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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je s predlogom za večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 predstavila sklop 
uredb, ki določajo zakonodajni okvir za skupno kmetijsko politiko (SKP) v obdobju 2014–
2020. S tem okvirom so bili določeni glavni izzivi, zlasti 1) vzdržna proizvodnja hrane, 2) 
trajnostno upravljanje naravnih virov in ukrepi na področju podnebnih sprememb ter 
uravnotežen teritorialni razvoj. Komisija navaja, da bosta oba stebra SKP bistvena za ustrezno 
soočanje s temi izzivi, ki zelo skrbijo evropske regije in ozemlja. Nova pravila za neposredna 
plačila bi morala zagotoviti pošteno in trajnostno delitev virov. 

Pripravljavka mnenja popolnoma podpira zamisel o ambicioznejših „zelenih” merilih za 
neposredna plačila kmetom. Le-ta so odgovor na sedanje okoljske in socialne izzive. Vendar 
pripravljavka mnenja meni, da so sedanji predlogi prešibki, da bi vodili k naprednim, 
trajnostnim sistemom kmetovanja, ki so odločilni za trajnostni teritorialni razvoj podeželja. 
Zato pripravljavka mnenja predlaga izvajanje ukrepov, ki bi omogočili boljšo obravnavo 
evropskih podeželskih območij.

Glede regionalnega razvoja pripravljavka mnenja poziva k večjemu deležu letnih nacionalnih 
zgornjih meja, namenjenih dodatni podpori za razvoj podeželja, hkrati pa je proti vsakršnemu 
znižanju zneskov za razvoj podeželja.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj 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 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te uredbe in prepreči nepoštena 
konkurenca ali diskriminacija med kmeti, 
se Komisiji podelijo izvedbena pooblastila 
v zvezi z: določanjem letne nacionalne 
zgornje meje za shemo osnovnega plačila; 
sprejemanjem pravil v zvezi z zahtevki za 
dodelitev pravic do plačila; sprejemanjem 
ukrepov v zvezi z vračilom neuveljavljenih 
pravic do plačila v nacionalno rezervo; 
sprejemanjem zahtev v zvezi z uradnim 
obveščanjem prenosa pravic do plačila na 
nacionalne organe in določanjem rokov, ki 
jih je treba pri uradnem obveščanju 

(5) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te uredbe in prepreči nepoštena 
konkurenca ali diskriminacija med kmeti, 
se Komisiji podelijo izvedbena pooblastila 
v zvezi z: določanjem letne nacionalne 
zgornje meje za shemo osnovnega plačila; 
sprejemanjem pravil v zvezi z zahtevki za 
dodelitev pravic do plačila; sprejemanjem 
ukrepov v zvezi z vračilom neuveljavljenih 
pravic do plačila v nacionalno rezervo; 
sprejemanjem zahtev v zvezi z uradnim 
obveščanjem prenosa pravic do plačila na 
nacionalne organe in določanjem rokov, ki 
jih je treba pri uradnem obveščanju 
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upoštevati; določanjem letne zgornje meje 
za plačilo kmetijskih praks, ki ugodno 
vplivajo na podnebje in okolje; določanjem 
letne zgornje meje za plačilo za območja z 
naravnimi omejitvami; določanjem letne 
zgornje meje za plačilo za mlade kmete; 
določanjem letne zgornje meje za 
prostovoljno vezano podporo; 
sprejemanjem pravil o postopku za 
ocenjevanje in potrjevanje odločitev v 
okviru prostovoljne vezane podpore; 
sprejemanjem pravil o postopku za 
izdajanje dovoljenj in uradno obveščanje 
proizvajalcev v zvezi s potrjevanjem 
zemljišč in sort za namene proizvodno 
vezanega plačila za bombaž; določanjem 
pravil za izračunavanje zmanjšanja zneska 
proizvodno vezanega plačila za bombaž; 
sprejemanjem pravil v zvezi s splošnimi 
zahtevami glede uradnega obveščanja. Ta 
pooblastila je treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z 
dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije.

