 20 % za dejavnosti, ki 
se podpirajo v okviru EIP.

Or. en

Predlog spremembe 78

Predlog uredbe
Priloga I – vrstica "Člen 31(7)" 



PA\897320SL.doc 51/54 PE486.102v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija
31(7) Plačila v okviru 

območij Natura 2000 
in na podlagi okvirne 
direktive o vodah

500(*) Največ na ha na leto v 
začetnem obdobju, ki ne 
presega pet let

200(*) Največ na ha na leto
50 Najmanj na ha na leto za 

plačila na podlagi 
okvirne direktive o 
vodah

Predlog spremembe
31(7) Plačila v okviru 

območij Natura 2000 
in na podlagi okvirne 
direktive o vodah

500(*) Največ na ha na leto

50 Najmanj na ha na leto za 
plačila na podlagi 
okvirne direktive o 
vodah

Or. en

Obrazložitev

Nobenega razloga ni, zakaj bi moral ta ukrep dobiti manjši ali časovno omejen znesek. Če so 
ukrepi potrebni, morajo biti izračunani na podlagi izgubljenega dohodka / nastalih stroškov, 
nato pa določeni na smiselni ravni. Ni razloga za takšno ločevanje.
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Predlog uredbe
Priloga I – vrstica "Člen 32(3)"

Besedilo, ki ga predlaga Komisija
32(3) Plačila območjem z 

naravnimi ali drugimi 
posebnimi 
omejitvami

25 Najmanj na ha na leto

250(*) Največ na ha na leto

300(*) Največ na ha na leto v 
gorskih območjih iz 
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člena 46(2)

Predlog spremembe
32(3) Plačila območjem z 

naravnimi ali drugimi 
posebnimi 
omejitvami

25 Najmanj na ha na leto

250(*) Največ na ha na leto 

350(*) Največ na ha na leto v 
gorskih območjih1

1 Ta zgornja meja je 
lahko pri posameznih 
dejavnostih višja, če 
povprečje celotnega 
območja te meje ne 
preseže.

Or. de
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Predlog uredbe
Priloga III – Podprograma 5 in 6 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obravnavanje okoljskih izzivov:
Prenos znanja in dejavnosti informiranja
Službe za svetovanje, službe za pomoč pri 
upravljanju kmetij in službe za 
zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah
Kmetijsko-okoljsko-podnebni ukrepi
Ekološko kmetijstvo
Plačila v okviru območij Natura 2000 in 
na podlagi okvirne direktive o vodah
Sodelovanje
Naložbe v fizična sredstva
Ohranjanje sistemov kmetovanja z visoko 
naravno vrednostjo:
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Prenos znanja in dejavnosti informiranja
Službe za svetovanje, službe za pomoč pri 
upravljanju kmetij in službe za 
zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah
Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in 
živila
Kmetijsko-okoljsko-podnebni ukrepi
Ekološko kmetijstvo
Plačila v okviru območij Natura 2000 in 
na podlagi okvirne direktive o vodah
Krepitev biotske raznovrstnosti na 
podeželskih območjih
Sodelovanje
Naložbe v fizična sredstva

Or. en

Obrazložitev

Navedene ukrepe bi bilo treba izrecno poudariti kot ključne določbe za podprogram v zvezi s 
sistemi kmetovanja z visoko naravno vrednostjo v okviru programov za razvoj podeželja, da 
bi kmetom zagotovili potrebno podporo in orodja, ki jim bodo omogočila ohranjanje in 
krepitev nekaterih najbolj dragocenih sistemov kmetovanja v Evropi. 
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Predlog uredbe
Priloga V – Ukrepi 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi, ki so posebej pomembni za 
spodbujanje organizacije prehranske 
verige in upravljanje tveganj v kmetijstvu

črtano

Člen 19 Obnova kmetijskih proizvodnih 
zmogljivosti, poškodovanih ob naravnih in 
hudih nesrečah, in uvedba ustreznih 
preventivnih ukrepov
Člen 25 Preprečevanje in saniranje škode, 
ki jo gozdovi utrpijo pri gozdnih požarih 
ter naravnih in hudih nesrečah
Člen 28 Ustanavljanje skupin 
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proizvajalcev
Člen 34 Dobro počutje živali
Člen 37 Obvladovanje tveganj
Člen 38 Zavarovanje pridelka, živali in 
rastlin
Člen 39 Vzajemni skladi za bolezni živali 
in rastlin ter okoljske nesreče
Člen 40 Mehanizem za stabilizacijo 
dohodkov

Or. en

Obrazložitev

Namen drugega stebra je usmeriti kmete in upravljavce zemljišč na podeželskih območjih k 
boljšim in odpornejšim kmetijsko-ekološkim sistemom. Ukrepi za upravljanje tveganj bi 
dodatno zmanjšali financiranje razvoja, ki je ključno za naložbe v trajnostne prakse.


