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Predlog spremembe 87
Vasilica Viorica Dăncilă

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.
Tematski programi morajo biti med drugim 
namenjeni mladim kmetom, malim 
kmetijam, ženskam, ki so dejavne na tem 
področju, 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.

Or. ro

Obrazložitev

V kmetijstvu je dejavnih veliko žensk, vendar je njihovo delo pogosto prezrto, kljub temu da
številne med njimi svoje družine preživljajo izključno s svojo dejavnostjo v kmetijstvu.

Predlog spremembe 88
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Države članice morajo imeti možnost, 
da v svoje programe razvoja podeželja 

(9) Države članice morajo imeti možnost, 
da v svoje programe razvoja podeželja 
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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.

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, najbolj 
oddaljenim regijam 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.

Or. pt

Predlog spremembe 89
Vasilica Viorica Dăncilă

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 
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 

(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 
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 
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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.

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 in treba je 
spodbujati javno-zasebna partnerstva za 
storitve, ki so prilagojene vsem skupinam 
prebivalstva.

Or. ro

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 90
Petru Constantin Luhan

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 
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 

(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 
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 
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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.

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, 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.

Or. ro

Predlog spremembe 91
Richard Seeber

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 
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 

(21) Vzpostavitev in razvoj nove 
gospodarske dejavnosti v obliki novih 
kmetij, novih področij dejavnosti, novih
podjetij na področju kmetijstva in 
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, 
diverzifikacijo kmetov v nekmetijske 
dejavnosti ter ustanovitev in razvoj 
nekmetijskih MSP na podeželskih 
območjih. Prav tako je treba spodbujati 
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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.

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.

Or. de

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 92
Vasilica Viorica Dăncilă

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 
razvoj in konkurenčnost podeželskih
območij. Z ukrepom razvoja kmetij in 
podjetij je treba olajšati zagon dejavnosti 
za mlade kmete in strukturno prilagoditev 

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

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 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.

Or. ro

Obrazložitev

V okviru nekmetijskih dejavnosti je mogoče na podeželju ustvariti nova delovna mesta.

Predlog spremembe 93
Petru Constantin Luhan

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 

(22) MSP so temelj podeželskega 
gospodarstva Unije. Cilji razvoja kmetij in 
nekmetijskih podjetij morajo biti 
spodbujanje zaposlovanja in, predvsem za 
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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.

mlade, 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.

Or. ro

Predlog spremembe 94
Petru Constantin Luhan

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 
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 

(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 
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 
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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.

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.

Or. ro

Predlog spremembe 95
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Skupine proizvajalcev pomagajo 
kmetom, da skupaj obvladujejo izzive v 
zvezi s trženjem njihovih proizvodov, in 
sicer tudi na lokalnih trgih, zaradi vedno 
večje konkurence in konsolidacije 
prodajnih trgov. Zato je treba spodbujati 
ustanavljanje skupin proizvajalcev. Za 
zagotovitev najboljše uporabe omejenih 
finančnih sredstev bi morale podporo 
prejemati le skupine proizvajalcev, ki se 
štejejo za MSP. Za zagotovitev sposobnosti 
preživetja skupine proizvajalcev je 
predložitev poslovnega načrta pogoj, da 
lahko države članice priznajo skupino
proizvajalcev. Da se prepreči zagotavljanje 
pomoči za tekoče poslovanje in ohrani 
spodbujevalna vloga podpore, se ta lahko 
izplačuje največ pet let.

(27) Organizacije proizvajalcev pomagajo 
kmetom, da skupaj obvladujejo izzive v 
zvezi s trženjem njihovih proizvodov, in 
sicer tudi na lokalnih trgih, zaradi vedno 
večje konkurence in konsolidacije 
prodajnih trgov. Zato je treba spodbujati 
ustanavljanje in širitev organizacij
proizvajalcev. Za zagotovitev najboljše 
uporabe omejenih finančnih sredstev bi 
morale podporo prejemati le organizacije
proizvajalcev, ki se štejejo za MSP. Za 
zagotovitev sposobnosti preživetja
organizacije proizvajalcev je predložitev 
poslovnega načrta pogoj, da lahko države 
članice priznajo organizacijo
proizvajalcev. Da se prepreči zagotavljanje 
pomoči za tekoče poslovanje in ohrani 
spodbujevalna vloga podpore, se ta lahko 
izplačuje največ pet let.

