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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Razvoj podeželskih območij je pomemben del trajnostnega razvoja regij v Evropski uniji. 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)1 ni zavezan samo skupni kmetijski 
politiki, temveč je tesno povezan tudi s ciljem Evropske unije o ekonomski, socialni in 
teritorialni koheziji, kot je določen v členu 174 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 
Komisija je zato za namene večletnega fiskalnega načrtovanja za vse sklade, vključno z 
EKSRP, predlagala skupen strateški okvir (ki so zato v nadaljevanju poimenovani „skladi 
SSO“). Vsi skladi v tej okvirni uredbi naj bi skupaj prispevali k trajnostnemu regionalnemu 
razvoju in s tem tudi k usklajenemu splošnemu napredku EU. Skupni okvir za sklade SSO naj 
bi prispeval k temu, da bi naložbe iz vseh skladov uresničevale skupne cilje. Skladi naj bi se 
medsebojno dopolnjevali, s čimer bi krepili sinergije pri uporabi sredstev in s tem omogočili 
nastanek največje dodane vrednosti. Hkrati naj bi se s tem zmanjšale birokratske ovire za 
lokalne nosilce projektov, ki bi želeli uporabljali več skladov. Prav podeželje bi bilo namreč 
deležno koristi iz integrirane uporabe vseh skladov SSO. Posebej ranljive skupine, kot je 
romsko prebivalstvo, bi prav tako lahko prejele podporo, mogoče pa bi bilo odpraviti tudi 
enostransko odvisnost nekaterih regij od monoproizvodnje. Predpogoj za to je obsežno 
usklajevanje izvedbenih predpisov in zahtev v zvezi z nadzorom za vse sklade. Skupna 
okvirna uredba hkrati vsebuje splošna temeljna načela, kot je partnerstvo, upravljanje na več 
ravneh, skladnost z veljavnim pravom EU in veljavnim nacionalnim pravom, spodbujanje 
enakosti med moškimi in ženskami, zaščita pred diskriminacijo ter spodbujanje trajnostnega 
razvoja.

Da bi dosegli višjo evropsko dodano vrednost, bi morali ukrepi za sklade SSO, ESRR, KS, 
ESS, EKSRP in ESPR podpirati skupne prednostne naloge EU za uresničitev pametne, 
trajnostne in vključujoče rasti. Te prednostne naloge so v skladu s krovnimi cilji in vodilnimi 
pobudami strategije Evropa 2020, kot so bili sprejeti v Evropskem svetu.

Vendar pa Komisiji v uredbi EKSRP na več mestih ni uspelo dosledno uresničiti teh točk. 
Predlagane spremembe, ki so predložene v tem poročilu, bi morale v bistvenih točkah privesti 
do skupnega jezika, s čimer bi olajšali skupno programiranje skladov. Odločilno za 
pripravljavko mnenja pa je, da se lahko EKSRP uporablja z drugimi skladi SSO v programih 
iz več skladov oziroma v skupnih operativnih programih, s čimer se predvsem na lokalni 
ravni krepijo sinergije med različnimi skladi. Bistvene določbe za to so navedene v uredbi o 
skupnih določbah (CPR/2012) in ne v uredbi EKSRP. Vendar pa je pripravljavka mnenja 
spremenila ustrezne odstavke uredbe EKSRP, da bi olajšala možnost skupnih operativnih 
programov z drugimi skladi SSO. Predlagala je na primer, da bi lahko države članice regij v 
prehodu stopnjo sofinanciranja EU v skupnem programu prilagodile drugim skladom SSO.

Pripravljavka mnenja podpira prizadevanja Komisije za opredelitev podeželskih območij, s 
čimer bi okrepili osredotočenost EKSRP na ta področja. Obžalovanja vredno pa bi bilo, če bi 
bil s tem izgubljen funkcionalen teritorialni pristop. Če se podeželska območja obravnavajo 
ločeno, ne bo mogoče pospešiti njihovega trajnostnega razvoja. Če pa bi podprli gospodarske 
in kulturne odnose med mestom in podeželjem ter med posameznimi regijami, bi podeželske 

                                               
1 UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) COM(2011)0627 z dne 19.10.2011.
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regije od tega gotovo imele koristi. Iz tega razloga mora opredelitev podeželskih območij 
zajeti tudi funkcionalna območja, s čimer bi zagotovila uspeh lokalnih razvojnih strategij.

S pristopom LEADER želi skupni strateški okvir za sklade SSO poseči po pozitivnih 
izkušnjah iz preteklih 20 let razvoja podeželja. Pristop LEADER vključuje udeleženo 
prebivalstvo v trajnostni razvoj njihovega okolja. Gre za najuspešnejšo obliko oživljanja 
podeželja na svetu, ki krepi socialno-gospodarski razvoj teh območij v vsej njihovi 
raznolikosti. Tako imenovani pristop „od spodaj navzgor“ uporablja znanje lokalnega 
prebivalstva glede najboljših rešitev, kako premagati primere prikrajšanosti regij, razkriva 
neodkrite razvojne možnosti ter ustvarja nova delovna mesta. Po drugi strani se pri tem 
pristopu odgovornost za razvoj prenese na lokalno prebivalstvo. Takšna kombinacija 
horizontalnega in vertikalnega partnerstva je pokazala, da se lokalno razviti ukrepi prepletajo 
in imajo na ta način izjemen vpliv na ustvarjanje novih delovnih mest na podeželju. Aktivno 
sodelovanje ljudi pri razvoju njihovega okolja krepi njihovo poistovetenje z njim in deluje 
proti trendu odseljevanja s podeželja, kar lahko prepreči negativen demografski razvoj. 
Končno pa lokalno prebivalstvo tako aktivno prispeva k doseganju ciljev strategije EU 
Evropa 2020. Iz tega razloga je osrednja želja pripravljavke tega mnenja, da bi bila pristopu 
LEADER dodeljena večja vloga v razvoju podeželja, še posebej na področjih v povezavi z 
ozemljem, torej v zvezi s prednostnimi nalogami EU 3, 4, 5 in 6 v uredbi EKSRP. Pristop 
LEADER je najbolj priljubljen instrument Evropske unije na lokalni ravni, ki ključno 
prispeva k prepoznavnosti EU pri njenih državljanih.

Kot je Komisija izčrpno opisala in dokazala v delovnem dokumentu o prihodnjih izzivih za 
regije z naslovom Regije 20201, lahko podnebne spremembe izredno obremenijo ekonomske, 
socialne in okoljske sisteme regij. Tako se na primer v regijah z visoko nevarnostjo suše 
kažejo potencialna navzkrižja glede ustrezne uporabe omejenih vodnih virov. Število območij 
s potencialnim tveganjem za poplave, erozijo obal ali požare narašča. Zaradi tega sta še 
posebej prizadeta kmetijstvo in kmečki turizem, saj sta odvisna od ekosistemskih storitev in 
naravnih virov, hkrati pa ponujata ta sektorja največ delovnih mest na podeželju. V nekaterih 
primerih bi podeželska območja lahko celo postala neprimerna za bivanje. Iz tega razloga 
imajo načini upravljanja zemljišč ter varovanje podnebja in virov v kmetijstvu teritorialno 
razsežnost. Odločilno prispevajo k ohranjanju podeželskih habitatov in blaginji prebivalstva 
na teh območjih. Pripravljavka mnenja je v predlogih sprememb jasno izrazila ta vidik, s 
čimer je vanje vključila kompleksnost razvojnih strategij podeželja.

