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Predlog spremembe 158
Jens Geier

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Prvi steber skupne kmetijske politike služi stabilizaciji prihodkov. Drugi steber skupne 
kmetijske politike je namenjen razvoju podeželja. Členi 37, 38, 39, 40 in 41 ter ustrezne 
uvodne izjave predloga Komisije zato ne sodijo v drugi steber.

Predlog spremembe 159
Jens Geier

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) V kmetijskem sektorju je v primerjavi 
z drugimi sektorji večja verjetnost, da bo 
zaradi naravnih nesreč prizadet proizvodni 
potencial. Da se v primeru takšnih nesreč 
kmetijam pomaga zagotoviti sposobnost 
preživetja in konkurenčnost, je treba 
kmetom omogočiti podporo za obnovo 
prizadetega kmetijskega potenciala. Države 
članice morajo preprečiti čezmerna 
nadomestila za škodo zaradi kombinacije 
shem Unije (zlasti ukrepa obvladovanja 
tveganja) ter nacionalnih in zasebnih 
odškodninskih shem. Da se zagotovi 
smotrna in učinkovita uporaba 
proračunskih sredstev EKSRP, je treba v 
skladu s členom 290 Pogodbe Komisijo 
pooblastiti za sprejemanje aktov v zvezi z 
določitvijo upravičenih stroškov v okviru 
tega ukrepa.

(20) V kmetijskem sektorju je v primerjavi 
z drugimi sektorji večja verjetnost, da bo 
zaradi naravnih nesreč prizadet proizvodni 
potencial. Da se v primeru takšnih nesreč 
kmetijam pomaga zagotoviti sposobnost 
preživetja in konkurenčnost, je treba 
kmetom omogočiti podporo za obnovo 
prizadetega kmetijskega potenciala. Države 
članice morajo preprečiti čezmerna 
nadomestila za škodo zaradi kombinacije 
shem Unije ter nacionalnih in zasebnih 
odškodninskih shem. Da se zagotovi 
smotrna in učinkovita uporaba 
proračunskih sredstev EKSRP, je treba v 
skladu s členom 290 Pogodbe Komisijo 
pooblastiti za sprejemanje aktov v zvezi z 
določitvijo upravičenih stroškov v okviru 
tega ukrepa.

Or. de

Obrazložitev

Prvi steber skupne kmetijske politike služi stabilizaciji prihodkov. Drugi steber skupne 
kmetijske politike je namenjen razvoju podeželja. Členi 37, 38, 39, 40 in 41 ter ustrezne 
uvodne izjave predloga Komisije zato ne sodijo v drugi steber.
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Predlog spremembe 160
Jens Geier

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 
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.

(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 
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.

Or. de



PE496.352v01-00 6/24 AM\912809SL.doc

SL

Obrazložitev

Tako kot vsi drugi podjetniki bi morali biti tudi kmetje pri opustitvi dejavnosti enako 
obravnavni. Odpravnina za kmete ni sprejemljiva in krši načelo enakopravnosti delovanje v 
primerjavi z drugimi podjetniki.

Predlog spremembe 161
Jens Geier

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 

(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 
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omogoči pravilno izvajanje obveznosti, ki 
so jih sprejeli, si morajo države članice 
prizadevati, da jim zagotovijo potrebne 
spretnosti in znanja. Države članice morajo
ohraniti raven prizadevanj iz 
programskega obdobja 2007–2013 in 
morajo prek kmetijsko-okoljsko-
podnebnih ukrepov, ukrepov ekološkega 
kmetijstva in plačil območjem, ki se 
soočajo z naravnimi ali 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.

omogoči pravilno izvajanje obveznosti, ki 
so jih sprejeli, si morajo države članice 
prizadevati, da jim zagotovijo potrebne 
spretnosti in znanja. Države članice morajo 
prek kmetijsko-okoljsko-podnebnih 
ukrepov, ukrepov ekološkega kmetijstva in 
plačil območjem, ki se soočajo z naravnimi 
ali drugimi posebnimi omejitvami, najmanj
30 % skupnega prispevka iz EKSRP 
nameniti za vsak program razvoja 
podeželja za ublažitev posledic podnebnih 
sprememb in prilagoditev nanje ter za 
upravljanje zemljišč.