Or. en
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Predlog spremembe 96
Richard Seeber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

kmetijstva in plačil območjem, ki se 
soočajo z naravnimi ali drugimi posebnimi 
omejitvami, najmanj 25% skupnega 
prispevka iz EKSRP obvezno nameniti za 
vsak program razvoja podeželja za 
ublažitev posledic podnebnih sprememb in 
prilagoditev nanje ter za upravljanje 
zemljišč. Do tega ukrepa bi morali biti 
prednostno upravičeni upravljavci kmetij.

Or. de

Predlog spremembe 97
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Plačila kmetom na gorskih območjih 
ali drugih območjih z naravnimi ali 
drugimi posebnimi omejitvami morajo v 
okviru neprekinjene uporabe kmetijskih 
zemljišč prispevati k ohranjanju podeželja 
ter ohranjanju in spodbujanju sonaravnega 
sistema kmetovanja. Da se zagotovi 
učinkovitost takšne podpore, je treba s 
plačili kmetom nadomestiti izpad dohodka 
in dodatne stroške, povezane z omejitvami 
na zadevnih območjih.

(32) Plačila kmetom na gorskih območjih, 
v najbolj oddaljenih regijah ali drugih 
območjih z naravnimi ali drugimi 
posebnimi omejitvami morajo v okviru 
neprekinjene uporabe kmetijskih zemljišč 
prispevati k ohranjanju podeželja ter 
ohranjanju in spodbujanju sonaravnega 
sistema kmetovanja. Da se zagotovi 
učinkovitost takšne podpore, je treba s 
plačili kmetom nadomestiti izpad dohodka 
in dodatne stroške, povezane z omejitvami 
na zadevnih območjih.

Or. pt

Predlog spremembe 98
Richard Seeber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Da se zagotovita učinkovita uporaba (33) Da se zagotovita učinkovita uporaba 
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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 
uporabe teh meril ne bodo več štela za 
območja z naravnimi omejitvami.

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

Or. de

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 99
Luís Paulo Alves

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 
uporabe teh meril ne bodo več štela za 
območja z naravnimi omejitvami.

(33) Da se zagotovita učinkovita uporaba
sredstev Unije in enaka obravnava kmetov 
po vsej Uniji, je treba gorska območja, 
najbolj oddaljene regije 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 
uporabe teh meril ne bodo več štela za 
območja z naravnimi omejitvami.

Or. pt
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Predlog spremembe 100
Elisabeth Schroedter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Pristop LEADER za lokalni razvoj se 
je v več letih izkazal za koristnega pri 
spodbujanju razvoja podeželskih območij, 
pri čemer se v celoti upoštevajo 
večsektorske potrebe za endogeni razvoj 
podeželja s pristopom od spodaj navzgor. S 
pristopom LEADER je zato treba 
nadaljevati v prihodnosti, pri čemer mora 
njegova uporaba ostati obvezna za vse 
programe razvoja podeželja.

(38) Pristop LEADER za lokalni razvoj se 
je v več letih izkazal za koristnega pri 
spodbujanju razvoja podeželskih območij, 
pri čemer se v celoti upoštevajo 
večsektorske potrebe za endogeni razvoj 
podeželja s pristopom od spodaj navzgor. S 
pristopom LEADER je zato treba 
nadaljevati v prihodnosti, pri čemer mora 
njegova uporaba ostati obvezna za vse 
programe razvoja podeželja. Že obstoječe 
skupine v okviru LEADER bi morale biti 
kvalificirane kot lokalne akcijske skupine, 
če te skupine izpolnjujejo vse zahteve iz 
členov 28, 29 in 30 uredbe o SD.

Or. en

Predlog spremembe 101
Petru Constantin Luhan

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, univerze, ki so dejavne na 
tem področju, 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 
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financirati ukrepe za širjenje rezultatov v 
okviru tehnične pomoči.