Navsezadnje je pomembno, da se redki finančni viri EU za trajnostni razvoj podeželja 
uporabijo optimalno in učinkovito in da se s tem izboljša blaginja tamkajšnjega prebivalstva. 
Vendar pa blaginje ni mogoče meriti samo z BDP. Kot je bilo ugotovljeno v dokumentu 
Komisije BDP in več2, BDP ne meri niti okoljske trajnosti niti socialne vključenosti. 
Nasprotno pa lahko celosten pristop k razvoju po načelu soudeležbe ustvari resnično blaginjo 
na podeželskih območjih.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja kot pristojni 
                                               
1 SEC (2008)2868 z dne 14.11.2008.
2 COM(2009)0433.
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odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Za zagotovitev trajnostnega razvoja 
podeželskih območij se je treba 
osredotočiti na omejeno število glavnih 
prednostnih nalog, ki se nanašajo na prenos 
znanja v kmetijstvu, gozdarstvu in 
podeželskih območjih, konkurenčnost vseh 
vrst kmetijstva in sposobnost preživetja 
kmetij, organizacijo prehranske verige in 
obvladovanje tveganja v kmetijstvu, 
obnovo, ohranjanje in izboljševanje 
ekosistemov, odvisnih od kmetijstva in 
gozdarstva, učinkovito rabo virov in 
prehod na nizkoogljično gospodarstvo na 
področjih kmetijstva, prehrane in 
gozdarstva ter spodbujanje socialne 
vključenosti, zmanjševanja revščine in
gospodarskega razvoja podeželskih 
območij. Pri tem je treba upoštevati 
raznolikost razmer, ki vplivajo na 
podeželska območja z različnimi 
značilnostmi ali različnimi kategorijami 
možnih upravičencev, ter horizontalne cilje 
inovacij ter blažitve podnebnih in okoljskih 
sprememb in prilagajanja tem 
spremembam. Ukrepi blažitve morajo 
zajemati tako omejevanje emisij v 
kmetijstvu in gozdarstvu v glavnih 
dejavnostih, kot sta živinoreja in uporaba 
gnojil, kot ohranjanje ponorov ogljika ter 
spodbujanje sekvestracije ogljika pri rabi 
zemljišč, spremembi rabe zemljišč in 
gozdarstvu. Prednostna naloga Unije za 
razvoj podeželja, ki se nanaša na prenos 
znanja in inovacije v kmetijstvu, 
gozdarstvu in na podeželskih območjih, se 
mora uporabljati horizontalno, tj. tudi za 
druge prednostne naloge Unije na področju 
razvoja podeželja.

(5) Za zagotovitev trajnostnega razvoja 
podeželskih območij se je treba 
osredotočiti na omejeno število glavnih 
prednostnih nalog, ki se nanašajo na prenos 
znanja v kmetijstvu, gozdarstvu in 
podeželskih območjih, konkurenčnost vseh 
vrst kmetijstva in sposobnost preživetja 
kmetij, organizacijo prehranske verige in 
obvladovanje tveganja v kmetijstvu, 
obnovo, ohranjanje in izboljševanje 
ekosistemov, odvisnih od kmetijstva in 
gozdarstva, učinkovito rabo virov in 
prehod na nizkoogljično gospodarstvo na 
področjih kmetijstva, prehrane in 
gozdarstva ter spodbujanje socialne 
vključenosti, zmanjševanja revščine in
trajnostnega razvoja podeželskih območij, 
vključno s povezavami med mestom in 
podeželjem ter sodelovanjem med 
regijami. Pri tem je treba upoštevati 
raznolikost razmer, ki vplivajo na 
podeželska območja z različnimi 
značilnostmi ali različnimi kategorijami 
možnih upravičencev, ter horizontalne cilje 
inovacij ter blažitve podnebnih in okoljskih 
sprememb in prilagajanja tem 
spremembam. Ukrepi blažitve morajo 
zajemati tako omejevanje emisij v 
kmetijstvu in gozdarstvu v glavnih 
dejavnostih, kot sta živinoreja in uporaba 
gnojil, kot ohranjanje ponorov ogljika ter 
spodbujanje sekvestracije ogljika pri rabi 
zemljišč, spremembi rabe zemljišč in 
gozdarstvu. Prednostna naloga Unije za 
razvoj podeželja, ki se nanaša na prenos 
znanja in inovacije v kmetijstvu, 
gozdarstvu in na podeželskih območjih, se 
mora uporabljati horizontalno, tj. tudi za 
druge prednostne naloge Unije na področju 
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razvoja podeželja.

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 
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.

(9) Države članice morajo imeti možnost, 
da v svoje programe razvoja podeželja 
vključijo tematske podprograme, v okviru 
katerih se obravnavajo posebne potrebe na 
področjih, ki so zanje posebej pomembna, 
ob upoštevanju povezav med mestom in 
podeželjem ter sodelovanja med regijami.
Tematski programi morajo biti med drugim 
namenjeni mladim kmetom, ženskam, ki so 
dejavne v kmetijstvu, 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.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Razvoj in specializacija v kmetijstvu 
in gozdarstvu ter posebni izzivi, s katerimi 
se srečujejo mikro, mala in srednje velika 
podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP) na 
podeželskih območjih, zahtevajo ustrezno 
raven tehnične in ekonomske 
usposobljenosti ter vse večjo zmogljivost 
za dostop in izmenjavo znanja in 

(14) Razvoj in specializacija v kmetijstvu 
in gozdarstvu ter posebni izzivi, s katerimi 
se srečujejo mikro, mala in srednje velika 
podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP) na 
podeželskih območjih, zahtevajo ustrezno 
raven tehnične in ekonomske 
usposobljenosti ter vse večjo zmogljivost 
za dostop in izmenjavo znanja in 
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informacij, tudi v obliki širjenja najboljših 
kmetijskih in gozdarskih proizvodnih 
praks. Prenos znanja in dejavnosti 
informiranja se ne smejo izvajati le v obliki 
običajnih tečajev usposabljanja, ampak jih
je treba prilagoditi potrebam podeželskih 
subjektov. Zato je treba podpirati tudi 
delavnice, inštruiranje, predstavitvene 
dejavnosti in dejavnosti informiranja ter 
poleg tega še kratkoročne kmetijske 
izmenjave ali programe obiskov.
Pridobljeno znanje in informacije morajo 
kmetom, lastnikom gozdov, osebam, ki 
delujejo na področju prehrane, in 
podeželskim MSP omogočiti, da povečajo 
zlasti svojo konkurenčnost in učinkovito 
rabo virov ter izboljšajo svojo okoljsko 
učinkovitost in hkrati prispevajo k trajnosti 
podeželskega gospodarstva. Da se zagotovi 
učinkovitost prenosa znanja in dejavnosti 
informiranja pri doseganju teh rezultatov, 
morajo biti ponudniki storitev prenosa 
znanja ustrezno usposobljeni.

informacij, tudi v obliki širjenja najboljših 
kmetijskih in gozdarskih proizvodnih 
praks. Prenos znanja in dejavnosti 
informiranja se ne smejo izvajati le v obliki 
običajnih tečajev usposabljanja, ampak
tudi v obliki sistema vseživljenjskega 
učenja, ki pa ga je treba prilagoditi 
potrebam podeželskih subjektov. Zato je 
treba podpirati tudi delavnice, inštruiranje, 
predstavitvene dejavnosti in dejavnosti 
informiranja, regionalne platforme za 
izmenjavo mnenj ter poleg tega še 
kratkoročne kmetijske izmenjave ali 
programe obiskov. Pridobljeno znanje in 
informacije morajo kmetom, lastnikom 
gozdov, združenjem in mrežam za razvoj 
podeželja, osebam, ki delujejo na področju 
prehrane, in podeželskim mikro in malim 
podjetjem omogočiti, da povečajo zlasti 
svojo konkurenčnost in učinkovito rabo 
virov ter izboljšajo svojo okoljsko 
učinkovitost in hkrati prispevajo k trajnosti 
podeželskega gospodarstva. Da se zagotovi 
učinkovitost prenosa znanja in dejavnosti 
informiranja pri doseganju teh rezultatov, 
morajo biti ponudniki storitev prenosa 
znanja ustrezno usposobljeni in treba je 
spodbujati javna in javno-zasebna 
partnerstva za storitve, ki so prilagojene 
vsem skupinam prebivalstva.

Obrazložitev

S sistemom vseživljenjskega učenja lahko ta sektor pridobi osebe, ki so bile prej dejavne v 
drugih sektorjih.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Vzpostavitev in razvoj nove 
gospodarske dejavnosti v obliki novih 
kmetij, novih podjetij ali novih naložb v 
nekmetijske dejavnosti sta bistvena za 

(21) Vzpostavitev in razvoj nove 
gospodarske dejavnosti v obliki novih 
kmetij, novih področij dejavnosti, novih
podjetij na področju kmetijstva in 
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razvoj in konkurenčnost podeželskih 
območij. Z ukrepom razvoja kmetij in 
podjetij je treba olajšati zagon dejavnosti 
za mlade kmete in strukturno prilagoditev 
njihovih gospodarstev po ustanovitvi, 
diverzifikacijo kmetov v nekmetijske
dejavnosti ter ustanovitev in razvoj 
nekmetijskih MSP na podeželskih 
območjih. Prav tako je treba spodbujati 
razvoj malih kmetij, ki so lahko 
ekonomsko uspešne. Da se zagotovi 
sposobnost preživetja novih gospodarskih 
dejavnosti, ki prejmejo podporo v okviru 
tega ukrepa, je pogoj za podporo 
predložitev poslovnega načrta. Podpora za 
zagon podjetja mora zajemati le začetno 
obdobje življenjske dobe podjetja in ne 
sme postati pomoč za tekoče poslovanje.
Če se države članice odločijo za dodelitev 
pomoči v obrokih, se zato ti lahko 
izplačujejo največ pet let. Poleg 
spodbujanja prestrukturiranja kmetijskega 
sektorja je treba zagotoviti podporo v 
obliki letnih plačil kmetom, ki sodelujejo v 
shemi za male kmete na podlagi naslova V 
Uredbe (EU) št. RP/2012 in ki se zavežejo, 
da bodo svoje celotno kmetijsko 
gospodarstvo in ustrezne pravice do plačil 
prenesli na drugega kmeta, ki ne sodeluje v 
navedeni shemi.

gozdarstva ali novih naložb v nekmetijske 
dejavnosti, socialno kmetijstvo in 
turistične dejavnosti sta bistvena za razvoj 
in konkurenčnost podeželskih območij. Z 
ukrepom razvoja kmetij in podjetij je treba 
olajšati zagon dejavnosti za mlade kmete in 
strukturno prilagoditev njihovih 
gospodarstev po ustanovitvi, spodbujati 
podjetništvo med ženskami, vključno z
diverzifikacijo kmetov v nekmetijske 
dejavnosti ter podpirati ustanovitev in 
razvoj nekmetijskih MSP na podeželskih 
območjih. Prav tako je treba spodbujati 
razvoj malih podjetij na področju 
kmetijstva in gozdarstva, ki so lahko 
ekonomsko uspešna. Da se zagotovi 
sposobnost preživetja novih gospodarskih 
dejavnosti, ki prejmejo podporo v okviru 
tega ukrepa, je pogoj za podporo 
predložitev poslovnega načrta. Podpora za 
zagon podjetja mora zajemati le začetno 
obdobje življenjske dobe podjetja in ne 
sme postati pomoč za tekoče poslovanje.
Če se države članice odločijo za dodelitev 
pomoči v obrokih, se zato ti lahko 
izplačujejo največ pet let. Poleg 
spodbujanja prestrukturiranja kmetijskega 
sektorja je treba zagotoviti podporo v 
obliki letnih plačil kmetom, ki sodelujejo v 
shemi za male kmete na podlagi naslova V 
Uredbe (EU) št. RP/2012 in ki se zavežejo, 
da bodo svoje celotno kmetijsko 
gospodarstvo in ustrezne pravice do plačil 
prenesli na drugega kmeta, ki ne sodeluje v 
navedeni shemi.

Obrazložitev

Naložbeni ukrepi bi se morali nanašati tudi na širitev dejavnosti kmetij, in sicer na turistične 
dejavnosti (počitnice na kmetijah) in na socialne dejavnosti (skrb za okolje).
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) MSP so temelj podeželskega 
gospodarstva Unije. Cilji razvoja kmetij in 
nekmetijskih podjetij morajo biti 
spodbujanje zaposlovanja in ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest na podeželskih 
območjih, ohranjanje obstoječih delovnih 
mest, zmanjšanje sezonskih nihanj v 
zaposlovanju, razvoj nekmetijskih 
sektorjev zunaj kmetijstva ter kmetijske in 
živilske predelave ob hkratnem 
spodbujanju poslovnega vključevanja in 
lokalnih medsektorskih povezav.
Spodbujati je treba projekte, ki hkrati 
vključujejo kmetijstvo, podeželski turizem 
v okviru pospeševanja trajnostnega in 
odgovornega turizma na podeželskih 
območjih ter naravno in kulturno 
dediščino, ter naložbe v obnovljive vire 
energije.

(22) MSP so temelj podeželskega
trajnostnega gospodarstva Unije. Cilji 
razvoja kmetij in nekmetijskih podjetij 
morajo biti spodbujanje zaposlovanja in 
ustvarjanje kakovostnih delovnih mest na 
podeželskih območjih, predvsem za mlade,
ohranjanje obstoječih delovnih mest, 
zmanjšanje sezonskih nihanj v 
zaposlovanju, razvoj nekmetijskih 
sektorjev zunaj kmetijstva ter kmetijske in 
živilske predelave ob hkratnem 
spodbujanju poslovnega vključevanja in 
lokalnih medsektorskih povezav v skladu s 
trajnostnim razvojem regij. Spodbujati je 
treba projekte, ki hkrati vključujejo 
kmetijstvo, podeželski turizem v okviru 
pospeševanja trajnostnega in odgovornega 
turizma na podeželskih območjih ter 
naravno in kulturno dediščino, ter naložbe 
v obnovljive vire energije. Trajnostni 
razvoj podeželja bi morali okrepiti s 
spodbujanjem povezav med mestom in 
podeželjem ter sodelovanjem med 
regijami.

Predlog spremembe 6

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 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 elementi, 
brez katerih ni mogoče izkoristiti možnosti 
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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.

za rast in spodbujanje trajnosti podeželskih 
območij. Trajnostni razvoj podeželja bi 
morali okrepiti s spodbujanjem povezav 
med mestom in podeželjem ter 
sodelovanjem med regijami. Zato je treba 
dodeliti podporo dejavnostim s tem ciljem, 
vključno z dostopom do informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij ter razvojem 
hitrega in ultrahitrega širokopasovnega 
omrežja. Prednost bi morale imeti lokalne 
razvojne pobude pod vodstvom skupnosti. 
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.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Da se zagotovita učinkovita uporaba 
sredstev Unije in enaka obravnava kmetov 
po vsej Uniji, je treba gorska območja in 
druga območja z naravnimi ali drugimi 
posebnimi omejitvami opredeliti v skladu z 
objektivnimi merili. V primeru območij z 
naravnimi omejitvami morajo biti to
biofizikalna merila, ki temeljijo na trdnih 
znanstvenih dokazih. Sprejeti je treba 
prehodne ureditve, da se olajša postopno 
opuščanje plačil na območjih, ki se zaradi 

(33) Da se zagotovita učinkovita uporaba 
sredstev Unije in enaka obravnava kmetov 
po vsej Uniji, je treba gorska območja in 
druga območja z naravnimi ali drugimi 
posebnimi omejitvami opredeliti v skladu z 
objektivnimi merili. V primeru območij z 
naravnimi omejitvami morajo biti to 
merila, ki temeljijo na trdnih znanstvenih 
dokazih, upoštevajo posebne značilnosti in 
razvojne cilje teh regij ter se dovolj 
razlikujejo glede na obseg trajnih 
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uporabe teh meril ne bodo več štela za 
območja z naravnimi omejitvami.

naravnih ovir in na vrsto pridelave ali 
gospodarske strukture kmetijskih 
gospodarstev.

Obrazložitev

Rezultati sporočila Komisije o boljšem usmerjanju pomoči kmetom na območjih z naravnimi 
omejitvami (COM(2009)0161) niso zadovoljivi. Treba je upoštevati posebne značilnosti držav 
članic. Zagotoviti bi bilo treba dovolj možnosti za razlikovanje med vrstami kmetij.

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 
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.

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

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Izvajanje inovativnih projektov v 
okviru EIP na področju kmetijske 
produktivnosti in trajnosti morajo prevzeti 
operativne skupine, ki vključujejo kmete, 
raziskovalce, svetovalce, podjetja in druge 
subjekte, ki so povezani z inovacijami v 
kmetijskem sektorju. Da bi bili rezultati 
takšnih projektov koristni za celotni sektor,
jih je treba razširjati.

(52) Izvajanje inovativnih projektov v 
okviru EIP na področju kmetijske 
produktivnosti in trajnosti morajo prevzeti 
operativne skupine, ki vključujejo kmete, 
raziskovalce, svetovalce, podjetja in druge 
subjekte, ki so povezani z inovacijami v 
kmetijskem sektorju. Da bi bili rezultati 
takšnih projektov koristni za celotni sektor, 
je treba spodbujati njihovo širjenje in 
financirati ukrepe za širjenje iz različnih 
virov, tudi iz tehnične pomoči.
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 61

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(61) Odgovornost za spremljanje programa 
si morata deliti organ upravljanja in 
nadzorni odbor, ustanovljen v ta namen.
Naloga nadzornega odbora mora biti 
spremljanje učinkovitosti pri izvajanju 
programa. Zato morajo biti njegove 
pristojnosti podrobno opredeljene.

(61) Odgovornost za spremljanje programa 
si morata deliti organ upravljanja in 
nadzorni odbor, ustanovljen v ta namen.
Sestava, funkcije in odgovornosti
nadzornega odbora morajo biti opredeljene
v skladu s členi 41 do 43 in členom 5 
uredbe [CPR/2012]. Ustanovi se lahko 
enoten nadzorni odbor za programe 
razvoja podeželja in programe drugih 
skladov SSO, ki potekajo na istem 
ozemlju.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) določa strateški okvir za politiko 
razvoja podeželja;

(c) določa strateški okvir za politiko 
razvoja podeželja, vključno s povezavami 
med mestom in podeželjem ter 
sodelovanjem med regijami;

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) določa pravila za zagotavljanje 
usklajevanja EKSRP z drugimi instrumenti 
Unije.

(f) določa pravila za zagotavljanje 
usklajevanja in skladnosti EKSRP z vsemi 
skladi SSO in drugimi instrumenti Unije.
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) „ukrep“: sklop dejavnosti, ki prispevajo 
k eni ali več prednostnim nalogam Unije za 
razvoj podeželja;

(c) „ukrep“: sklop dejavnosti, ki prispevajo 
k eni ali več prednostnim nalogam Unije za 
razvoj podeželja, vključno s povezavami 
med mestom in podeželjem ter 
sodelovanjem med regijami;

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) „dejavnost“: projekt, skupina projektov, 
pogodba, sporazum ali drug ukrep, ki je 
izbran v skladu z merili za zadevni 
program razvoja podeželja in ga izvaja 
eden ali več upravičencev ter ki omogoča 
izpolnjevanje ene ali več prednostnih nalog 
Unije za razvoj podeželja;

(d) „dejavnost“: projekt, skupina projektov, 
pogodba, sporazum ali drug ukrep, ki je 
izbran v skladu z merili za zadevni 
program razvoja podeželja in ga izvaja 
eden ali več upravičencev ter ki omogoča 
izpolnjevanje ene ali več prednostnih nalog 
Unije za razvoj podeželja, vključno z 
možnostjo združevanja podpore iz 
različnih skladov SSO, tudi znotraj ene 
same prednostne osi programov, ki se 
sofinancirajo iz ESRR in ESS, kot je 
določeno v členu 87(1) uredbe [CPR];

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) „lokalna razvojna strategija“: usklajen 
sklop dejavnosti za izpolnjevanje lokalnih 
ciljev in potreb, ki prispeva k izpolnjevanju 
prednostnih nalog Unije za razvoj 
podeželja in se izvaja v okviru partnerstva 
na ustrezni ravni;

(g) „lokalna razvojna strategija“: usklajen 
sklop dejavnosti za izpolnjevanje lokalnih 
ciljev in potreb, ki prispeva k izpolnjevanju 
prednostnih nalog Unije za trajnostni
razvoj podeželja, vključno s povezavami 
med mestom in podeželjem ter 
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sodelovanjem med regijami ter se izvaja v 
okviru partnerstva na določeni 
podregionalni teritorialni ravni;

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka t

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(t) „kratka dobavna veriga“: dobavna 
veriga, ki vključuje omejeno število
gospodarskih subjektov, zavezanih k
sodelovanju, lokalni gospodarski razvoj ter 
tesne geografske in socialne odnose med 
proizvajalci in potrošniki;

(t) „kratka veriga preskrbe s hrano“:
dobavna veriga, ki vključuje omejeno 
število proizvajalcev, prednostno malih 
kmetov, zavezanih sodelovanju, lokalnemu 
gospodarskemu razvoju ter tesnim 
geografskim in socialnim odnosom med 
proizvajalci in potrošniki;

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EKSRP prispeva k strategiji Evropa 2020, 
tako da pospešuje trajnostni razvoj 
podeželja na celotnem območju Unije z 
dopolnjevanjem drugih instrumentov 
skupne kmetijske politike (SKP) ter z 
dopolnjevanjem kohezijske in skupne 
ribiške politike. EKSRP prispeva k 
ozemeljsko in okoljsko bolj 
uravnoteženemu, podnebju prijaznemu in 
inovativnemu kmetijskemu sektorju Unije, 
ki je odporen na podnebne spremembe.

EKSRP prispeva k strategiji Evropa 2020 v 
okviru evropske strategije za razvoj 
podeželja, tako da pospešuje trajnostni 
razvoj podeželja in gospodarsko rast na
podeželskih območjih na celotnem 
območju Unije z dopolnjevanjem drugih 
instrumentov skupne kmetijske politike
(SKP) ter z usklajevanjem in
dopolnjevanjem s kohezijsko in skupno 
ribiško politiko. EKSRP prispeva k 
ozemeljsko in okoljsko bolj 
uravnoteženemu, podnebju prijaznemu ter 
konkurenčnemu, produktivnemu in 
inovativnemu kmetijskemu, živilskemu in 
gozdarskemu sektorju Unije, ki je odporen 
na podnebne spremembe.

Obrazložitev

Cilji uredbe o EKSPR bi morali biti skladni s cilji rasti iz strategije Evropa 2020, zato bi bilo 
treba omeniti konkurenčnost kmetijskih in gozdarskih podjetij. Predlog spremembe št. 29 
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mnenja Odbora regij poudarja, da je na evropski ravni potrebna prava strategija za razvoj 
podeželja. Ta mora biti usklajena z zahtevami kohezijske politike in skupne ribiške politike, ki 
jo morata tudi dopolnjevati.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) uravnoteženega teritorialnega razvoja 
podeželskih območij.

(3) uravnoteženega teritorialnega razvoja 
podeželskih gospodarstev in skupnosti, 
vključno s povezavami med mestom in 
podeželjem ter sodelovanjem med 
regijami.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilji razvoja podeželja, ki prispevajo k 
strategiji Evropa 2020 za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast, se dosegajo 
prek naslednjih šestih prednostnih nalog 
Unije za razvoj podeželja, s katerimi se 
pretvarjajo ustrezni tematski cilji skupnega 
strateškega okvira:

Cilji razvoja podeželja, ki prispevajo k 
strategiji Evropa 2020 za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast, se dosegajo 
prek naslednjih šestih prednostnih nalog 
Unije in njenih prednostnih nalog glede 
naložb za razvoj podeželja, s katerimi se 
pretvarjajo ustrezni tematski cilji skupnega 
strateškega okvira:

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) spodbujanja prestrukturiranja kmetij z 
velikimi strukturnimi problemi, predvsem 
kmetij z nizko udeležbo na trgu, tržno 
usmerjenih kmetij v posameznih sektorjih 
in kmetij s potrebo po kmetijski 

(a) spodbujanja prestrukturiranja, 
posodabljanja in kmetijske diverzifikacije
kmetij;
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diverzifikaciji;

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spodbujanja generacijske pomladitve v
kmetijskem sektorju;

(b) spodbujanja generacijske pomladitve in 
vstopa novih subjektov v kmetovanje ter 
programe razvoja podeželja;

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podpore obvladovanja tveganja v 
okviru kmetij;

(b) podpore obvladovanja tveganja v 
okviru kmetij s preventivnimi ukrepi;

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) obnavljanja in ohranjanja biotske 
raznovrstnosti, vključno z območji Natura 
2000 in kmetijstvom velike naravne 
vrednosti, in stanja krajin v Evropi;

(a) obnavljanja, ohranjanja in trajnostne 
rabe biotske raznovrstnosti in genske 
raznovrstnosti na kmetijah, vključno z 
območji Natura 2000 in kmetijstvom velike 
naravne vrednosti, in stanja krajin v 
Evropi;
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Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) izboljševanja upravljanja tal; (c) izboljševanja strukture tal, njihove 
odpornosti na erozijo in ekstremne 
vremenske pojave, rodovitnosti in
upravljanja;

Predlog spremembe 25

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) spodbujanje učinkovite rabe virov in
prehoda na nizkoogljično gospodarstvo, 
odporno na podnebne spremembe, na 
področju kmetijstva, prehrane in 
gozdarstva s poudarkom na področjih:

(5) spodbujanje varčevanja z energijo in
učinkovite rabe kmetijskih virov ter
prehoda na gospodarstvo, prilagojeno 
podnebju, varčno z energijo in odporno na 
podnebne spremembe, na področju 
kmetijstva, prehrane in gozdarstva s 
poudarkom na področjih:

Predlog spremembe 26

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 varčnosti
rabe vode v kmetijstvu;

Predlog spremembe 27

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 varčnosti
rabe energije v kmetijstvu in živilski 
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predelavi;

Predlog spremembe 28

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) spodbujanja ponudbe in uporabe 
obnovljivih virov energije, stranskih 
proizvodov, odpadkov, ostankov in drugih 
neživilskih surovin za namene 
biogospodarstva;

(c) spodbujanja lokalne ponudbe in 
uporabe obnovljivih virov energije, 
stranskih proizvodov, odpadkov, ostankov 
in drugih neživilskih surovin za namene 
biogospodarstva;

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) spodbujanja diverzifikacije, 
ustanavljanja novih malih podjetij in 
ustvarjanja novih delovnih mest;

(a) spodbujanja gospodarske
diverzifikacije obstoječih mikro in malih 
podjetij, ustanavljanja novih mikro in
malih podjetij, predvsem takšnih, ki jih 
ustanovijo ženske in mladi, in ustvarjanja 
novih delovnih mest;

Obrazložitev

Amendment 32 of the Committee of the Regions.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka 6 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pospeševanja lokalnega razvoja 
podeželskih območij;

(b) pospeševanja trajnostnega lokalnega 
razvoja podeželskih območij;
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Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Zagotovi se skladnost podpore iz 
EKSRP z ukrepi, ki jih financirajo drugi 
skladi SSO.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko v svoje programe 
razvoja podeželja vključijo tematske 
podprograme, s katerimi se prispeva k 
prednostnim nalogam Unije za razvoj 
podeželja in katerih cilj je obravnavati 
opredeljene posebne potrebe zlasti v zvezi 
z:

1. Države članice lahko v svoje programe 
razvoja podeželja vključijo tematske 
podprograme, s katerimi se prispeva k 
prednostnim nalogam Unije za razvoj 
podeželja, ob upoštevanju povezav med 
mestom in podeželjem ter sodelovanja med 
regijami, in katerih cilj je obravnavati 
opredeljene posebne potrebe zlasti v zvezi 
z:

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) gorskimi območji iz člena 33(2); (c) gorskimi območji iz člena 33(2) in 
območji s pomembnimi naravnimi 
omejitvami v skladu s členom 33(4);
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Predlog spremembe 34

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) rezultate strateške presoje vplivov 
programa na okolje, izvedene v skladu z 
Direktivo 2001/42/ES;

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) kar zadeva lokalni razvoj, poseben opis 
mehanizmov usklajevanja med lokalnimi 
razvojnimi strategijami, ukrepom 
sodelovanja iz člena 36, ukrepom osnovnih 
storitev in obnovo vasi na podeželskih 
območjih iz člena 21 ter podporo za 
nekmetijske dejavnosti na podeželskih 
območjih v okviru ukrepa razvoja kmetij in 
podjetij na podeželskih območjih iz
člena 20;

(f) kar zadeva lokalni razvoj, poseben opis 
mehanizmov usklajevanja med lokalnimi 
razvojnimi strategijami, ukrepom 
sodelovanja iz člena 36, ukrepom osnovnih 
storitev in obnovo vasi na podeželskih 
območjih iz člena 21, vključno s 
povezavami med mestom in podeželjem ter
sodelovanjem med regijami, ter podporo 
za nekmetijske dejavnosti na podeželskih 
območjih v okviru ukrepa razvoja kmetij in 
podjetij na podeželskih območjih iz
člena 20;

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) analizo potreb v zvezi z zahtevami 
glede spremljanja in vrednotenja ter načrt 
vrednotenja iz člena 49 Uredbe (EU)
št. [SSO/2012]. Države članice zagotovijo 
zadostna sredstva in dejavnosti za krepitev 
zmogljivosti, da se izpolnijo opredeljene 
potrebe;

črtano
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Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) podatke o dopolnjevanju z ukrepi, ki se 
financirajo iz drugih instrumentov skupne 
kmetijske politike, v okviru kohezijske 
politike ali iz ESPR;

(m) podatke o dopolnjevanju z ukrepi, ki se 
financirajo iz drugih instrumentov skupne 
kmetijske politike, in o mehanizmih, ki 
zagotavljajo usklajevanje z ukrepi, ki jih 
podpirajo drugi skladi SSO;

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točki o, p

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], ukrepe, izvedene za 
vključitev partnerjev v pripravo, izvajanje, 
spremljanje in ocenjevanje programa v 
skladu z evropskim kodeksom ravnanja iz 
člena 5 uredbe (CPR), rezultate 
partnerskih posvetovanj ter po potrebi 
glavne elemente akcijskega načrta in 
strukture nacionalne mreže za podeželje iz 
člena 55(3) in določbe za njeno 
upravljanje, na katerih bi temeljili njeni 
letni akcijski načrti.

(p) po potrebi glavne elemente akcijskega 
načrta in strukture nacionalne mreže za 
podeželje iz člena 55(3) ter določbe za 
njeno upravljanje, na katerih bi temeljili 
njeni letni akcijski načrti.
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Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 15 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prenos znanja in dejavnosti informiranja Prenos znanja, izmenjava trajnostnih 
praks in dejavnosti informiranja

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpora v okviru tega ukrepa ni namenjena 
izobraževalnim tečajem ali usposabljanju, 
ki je del običajnih izobraževalnih 
programov ali sistemov na srednješolski ali 
višjih ravneh.

Podpora v okviru tega ukrepa ni namenjena 
izobraževalnim tečajem ali usposabljanju, 
ki je del običajnih izobraževalnih 
programov ali sistemov na srednješolski ali 
višjih ravneh, vendar lahko obsega tečaje, 
organizirane v okviru sistema 
vseživljenjskega učenja in 
prekvalifikacije, in ki upoštevajo potrebe 
podeželskih subjektov.

Obrazložitev

Sistem vseživljenjskega učenja omogoča prekvalifikacijo in razvoj novih dejavnosti.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Subjekti, ki izvajajo dejavnosti prenosa 
znanja in informiranja, zagotovijo ustrezno 
zmogljivost v obliki usposobljenosti in 
rednega izobraževanja osebja za 
opravljanje te naloge.

Subjekti in mreže, ki izvajajo dejavnosti 
prenosa znanja in informiranja, zagotovijo 
ustrezno zmogljivost v obliki 
usposobljenosti in rednega izobraževanja 
osebja za opravljanje te naloge.
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Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Stroški, ki so upravičeni v okviru tega 
ukrepa, so stroški organizacije in izvajanja 
dejavnosti prenosa znanja ali informiranja.
V primeru predstavitvenih projektov se 
lahko s podporo krijejo tudi ustrezni 
naložbeni stroški. Upravičeni stroški so 
tudi stroški potovanja, nastanitve in 
dnevnic udeležencev ter nadomestitveni 
stroški kmetov.

4. Stroški, ki so upravičeni v okviru tega 
ukrepa, so stroški organizacije in izvajanja 
dejavnosti izmenjave in prenosa znanja ali 
informiranja. V primeru predstavitvenih 
projektov se lahko s podporo krijejo tudi 
ustrezni naložbeni stroški. Upravičeni 
stroški so tudi stroški potovanja, nastanitve 
in dnevnic udeležencev ter nadomestitveni 
stroški kmetov.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka b – podtočka i – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– kratkih in lokalnih verig preskrbe s 
hrano ali

Predlog spremembe 44

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) prispevajo k spodbujanju rasti, 
ohranjanju delovnih mest vzdolž 
proizvodne verige in razvoju novih 
dejavnosti za kmetije, na primer na 
področju turizma in socialnem področju;

Obrazložitev

Naložbeni ukrepi bi se morali nanašati tudi na širitev dejavnosti kmetij, in sicer na turistične 
dejavnosti (počitnice na kmetijah) in na socialne dejavnosti (skrb za okolje).

Predlog spremembe 45
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Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) plačila ob upokojitvi kmetov, ki svoje 
gospodarstvo trajno prenesejo na drugega 
kmeta.

Obrazložitev

Sedanjo shemo predčasnega upokojevanja bi bilo treba ohraniti.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpora iz odstavka 1(a)(ii) se dodeli 
kmetom ali članom kmetijskega 
gospodinjstva za diverzifikacijo v 
nekmetijske dejavnosti ter nekmetijskim 
mikro in malim podjetjem na podeželskih 
območjih.

Podpora iz odstavka 1(a)(ii) se dodeli 
kmetom ali članom kmetijskega 
gospodinjstva za diverzifikacijo v 
nekmetijske dejavnosti, drugim 
prebivalcem na podeželju ter nekmetijskim 
mikro in malim podjetjem na podeželskih 
območjih.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpora iz odstavka 1(b) se dodeli 
nekmetijskim mikro in malim podjetjem na 
podeželskih območjih ter kmetom ali 
članom kmetijskega gospodinjstva.

Podpora iz odstavka 1(b) se dodeli 
nekmetijskim mikro in malim podjetjem na 
podeželskih območjih ter kmetom ali 
članom kmetijskega gospodinjstva in 
drugim prebivalcem na podeželju.
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Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) naložbe za vzpostavitev, izboljšanje ali 
razširitev vseh vrst malih infrastruktur, 
vključno z naložbami v obnovljive vire 
energije;

(b) naložbe za vzpostavitev, izboljšanje ali 
razširitev vseh vrst malih infrastruktur, ob 
upoštevanju povezav med mestom in 
podeželjem ter vključno z naložbami v
ukrepe za energetsko učinkovitost in
obnovljive vire energije;

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavka 2 in 3

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 decentralizirano 
oskrbo z energijo iz obnovljivih virov. V 
tem primeru se zagotovijo jasna merila za 
zagotovitev dopolnjevanja s podporo v 
okviru drugih instrumentov Unije.

3. Naložbe iz odstavka 1 so upravičene do 
podpore, kadar se zadevne dejavnosti 
izvajajo v skladu z načrti za razvoj občin 
na podeželskih območjih in njihovih 
osnovnih storitev, kadar so taki načrti na 
voljo, pri čemer so skladni z vsemi 
lokalnimi razvojnimi strategijami, kadar te 
obstajajo.

Naložbe iz odstavka 1 so upravičene do 
podpore, kadar se zadevne dejavnosti 
izvajajo v skladu z načrti za razvoj občin 
na podeželskih območjih in njihovih 
osnovnih storitev, kadar so taki načrti na 
voljo, pri čemer so skladni z vsemi 
lokalnimi razvojnimi strategijami.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
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Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. „Kmetijsko-gozdarski sistemi“ pomenijo 
sisteme rabe zemljišč, na katerih na istem 
zemljišču rastejo drevesa in se izvaja 
ekstenzivno kmetijstvo. Največje število 
dreves, ki se lahko posadi na hektar, 
določijo države članice, pri čemer 
upoštevajo talne in podnebne pogoje, 
gozdne vrste in potrebo po zagotavljanju 
rabe zemljišč v kmetijske namene.

2. „Kmetijsko-gozdarski sistemi“ pomenijo 
sisteme rabe zemljišč, na katerih na istem 
zemljišču rastejo drevesa in se izvaja 
ekstenzivno kmetijstvo. Največje število 
dreves, ki se lahko posadi na hektar, 
določijo države članice, pri čemer 
upoštevajo talne in podnebne pogoje, 
gozdne vrste in potrebo po zagotavljanju 
rabe zemljišč v trajnostne kmetijske 
namene.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-
podnebna plačila se dodelijo kmetom, 
skupinam kmetov ali skupinam kmetov in 
drugih upravljavcev zemljišč, ki se 
prostovoljno obvežejo, da bodo izvajali 
dejavnosti, ki zajemajo eno ali več 
kmetijsko-okoljskih ali kmetijsko-
podnebnih obveznosti na kmetijskih 
zemljiščih. V ustrezno utemeljenih 
primerih, ki se nanašajo na doseganje 
okoljskih ciljev, se lahko kmetijsko-
okoljska in kmetijsko-podnebna plačila 
dodelijo tudi drugim upravljavcem 
zemljišč ali skupinam drugih upravljavcev 
zemljišč.

2. Kmetijsko-okoljska in kmetijsko-
podnebna plačila se dodelijo kmetom, 
skupinam kmetov ali skupinam kmetov in 
drugih upravljavcev zemljišč, ki se 
prostovoljno obvežejo, da bodo izvajali 
dejavnosti, ki zajemajo eno ali več 
kmetijsko-okoljskih ali kmetijsko-
podnebnih obveznosti na kmetijskih 
zemljiščih ali zemljiščih, uporabnih za 
kmetijstvo, ali ki so izvedli naložbene 
ukrepe za prilagajanje podnebnim 
spremembam. V ustrezno utemeljenih 
primerih, ki se nanašajo na doseganje 
okoljskih ciljev, se lahko kmetijsko-
okoljska in kmetijsko-podnebna plačila 
dodelijo tudi skupinam kmetov.

Obrazložitev

Ciljna skupina tega ukrepa so v prvi vrsti kmetje. Upoštevati bi bilo treba že veljavne 
programe in ukrepe.

Predlog spremembe 52



AD\913615SL.doc 27/38 PE492.639v02-00

SL

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 presegajo ustrezne obvezne 
standarde, določene v skladu s poglavjem I 
naslova VI Uredbe (EU) št. HU/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.

Obrazložitev

Vsi kmetijsko-okoljski ukrepi in podnebni ukrepi bi se morali v okviru neposrednih plačil brez 
zvišanja osnove priznavati kot ekološki ukrepi.

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Plačila se upravičencem dodelijo letno 
za kritje vseh ali dela dodatnih stroškov in 
izpada dohodka zaradi prevzetih 
obveznosti. Po potrebi se lahko s plačili 
krijejo tudi transakcijski stroški do največ 
20 % premije, plačane za kmetijsko-
okoljsko-podnebne obveznosti. Kadar 
obveznosti prevzamejo skupine kmetov, je 
najvišja možna raven 30 %. 

6. Plačila se upravičencem dodelijo letno 
za kritje vseh ali dela dodatnih stroškov in 
izpada dohodka zaradi prevzetih 
obveznosti. Po potrebi se lahko s plačili 
krijejo tudi transakcijski stroški do največ 
20 % premije, plačane za kmetijsko-
okoljsko-podnebne obveznosti. Kadar 
obveznosti prevzamejo skupine kmetov, je 
najvišja možna raven 30 %. Podpora iz 
EKSRP se lahko nameni ukrepom, 
zajetim v poglavju 2 naslova III Uredbe 
(EU) št. RP/2012.

Obrazložitev

Potrjeni kmetijsko-okoljski ukrepi in podnebni ukrepi bi morali že sami po sebi izpolnjevati 
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ekološke zahteve, zato bi morali vsi tovrstni ukrepi veljati kot ekološki ukrepi in bi jih bilo 
treba spodbujati v obeh stebrih.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodatni stroški in izpad dohodka se 
izračunajo glede na območja brez naravnih 
ali drugih posebnih omejitev, pri čemer se 
upoštevajo plačila v skladu s poglavjem 3 
naslova III Uredbe (EU) št. RP/2012.

Dodatni stroški in izpad dohodka se 
izračunajo glede na območja brez naravnih 
ali drugih posebnih omejitev, pri čemer se 
upoštevajo plačila v skladu s poglavjem 3 
naslova III Uredbe (EU) št. RP/2012. 
Plačila se primerno razlikujejo glede na 
naslednja merila:
– stanje in razvojne cilje, značilne za 
posamezno regijo,
– resnost trajne naravne ovire, ki vpliva 
na kmetijske dejavnosti,
– vrsto proizvodnje in, če je primerno, 
ekonomsko strukturo kmetijskega 
gospodarstva.

Obrazložitev

Kmetije z različnimi načini proizvodnje na različnih proizvodnih območjih imajo različne 
stroške, kar bi bilo treba upoštevati.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pristope sodelovanja med različnimi 
subjekti na področju kmetijstva, 
prehranske verige in gozdarstva v Uniji ter 
med drugimi subjekti, ki prispevajo k 
doseganju ciljev in prednostnih nalog v 
okviru politike razvoja podeželja, vključno 
z medpanožnimi organizacijami;

(a) pristope sodelovanja med kmeti in 
podeželskimi podjetji, s posebnim 
poudarkom na malih kmetih in 
mikro/malih podjetjih, različnimi subjekti
v okviru lokalnih in regionalnih verig 
preskrbe s hrano in gozdarstva ter med 
drugimi subjekti, ki prispevajo k doseganju 
ciljev in prednostnih nalog v okviru 
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politike razvoja podeželja, vključno z 
medpanožnimi organizacijami;

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) promocijske dejavnosti na lokalni ravni, 
ki so povezane z razvojem kratkih 
dobavnih verig in lokalnih trgov;

(e) dejavnosti obveščanja in promocijske 
dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane 
z razvojem kratkih dobavnih verig in 
lokalnih trgov;

Predlog spremembe 57

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) podporo, ki lahko zajema tudi stroške 
iz dejavnosti obveščanja in promocije za 
proizvode, zajete v shemah kakovosti iz 
odstavka 1;

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 2 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) razvoj in/ali trženje turističnih storitev 
v povezavi s podeželskim turizmom;

Obrazložitev

Razvoj in trženje ponudbe turizma na podeželju sta za podeželje izjemno pomembna, saj je ta
dejavnost v mnogih regijah tesno povezana s kmetijstvom.

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 2 – točka j b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(jb) razvoj projektov, povezanih s 
socialnim kmetijstvom (na primer skrb za 
okolje).

Obrazložitev

Razvoj dejavnosti socialnega kmetijstva po zgledu projekta EU o skrbi za okolje je po eni 
strani pomemben za podeželska območja, po drugi pa pomeni dodatno gospodarsko dejavnost 
za kmetije.

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg nalog iz člena 30 Uredbe (EU) št. 
[SSO/2012] lahko lokalne akcijske skupine
izvajajo tudi dodatne naloge, ki jim jih 
dodeli(-ta) organ upravljanja in/ali 
plačilna agencija.

1. Poleg nalog iz člena 30 Uredbe (EU) št. 
[SSO/2012] lahko lokalne akcijske skupine
tudi:

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 1 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izvajajo dodatne naloge, ki jim jih 
dodeli(-ta) organ upravljanja in/ali 
plačilna agencija ali

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) same ali skupaj s partnerji v okviru 
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lokalne razvojne strategije izvajajo 
dejavnosti s široko teritorialno 
razsežnostjo, t. i. krovni projekt.

Obrazložitev

I propose to allow local action groups for independent implementation of projects in the 
framework of local development strategy of the broad territorial reach, with participation of 
partners from the LDS area. The current regulations limit the role of LAGs to being an 
intermediary in transfer of financial means and an animator. It seems that possibility of 
realisation of flagship projects in the framework of a strategy would create a significant 
added value. Moreover, our polish experiences show that there is a huge demand for small-
scale projects of short duration. Unfortunately, in situation when they have to follow the same 
administrative path, many applicants resign. Thanks to the proposed amendment, those 
partners would have contact only with a LAG and they would not need to get through the 
complicated administrative path

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Lokalne akcijske skupine lahko pristojno 
plačilno agencijo zaprosijo za izplačilo 
predplačila, če je ta možnost zagotovljena 
v programu razvoja podeželja. Znesek 
predplačil ne presega 50 % javne podpore, 
kar zadeva tekoče stroške in stroške 
animacije.

2. Lokalne akcijske skupine lahko pristojno 
plačilno agencijo zaprosijo za izplačilo 
predplačila, če je ta možnost zagotovljena 
v programu razvoja podeželja. Znesek 
predplačil ne presega 80 % javne podpore, 
kar zadeva tekoče stroške in stroške 
animacije.

Obrazložitev

Ob upoštevanju velikih težav lokalnih akcijskih skupin pri dostopu do sredstev se predlaga 
povečanje zneska predplačil na do 80 % javne podpore.

Predlog spremembe 64

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) ukrepe, ki spodbujajo sodelovanje 
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lokalne skupnosti pri načrtovanju in 
izvajanju izboljšane zdravstvene oskrbe, 
izobraževanja, kulturnih dejavnosti in 
drugih področij lokalnih javnih storitev;

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) pripravljalno podporo iz točke (b), ki 
ima lahko obliko predplačila do 100 % 
javnih prispevkov, če je v programu 
predvidena ta možnost.

Obrazložitev

Predlaga se dodaten odstavek, s katerim se uvedejo pravila, ki omogočajo predplačilo do 
100 % javnih prispevkov za izvajanje krovnega projekta. Ti projekti neposredno vključujejo 
partnerje, ki zaradi finančnih omejitev ne zaprosijo za podporo posamično. Lokalna akcijska 
skupina bi lahko v okviru krovnega projekta svojim partnerjem vnaprej nakazala finančna 
sredstva.

Predlog spremembe 66

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 
mrež operativnih skupin, svetovalnih služb, 
nevladnih organizacij in raziskovalcev.
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Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 61 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) spodbuja z viri gospodaren, 
produktiven in podnebju prijazen kmetijski 
sektor z nizkimi emisijami, ki je odporen 
na podnebne spremembe, pri čemer 
upošteva osnovne naravne vire, od katerih 
je kmetijstvo odvisno;

(a) spodbuja z viri in energijo gospodaren, 
produktiven in podnebju prijazen kmetijski 
sektor z nizkimi emisijami, ki je odporen 
na podnebne spremembe, pri čemer 
upošteva osnovne naravne vire, od katerih 
je kmetijstvo odvisno;

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 61 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) vzpostavlja povezave med najnovejšimi 
spoznanji iz raziskav in najmodernejšo
tehnologijo ter kmeti, podjetji in službami 
za svetovanje.

(d) vzpostavlja povezave med najnovejšimi 
spoznanji iz raziskav, lokalnim znanjem,
tehnologijo, kmeti, podeželskimi 
skupnostmi, podjetji in službami za 
svetovanje.

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 61 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) obveščanja znanstvenikov o potrebah
kmetijske prakse po raziskavah.

(c) obveščanja znanstvenikov o potrebah 
po raziskavah z vidika kmetov in 
podeželskih skupnosti.

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 64 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Za namene dodelitve rezerve na podlagi 6. Razpoložljivi namenski prejemki, zbrani 
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doseženih rezultatov iz člena 20(2) 
Uredbe (EU) št. [SSO/2012] se
razpoložljivi namenski prejemki, zbrani v 
skladu s členom 45 Uredbe (EU) HU/2012 
za EKSRP, dodajo zneskom iz člena 18 
Uredbe (EU) št. [SSO/2012]. Državam 
članicam se dodelijo sorazmerno glede na 
njihov delež v skupnem znesku podpore iz 
EKSRP.

v skladu s členom 45 Uredbe (EU) 
HU/2012 za EKSRP, se državam članicam 
dodelijo sorazmerno glede na njihov delež
v skupnem znesku podpore iz EKSRP.

Obrazložitev

Rezerva za uspešnost, kot je opredeljena v členu 18 Uredbe (EU) št. [SSO/2012], se črta.

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Z odstopanjem od prvega pododstavka 
odstavka 3(b) tega člena lahko države 
članice povečajo največji prispevek iz 
EKSRP za ukrepe, navedene v členih 21 
in 31 te uredbe, v programih, ki se 
izvajajo v regijah v prehodu, opredeljenih 
v členu 82(2) uredbe [CPR], da bi tako 
zagotovile skladnost s stopnjami 
sofinanciranja iz drugih skladov SSO za 
to kategorijo regij, še posebej pri 
programih z več skladi.

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Izdatki, ki jih sofinancira EKSRP, ne 
morejo biti hkrati sofinancirani s prispevki 
iz strukturnih skladov, Kohezijskega sklada 
ali katerega koli drugega finančnega 
instrumenta Unije.

6. Izdatki za konkreten ukrep ali del 
konkretnega ukrepa, ki jih sofinancira 
EKSRP, ne morejo biti hkrati sofinancirani 
s prispevki iz strukturnih skladov, 
Kohezijskega sklada ali katerega koli 
drugega finančnega instrumenta Unije. To 
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ne omejuje ali preprečuje pristopa k 
programiranju, ki združuje podporo iz 
različnih skladov SSO, ki je lahko 
potrebna za dosego tematskih ciljev iz 
člena 9 uredbe [SSO/2012] na skladen in 
celovit način.

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Nacionalni prispevek za upravičene 
javne izdatke se lahko nadomesti z 
zasebnimi prispevki.

Obrazložitev

Kot je bilo predvideno že v zaključenih pogajanjih v okviru trialoga za proračun, bi morala 
obstajati možnost, da se nacionalni prispevek za upravičene javne izdatke nadomesti z 
zasebnimi prispevki. To je potrebno predvsem v današnjih časih, ko si države članice 
prizadevajo za prihranke, zato da bi lahko težave z zagotavljanjem stopnje sofinanciranja 
držav članic izravnali z zasebnimi naložbami.

Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Za finančna sredstva, prenesena v 
EKSRP ob uporabi člena 7(2) Uredbe 
(EU) št. RP/2012, velja stopnja prispevkov 
v skladu z odstavkom 3.

Obrazložitev

Za finančna sredstva, ki se v okviru prožnosti prenesejo v EKSRP, bi morala veljati enaka 
stopnja prispevkov kot za druge ukrepe tega sklada.
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Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Člen 80

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice z regionalnimi programi 
lahko ustanovijo nacionalni nadzorni 
odbor, ki usklajuje izvajanje teh
programov v zvezi z nacionalno strategijo
in črpanje finančnih sredstev.

Države članice z regionalnimi programi 
lahko ustanovijo nacionalne ali 
regionalne nadzorne odbore. V primeru 
nacionalnih nadzornih odborov ti 
usklajujejo izvajanje regionalnih
programov v zvezi z nacionalno strategijo.

Predlog spremembe 76

Predlog uredbe
Člen 81 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) preuči dejavnosti in rezultate v zvezi z 
načrtom vrednotenja programa;

(b) preuči načrt vrednotenja, ki ga 
predloži organ upravljanja, in napredek 
pri njegovem izvajanju.

Predlog spremembe 77

Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Država članica predloži Komisiji letno 
poročilo o izvajanju programa razvoja 
podeželja v prejšnjem koledarskem letu do
31. maja 2016 in 31. maja vsako naslednje 
leto do vključno leta 2023. Poročilo, 
predloženo leta 2016, zajema koledarski 
leti 2014 in 2015.

1. Država članica predloži Komisiji letno 
poročilo o izvajanju programa razvoja 
podeželja v prejšnjem koledarskem letu do
30. junija 2016 in 30. junija vsako 
naslednje leto do vključno leta 2022.
Država članica do 31. decembra 2023 
predloži končno poročilo o izvajanju. 
Poročilo, predloženo leta 2016, zajema 
koledarski leti 2014 in 2015.
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Predlog spremembe 78

Predlog uredbe
Člen 85

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Leta 2023 bodo države članice pripravile 
poročilo o naknadnem vrednotenju za vsak 
njihov program razvoja podeželja. To 
poročilo se bo predložilo Komisiji
najpozneje do 31. decembra 2023.

Leta 2023 bodo države članice pripravile 
poročilo o naknadnem vrednotenju za vsak 
njihov program razvoja podeželja. To 
poročilo se pripravi najpozneje do
31. decembra 2023.

Predlog spremembe 79

Predlog uredbe
Člen 89 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če program za razvoj podeželja zagotavlja 
instrumente, ki vsebujejo elemente 
državne pomoči, se o teh instrumentih ne 
obvešča ločeno.

Obrazložitev

Namen te spremembe zakonodaje EU je preprečiti uvedbo ločenega postopka odobritve za 
posamezne instrumente podpore, načrtovane ob upoštevanju njihove skladnosti s politiko 
konkurence.
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