Or. de

Obrazložitev

Obvezni minimalni odstotek za kmetijsko-okoljske in podnebne ukrepe je zelo pomemben, da 
se poudari pomen tega prednostnega ukrepa, hkrati pa dovoli tudi dovolj prožnosti. Zato bi 
bilo treba mejo nekoliko dvigniti s 25 % na 30 %.

Predlog spremembe 162
Jens Geier

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Prvi steber skupne kmetijske politike služi stabilizaciji prihodkov. Drugi steber skupne 
kmetijske politike je namenjen razvoju podeželja. Členi 37, 38, 39, 40 in 41 ter ustrezne 
uvodne izjave predloga Komisije zato ne sodijo v drugi steber.

Predlog spremembe 163
Jens Geier

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. 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 

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

dopolnjevanjem s kohezijsko in skupno 
ribiško politiko. EKSRP prispeva k 
ozemeljsko in okoljsko bolj 
uravnoteženemu, podnebju prijaznemu in 
inovativnemu kmetijskemu sektorju Unije, 
ki je odporen na podnebne spremembe.

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe št. 29 mnenja Odbora regij poudarja, da je na evropski ravni potrebna 
prava strategija za razvoj podeželja. Ta mora biti usklajena z zahtevami kohezijske politike in 
skupne ribiške politike, ki jo morata tudi dopolnjevati.

Predlog spremembe 164
Jens Geier

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Prvi steber skupne kmetijske politike služi stabilizaciji prihodkov. Drugi steber skupne 
kmetijske politike je namenjen razvoju podeželja. Členi 37, 38, 39, 40 in 41 ter ustrezne 
uvodne izjave predloga Komisije zato ne sodijo v drugi steber.

Predlog spremembe 165
Jens Geier

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podpore obvladovanja tveganja v črtano
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okviru kmetij;

Or. de

Obrazložitev

Prvi steber skupne kmetijske politike služi stabilizaciji prihodkov. Drugi steber skupne 
kmetijske politike je namenjen razvoju podeželja. Členi 37, 38, 39, 40 in 41 ter ustrezne 
uvodne izjave predloga Komisije zato ne sodijo v drugi steber.

Predlog spremembe 166
Jens Geier

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe št. 32 Odbora regij.

Predlog spremembe 167
Jens Geier

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) spodbujanja dostopa do informacijskih 
in komunikacijskih tehnologij (IKT) na 
podeželskih območjih ter njihove uporabe 
in kakovosti.

(c) spodbujanja dostopa do novih 
tehnologij ter informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij (IKT) ter 
njihove uporabe in kakovosti;

Or. de
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Obrazložitev

Predlog spremembe št. 32 Odbora regij.

Predlog spremembe 168
Jens Geier

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c a) olajševanja naseljevanja mladih na 
podeželje, zlasti žensk, s spodbujanjem 
ukrepov, ki omogočajo združljivost 
družinskega in poklicnega življenja.

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe št. 32 Odbora regij.

Predlog spremembe 169
Jens Geier

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) letna plačila kmetom, ki sodelujejo v 
shemi za male kmete iz naslova V Uredbe 
(EU) št. RP/2012 (v nadaljnjem besedilu: 
„shema za male kmete“) in ki trajno 
prenesejo svoje kmetijsko gospodarstvo na 
drugega kmeta.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Tako kot vsi drugi podjetniki bi tudi kmetje pri opustitvi/predaji dejavnosti morali biti enako 
obravnavni. Odpravnina za kmete ni sprejemljiva in krši enakopravno delovanje v primerjavi 
z drugimi podjetniki.
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Predlog spremembe 170
Jens Geier

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpora iz odstavka 1(c) se dodeli 
kmetom, ki v času predložitve svojega 
zahtevka za podporo najmanj eno leto 
sodelujejo v shemi za male kmete in ki se 
zavežejo, da bodo celotno svoje kmetijsko 
gospodarstvo in ustrezne pravice do 
plačila prenesli na drugega kmeta. 
Podpora se izplačuje od dne prenosa do 
31. decembra 2020.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Tako kot vsi drugi podjetniki bi tudi kmetje pri opustitvi dejavnosti morali biti enako 
obravnavni. Odpravnina za kmete ni sprejemljiva in krši enakopravno delovanje v primerjavi 
z drugimi podjetniki.