Or. ro

Predlog spremembe 102
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) regije, katerih bruto domači proizvod 
(BDP) na prebivalca je nižji od 75 % 
povprečja BDP v EU-27;

(j) regije, ki spadajo pod konvergenčni cilj 
v večletnem finančnem okvirju za obdobje 
2014–2020 in katerih značilnost je, da je 
njihov bruto domači proizvod (BDP) na 
prebivalca nižji od 75 % povprečja BDP v 
EU–27;

Or. pt

Predlog spremembe 103
Richard Seeber

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, 
tako da pospešuje trajnostni razvoj 
podeželja in gospodarsko rast podeželskih 
regij 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 ter 
konkurenčnemu, produktivnemu in 
inovativnemu kmetijskemu, živilskemu in 
gozdarskemu sektorju Unije, ki je odporen 
na podnebne spremembe.
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Or. de

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 104
Luís Paulo Alves

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 
diverzifikaciji;

(a) spodbujanja prestrukturiranja in 
posodabljanja kmetij; 

Or. pt

Predlog spremembe 105
Vasilica Viorica Dăncilă

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 diverzifikacije, 
ustanavljanja novih malih podjetij,
predvsem takšnih, ki jih ustanovijo ženske 
in mladi, in ustvarjanja novih delovnih 
mest;

Or. ro

Obrazložitev

Spodbujanje mladih in žensk pri ustanavljanju mikropodjetij ter malih in srednjih podjetij bo 
prispevalo k obstanku te skupine prebivalstva na podeželju.
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Predlog spremembe 106
Riikka Manner

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 diverzifikacije, 
ustanavljanja novih ter nadaljnjega 
razvoja že obstoječih malih podjetij in 
ustvarjanja novih delovnih mest;

Or. fi

Predlog spremembe 107
Petru Constantin Luhan

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 diverzifikacije, 
ustanavljanja novih malih podjetij in 
ustvarjanja novih delovnih mest, zlasti za 
mlade;

Or. ro

Predlog spremembe 108
Luís Paulo Alves

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 
odstavka 2 in območji s pomembnimi 
naravnimi omejitvami v skladu s 
členom 33(4); 
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Or. pt

Predlog spremembe 109
Luís Paulo Alves

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) razvoj in spodbujanje kmetijske 
proizvodnje z uradnimi oznakami 
kakovosti, kot je ekološko kmetovanje.

Or. pt

Predlog spremembe 110
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri dejavnostih, ki se podpirajo v okviru 
tematskih podprogramov v zvezi z malimi 
kmetijami in kratkimi dobavnimi verigami, 
se lahko stopnje podpore iz Priloge I 
povišajo za 10 odstotnih točk. V primeru 
mladih kmetov in gorskih območij se lahko 
najvišje stopnje podpore povišajo v skladu 
s Prilogo I. Vendar najvišja stopnja skupne 
podpore ne sme presegati 90 %.

3. Pri dejavnostih, ki se podpirajo v okviru 
tematskih podprogramov v zvezi z malimi 
kmetijami in kratkimi dobavnimi verigami, 
se lahko stopnje podpore iz Priloge I 
povišajo za 10 odstotnih točk. V primeru 
mladih kmetov, gorskih območij in najbolj 
oddaljenih regij se lahko najvišje stopnje 
podpore povišajo v skladu s Prilogo I. 
Vendar najvišja stopnja skupne podpore ne 
sme presegati 90 %.

Or. pt

Predlog spremembe 111
Czesław Adam Siekierski

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka h
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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

Or. en

Predlog spremembe 112
Czesław Adam Siekierski

Predlog uredbe
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg predhodnih pogojev iz Priloge IV za 
EKSRP veljajo splošni predhodni pogoji iz 
Priloge IV k Uredbi (EU) št. [SSO/2012].

Predhodni pogoji iz Priloge IV veljajo za 
načrtovanje programov EKSRP, če so 
pomembni in veljajo za posebne cilje v 
okviru prednostnih nalog programa.

Or. en

Obrazložitev

Sklop predhodnih pogojev, predlagan za programe za razvoj podeželja, bi moral vključevati 
le pogoje, ki so značilni za te programe. V Prilogi IV je naveden širši sklop pogojev. Veliko 
večino teh pogojev (razen za točke 1, 2, 4.1 – 4.3, 6.1 in horizontalnih pogojev 2 in 3) bi bilo 
treba upoštevati na ravni pogodbe o partnerstvu, njihova ocena pa bi morala biti v pogodbi.

Predlog spremembe 113
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg predhodnih pogojev iz Priloge IV za Predhodni pogoji iz Priloge IV veljajo za 
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EKSRP veljajo splošni predhodni pogoji iz 
Priloge IV k Uredbi (EU) št. [SSO/2012].

EKSRP, če so zanj pomembni in se lahko 
uporabljajo za posebne cilje, ki jih je treba 
doseči v okviru prednostnih nalog 
programa.

Or. de

Obrazložitev

Politika o razvoju podeželja ne more biti odgovorna za neizpolnjevanje obveznosti na drugih 
področjih. Uporabljati bi bilo treba samo predhodne pogoje, ki se dejansko nanašajo samo 
na prednostne naloge te politike.

Predlog spremembe 114
Vasilica Viorica Dăncilă

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.

Or. ro

Obrazložitev

Sistem vseživljenjskega učenja omogoča prekvalifikacijo in razvoj novih dejavnosti.

Predlog spremembe 115
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Podpora lahko zajema tudi stroške iz 
dejavnosti obveščanja in promocije za 
proizvode, zajete v shemah kakovosti iz 
odstavka 1.

Or. pt

Predlog spremembe 116
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. prispevajo k spodbujanju rasti, 
ohranjanju delovnih mest vzdolž 
proizvodne verige in razvoju novih 
dejavnosti za kmetije, na primer na 
področju turizma in socialnem področju,

Or. de

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 117
Czesław Adam Siekierski

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Podpora najvišje stopnje iz odstavka 
1(b) je omejena na mikropodjetja ter mala 
in srednja podjetja v smislu Priporočila 
Komisije 2003/361/ES. V primeru podjetij, 
ki niso zajeta v členu 2(1) tega priporočila 
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in imajo manj kot 750 zaposlenih ali 
imajo manj kot 200 milijonov EUR 
prometa, se intenzivnost pomoči razpolovi.

Or. en

Obrazložitev

Predlog, ki omogoča podporo predelovalnim podjetjem ne glede na njihovo velikost (doslej so 
bili največji subjekti izključeni), se negativno ocenjuje. Velika podjetja z močnim položajem 
na trgu zaradi ekonomije obsega lahko vlagajo v svoj razvoj brez javne podpore. Možnost 
držav članic, da odločajo na tem področju, lahko povzroči izkrivljanje pravil o konkurenci na 
enotnem trgu.

Predlog spremembe 118
Riikka Manner

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.

Or. en

Obrazložitev

Sedanjo shemo predčasnega upokojevanja bi bilo treba ohraniti.

Predlog spremembe 119
Czesław Adam Siekierski

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 

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

Or. en

Predlog spremembe 120
Czesław Adam Siekierski

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.

Or. en

Predlog spremembe 121
Riikka Manner

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Podpora iz odstavka 1(ca) se odobri 
kmetom, ki se ukvarjajo s kmetovanjem 
najmanj deset let, ki so stari najmanj 
60 let, ki se zavežejo, da bodo svoje 
celotno gospodarstvo in z njim povezane 
pravice do plačila trajno prenesli na 
drugega kmeta in ki dokončno prenehajo 
opravljati vse komercialne kmetijske 
dejavnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 122
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1 – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podpora v okviru tega ukrepa se dodeli 
za lažjo ustanovitev skupine proizvajalcev 
na področjih kmetijstva in gozdarstva za 
namene:

1. Podpora v okviru tega ukrepa se dodeli 
za ustanovitev ali povečanje in širitev 
organizacij proizvajalcev na področjih 
kmetijstva in gozdarstva za namene:

Or. pt

Predlog spremembe 123
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prilagajanja proizvodnje in obsega 
proizvodnje proizvajalcev, ki so člani
takšnih skupin, zahtevam trga;

(a) prilagajanja proizvodnje in obsega 
proizvodnje proizvajalcev, ki so člani
tovrstnih organizacij, zahtevam trga;

Or. en

Predlog spremembe 124
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) drugih dejavnosti, ki jih lahko izvajajo 
skupine proizvajalcev, na primer 
pridobivanja poslovnega znanja in izkušenj 
ter znanja in izkušenj na področju trženja 
ter organizacije in olajšanja inovacijskih 
postopkov.

(d) drugih dejavnosti, ki jih lahko izvajajo 
organizacije proizvajalcev, na primer 
pridobivanja poslovnega znanja in izkušenj 
ter znanja in izkušenj na področju trženja 
ter organizacije in olajšanja inovacijskih 
postopkov.
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Or. pt

Predlog spremembe 125
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) Ppovečanja z dvigom števila članov 
ali vrednosti trženih proizvodov do 
ustrezne zgornje tržne meje.

Or. pt

Predlog spremembe 126
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) ekonomija obsega na podlagi 
povezovanja, združevanja ali trgovinskih 
sporazumov, ki spodbujajo sinergije in 
dopolnjevanje dejavnosti med 
organizacijami proizvajalcev, ali na 
podlagi vertikalne integracije.

Or. pt

Predlog spremembe 127
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpora se dodeli skupinam proizvajalcev, Podpora se dodeli organizacijam 
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ki jih pristojni organ države članice uradno 
prizna na podlagi poslovnega načrta. 
Podpora je omejena na skupine
proizvajalcev, ki so zajete v opredelitev 
pojma MSP.

proizvajalcev, ki jih pristojni organ države 
članice v skladu s členom 106 uredbe 
[Uredba o enotni skupni ureditvi trgov]
uradno prizna na podlagi poslovnega 
načrta. Podpora je omejena na organizacije
proizvajalcev, ki so zajete v opredelitev 
pojma MSP.

Or. pt

Predlog spremembe 128
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice preverijo, ali so bili v petih 
letih po priznanju skupine proizvajalcev
izpolnjeni cilji iz poslovnega načrta.

Države članice preverijo, ali so bili v petih 
letih po odobritvi v tem členu predvidene 
podpore izpolnjeni cilji iz poslovnega 
načrta.

Or. pt

Predlog spremembe 129
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpora se izplača v obliki pavšalne 
pomoči v letnih obrokih za prvih pet let po 
datumu priznanja skupine proizvajalcev 
na podlagi njenega poslovnega načrta. 
Izračuna se na podlagi letne tržne 
proizvodnje skupine. Države članice zadnji 
obrok izplačajo šele, ko preverijo pravilno 
izvajanje poslovnega načrta.

Podpora se izplača v obliki pavšalne 
pomoči v letnih obrokih za prvih pet let po 
odobritvi v tem členu predvidene podpore. 
Izračuna se na podlagi vrednosti letne tržne 
proizvodnje skupine. Države članice zadnji 
obrok izplačajo šele, ko preverijo pravilno 
izvajanje poslovnega načrta.

Or. pt
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Predlog spremembe 130
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko v prvem letu 
podporo, ki se izplača skupini
proizvajalcev, izračunajo na podlagi letne 
tržne proizvodnje njenih članov v treh 
letih, preden so bili vključeni v skupino. V 
primeru skupin proizvajalcev na področju 
gozdarstva se podpora izračuna na podlagi 
povprečne tržne proizvodnje članov 
skupine v zadnjih petih letih pred njenim 
priznanjem, pri čemer sta izključeni 
najvišja in najnižja vrednost.

Države članice lahko v prvem letu 
podporo, ki se izplača organizaciji
proizvajalcev, izračunajo na podlagi letne 
tržne proizvodnje njenih članov v treh 
letih, preden so bili vključeni v 
organizacijo. V primeru skupin 
proizvajalcev na področju gozdarstva se 
podpora izračuna na podlagi povprečne 
tržne proizvodnje članov skupine v zadnjih 
petih letih pred njenim priznanjem, pri 
čemer sta izključeni najvišja in najnižja 
vrednost.

Or. pt

Predlog spremembe 131
Richard Seeber

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 

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 ali 
uporabnih zemljiščih za kmetijstvo, ali ki 
so izvedli naložbene ukrepe za 
prilagajanje podnebnim spremembam. V 
ustrezno utemeljenih primerih, ki se 
nanašajo na doseganje okoljskih ciljev, se 
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zemljišč ali skupinam drugih upravljavcev 
zemljišč.

lahko kmetijsko-okoljska in kmetijsko-
podnebna plačila dodelijo tudi skupinam
kmetov.

Or. de

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 132
Richard Seeber

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.

Or. de

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 133
Richard Seeber
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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.

Or. de

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 134
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Države članice lahko za izračun plačil 
iz prejšnjega odstavka v primeru, ko 
obstaja nevarnost opustitve okolju in 
podnebju prijaznih praks, uporabijo 
pojem oportunitetnih stroškov.

Or. pt

Predlog spremembe 135
Richard Seeber
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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.

Or. de

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 136
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Višina plačil se določi v razponu med 
najvišjim in najnižjim zneskom iz 
Priloge I.

3. Višina plačil se določi v razponu med 
najvišjim in najnižjim zneskom iz 
Priloge I. Kompenzacijska plačila, ki 
presegajo navedeni največji znesek, se 
lahko odobrijo, če povprečni znesek vseh 
kompenzacijskih plačil, odobrenih na 
zadevni ravni načrtovanja programov, ne 
presega tega največjega zneska.
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Or. de

Obrazložitev

Države članice bi morale imeti možnost, da določijo različne zneske za kmetije z različnimi 
načini proizvodnje.

Predlog spremembe 137
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. V državah članicah, ki razmejitve iz 
člena 33(3) ne bodo končale pred 
1. januarjem 2014, se za kmete, ki 
prejemajo plačila na območjih, ki so bila 
upravičena za takšna plačila v obdobju 
2007–2013, uporablja odstavek 5. Po 
končani razmejitvi kmetje na območjih, ki 
so še naprej upravičena, prejemajo 
celotna plačila v okviru tega ukrepa.
Kmetje na območjih, ki niso več 
upravičena, še naprej prejemajo plačila v 
skladu z odstavkom 5.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 138
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Države članice lahko dodelijo plačila iz 
člena 32 drugim območjem, ki niso gorska
območja in imajo velike naravne omejitve 
ter so bila v skladu s členom 36(a)(ii) 
Uredbe (ES) št. 1698/2005 upravičena 
med programskim načrtovanjem v 
obdobju 2007–2013. Merila, na podlagi 
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tega pogoja se zagotavlja na ustrezni 
ravni lokalnih upravnih enot (ravni 
LUE 2).

katerih se določijo druga območja z 
naravnimi omejitvami, ki niso gorska 
območja, morajo temeljiti na trdnih 
znanstvenih dokazih, upoštevajo posebne 
značilnosti in razvojne cilje teh regij ter se 
dovolj razlikujejo glede na obseg trajnih 
naravnih ovir in način proizvodnje ali 
gospodarsko strukturo kmetijskih 
gospodarstev.

Or. de

Obrazložitev

Predlog Komisije o razlikovanju drugih območij z omejitvami se ne more uporabljati za vse 
države članice. V skladu s stališčem Parlamenta bi bilo treba v novem sistemu upoštevati 
različne razmere v državah članicah.

Predlog spremembe 139
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. razvoj in/ali trženje turističnih storitev 
v povezavi s podeželskim turizmom,

Or. de

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 140
Richard Seeber

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

2b. razvoj projektov, povezanih s 
socialnim kmetijstvom (na primer skrb za 
okolje);;

Or. de

Obrazložitev

Razvoj ponudbe socialnega kmetijstva po zgledu projekta EU o skrbi za okolje je po eni strani 
pomemben za podeželje, po drugi pa pomeni dodatno kmetijsko dejavnost.

Predlog spremembe 141
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podpora iz člena 37(1)(a) se lahko 
dodeli samo za zavarovalne pogodbe, ki 
pokrivajo izgubo, nastalo zaradi slabih 
vremenskih razmer, bolezni živali ali 
rastlin, napada škodljivcev ali ukrepa, 
sprejetega v skladu z Direktivo 2000/29/ES 
za odpravo ali preprečitev širjenja bolezni 
rastlin ali škodljivcev, s katerim se uniči 
več kot 30 % povprečnega letnega 
pridelka kmeta v predhodnem triletnem 
obdobju ali triletnega povprečja v 
predhodnem petletnem obdobju, pri čemer 
sta izključeni najvišja in najnižja vrednost.

1. Podpora iz člena 37(1)(a) se lahko 
dodeli samo za zavarovalne pogodbe, ki 
pokrivajo izgubo, nastalo zaradi slabih 
vremenskih razmer, bolezni živali ali 
rastlin, napada škodljivcev ali za ukrep, 
sprejet v skladu z Direktivo 2000/29/ES za 
odpravo ali preprečitev širjenja bolezni 
rastlin ali škodljivcev, rezultat katerega je 
zmanjšanje letnega pridelka za več kot 
15 % v primerjavi s povprečnim letnim 
pridelkom kmeta. Povprečni letni pridelek 
se izračuna na podlagi številk za 
predhodna tri leta ali predhodnih pet let,
pri čemer sta izključeni najvišja in najnižja 
številka, ali v ustrezno utemeljenih 
izjemnih okoliščinah na podlagi številk za 
določeno leto v predhodnih petih letih.

Izračun obsega povzročene škode se lahko 
prilagodi posebnostim vsake vrste 
proizvoda, pri tem pa se uporabijo:
(a) biološki indeksi (količina izgube 
biomase) ali enakovredni indeksi izgube 
pridelka, ki se določijo na ravni kmetije 
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ali na lokalni, regionalni ali nacionalni 
ravni; ali
(b) vremenski indeksi (količina padavin, 
temperatura itd.), ki se določijo na 
lokalni, regionalni ali nacionalni ravni.

Or. pt

Predlog spremembe 142
Czesław Adam Siekierski

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:

Or. en

Predlog spremembe 143
Czesław Adam Siekierski

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

Or. en

Predlog spremembe 144
Czesław Adam Siekierski
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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 
lokalne razvojne strategije izvajajo 
dejavnosti s široko teritorialno 
razsežnostjo, t. i. krovni projekt.

Or. en

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 145
Elisabeth Schroedter

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Lokalne akcijske skupine vključujejo 
tudi obstoječe skupine LEADER, ki so že 
opredeljene kot ustrezne v okviru pobude 
Leader II1 ali Leader +2 ali v skladu s 
členom 62 UREDBE SVETA (ES) 
št. 1698/2005 (EKSRP)3, če te skupine 
izpolnjujejo vse zahteve iz členov 28, 29 in 
30 uredbe o SD.
______________
1Sporočilo Komisije državam članicam o 
smernicah za globalne ali integrirane 
operativne programe, h katerim so države 
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članice povabljene k predložitvi vloge za 
podporo v okviru pobude Skupnosti za 
razvoj podeželja (Leader II)(UL C 180, 
1.7.1994, str. 48).
2Sporočilo Komisije državam članicam z 
dne 14. aprila 2000 o določitvi smernic za 
pobudo Skupnosti za razvoj podeželja 
(Leader+) (UL C 139, 18.5.2000, str. 5). 
Sporočilo, kakor je bilo nazadnje 
spremenjeno s sporočilom Komisije o 
spremembi sporočila državam članicam z 
dne 14. aprila 2000 o smernicah pobude 
Skupnosti za razvoj podeželja (Leader +) 
(UL C 294, 4.12.2003, str. 11).
3Uredba Sveta (ES) št. 3/2005 z dne 
20. septembra 2005 o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Or. en

Predlog spremembe 146
Czesław Adam Siekierski

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.

Or. en

Obrazložitev

Ob upoštevanju velikih težav lokalnih akcijskih skupin pri dostopu do sredstev se predlaga 
povečanje zneska predplačil na do 80 % javne podpore.
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Predlog spremembe 147
Czesław Adam Siekierski

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) pripravljalna podpora iz točke (b) 
lahko ima obliko predplačila do 100 % 
javnih prispevkov, če je v programu 
predvidena ta možnost.

Or. en

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 148
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V primeru namakanja se za upravičene 
izdatke štejejo samo naložbe, ki omogočijo 
zmanjšanje predhodno uporabljene 
količine vode za najmanj 25 %. Izjemoma 
se lahko v državah članicah, ki so se Uniji 
pridružile v obdobju od leta 2004, za 
upravičene izdatke štejejo naložbe v nove 
namakalne obrate, kadar je z okoljsko 
analizo dokazano, da je zadevna naložba 
trajnostna in nima negativnega učinka na 
okolje.

3. Naložbe v nove namakalne obrate štejejo 
za upravičene izdatke, kadar je dokazano, 
da je zadevna naložba trajnostna in v 
skladu z okvirno direktivo o vodah.
Naložbe v posodabljanje obstoječih 
sistemov štejejo kot upravičeni izdatki, 
kadar je dokazano izboljšanje parametrov 
rabe vode, opredeljenih v nacionalnih 
načrtih za učinkovito rabo vode, ki so bili 
izdelani v skladu z okvirno direktivo o 
vodah.

Or. pt
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Predlog spremembe 149
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 64 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) preteklo učinkovitost poslovanja. (b) preteklo učinkovitost poslovanja ob 
upoštevanju obdobja 2007–2013.

Or. de

Obrazložitev

Upoštevanje leta 2013 ni primerno, saj se profili držav članic v obdobju 2007–2013 zelo 
spreminjajo. Zato bi bilo treba upoštevati povprečje v tem obdobju.

Predlog spremembe 150
Czesław Adam Siekierski

Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) 85 % upravičenih javnih izdatkov v 
manj razvitih regijah, v najbolj oddaljenih 
regijah in na manjših Egejskih otokih v 
smislu Uredbe (EGS) št. 2019/93;

(a) 85 % upravičenih javnih izdatkov v 
manj razvitih regijah, regijah postopnega 
opuščanja, v najbolj oddaljenih regijah in 
na manjših Egejskih otokih v smislu 
Uredbe (EGS) št. 2019/93;

Or. en

Predlog spremembe 151
Czesław Adam Siekierski

Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) 80 % za ukrepe iz členov 15, 28 in 36, 
lokalni razvoj v okviru pristopa LEADER 

(a) 80 % za ukrepe iz členov 15, 28 in 36, 
lokalni razvoj v okviru pristopa LEADER 
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iz člena 28 Uredbe (EU) št. [SSO/2012] in 
dejavnosti iz člena 20(1)(a)(i). Za 
programe manj razvitih regij, najbolj 
oddaljenih regij in manjših Egejskih 
otokov v smislu Uredbe (EGS) št. 2019/93 
se lahko poveča na 90 %;

iz člena 28 Uredbe (EU) št. [SSO/2012] in 
dejavnosti iz člena 20(1)(a)(i). Za 
programe manj razvitih regij, najbolj 
oddaljenih regij, regij postopnega 
opuščanja in manjših Egejskih otokov v 
smislu Uredbe (EGS) št. 2019/93 se lahko 
poveča na 90 %;

Or. en

Predlog spremembe 152
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 4 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) 60 % za kmetijsko-okoljske in 
podnebne ukrepe iz člena 29. Za 
programe manj razvitih regij, najbolj 
oddaljenih regij in manjših Egejskih 
otokov v smislu Uredbe (EGS) št. 2019/93 
se lahko ta postavka poveča na 90 %;

Or. pt

Predlog spremembe 153
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) 100 % za dejavnosti, ki so financirani
na podlagi člena 66.

(b) 100 % za dejavnosti, ki so financirane
na podlagi člena 66 in člena 38.

Or. pt

Predlog spremembe 154
Richard Seeber
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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.

Or. de

Obrazložitev

Za finančna sredstva, ki se v okviru prožnosti prenesejo v Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja, bi morala veljati enaka stopnja prispevkov kot za druge ukrepe tega sklada.

Predlog spremembe 155
Czesław Adam Siekierski

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.

Or. en

Predlog spremembe 156
Czesław Adam Siekierski

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, 

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.
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predloženo leta 2016, zajema koledarski 
leti 2014 in 2015.

Država članica do 31. decembra 2023 
predloži končno poročilo o izvajanju. 
Poročilo, predloženo leta 2016, zajema 
koledarski leti 2014 in 2015.

Or. en

Predlog spremembe 157
Czesław Adam Siekierski

Predlog uredbe
Člen 89 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Če program za razvoj podeželja 
zagotavlja instrumente, ki vsebujejo 
elemente državne pomoči, se o teh 
instrumentih ne obvešča ločeno.

Or. en

Obrazložitev

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