upoštevati; določanjem letne zgornje meje 
za plačilo za izvajanje naprednega 
trajnostnega in koristnega sistema 
kmetovanja, ki ugodno vpliva na 
preprečevanje in blažitev podnebnih 
sprememb ter varuje okolja; določanjem 
letne zgornje meje za plačilo za območja z 
naravnimi omejitvami; določanjem letne 
zgornje meje za plačilo za mlade kmete; 
določanjem letne zgornje meje za 
prostovoljno vezano podporo; 
sprejemanjem pravil o postopku za 
ocenjevanje in potrjevanje odločitev v 
okviru prostovoljne vezane podpore; 
sprejemanjem pravil o postopku za 
izdajanje dovoljenj in uradno obveščanje 
proizvajalcev v zvezi s potrjevanjem 
zemljišč in sort za namene proizvodno 
vezanega plačila za bombaž; določanjem 
pravil za izračunavanje zmanjšanja zneska 
proizvodno vezanega plačila za bombaž; 
sprejemanjem pravil v zvezi s splošnimi 
zahtevami glede uradnega obveščanja. Ta 
pooblastila je treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z 
dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Izkušnje pri uporabi različnih shem 
podpore za kmete so pokazale, da je bila 
podpora v večjem številu primerov 
dodeljena upravičencem, katerih poslovni 
namen ni imel ali je imel le v zanemarljivi 
meri za cilj opravljanje kmetijske 
dejavnosti, kot so letališča, železniška 
podjetja, nepremičninska podjetja in 
podjetja za upravljanje športnih igrišč. Za 

(13) Izkušnje pri uporabi različnih shem 
podpore za kmete so pokazale, da je bila 
podpora v večjem številu primerov 
dodeljena upravičencem, katerih poslovni 
namen ni imel ali je imel le v zanemarljivi 
meri za cilj opravljanje kmetijske 
dejavnosti, kot so letališča, železniška 
podjetja, nepremičninska podjetja in 
podjetja za upravljanje športnih igrišč. Za 
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zagotovitev boljše usmerjenosti podpore 
države članice neposrednih plačil ne smejo 
dodeljevati takim fizičnim in pravnim 
osebam. Manjši kmetje, ki dejavnost 
opravljajo z delnim delovnim časom, 
neposredno prispevajo k vitalnosti 
podeželskih območij, zato jim ne bi smelo
biti onemogočeno, da se jim dodeli
neposredna pomoč.

zagotovitev boljše usmerjenosti podpore 
države članice neposrednih plačil ne smejo 
dodeljevati takim fizičnim in pravnim 
osebam. Manjši kmetje, ki dejavnost 
opravljajo z delnim delovnim časom, 
neposredno prispevajo k vitalnosti 
podeželskih območij, zato bi jim moralo
biti zagotovljeno, da se jim dodeli 
neposredna pomoč.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) Izvajanje plačil za napredne 
trajnostne sisteme kmetovanja, okoljsko 
upravljanje in blažitev posledic podnebnih 
sprememb na regionalni ravni, kot ga 
določa ta uredba, lahko spremlja uvedba 
teritorialnih sporazumov med 
regionalnimi oblastmi in kmeti. 
Teritorialni sporazumi lahko omogočijo 
skupno izvajanje večjih posebnih 
spodbujevalnih ukrepov na upravičenih 
kmetijskih površinah, katerih namen je 
zaščita vodnih virov, biotske 
raznovrstnosti in prsti, glede na lokalne 
posebnosti in skupne ter izmerljive cilje.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 44 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44a) V razmerah, ko so kmetijska 
proizvodnja in kmetje prizadeti zaradi 
izrednih razmer ali naravne nesreče, 
lahko Komisija z odstopanjem od določb 
te uredbe sprejme ukrepe, ki so potrebni 
in upravičeni za reševanje specifičnih 



PE494.613v02-00 6/9 AD\914917SL.doc

SL

problemov.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11 se ne uporablja za regije Unije iz 
člena 349 Pogodbe, v nadaljnjem besedilu: 
najbolj oddaljene regije, in za neposredna 
plačila, odobrena na manjših egejskih 
otokih v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1405/2006.

Člena 10 in 11 se ne uporabljata za regije 
Unije iz člena 349 Pogodbe, v nadaljnjem 
besedilu: najbolj oddaljene regije, in za 
neposredna plačila, odobrena na manjših 
egejskih otokih v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1405/2006.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 9 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Aktivni kmet Izključitev iz neposrednih plačil

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice se lahko pred 
1. avgustom 2013 odločijo, da bodo shemo 
osnovnega plačila uporabile na regionalni 
ravni. V tem primeru opredelijo regije v 
skladu z objektivnimi in 
nediskriminatornimi merili, kot so njihove 
agronomske in gospodarske značilnosti in 
njihov regionalni kmetijski potencial ali 
njihova institucionalna ali administrativna 
struktura.

1. Države članice se lahko pred 
1. avgustom 2013 odločijo, da bodo shemo 
osnovnega plačila uporabile na regionalni 
ravni. V tem primeru opredelijo regije v 
skladu z objektivnimi in 
nediskriminatornimi merili, kot so njihove 
agronomske, gospodarske in okoljske
značilnosti in njihov regionalni kmetijski 
potencial ali njihova institucionalna ali 
administrativna struktura. Da bi se izognili 
velikim razlikam v regionalnem 
dodeljevanju plačil, se predhodno oceni 
okoljski in družbeno-ekonomski učinek 
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vsake plačilne sheme in ustrezne 
opredelitve.

Obrazložitev

Obstaja velika nevarnost, da bi se ovirala ali omejila lokalna in regionalna prizadevanja, če 
bi zgodovinska plačila, ki povzročajo nepošteno in netrajnostno delitev virov, ostala osnova 
za nadaljnja plačila.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 28a
Izvajanje plačil za napredne trajnostne 
sisteme kmetovanja, okoljsko upravljanje 
in blažitev posledic podnebnih sprememb 
na regionalni ravni, kot ga določa ta 
uredba, lahko spremlja uvedba 
teritorialnih sporazumov med 
regionalnimi oblastmi in kmeti, a mora 
upoštevati omejitev 30 % iz člena 33. 
Teritorialni sporazumi lahko omogočijo 
skupno izvajanje večjih posebnih 
spodbujevalnih ukrepov na upravičenih 
kmetijskih površinah, katerih namen je 
zaščita vodnih virov, biotske 
raznovrstnosti in prsti, glede na lokalne 
posebnosti in skupne ter izmerljive cilje.
(Vstavi se kot nov člen pred člen 29.)

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kmetje, ki želijo sodelovati v shemi za 
male kmete, predložijo vlogo do 
15. oktobra 2014.

Kmetje, ki želijo sodelovati v shemi za 
male kmete, predložijo vlogo do datuma, 
ki ga določijo države članice, a najpozneje 
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do:
1. 15. oktobra 2014 z učinkom od leta 
2014
ali
2. 15. oktobra 2015 z učinkom od leta 
2015.
Vendar države članice ne smejo določiti 
datuma pred zadnjim dnem za predložitev 
vloge za sodelovanje v shemi osnovnega 
plačila.

Obrazložitev

Prvo leto veljavnosti novega sistema, zlasti v državah članicah, ki pred tem niso uporabljale 
na pravicah temelječega sistema, lahko povzroči težave tako kmetom kot upravljavcem. 
Kmetje bi morali izbirati med dvema različnima neznanima sistemoma. Torej bi moralo biti 
možno začeti sodelovanje v shemi za male kmete vsaj še enkrat v finančni perspektivi, da se 
tako zagotovi izpolnitev cilja mehanizma.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 54 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
ukrepe, ki so v izrednih razmerah potrebni 
in upravičeni za reševanje specifičnih 
problemov. Ti ukrepi lahko odstopajo od 
določb te uredbe, vendar samo toliko in 
tako dolgo, kot je nujno potrebno. 
Izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 56(2).

1. Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
ukrepe, ki so v izrednih razmerah ali ob 
naravnih nesrečah, ki prizadenejo 
kmetijsko proizvodnjo in kmete, potrebni 
in upravičeni za reševanje specifičnih 
problemov. Ti ukrepi lahko odstopajo od 
določb te uredbe, vendar samo toliko in 
tako dolgo, kot je nujno potrebno. 
Izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 56(2).
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