Predlog spremembe 171
Jens Geier

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Podpora iz odstavka 1(c) je enaka 
120 % letnega plačila, ki ga je 
upravičenec prejel na podlagi sheme za 
male kmete.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Tako kot vsi drugi podjetniki bi tudi kmetje pri opustitvi dejavnosti morali biti enako 
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obravnavni. Odpravnina za kmete ni sprejemljiva in krši enakopravno delovanje v primerjavi 
z drugimi podjetniki.

Predlog spremembe 172
Jens Geier

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Predlog spremembe 173
Jens Geier

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 

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 ustrezajo eni ali več 
kmetijsko-okoljskim ali kmetijsko-
podnebnim obveznostim. V ustrezno 
utemeljenih primerih, ki se nanašajo na 
doseganje okoljskih ciljev, se lahko 
kmetijsko-okoljska in kmetijsko-podnebna 
plačila dodelijo tudi drugim upravljavcem 
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dodelijo tudi drugim upravljavcem 
zemljišč ali skupinam drugih upravljavcev 
zemljišč.

zemljišč ali skupinam drugih upravljavcev 
zemljišč.

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe št. 36 Odbora regij poudarja, da je treba črtati omejitev ukrepov „na 
kmetijskih zemljiščih“, saj bi to močno ogrozilo pomembne okoljske in podnebne cilje. To 
velja na primer za pašo na površinah, ki se obravnavajo kot nekmetijske površine, in za 
uporabo kmetijsko-okoljskih ukrepov za ribnike, šotišča in obrežne pasove.

Predlog spremembe 174
Jens Geier

Predlog uredbe
Člen 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. de

Obrazložitev

Prvi steber skupne kmetijske politike služi stabilizaciji prihodkov. Drugi steber skupne 
kmetijske politike je namenjen razvoju podeželja. Členi 37, 38, 39, 40 in 41 ter ustrezne 
uvodne izjave predloga Komisije zato ne sodijo v drugi steber.

Predlog spremembe 175
Jens Geier

Predlog uredbe
Člen 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. de

Obrazložitev

Prvi steber skupne kmetijske politike služi stabilizaciji prihodkov. Drugi steber skupne 
kmetijske politike je namenjen razvoju podeželja. Členi 37, 38, 39, 40 in 41 ter ustrezne 
uvodne izjave predloga Komisije zato ne sodijo v drugi steber.

Predlog spremembe 176
Jens Geier

Predlog uredbe
Člen 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Obrazložitev

Prvi steber skupne kmetijske politike služi stabilizaciji prihodkov. Drugi steber skupne 
kmetijske politike je namenjen razvoju podeželja. Členi 37, 38, 39, 40 in 41 ter ustrezne 
uvodne izjave predloga Komisije zato ne sodijo v drugi steber.

Predlog spremembe 177
Jens Geier

Predlog uredbe
Člen 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Instrument za stabilizacijo dohodkov črtano
1. Podpora iz člena 37(1)(c) se lahko 
dodeli le, če zmanjšanje dohodkov presega 
30 % povprečnih letnih dohodkov 
posameznega kmeta v predhodnem 
triletnem obdobju ali triletnega povprečja 
v predhodnem petletnem obdobju, pri 
čemer sta izključeni najvišja in najnižja 
vrednost. Dohodki za namene 
člena 37(1)(c) pomenijo vsoto prihodkov, 
ki jih kmet prejme na trgu, vključno s 
katero koli obliko javne podpore, pri 
čemer se odštejejo vhodni stroški. S plačili 
vzajemnega sklada kmetom se krije največ 
70 % izgubljenih dohodkov.
2. Zadevni vzajemni sklad je upravičen do 
podpore, če:
a. ga je akreditiral pristojni organ v 
skladu z nacionalno zakonodajo;
b. vodi pregledno politiko, kar zadeva 
vplačila v sklad in izplačila iz njega;
c. ima oblikovana jasna pravila za 
določitev odgovornosti za kakršne koli 
nastale dolgove.
3. Države članice določijo pravila za 
ustanovitev in upravljanje vzajemnih 
skladov, zlasti za odobritev izplačil 
nadomestil kmetom v primeru krize ter za 
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upravljanje in spremljanje skladnosti s 
temi pravili.
4. