
AM\862069SL.doc PE462.564v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za regionalni razvoj

2011/2051(INI)

25.3.2011

PREDLOGI SPREMEMB
1 - 76

Osnutek mnenja
Czesław Adam Siekierski
(PE460.746v01-00)

Skupna kmetijska politika proti letu 2020: odziv na prihodnje izzive, povezane 
s hrano, naravnimi viri in ozemljem
(2011/2051(INI))



PE462.564v01-00 2/44 AM\862069SL.doc

SL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\862069SL.doc 3/44 PE462.564v01-00

SL

Predlog spremembe 1
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da Evropa in njene regije 
potrebujejo novo ter močno skupno 
kmetijsko politiko, ki bo okrepila razvoj in 
izboljšala konkurenčnost na mednarodnem 
trgu, ki bo bolj tržno usmerjena in bo 
upoštevala javne dobrine, vključno z 
varnostjo hrane, ohranjanjem biotske 
raznovrstnosti, zdravim upravljanjem 
vodnih virov in gozdov ter trajnostnim 
razvojem, temelječem na izobraževanju in 
znanju, ter ki bo spodbujala kohezijo.

1. meni, da Evropa in njene regije zaradi 
naraščajoče zaskrbljenosti v zvezi z 
zanesljivostjo preskrbe s hrano v Evropski 
uniji in po vsem svetu, globalizacije in 
povišanja cen hrane potrebujejo novo ter 
močno skupno kmetijsko politiko, ki bo 
okrepila uravnotežen in trajnosten razvoj 
in izboljšala konkurenčnost na 
mednarodnem trgu, ki bo bolj tržno 
usmerjena, vendar pa bo hkrati ščitila 
kmetijsko proizvodnjo v celotni Evropski 
uniji, in bo upoštevala javne dobrine, 
vključno z varnostjo preskrbe s hrano, 
ohranjanjem biotske raznovrstnosti in tal, 
zdravim upravljanjem vodnih virov in 
gozdov ter trajnostnim razvojem, 
temelječem na izobraževanju in znanju, ter 
ki bo spodbujala kohezijo; meni tudi, da bi 
bilo treba skupno kmetijsko politiko 
oblikovati bolj trajnostno, uravnoteženo, 
ciljno usmerjeno, enostavno in 
učinkovito, tako da bi lahko bolje 
izpolnjevala potrebe in pričakovanja 
državljanov Evropske unije;

Or. lt

Predlog spremembe 2
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da Evropa in njene regije 1. meni, da Evropa in njene regije 
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potrebujejo novo ter močno skupno 
kmetijsko politiko, ki bo okrepila razvoj in 
izboljšala konkurenčnost na mednarodnem 
trgu, ki bo bolj tržno usmerjena in bo 
upoštevala javne dobrine, vključno z 
varnostjo hrane, ohranjanjem biotske 
raznovrstnosti, zdravim upravljanjem 
vodnih virov in gozdov ter trajnostnim 
razvojem, temelječem na izobraževanju in 
znanju, ter ki bo spodbujala kohezijo.

potrebujejo novo ter močno skupno 
kmetijsko politiko, ki bo okrepila razvoj in 
izboljšala konkurenčnost na mednarodnem 
trgu, ki bo bolj tržno usmerjena in bo 
upoštevala javne dobrine, vključno z 
varnostjo preskrbe s hrano, ohranjanjem 
biotske raznovrstnosti, zdravim 
upravljanjem vodnih virov in gozdov ter 
trajnostnim razvojem, temelječem na 
izobraževanju in znanju, ter ki bo 
spodbujala kohezijo, pri čemer je potrebno 
močnejše usklajevanje in skladnost med 
kohezijsko politiko in skupno kmetijsko 
politiko, zlasti na podlagi skupnega 
strateškega okvira za sklade Evropske 
unije;

Or. pt

Predlog spremembe 3
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da Evropa in njene regije 
potrebujejo novo ter močno skupno 
kmetijsko politiko, ki bo okrepila razvoj in
izboljšala konkurenčnost na mednarodnem 
trgu, ki bo bolj tržno usmerjena in bo 
upoštevala javne dobrine, vključno z 
varnostjo hrane, ohranjanjem biotske 
raznovrstnosti, zdravim upravljanjem 
vodnih virov in gozdov ter trajnostnim 
razvojem, temelječem na izobraževanju in 
znanju, ter ki bo spodbujala kohezijo.

1. meni, da Evropa in njene regije 
potrebujejo novo ter močno skupno 
kmetijsko politiko, ki bo okrepila razvoj,
izboljšala konkurenčnost na mednarodnem 
trgu in bo upoštevala javne dobrine, 
vključno z varnostjo preskrbe s hrano, 
ohranjanjem biotske raznovrstnosti, 
spodbujanjem oblik biokmetijstva malih 
kmetov, dobrim počutjem živali ter 
trajnostnim upravljanjem vodnih virov in 
gozdov, ter ki bo spodbujala kohezijo in 
povečala družbeno priznavanje pomena 
kmetijskih poklicev;

Or. de
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Predlog spremembe 4
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da Evropa in njene regije 
potrebujejo novo ter močno skupno 
kmetijsko politiko, ki bo okrepila razvoj in 
izboljšala konkurenčnost na mednarodnem 
trgu, ki bo bolj tržno usmerjena in bo 
upoštevala javne dobrine, vključno z 
varnostjo hrane, ohranjanjem biotske 
raznovrstnosti, zdravim upravljanjem 
vodnih virov in gozdov ter trajnostnim 
razvojem, temelječem na izobraževanju in 
znanju, ter ki bo spodbujala kohezijo.

1. meni, da Evropa in njene regije 
potrebujejo novo ter močno skupno 
kmetijsko politiko, ki bo okrepila razvoj in 
izboljšala konkurenčnost na mednarodnem 
trgu, ki bo bolj tržno usmerjena, ki bo 
kmetom zagotavljala primeren dohodek in 
potrošnikom živila visoke kakovosti, in bo 
upoštevala javne dobrine, vključno z 
varnostjo preskrbe s hrano, ohranjanjem 
biotske raznovrstnosti, zdravim 
upravljanjem vodnih virov in gozdov ter 
trajnostnim razvojem, temelječem na 
izobraževanju in znanju, ter ki bo 
spodbujala kohezijo;

Or. fr

Predlog spremembe 5
Maurice Ponga

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da Evropa in njene regije 
potrebujejo novo ter močno skupno 
kmetijsko politiko, ki bo okrepila razvoj in 
izboljšala konkurenčnost na mednarodnem 
trgu, ki bo bolj tržno usmerjena in bo 
upoštevala javne dobrine, vključno z 
varnostjo hrane, ohranjanjem biotske 
raznovrstnosti, zdravim upravljanjem 
vodnih virov in gozdov ter trajnostnim 
razvojem, temelječem na izobraževanju in 
znanju, ter ki bo spodbujala kohezijo.

1. meni, da Evropa in njene regije, še zlasti 
njene najbolj oddaljene regije, potrebujejo 
novo ter močno skupno kmetijsko politiko, 
ki bo okrepila razvoj in izboljšala 
konkurenčnost na mednarodnem trgu, ki bo 
bolj tržno usmerjena in bo upoštevala javne 
dobrine, vključno z varnostjo preskrbe s 
hrano, ohranjanjem biotske raznovrstnosti, 
zdravim upravljanjem vodnih virov in 
gozdov ter trajnostnim razvojem, 
temelječem na izobraževanju in znanju, ter 
ki bo spodbujala kohezijo;
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Or. fr

Predlog spremembe 6
Jens Geier, Constanze Angela Krehl

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da Evropa in njene regije 
potrebujejo novo ter močno skupno 
kmetijsko politiko, ki bo okrepila razvoj in 
izboljšala konkurenčnost na mednarodnem 
trgu, ki bo bolj tržno usmerjena in bo 
upoštevala javne dobrine, vključno z 
varnostjo hrane, ohranjanjem biotske 
raznovrstnosti, zdravim upravljanjem 
vodnih virov in gozdov ter trajnostnim 
razvojem, temelječem na izobraževanju in 
znanju, ter ki bo spodbujala kohezijo.

1. meni, da Evropa in njene regije 
potrebujejo novo ter močno skupno 
kmetijsko politiko, ki bo okrepila razvoj in 
izboljšala konkurenčnost na mednarodnem 
trgu, ki bo bolj tržno usmerjena in bo 
upoštevala javne dobrine, vključno z 
varnostjo preskrbe s hrano, varstvom 
podnebja, ohranjanjem biotske 
raznovrstnosti, zdravim upravljanjem 
vodnih virov in gozdov ter trajnostnim 
razvojem, temelječem na izobraževanju in 
znanju, ter ki bo spodbujala kohezijo in 
zagotavljala razumljivost porabe sredstev 
za skupno kmetijsko politiko za 
državljane;

Or. de

Predlog spremembe 7
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da Evropa in njene regije 
potrebujejo novo ter močno skupno 
kmetijsko politiko, ki bo okrepila razvoj in 
izboljšala konkurenčnost na 
mednarodnem trgu, ki bo bolj tržno 
usmerjena in bo upoštevala javne dobrine, 
vključno z varnostjo hrane, ohranjanjem 
biotske raznovrstnosti, zdravim
upravljanjem vodnih virov in gozdov ter 

1. meni, da Evropa in njene regije 
potrebujejo novo ter močno skupno 
kmetijsko politiko, ki bo okrepila razvoj 
podeželja, usmerjen v prihodnost, in bo 
upoštevala javne dobrine, zlasti v zvezi z
varnostjo preskrbe s hrano in kakovostjo 
hrane, ohranjanjem biotske raznovrstnosti, 
upravljanjem vodnih virov, tal in gozdov, 
ki varčuje z viri, ter trajnostni razvoj, 
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trajnostnim razvojem, temelječem na 
izobraževanju in znanju, ter ki bo 
spodbujala kohezijo.

temelječem na izobraževanju in znanju, ter 
ki bo spodbujala kohezijo;

Or. de

Predlog spremembe 8
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da Evropa in njene regije 
potrebujejo novo ter močno skupno 
kmetijsko politiko, ki bo okrepila razvoj in 
izboljšala konkurenčnost na mednarodnem 
trgu, ki bo bolj tržno usmerjena in bo 
upoštevala javne dobrine, vključno z 
varnostjo hrane, ohranjanjem biotske 
raznovrstnosti, zdravim upravljanjem 
vodnih virov in gozdov ter trajnostnim 
razvojem, temelječem na izobraževanju in
znanju, ter ki bo spodbujala kohezijo.

1. meni, da Evropa in njene regije 
potrebujejo novo ter močno skupno 
kmetijsko politiko, ki bo okrepila razvoj in 
izboljšala konkurenčnost na mednarodnem 
trgu, ki bo bolj tržno usmerjena in bo 
upoštevala javne dobrine, vključno z 
varnostjo preskrbe s hrano, ohranjanjem 
biotske raznovrstnosti, zdravim 
upravljanjem vodnih virov in gozdov ter 
trajnostnim razvojem, temelječem na 
izobraževanju, znanju in inovacijah, ter ki 
bo spodbujala kohezijo in prispevala k 
uravnoteženemu teritorialnemu razvoju s 
pomočjo kmetijstva v vseh regijah EU;

Or. pt

Predlog spremembe 9
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da Evropa in njene regije 
potrebujejo novo ter močno skupno 
kmetijsko politiko, ki bo okrepila razvoj in 
izboljšala konkurenčnost na mednarodnem 
trgu, ki bo bolj tržno usmerjena in bo 

1. meni, da Evropa in njene regije 
potrebujejo novo ter močno skupno 
kmetijsko politiko, ki bo okrepila razvoj in 
izboljšala konkurenčnost na mednarodnem 
trgu, ki bo bolj tržno usmerjena in bo 



PE462.564v01-00 8/44 AM\862069SL.doc

SL

upoštevala javne dobrine, vključno z 
varnostjo hrane, ohranjanjem biotske 
raznovrstnosti, zdravim upravljanjem 
vodnih virov in gozdov ter trajnostnim 
razvojem, temelječem na izobraževanju in 
znanju, ter ki bo spodbujala kohezijo.

upoštevala javne dobrine, vključno z 
varnostjo preskrbe s hrano, ohranjanjem 
biotske raznovrstnosti, zdravim 
upravljanjem vodnih virov in gozdov ter 
trajnostnim razvojem, temelječem na 
izobraževanju in znanju, ter ki bo 
spodbujala kohezijo; poudarja, da je treba 
doseči ravnovesje med določbami o okolju 
in razvoju podeželja; 

Or. en

Predlog spremembe 10
Czesław Adam Siekierski

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja, da bi moral biti eden od 
najpomembnejših elementov reforme 
skupne kmetijske politike njena 
poenostavitev, ki pa na noben način ne 
sme ogroziti njene učinkovitosti, saj bo le 
tako skupna kmetijska politika bolj 
razumljiva za kmete in vse državljane; 
kljub temu meni, da je treba natančneje 
določiti naloge obeh stebrov;

Or. pl

Predlog spremembe 11
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. pozornost namenja ugotovitvi, da 
pomenijo ukrepi za spodbujanje podeželja 
gospodarsko, socialno in infrastrukturno 
izboljšanje podeželja v celostnem smislu, 
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zato jih ne smemo obravnavati na 
sektorski ravni;

Or. de

Predlog spremembe 12
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da je treba podpiranje in 
izvajanje skupne kmetijske politike še 
naprej prilagajati posebnim značilnostim 
teh območij, kot je navedeno v Pogodbah 
in kot je določeno v veljavni zakonodaji 
Skupnosti;

Or. pt

Predlog spremembe 13
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da se bo prek kohezijske politike 
ter nove in močne skupne kmetijske 
politike sprostil gospodarski potencial 
podeželskih območij in ustvarila varna 
delovna mesta, kar zagotavlja trajnosten 
razvoj teh območij;

Or. ro
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Predlog spremembe 14
Czesław Adam Siekierski

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da je treba glede na nove 
izzive, ki jih prinaša skupna kmetijska 
politika, in potrebo po uresničitvi ciljev 
strategije Evropa 2020 in sporazumov, 
sklenjenih z novimi državami članicami, 
proračun Skupnosti za skupno kmetijsko 
politiko tudi v naslednjem finančnem 
načrtu oblikovati tako, da bo zagotavljal 
izvedbo teh nalog;

Or. pl

Predlog spremembe 15
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. meni, da je treba dodeljevanje 
finančnih sredstev za razvoj podeželja 
bolje uskladiti z regionalno politiko; 
poziva k celostni strategiji za lokalne 
storitve, trge in možnosti za zaposlitev; v 
zvezi s tem poziva k vključevanju lokalnih 
akterjev, krepitvi partnerstva in 
spodbujanju upravljanja na več ravneh; je 
prepričan, da bi to tudi prispevalo k 
poenostavitvi in zmanjšalo upravno 
breme;

Or. de
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Predlog spremembe 16
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. meni, da je zaradi trajnostnosti 
proizvodnih sistemov, proizvodnih 
sektorjev in območij, ki so strukturno 
najbolj prikrajšana in/ali jih je razvoj trga 
in politik najbolj prizadel, treba nujno 
zagotoviti ustrezno prožnost pri uporabi 
sistema neposrednih plačil s strani držav 
članic;

Or. pt

Predlog spremembe 17
Czesław Adam Siekierski

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. prav tako meni, da je treba skupno 
kmetijsko politiko in kohezijsko politiko 
tudi po letu 2013 še naprej šteti med 
najpomembnejša področja politike EU, 
med drugim z ozirom na oblikovanje 
proračuna;

Or. pl

Predlog spremembe 18
Heide Rühle

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

1c. ugotavlja, da so visoko zmogljive 
lokalne in regionalne uprave jamstvo za 
uspešno vključevanje lokalne civilne 
družbe v smislu pristopa LEADER; opaža, 
da je lokalna raven v vseh državah 
članicah Evropske unije prva državna 
raven, s katero prihajajo v stik državljani, 
zato v okviru razvoja podeželja poziva k 
sprejetju ukrepov, ki bodo okrepili 
sposobnost mest in skupnosti ter 
pristojnih regionalnih ustanov, tako da 
bodo lahko dejavno prispevali k 
lokalnemu in regionalnemu razvoju;

Or. de

Predlog spremembe 19
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba ohraniti sistem 
neposrednih plačil, da bi še naprej 
zagotavljali konkurenčnost, gospodarsko 
stabilnost, dostojne prihodke kmetij in 
trajnostni razvoj kmetijskega sektorja EU, 
kot tudi okoljsko in prehransko varnost 
EU, s čimer bi zagotovili tudi ustrezno 
izvajanje drugih politik in strategij, 
vključno s strategijo Evropa 2020; meni, 
da je treba v zvezi s tem pripraviti 
objektivna in pregledna merila za 
zagotavljanje ustrezne ravni neposredne 
podpore v vsej EU in odmik od meril, ki so 
se doslej uporabljala za dodelitev sredstev 
iz sistema neposrednih plačil;

črtano

Or. de
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Predlog spremembe 20
Salvatore Caronna

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba ohraniti sistem 
neposrednih plačil, da bi še naprej 
zagotavljali konkurenčnost, gospodarsko 
stabilnost, dostojne prihodke kmetij in 
trajnostni razvoj kmetijskega sektorja EU, 
kot tudi okoljsko in prehransko varnost 
EU, s čimer bi zagotovili tudi ustrezno 
izvajanje drugih politik in strategij, 
vključno s strategijo Evropa 2020; meni, da 
je treba v zvezi s tem pripraviti objektivna 
in pregledna merila za zagotavljanje 
ustrezne ravni neposredne podpore v vsej 
EU in odmik od meril, ki so se doslej 
uporabljala za dodelitev sredstev iz sistema 
neposrednih plačil;

2. poudarja, da je treba ohraniti sistem 
neposrednih plačil, da bi še naprej 
zagotavljali konkurenčnost, gospodarsko 
stabilnost, spodbujanje zaposlovanja, 
dostojne prihodke kmetij in trajnostni 
razvoj kmetijskega sektorja EU, kot tudi 
okoljsko varnost in varnost preskrbe s 
hrano EU, s čimer bi zagotovili tudi 
ustrezno izvajanje drugih politik in 
strategij, vključno s strategijo Evropa 
2020; meni, da je treba v zvezi s tem 
pripraviti objektivna in pregledna merila za 
zagotavljanje ustrezne ravni neposrednih 
plačil v vsej EU in odmik od meril, ki so se 
doslej uporabljala za dodelitev sredstev iz 
sistema neposrednih plačil; spodbuja 
uporabo načela pravičnosti in 
prilagodljivosti pri izbiri izvedbenih 
instrumentov, tudi z ozirom na različne 
vrste gospodarstev in geografske 
značilnosti, s katerimi se srečujejo 
kmetijska gospodarstva v posamezni 
državi članici ali regiji;

Or. it

Predlog spremembe 21
Riikka Manner

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba ohraniti sistem 
neposrednih plačil, da bi še naprej 
zagotavljali konkurenčnost, gospodarsko 
stabilnost, dostojne prihodke kmetij in 

2. poudarja, da je treba ohraniti sistem 
neposrednih plačil, da bi še naprej 
zagotavljali regionalno konkurenčnost in 
še posebej sposobnost preživetja redko 
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trajnostni razvoj kmetijskega sektorja EU, 
kot tudi okoljsko in prehransko varnost 
EU, s čimer bi zagotovili tudi ustrezno 
izvajanje drugih politik in strategij, 
vključno s strategijo Evropa 2020; meni, 
da je treba v zvezi s tem pripraviti 
objektivna in pregledna merila za 
zagotavljanje ustrezne ravni neposredne 
podpore v vsej EU in odmik od meril, ki so 
se doslej uporabljala za dodelitev sredstev 
iz sistema neposrednih plačil;

poseljenih podeželskih območij, 
gospodarsko stabilnost, dostojne prihodke 
kmetij in trajnostni razvoj kmetijskega 
sektorja EU, kot tudi okoljsko varnost in 
varnost preskrbe s hrano EU, s čimer bi 
zagotovili tudi ustrezno izvajanje drugih 
politik in strategij, vključno s strategijo 
Evropa 2020, in sicer tudi na podeželju;

Or. fi

Predlog spremembe 22
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba ohraniti sistem 
neposrednih plačil, da bi še naprej 
zagotavljali konkurenčnost, gospodarsko 
stabilnost, dostojne prihodke kmetij in 
trajnostni razvoj kmetijskega sektorja EU, 
kot tudi okoljsko in prehransko varnost 
EU, s čimer bi zagotovili tudi ustrezno 
izvajanje drugih politik in strategij, 
vključno s strategijo Evropa 2020; meni, da 
je treba v zvezi s tem pripraviti objektivna 
in pregledna merila za zagotavljanje 
ustrezne ravni neposredne podpore v vsej 
EU in odmik od meril, ki so se doslej 
uporabljala za dodelitev sredstev iz sistema 
neposrednih plačil;

2. poudarja, da je treba ohraniti sistem 
neposrednih plačil, da bi še naprej 
zagotavljali konkurenčnost, gospodarsko 
stabilnost, dostojne prihodke kmetij in 
trajnostni razvoj kmetijskega sektorja EU, 
kot tudi okoljsko varnost in varnost 
preskrbe s hrano EU, s čimer bi zagotovili 
tudi ustrezno izvajanje drugih politik in 
strategij, vključno s strategijo Evropa 
2020; meni, da je treba v zvezi s tem 
pripraviti objektivna in pregledna merila za 
zagotavljanje boljšega ravnovesja med 
državami članicami in kmeti pri nudenju 
podpore v okviru sistema neposrednih 
plačil v vsej EU, pri čemer je treba 
opustiti zgodovinska merila, ki so se doslej 
uporabljala za dodelitev teh finančnih
sredstev;

Or. pt
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Predlog spremembe 23
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba ohraniti sistem 
neposrednih plačil, da bi še naprej 
zagotavljali konkurenčnost, gospodarsko 
stabilnost, dostojne prihodke kmetij in 
trajnostni razvoj kmetijskega sektorja EU, 
kot tudi okoljsko in prehransko varnost 
EU, s čimer bi zagotovili tudi ustrezno 
izvajanje drugih politik in strategij, 
vključno s strategijo Evropa 2020; meni, da 
je treba v zvezi s tem pripraviti objektivna 
in pregledna merila za zagotavljanje 
ustrezne ravni neposredne podpore v vsej 
EU in odmik od meril, ki so se doslej 
uporabljala za dodelitev sredstev iz sistema 
neposrednih plačil;

2. poudarja, da je treba ohraniti sistem 
neposrednih plačil, da bi še naprej 
zagotavljali konkurenčnost, gospodarsko 
stabilnost, dostojne prihodke kmetij in 
trajnostni razvoj kmetijskega sektorja EU, 
kot tudi okoljsko varnost in varnost 
preskrbe s hrano EU, s čimer bi zagotovili 
tudi ustrezno izvajanje drugih politik in 
strategij, vključno s strategijo Evropa 
2020; meni, da je treba v zvezi s tem 
pripraviti objektivna in pregledna merila za 
zagotavljanje ustrezne ravni neposrednih 
plačil v vsej EU in odmik od meril, ki so se 
doslej uporabljala za dodelitev sredstev iz 
sistema neposrednih plačil; poudarja 
pomembnost prilagoditve sistema 
dodeljevanja sredstev in meril, ki se 
uporabljajo za neposredna plačila, 
potrebam kmetov;

Or. en

Predlog spremembe 24
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba ohraniti sistem 
neposrednih plačil, da bi še naprej 
zagotavljali konkurenčnost, gospodarsko 
stabilnost, dostojne prihodke kmetij in 
trajnostni razvoj kmetijskega sektorja EU, 
kot tudi okoljsko in prehransko varnost 
EU, s čimer bi zagotovili tudi ustrezno 
izvajanje drugih politik in strategij, 

2. poudarja, da je treba ohraniti sistem 
neposrednih plačil, da bi še naprej 
zagotavljali konkurenčnost, gospodarsko 
stabilnost, dostojne prihodke kmetij in 
trajnostni razvoj kmetijskega sektorja EU, 
kot tudi okoljsko varnost in varnost 
preskrbe s hrano EU, s čimer bi zagotovili 
tudi ustrezno izvajanje drugih politik in 
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vključno s strategijo Evropa 2020; meni, da 
je treba v zvezi s tem pripraviti objektivna 
in pregledna merila za zagotavljanje 
ustrezne ravni neposredne podpore v vsej 
EU in odmik od meril, ki so se doslej 
uporabljala za dodelitev sredstev iz sistema 
neposrednih plačil;

strategij, vključno s strategijo Evropa 
2020; meni, da je treba v zvezi s tem 
pripraviti objektivna in pregledna merila za 
zagotavljanje skladne, pravične in ustrezne
ravni neposrednih plačil v vsej EU, da bi 
zmanjšali razlike med novimi in starimi 
državami članicami EU, in odmik od 
neučinkovitih meril, ki so se doslej 
uporabljala za dodelitev sredstev iz sistema 
neposrednih plačil;

Or. lt

Predlog spremembe 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba ohraniti sistem 
neposrednih plačil, da bi še naprej 
zagotavljali konkurenčnost, gospodarsko 
stabilnost, dostojne prihodke kmetij in
trajnostni razvoj kmetijskega sektorja EU, 
kot tudi okoljsko in prehransko varnost 
EU, s čimer bi zagotovili tudi ustrezno 
izvajanje drugih politik in strategij, 
vključno s strategijo Evropa 2020; meni, da 
je treba v zvezi s tem pripraviti objektivna 
in pregledna merila za zagotavljanje 
ustrezne ravni neposredne podpore v vsej 
EU in odmik od meril, ki so se doslej 
uporabljala za dodelitev sredstev iz sistema 
neposrednih plačil;

2. meni, da je sistem neposrednih plačil 
potreben, da bi še naprej zagotavljali 
konkurenčnost, gospodarsko stabilnost, 
dostojne in pravične prihodke kmetij,
trajnostni razvoj kmetijskega sektorja EU, 
okoljsko varnost in varnost preskrbe s
hrano ter sposobnost soočanja z izzivi 
podnebnih sprememb v EU, s čimer bi 
zagotovili tudi ustrezno izvajanje drugih 
politik in strategij, vključno s strategijo 
Evropa 2020; meni, da je treba v zvezi s 
tem pripraviti objektivna, pregledna in 
poenostavljena merila za zagotavljanje 
ustrezne ravni neposrednih plačil v vsej 
EU in odmik od meril, ki so se doslej 
uporabljala za dodelitev sredstev iz sistema 
neposrednih plačil;

Or. ro
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Predlog spremembe 26
Seán Kelly

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba ohraniti sistem 
neposrednih plačil, da bi še naprej 
zagotavljali konkurenčnost, gospodarsko 
stabilnost, dostojne prihodke kmetij in 
trajnostni razvoj kmetijskega sektorja EU, 
kot tudi okoljsko in prehransko varnost 
EU, s čimer bi zagotovili tudi ustrezno 
izvajanje drugih politik in strategij, 
vključno s strategijo Evropa 2020; meni, 
da je treba v zvezi s tem pripraviti 
objektivna in pregledna merila za 
zagotavljanje ustrezne ravni neposredne 
podpore v vsej EU in odmik od meril, ki 
so se doslej uporabljala za dodelitev 
sredstev iz sistema neposrednih plačil;

2. poudarja, da je treba ohraniti sistem 
neposrednih plačil, da bi še naprej 
zagotavljali konkurenčnost, gospodarsko 
stabilnost, dostojne prihodke kmetij in 
trajnostni razvoj kmetijskega sektorja EU, 
kot tudi okoljsko varnost in varnost 
preskrbe s hrano EU, s čimer bi zagotovili 
tudi ustrezno izvajanje drugih politik in 
strategij, vključno s strategijo Evropa 
2020; zagovarja uporabo pragmatičnega 
pristopa k razdeljevanju sredstev skupne 
kmetijske politike med države članice, kot 
ga je predlagala Komisija, ki preprečuje 
večje motnje in zagotavlja ustrezne ravni 
neposredne podpore v vsej EU;

Or. en

Predlog spremembe 27
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba ohraniti sistem 
neposrednih plačil, da bi še naprej 
zagotavljali konkurenčnost, gospodarsko 
stabilnost, dostojne prihodke kmetij in 
trajnostni razvoj kmetijskega sektorja EU, 
kot tudi okoljsko in prehransko varnost 
EU, s čimer bi zagotovili tudi ustrezno 
izvajanje drugih politik in strategij, 
vključno s strategijo Evropa 2020; meni, da 
je treba v zvezi s tem pripraviti objektivna 
in pregledna merila za zagotavljanje 
ustrezne ravni neposredne podpore v vsej 

2. poudarja, da bi moral sistem 
neposrednih plačil še naprej veljati do leta 
2020, vendar pa ne tudi za neomejen čas 
po tem datumu, da bi še naprej zagotavljali 
konkurenčnost, gospodarsko stabilnost, 
dostojne prihodke kmetij in trajnostni 
razvoj kmetijskega sektorja EU, kot tudi 
okoljsko varnost in varnost preskrbe s 
hrano EU, s čimer bi zagotovili tudi 
ustrezno izvajanje drugih politik in 
strategij, vključno s strategijo Evropa 
2020; meni, da je treba v zvezi s tem 
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EU in odmik od meril, ki so se doslej 
uporabljala za dodelitev sredstev iz sistema 
neposrednih plačil;

pripraviti objektivna in pregledna merila za 
zagotavljanje ustrezne ravni neposrednih 
plačil v vsej EU in odmik od meril, ki so se 
doslej uporabljala za dodelitev sredstev iz 
sistema neposrednih plačil;

Or. en

Predlog spremembe 28
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba ohraniti sistem 
neposrednih plačil, da bi še naprej 
zagotavljali konkurenčnost, gospodarsko 
stabilnost, dostojne prihodke kmetij in 
trajnostni razvoj kmetijskega sektorja EU, 
kot tudi okoljsko in prehransko varnost 
EU, s čimer bi zagotovili tudi ustrezno 
izvajanje drugih politik in strategij, 
vključno s strategijo Evropa 2020; meni, da 
je treba v zvezi s tem pripraviti objektivna 
in pregledna merila za zagotavljanje 
ustrezne ravni neposredne podpore v vsej 
EU in odmik od meril, ki so se doslej 
uporabljala za dodelitev sredstev iz sistema 
neposrednih plačil;

2. poudarja, da je treba ohraniti sistem 
neposrednih plačil, da bi še naprej 
zagotavljali konkurenčnost, gospodarsko 
stabilnost, dostojne prihodke kmetij kljub 
nestanovitnosti cen in trajnostni razvoj 
kmetijskega sektorja EU, kot tudi okoljsko 
varnost in varnost preskrbe s hrano EU, s 
čimer bi zagotovili tudi ustrezno izvajanje 
drugih politik in strategij, vključno s 
strategijo Evropa 2020; meni, da je treba v 
zvezi s tem pripraviti objektivna in 
pregledna merila za zagotavljanje ustrezne 
ravni neposrednih plačil v vsej EU in 
odmik od meril, ki so se doslej uporabljala 
za dodelitev sredstev iz sistema 
neposrednih plačil;

Or. fr

Predlog spremembe 29
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba ohraniti sistem 2. poudarja, da je treba ohraniti sistem 
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neposrednih plačil, da bi še naprej 
zagotavljali konkurenčnost, gospodarsko 
stabilnost, dostojne prihodke kmetij in 
trajnostni razvoj kmetijskega sektorja EU, 
kot tudi okoljsko in prehransko varnost 
EU, s čimer bi zagotovili tudi ustrezno 
izvajanje drugih politik in strategij, 
vključno s strategijo Evropa 2020; meni, da 
je treba v zvezi s tem pripraviti objektivna 
in pregledna merila za zagotavljanje 
ustrezne ravni neposredne podpore v vsej 
EU in odmik od meril, ki so se doslej 
uporabljala za dodelitev sredstev iz 
sistema neposrednih plačil;

neposrednih plačil, da bi še naprej 
zagotavljali konkurenčnost, gospodarsko 
stabilnost, dostojne prihodke kmetij in 
trajnostni razvoj kmetijskega sektorja EU, 
kot tudi okoljsko varnost in varnost 
preskrbe s hrano EU, s čimer bi zagotovili 
tudi ustrezno izvajanje drugih politik in 
strategij, vključno s strategijo Evropa 
2020; meni, da je treba v zvezi s tem 
pripraviti objektivna in pregledna merila za 
zagotavljanje ustrezne ravni neposrednih 
plačil v vsej EU in po dovolj dolgem 
prehodnem obdobju odmik od 
zgodovinskih meril za izračun dodelitve
sredstev iz sistema neposrednih plačil;

Or. es

Predlog spremembe 30
Sophie Auconie

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba ohraniti sistem 
neposrednih plačil, da bi še naprej 
zagotavljali konkurenčnost, gospodarsko 
stabilnost, dostojne prihodke kmetij in 
trajnostni razvoj kmetijskega sektorja EU, 
kot tudi okoljsko in prehransko varnost 
EU, s čimer bi zagotovili tudi ustrezno 
izvajanje drugih politik in strategij, 
vključno s strategijo Evropa 2020; meni, da 
je treba v zvezi s tem pripraviti objektivna 
in pregledna merila za zagotavljanje 
ustrezne ravni neposredne podpore v vsej 
EU in odmik od meril, ki so se doslej 
uporabljala za dodelitev sredstev iz sistema 
neposrednih plačil;

2. poudarja, da je treba ohraniti sistem 
neposrednih plačil, da bi še naprej 
zagotavljali konkurenčnost, gospodarsko 
stabilnost, dostojne prihodke kmetij in 
trajnostni razvoj kmetijskega sektorja EU, 
kot tudi okoljsko varnost in varnost 
preskrbe s hrano EU, s čimer bi zagotovili 
tudi ustrezno izvajanje drugih politik in 
strategij, vključno s strategijo Evropa 
2020; meni, da je treba v zvezi s tem 
pripraviti objektivna in pregledna merila za 
zagotavljanje ustrezne ravni neposrednih 
plačil v vsej EU in odmik od zgodovinskih 
meril, ki so se doslej uporabljala za 
dodelitev sredstev iz sistema neposrednih 
plačil;

Or. fr
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Predlog spremembe 31
Czesław Adam Siekierski

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da je treba izkrivljanje 
konkurenčnih pogojev na notranjem trgu 
zaradi neposrednih plačil čim bolj 
zmanjšati, ne le s čim obsežnejšim 
ločevanjem neposrednih plačil od obsega 
proizvodnje, ampak tudi z izenačevanjem 
stopenj med regijami in državami 
članicami EU, zlasti za območja s 
podobno ali enako proizvodnjo;

Or. pl

Predlog spremembe 32
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da mora skupna kmetijska 
politika, da bi lahko glede na svoje 
posebne značilnosti izpolnjevala osnovne 
potrebe, upoštevati ukrepe za stabilizacijo 
trgov in mehanizem za obvladovanje 
tveganj in kriz, ki morajo zagotavljati 
oblikovanje varnostne mreže za kmetijske 
proizvajalce in potrošnike; meni, da je 
treba prav tako zagotoviti bolj enako 
porazdelitev dodane vrednosti vzdolž 
prehranske verige ter enako obravnavanje 
evropskih proizvajalcev in proizvajalcev iz 
tretjih držav pri zahtevah, ki veljajo za 
kmetijske proizvode za potrošnjo v EU;

Or. pt
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Predlog spremembe 33
Erminia Mazzoni

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da je glede na naraščajoč delež 
žensk v kmetijstvu – po ocenah bi naj tri 
od desetih gospodarstev vodile ženske – in 
glede na neizogibno večfunkcijsko 
usmeritev kmetijske proizvodnje – ta 
dejavnost naj bi vsekakor še naprej 
proizvajala hrano, vendar pa gre tudi za 
ohranjanje krajine, zagotavljanje storitev 
in izobraževanje – nujno treba sprejeti 
ukrepe za olajšanje dostopa do posojil, 
združevanje dohodka in vzpostavitev 
socialnih ustanov (kot so obrati 
socialnega gospodarstva, kmetijska 
zatočišča itd.);

Or. en

Predlog spremembe 34
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. pozdravlja pozornost, ki se namenja 
določenim regijam in ozemljem, katerih 
socialno in okoljsko ravnovesje je tesno 
povezano s kmetijskimi praksami; zato 
meni, da je treba ohraniti in okrepiti 
instrumente, namenjene tem regijam;

Or. fr
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Predlog spremembe 35
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da bi morala neposredna plačila 
v prihodnje obstajati le, dokler tržni pogoji 
ne bodo taki, da bodo lahko kmetje 
preživeli s svojimi dohodki, doseženimi na 
trgu, in da bi moral biti to glavni 
dolgoročni cilj neposrednih plačil v okviru 
skupne kmetijske politike;

Or. en

Predlog spremembe 36
Czesław Adam Siekierski

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. meni, da je treba državam članicam 
omogočiti znižanje neposrednih plačil 
glede na velikost kmetijskih gospodarstev 
ali višino plačil, ki jih prejme kmetijsko 
gospodarstvo, ter ob upoštevanju 
prednosti, povezanih z obsegom 
proizvodnje;

Or. pl

Predlog spremembe 37
Luís Paulo Alves

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

2b. poudarja, da je treba ob upoštevanju 
posebnega položaja sektorja mleka in 
mlečnih izdelkov ponovno oceniti sklep o 
odpravi sistema mlečnih kvot marca 2015;

Or. pt

Predlog spremembe 38
Czesław Adam Siekierski

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. poudarja, da morajo zlasti živila ter 
tudi drugo blago, s katerim se trguje med 
EU in tretjimi državami, izpolnjevati 
evropske zahteve in standarde glede 
kakovosti; poleg tega opozarja, da 
posebnost kmetijstva, tj. odvisnost 
proizvodnje od podnebnih razmer, ter tudi 
nedavni dogodki na finančnih trgih 
kažejo na potrebo po večjem nadzoru 
kmetijskih trgov, pri čemer je treba za 
ohranitev njihove stabilnosti v letih 
presežkov proizvodnje zagotoviti možnost 
intervencije, zlasti na trgu žit, ki med 
drugim vpliva na trge svinjskega mesa in 
perutnine;

Or. pl

Predlog spremembe 39
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 3 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da mora skupna kmetijska politika 
bolje upoštevati zmožnosti, težave in 
potrebe malih družinskih kmetijskih 
gospodarstev; poudarja potrebo po 
diverzifikaciji dohodkov teh gospodarstev, 
razvoju podjetniškega znanja ter 
ustvarjanju novih delovnih mest na 
podeželju;

3. poudarja potrebo po dodatnih 
poenostavitvah postopkov izvajanja 
skupne kmetijske politike, zaostritvi zahtev 
glede nadzora in zmanjšanju upravnega 
bremena za prejemnike sredstev ter meni, 
da mora skupna kmetijska politika bolje 
upoštevati zmožnosti, težave in potrebe 
malih družinskih kmetijskih gospodarstev; 
poudarja potrebo po diverzifikaciji 
dohodkov teh gospodarstev, razvoju 
podjetniškega znanja ter ustvarjanju novih 
delovnih mest na podeželju;

Or. lt

Predlog spremembe 40
Maurice Ponga

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da mora skupna kmetijska politika 
bolje upoštevati zmožnosti, težave in 
potrebe malih družinskih kmetijskih 
gospodarstev; poudarja potrebo po 
diverzifikaciji dohodkov teh gospodarstev, 
razvoju podjetniškega znanja ter 
ustvarjanju novih delovnih mest na 
podeželju;

3. meni, da mora skupna kmetijska politika 
bolje upoštevati zmožnosti, težave in 
potrebe malih družinskih kmetijskih 
gospodarstev in gospodarstev na območjih 
s posebnimi značilnostmi in zahtevami, 
zlasti tistih v najbolj oddaljenih regijah; 
poudarja potrebo po diverzifikaciji 
dohodkov teh gospodarstev, razvoju 
podjetniškega znanja ter ustvarjanju novih 
delovnih mest na podeželju;

Or. fr

Predlog spremembe 41
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 3 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da mora skupna kmetijska 
politika bolje upoštevati zmožnosti, težave 
in potrebe malih družinskih kmetijskih 
gospodarstev; poudarja potrebo po 
diverzifikaciji dohodkov teh gospodarstev, 
razvoju podjetniškega znanja ter 
ustvarjanju novih delovnih mest na 
podeželju;

3. poudarja, da je treba v okviru skupne 
kmetijske politike upoštevati zmožnosti, 
težave in potrebe malih družinskih 
kmetijskih gospodarstev ter najboljša 
sredstva, s katerimi bi lahko spodbudili 
ustanavljanje in upravljanje tovrstnih 
gospodarstev; poudarja potrebo po 
diverzifikaciji dohodkov teh gospodarstev, 
razvoju podjetniškega znanja ter 
ustvarjanju novih delovnih mest na 
podeželju, kar bi omejevalo izseljevanje s 
podeželja ter prispevalo k višjemu 
življenjskemu standardu na teh območjih;

Or. ro

Predlog spremembe 42
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da mora skupna kmetijska politika 
bolje upoštevati zmožnosti, težave in 
potrebe malih družinskih kmetijskih 
gospodarstev; poudarja potrebo po 
diverzifikaciji dohodkov teh gospodarstev, 
razvoju podjetniškega znanja ter 
ustvarjanju novih delovnih mest na 
podeželju;

3. meni, da mora skupna kmetijska politika 
bolje upoštevati zmožnosti, težave in 
potrebe malih družinskih kmetijskih 
gospodarstev; poudarja potrebo po 
diverzifikaciji dohodkov teh gospodarstev, 
razvoju podjetniškega znanja ter 
ustvarjanju novih delovnih mest na 
podeželju; ugotavlja, da večina 
prebivalstva EU živi v mestnih območjih, 
ter meni, da bi lahko skupna kmetijska 
politika prispevala k razvoju pametnega 
kmetijstva v mestnih območjih in zlasti k 
oživitvi opuščenih industrijskih območij;

Or. xm
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Predlog spremembe 43
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da mora skupna kmetijska politika 
bolje upoštevati zmožnosti, težave in 
potrebe malih družinskih kmetijskih 
gospodarstev; poudarja potrebo po 
diverzifikaciji dohodkov teh gospodarstev,
razvoju podjetniškega znanja ter 
ustvarjanju novih delovnih mest na 
podeželju;

3. meni, da mora skupna kmetijska politika 
bolje upoštevati zmožnosti, težave in 
potrebe malih družinskih kmetijskih 
gospodarstev; poudarja potrebo po 
diverzifikaciji dohodkov teh gospodarstev, 
razvoju podjetniškega znanja ter 
ustvarjanju novih delovnih mest na 
podeželju; meni, da je treba oblikovati 
posebno poenostavljeno pravno ureditev 
za male kmete;

Or. pt

Predlog spremembe 44
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. opozarja na demografske izzive, s 
katerimi se srečujejo predvsem podeželska 
območja; v zvezi s tem meni, da je 
pomembno upravljati demografske 
spremembe in povečati privlačnost 
podeželskih območij za mlade; poudarja, 
da je treba zagotoviti dostop do 
inovativnih storitev in infrastrukture, da 
bi se omogočilo dobro gospodarsko, 
socialno in kulturno sodelovanje, pri 
čemer je treba podeželska območja 
obravnavati kot sestavni del razmerij med 
mestom in podeželjem ter tako zagotoviti 
uravnotežen razvoj;

Or. de
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Predlog spremembe 45
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da je razvoj podeželja kot 
horizontalni element neločljivi del skupne 
kmetijske politike in da bi morali biti novi 
programi še bolj usmerjeni k prednostnim 
ciljem razvoja podeželja (zaposlovanje, 
kmetijsko okolje, voda, podnebne 
spremembe, inovacije in izobraževanje);

Or. en

Predlog spremembe 46
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo in države članice, naj 
izboljšajo storitve pomoči in svetovanja 
kmetom na lokalnem in regionalnem 
območju, da bi lahko bolje opredelili svoje 
prednostne naloge in ocenili učinkovitost 
svojega kmetijskega gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 47
Oldřich Vlasák

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

3b. poziva k močnemu, dobro 
opremljenemu drugemu stebru skupne 
kmetijske politike, ki bo odražal sedanje 
potrebe razvoja podeželja; poudarja 
horizontalno vlogo drugega stebra glede 
na njegove dosežke na področju okolja, 
modernizacije in strukturnih izboljšav za 
kmetijstvo, uravnotežen teritorialni razvoj 
in dosego političnih ciljev za prebivalce 
podeželskih območij in kmete; zato 
zahteva, da so ukrepi iz drugega stebra 
bolje prilagojeni svojim ciljem, da bi bila 
učinkovitost ukrepov za rast, zaposlovanje 
in podnebje ter ukrepov v korist podeželja 
večja; meni, da bi bilo pri tem treba 
posebno pozornost posvetiti podpiranju 
mladih kmetov;

Or. en

Predlog spremembe 48
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. pozdravlja prispevek drugega stebra k 
izvajanju načela partnerstva in poziva 
države članice, naj namenijo večjo 
pozornost temu načelu in njegovi širši 
uporabi, ko uvajajo usmerjene ukrepe v 
okviru drugega stebra;

Or. en
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Predlog spremembe 49
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 3 d (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3d. poudarja pomen poenostavitve 
upravnega bremena ter povezovanja 
upravnih in izvedbenih pravil za vse 
sklade EU (npr. upravičenost do 
sofinanciranja DDV); zahteva 
poenostavitev in pregled pravil o 
navzkrižni skladnosti za drugi steber, 
meni, da je poenostavitev veljavnih 
sistemov kazalnikov nujna, ter kritično 
gleda na uvedbo količinskih ciljev;

Or. en

Predlog spremembe 50
Jens Geier, Constanze Angela Krehl

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da zmogljivosti regij in 
podeželskih območij niso omejene zgolj na 
naravne vire, ki jim omogočajo socialno in 
gospodarsko vlogo, saj so ta območja 
predvsem prostor, na katerem se prideluje 
hrana, ki zagotavlja prehransko varnost, ter 
na katerem se pridobivajo poglavitne 
surovine za industrijo in obnovljivo 
energijo, predstavljajo pa tudi vir 
okoljskih, ekoloških, krajinskih, turističnih 
in nematerialnih prednosti, vključno s 
tradicijami in kulturnimi značilnostmi, 
kot je kulinarična dediščina v obliki 
regionalnih izdelkov;

4. ugotavlja, da zmogljivosti regij in 
podeželskih območij niso omejene zgolj na 
naravne vire, ki jim omogočajo socialno in 
gospodarsko vlogo, saj so ta območja 
predvsem prostor, na katerem se prideluje 
hrana, ki zagotavlja varnost preskrbe s 
hrano, ter na katerem se pridobivajo 
poglavitne surovine za industrijo in 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, 
predstavljajo pa tudi vir okoljskih, 
ekoloških, krajinskih, turističnih in 
kulturnih prednosti; zato opozarja, da 
mora skupna kmetijska politika prispevati 
k spodbujanju regionalne in lokalne 
proizvodnje ter k ustvarjanju in 
ohranjanju delovnih mest na podeželju;
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Or. de

Predlog spremembe 51
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da zmogljivosti regij in 
podeželskih območij niso omejene zgolj na 
naravne vire, ki jim omogočajo socialno in 
gospodarsko vlogo, saj so ta območja 
predvsem prostor, na katerem se prideluje 
hrana, ki zagotavlja prehransko varnost, ter 
na katerem se pridobivajo poglavitne 
surovine za industrijo in obnovljivo 
energijo, predstavljajo pa tudi vir 
okoljskih, ekoloških, krajinskih, turističnih 
in nematerialnih prednosti, vključno s 
tradicijami in kulturnimi značilnostmi, kot 
je kulinarična dediščina v obliki 
regionalnih izdelkov;

4. ugotavlja, da zmogljivosti regij in 
podeželskih območij niso omejene zgolj na 
naravne vire, ki jim omogočajo socialno in 
gospodarsko vlogo, saj so ta območja 
predvsem prostor, na katerem se prideluje 
hrana, ki zagotavlja varnost preskrbe s 
hrano, ter na katerem se pridobivajo 
poglavitne surovine za industrijo in 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, 
predstavljajo pa tudi vir okoljskih, 
ekoloških, krajinskih, turističnih in 
nematerialnih prednosti, vključno s 
tradicijami in kulturnimi značilnostmi, kot 
je kulinarična dediščina v obliki 
regionalnih izdelkov; poziva k 
uravnoteženemu teritorialnemu razvoju 
podeželja v vseh regijah Evropske unije v 
smislu krepitve vloge lokalnih prebivalcev 
ter v smislu prispevka k izboljšanju 
lokalnih pogojev ter povezav med 
podeželskimi in mestnimi območji;

Or. pt

Predlog spremembe 52
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da zmogljivosti regij in 
podeželskih območij niso omejene zgolj na 
naravne vire, ki jim omogočajo socialno in 

4. ugotavlja, da zmogljivosti regij in 
podeželskih območij niso omejene zgolj na 
naravne vire, ki jim omogočajo socialno in 
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gospodarsko vlogo, saj so ta območja 
predvsem prostor, na katerem se prideluje 
hrana, ki zagotavlja prehransko varnost, ter 
na katerem se pridobivajo poglavitne 
surovine za industrijo in obnovljivo 
energijo, predstavljajo pa tudi vir 
okoljskih, ekoloških, krajinskih, turističnih 
in nematerialnih prednosti, vključno s 
tradicijami in kulturnimi značilnostmi, kot 
je kulinarična dediščina v obliki 
regionalnih izdelkov;

gospodarsko vlogo, saj so ta območja 
predvsem prostor, na katerem se prideluje 
hrana, ki zagotavlja varnost preskrbe s 
hrano, ter na katerem se pridobivajo 
poglavitne surovine za industrijo in 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, 
predstavljajo pa tudi vir okoljskih, 
ekoloških, krajinskih, turističnih in 
nematerialnih prednosti, vključno s 
tradicijami in kulturnimi značilnostmi, kot 
je kulinarična dediščina v obliki 
regionalnih izdelkov; opozarja, da je 
kmetijstvo temelj podeželskega 
gospodarstva in da imajo kmetje glavno 
vlogo v dinamiki tega podeželskega 
gospodarstva in pri urejanju podeželskih 
območij;

Or. fr

Predlog spremembe 53
Riikka Manner

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da zmogljivosti regij in 
podeželskih območij niso omejene zgolj na 
naravne vire, ki jim omogočajo socialno in 
gospodarsko vlogo, saj so ta območja 
predvsem prostor, na katerem se prideluje 
hrana, ki zagotavlja prehransko varnost, ter 
na katerem se pridobivajo poglavitne 
surovine za industrijo in obnovljivo 
energijo, predstavljajo pa tudi vir 
okoljskih, ekoloških, krajinskih, turističnih 
in nematerialnih prednosti, vključno s 
tradicijami in kulturnimi značilnostmi, kot 
je kulinarična dediščina v obliki 
regionalnih izdelkov;

4. ugotavlja, da zmogljivosti regij in 
podeželskih območij niso omejene zgolj na 
naravne vire, ki jim omogočajo socialno in 
gospodarsko vlogo, saj so ta območja 
predvsem prostor, na katerem se prideluje 
hrana, ki zagotavlja varnost preskrbe s 
hrano, ter na katerem se pridobivajo 
poglavitne surovine za industrijo in 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, 
predstavljajo pa tudi vir okoljskih, 
ekoloških, krajinskih, turističnih in 
nematerialnih prednosti, vključno s 
tradicijami in kulturnimi značilnostmi;

Or. fi
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Predlog spremembe 54
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da zmogljivosti regij in 
podeželskih območij niso omejene zgolj na 
naravne vire, ki jim omogočajo socialno in 
gospodarsko vlogo, saj so ta območja 
predvsem prostor, na katerem se prideluje 
hrana, ki zagotavlja prehransko varnost, ter 
na katerem se pridobivajo poglavitne 
surovine za industrijo in obnovljivo 
energijo, predstavljajo pa tudi vir 
okoljskih, ekoloških, krajinskih, turističnih 
in nematerialnih prednosti, vključno s 
tradicijami in kulturnimi značilnostmi, kot 
je kulinarična dediščina v obliki 
regionalnih izdelkov;

4. ugotavlja, da zmogljivosti regij in 
podeželskih območij niso omejene zgolj na 
naravne vire, ki jim omogočajo socialno in 
gospodarsko vlogo, saj so ta območja 
predvsem prostor, na katerem se prideluje 
hrana, ki zagotavlja varnost preskrbe s 
hrano, ter na katerem se pridobivajo 
poglavitne surovine za industrijo in 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, 
predstavljajo pa tudi vir okoljskih, 
ekoloških, krajinskih, turističnih in 
nematerialnih prednosti, vključno s 
tradicijami in kulturnimi značilnostmi, kot 
je kulinarična dediščina v obliki 
regionalnih izdelkov; meni, da je treba 
okrepiti lokalna gospodarstva in 
decentralizirane potrošniške vzorce;

Or. de

Predlog spremembe 55
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da zmogljivosti regij in 
podeželskih območij niso omejene zgolj na 
naravne vire, ki jim omogočajo socialno in 
gospodarsko vlogo, saj so ta območja 
predvsem prostor, na katerem se prideluje 
hrana, ki zagotavlja prehransko varnost, ter 
na katerem se pridobivajo poglavitne 
surovine za industrijo in obnovljivo 
energijo, predstavljajo pa tudi vir 
okoljskih, ekoloških, krajinskih, turističnih 

4. ugotavlja, da zmogljivosti regij in 
podeželskih območij niso omejene zgolj na 
naravne vire, ki jim omogočajo socialno in 
gospodarsko vlogo, saj so ta območja 
predvsem prostor, na katerem se prideluje 
hrana, ki zagotavlja varnost preskrbe s 
hrano, ter na katerem se pridobivajo 
poglavitne surovine za industrijo in 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, 
predstavljajo pa tudi vir okoljskih, 
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in nematerialnih prednosti, vključno s 
tradicijami in kulturnimi značilnostmi, kot 
je kulinarična dediščina v obliki 
regionalnih izdelkov;

ekoloških, krajinskih, turističnih in 
nematerialnih prednosti, vključno s 
tradicijami in kulturnimi značilnostmi, kot 
je kulinarična dediščina v obliki 
regionalnih izdelkov; meni, da bi lahko 
spodbujanje regionalnih označb kakovosti 
v okviru skupne kmetijske politike 
zagotovilo gospodarske prednosti tako za 
EU kot za tretje države, in sicer na lokalni 
in regionalni ravni;

Or. xm

Predlog spremembe 56
Czesław Adam Siekierski

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. podpira širši pristop za podeželska 
območja, ki bi lahko veliko državljanov 
EU pritegnila kot kraj bivališča in dela, 
saj se v njih proizvaja blago in izvajajo 
javne storitve. Vendar bi bilo treba za 
njihov razvoj zagotoviti ustrezna finančna 
sredstva. To velja tudi za območja z 
omejenimi možnostmi in gorska območja;

Or. pl

Predlog spremembe 57
Salvatore Caronna

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da morajo biti ukrepi za razvoj 
podeželja usklajeni in morajo dopolnjevati 
podporne instrumente prvega stebra, da 
bo mogoče na celotnem območju 
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Evropske unije spodbujati raznoliko, 
konkurenčno in trajnostno kmetijstvo; 
meni, da mora politika razvoja podeželja 
podpirati posodobitev in izboljšanje 
struktur ter inovativnost podeželja, tudi 
kot odziv na izzive na področju varnosti 
preskrbe s hrano, okolja, podnebnih 
sprememb in zaposlovanja;

Or. it

Predlog spremembe 58
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva, naj skupna kmetijska politika 
spodbuja izključno kmetijsko proizvodnjo 
brez uporabe gensko spremenjenih 
organizmov (GSO), saj bi drugače države 
članice, ki nasprotujejo uporabi GSO, 
prek skupne kmetijske politike posredno 
sofinancirale njihovo uporabo; v zvezi s 
tem ugotavlja, da v znanstvenem smislu ni 
mogoče izključiti nevarnosti uporabe GSO 
za ljudi, živali in okolje;

Or. de

Predlog spremembe 59
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da je treba za delo na podeželju 
pridobiti dve posebno pomembni skupini –
mlade in ženske – ter jima ponuditi nove 
in nadomestne gospodarske možnosti, da 
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bi se tako preprečilo upadanje poseljenosti 
podeželja in zagotovila trajna poselitev 
podeželskega območja;

Or. es

Predlog spremembe 60
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da mora razvoj podeželja 
spodbujati inovativnost kmetijstva, 
diverzifikacijo socialnih in gospodarskih 
dejavnosti, ustvarjanje delovnih mest ter 
pomladitev prebivalstva na podeželju;

Or. pt

Predlog spremembe 61
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. meni, da je sodelovanje mladih pri 
razvoju podeželja bistvenega pomena; 
opozarja, da mora prihodnja skupna 
kmetijska politika v povezavi z drugimi 
področji politike vključevati skladen paket 
spodbud za mlade, da bi se ti naselili na 
podeželju in delali kot kmetje in 
podeželski podjetniki ali kot usposobljeni 
ponudniki storitev za kmetijska 
gospodarstva, zlasti na področju 
svetovalnih storitev in dodeljevanja 
kreditov ali na drugih področjih dela, ki 
prispevajo k razvoju in gospodarski 
diverzifikaciji ter k družbeni sposobnosti 
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preživetja podeželskih območij;

Or. pt

Predlog spremembe 62
Czesław Adam Siekierski

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja, da so bila sedanja pravila za 
dodeljevanje sredstev iz drugega stebra 
določena na podlagi kriterija kohezije, in 
sicer razlik v razvoju kmetijstva ter 
podeželja med posameznimi državami 
članicami in regijami; ker te razlike še 
vedno obstajajo, meni, da je treba ohraniti 
sedanja merila in načine financiranja za 
razvoj podeželja, zlasti v okviru razširitve 
drugega stebra zaradi upoštevanja ciljev
strategije EU 2020; poudarja, da bo za to
potrebno ustrezno usklajevanje in 
razdelitev nalog med skupno kmetijsko 
politiko ter kohezijsko politiko.

5. opozarja, da nekatere države še vedno 
potrebujejo podporo, da bodo lahko kos 
procesu dohitevanja, in da mora zato 
drugi steber skupne kmetijske politike 
ostati dovolj močan, pri čemer je treba 
spoštovati sedanja merila za dodeljevanje 
sredstev, ki upoštevajo razlike v razvoju 
med posameznimi državami članicami in 
spodbujajo krepitev evropskega 
povezovanja, ter da morajo biti naloge iz 
drugega stebra bolj usmerjene k novim
izzivom in ciljem strategije Evropa 2020, 
za kar bo potrebno zagotoviti ustrezno 
podporo za podeželje v okviru kohezijske 
politike ter tudi ustrezno usklajevanje in 
razdelitev nalog med skupno kmetijsko 
politiko ter regionalno politiko;

Or. pl

Predlog spremembe 63
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja, da so bila sedanja pravila za 
dodeljevanje sredstev iz drugega stebra 
določena na podlagi kriterija kohezije, in 
sicer razlik v razvoju kmetijstva ter 

5. meni, da je prednost politike razvoja 
podeželja v tem, da ni usmerjena le v eno 
območje kot regionalna politika, zato bo 
lahko v širšem smislu postala močan in
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podeželja med posameznimi državami 
članicami in regijami; ker te razlike še 
vedno obstajajo, meni, da je treba ohraniti 
sedanja merila in načine financiranja za 
razvoj podeželja, zlasti v okviru razširitve 
drugega stebra zaradi upoštevanja ciljev
strategije EU 2020; poudarja, da bo za to 
potrebno ustrezno usklajevanje in 
razdelitev nalog med skupno kmetijsko 
politiko ter kohezijsko politiko.

viden instrument za uresničevanje 
evropskih ciljev; meni, da je treba v ta 
namen poenotiti nekatera pravila ESRR 
in EKSRP, da uporabniki ne bi morali 
nositi nepotrebnega dvojnega upravnega 
bremena in premagovati ovir pri dostopu.

Or. de

Predlog spremembe 64
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja, da so bila sedanja pravila za 
dodeljevanje sredstev iz drugega stebra 
določena na podlagi kriterija kohezije, in 
sicer razlik v razvoju kmetijstva ter 
podeželja med posameznimi državami 
članicami in regijami; ker te razlike še 
vedno obstajajo, meni, da je treba ohraniti 
sedanja merila in načine financiranja za 
razvoj podeželja, zlasti v okviru razširitve 
drugega stebra zaradi upoštevanja ciljev 
strategije EU 2020; poudarja, da bo za to 
potrebno ustrezno usklajevanje in 
razdelitev nalog med skupno kmetijsko 
politiko ter kohezijsko politiko.

5. opozarja, da so bila sedanja pravila za 
dodeljevanje sredstev iz drugega stebra 
določena na podlagi kriterija kohezije, in 
sicer razlik v razvoju kmetijstva ter 
podeželja med posameznimi državami 
članicami in regijami; ker te razlike še 
vedno obstajajo, meni, da je treba ohraniti 
sedanja merila in načine financiranja za 
razvoj podeželja, zlasti v okviru razširitve 
drugega stebra zaradi upoštevanja ciljev 
strategije EU 2020; pozdravlja večje 
usklajevanje med skladi EU na ravni EU 
in poziva, naj se to usklajevanje izdatno 
vključi v mehanizme za črpanje sredstev 
EU, in sicer v ukrepe, ki se financirajo iz 
drugega stebra in so namenjeni podpori 
za razvoj podeželja; zato priporoča, naj 
postanejo skladi za podporo skupni 
kmetijski politiki del skupnega strateškega 
okvira, saj le namenska ciljna 
usmerjenost javnih sredstev EU in 
uskladitev evropskih politik prinašata 
dejanske rezultate na terenu.

Or. en
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Predlog spremembe 65
Seán Kelly

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja, da so bila sedanja pravila za 
dodeljevanje sredstev iz drugega stebra 
določena na podlagi kriterija kohezije, in 
sicer razlik v razvoju kmetijstva ter 
podeželja med posameznimi državami 
članicami in regijami; ker te razlike še 
vedno obstajajo, meni, da je treba ohraniti 
sedanja merila in načine financiranja za 
razvoj podeželja, zlasti v okviru razširitve 
drugega stebra zaradi upoštevanja ciljev 
strategije EU 2020; poudarja, da bo za to 
potrebno ustrezno usklajevanje in 
razdelitev nalog med skupno kmetijsko 
politiko ter kohezijsko politiko.

5. opozarja, da so bila sedanja pravila za 
dodeljevanje sredstev iz drugega stebra 
določena na podlagi kriterija kohezije, in 
sicer razlik v razvoju kmetijstva ter 
podeželja med posameznimi državami 
članicami in regijami; ker te razlike še 
vedno obstajajo, meni, da je treba ohraniti 
sedanja merila in načine financiranja za 
razvoj podeželja; poudarja, da bo za to 
potrebno ustrezno usklajevanje in 
razdelitev nalog med skupno kmetijsko 
politiko ter kohezijsko politiko.

Or. en

Predlog spremembe 66
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja, da so bila sedanja pravila za 
dodeljevanje sredstev iz drugega stebra 
določena na podlagi kriterija kohezije, in 
sicer razlik v razvoju kmetijstva ter 
podeželja med posameznimi državami 
članicami in regijami; ker te razlike še 
vedno obstajajo, meni, da je treba ohraniti 
sedanja merila in načine financiranja za 
razvoj podeželja, zlasti v okviru razširitve 
drugega stebra zaradi upoštevanja ciljev 
strategije EU 2020; poudarja, da bo za to 

5. opozarja, da so bila sedanja pravila za 
dodeljevanje sredstev iz drugega stebra 
določena na podlagi kriterija kohezije, in 
sicer razlik v razvoju kmetijstva ter 
podeželja med posameznimi državami 
članicami in regijami; ker te razlike še 
vedno obstajajo, meni, da je treba ohraniti 
sedanja merila in načine financiranja za 
razvoj podeželja, zlasti v okviru razširitve 
drugega stebra zaradi upoštevanja ciljev 
strategije EU 2020; poudarja, da bo za to 
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potrebno ustrezno usklajevanje in 
razdelitev nalog med skupno kmetijsko 
politiko ter kohezijsko politiko.

potrebno ustrezno usklajevanje in 
razdelitev nalog med skupno kmetijsko 
politiko ter kohezijsko politiko, pri čemer 
je usklajevanje v prid načelu teritorialne 
kohezije posebej pomembno.

Or. es

Predlog spremembe 67
Riikka Manner

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja, da so bila sedanja pravila za 
dodeljevanje sredstev iz drugega stebra 
določena na podlagi kriterija kohezije, in 
sicer razlik v razvoju kmetijstva ter 
podeželja med posameznimi državami 
članicami in regijami; ker te razlike še 
vedno obstajajo, meni, da je treba ohraniti 
sedanja merila in načine financiranja za 
razvoj podeželja, zlasti v okviru razširitve 
drugega stebra zaradi upoštevanja ciljev 
strategije EU 2020; poudarja, da bo za to 
potrebno ustrezno usklajevanje in 
razdelitev nalog med skupno kmetijsko 
politiko ter kohezijsko politiko.

5. opozarja, da so bila sedanja pravila za 
dodeljevanje sredstev iz drugega stebra 
določena na podlagi kriterija kohezije, in 
sicer razlik v razvoju kmetijstva ter 
podeželja med posameznimi državami 
članicami in regijami; ker te razlike, in 
sicer tako gospodarska razhajanja kot 
omejitve, ki izhajajo iz naravnih danosti,
še vedno obstajajo, meni, da je treba 
ohraniti sedanja merila in načine 
financiranja za razvoj podeželja, zlasti v 
okviru razširitve drugega stebra zaradi 
upoštevanja ciljev strategije EU 2020; 
poudarja, da bo za to potrebno ustrezno 
usklajevanje in razdelitev nalog med 
skupno kmetijsko politiko ter kohezijsko 
politiko.

Or. fi

Predlog spremembe 68
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 5 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja, da so bila sedanja pravila za 
dodeljevanje sredstev iz drugega stebra 
določena na podlagi kriterija kohezije, in 
sicer razlik v razvoju kmetijstva ter 
podeželja med posameznimi državami 
članicami in regijami; ker te razlike še 
vedno obstajajo, meni, da je treba ohraniti 
sedanja merila in načine financiranja za 
razvoj podeželja, zlasti v okviru razširitve 
drugega stebra zaradi upoštevanja ciljev 
strategije EU 2020; poudarja, da bo za to 
potrebno ustrezno usklajevanje in
razdelitev nalog med skupno kmetijsko 
politiko ter kohezijsko politiko.

5. opozarja, da so bila sedanja pravila za 
dodeljevanje sredstev iz drugega stebra 
določena na podlagi kriterija kohezije, in 
sicer razlik v razvoju kmetijstva ter 
podeželja med posameznimi državami 
članicami in regijami; ker te razlike še 
vedno obstajajo, meni, da je treba ohraniti 
sedanja merila in načine financiranja za 
razvoj podeželja, zlasti v okviru razširitve 
drugega stebra zaradi upoštevanja ciljev 
strategije EU 2020; poudarja, da bo za to 
potrebna ohranitev kohezijskih meril ter 
izboljšanje usklajevanja in razdelitve
nalog med skupno kmetijsko politiko ter 
kohezijsko politiko.

Or. en

Predlog spremembe 69
Sophie Auconie

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja, da so bila sedanja pravila za 
dodeljevanje sredstev iz drugega stebra 
določena na podlagi kriterija kohezije, in 
sicer razlik v razvoju kmetijstva ter 
podeželja med posameznimi državami 
članicami in regijami; ker te razlike še 
vedno obstajajo, meni, da je treba ohraniti 
sedanja merila in načine financiranja za 
razvoj podeželja, zlasti v okviru razširitve 
drugega stebra zaradi upoštevanja ciljev
strategije EU 2020; poudarja, da bo za to 
potrebno ustrezno usklajevanje in 
razdelitev nalog med skupno kmetijsko 
politiko ter kohezijsko politiko.

5. opozarja, da so bila sedanja pravila za 
dodeljevanje sredstev iz drugega stebra 
določena na podlagi kriterija kohezije, in 
sicer razlik v razvoju kmetijstva ter 
podeželja med posameznimi državami 
članicami in regijami; ker te razlike še 
vedno obstajajo, meni, da je treba ohraniti 
sedanja merila in načine financiranja za 
razvoj podeželja, zlasti v okviru razširitve 
drugega stebra zaradi upoštevanja ciljev 
strategije EU 2020; poudarja, da bo za to 
potrebno močno usklajevanje in ustrezna 
razdelitev nalog med skupno kmetijsko 
politiko ter kohezijsko politiko.

Or. fr
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Predlog spremembe 70
Czesław Adam Siekierski

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. ugotavlja, da je treba preprečiti 
dramatične spremembe pri dodeljevanju 
sredstev v okviru drugega stebra, saj 
države članice pričakujejo stalnost in 
zanesljivost finančnega načrtovanja, zato 
podpira pragmatičen pristop, tj. ohranitev 
sedanjih meril za dodeljevanje sredstev v 
okviru drugega stebra; v zvezi s tem 
ugotavlja, da je treba okoljska vprašanja v 
okviru drugega stebra obravnavati ob 
ustreznem upoštevanju razvoja podeželja;

Or. pl

Predlog spremembe 71
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja pomen podeželske dejavnosti 
za gospodarski in družbeni razvoj ter za 
povečanje dinamike podeželja; predlaga 
vzpostavitev svetovalnih in podpornih 
služb na regionalni in lokalni ravni za 
evropske kmete, ki bi prispevale k 
zmanjšanju upadanja poseljenosti 
podeželja in obvladovanju izzivov 
demografskih sprememb;

Or. pt
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Predlog spremembe 72
Georgios Stavrakakis, Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj okrepi sinergije 
in usklajevanje med ukrepi za razvoj 
podeželja v okviru Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) ter kohezijskimi ukrepi v okviru 
Sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega 
sklada in Evropskega socialnega sklada; 
meni, da bi lahko na podlagi jasnejših 
sinergij med temi skladi oblikovali celovit 
pristop k razvoju podeželskih skupnosti v 
skladu s ciljem teritorialne kohezije. 

Or. en

Predlog spremembe 73
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da je treba uvesti strategije, v 
okviru katerih bi lahko naravne vire, 
podeželsko območje in ukrepe prehranske 
politike ter ukrepe na področju 
teritorialne kohezije neposredno povezali 
z rastjo prebivalstva in pogostimi 
naravnimi katastrofami, povezanimi s 
podnebnimi spremembami, ki dodatno 
povečujejo prehransko krizo.

Or. ro
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Predlog spremembe 74
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo in države članice, naj 
opredelijo mehanizme za olajšanje 
dostopa kmetov do posojilnih in 
zavarovalnih sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 75
Czesław Adam Siekierski

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. meni, da je treba izboljšati 
usklajevanje skupne kmetijske politike in 
kohezijske politike tako na strateški ravni, 
tj. s skupnimi temeljnimi smernicami 
(zaradi prilagoditve postopkom, ki se 
uporabljajo v kohezijski politiki) in z 
enotnim obravnavanjem prejemnikov v 
okviru različnih skladov, kot na ravni 
izvajanja;

Or. pl

Predlog spremembe 76
Czesław Adam Siekierski

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. meni, da je treba spodbujati boljše 
usklajevanje med skupno kmetijsko 
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politiko ter finančno, trgovinsko, 
podnebno in energetsko politiko EU, da bi 
skupna kmetijska politika postala 
učinkovita v smislu zastavljenih ciljev.

Or. pl


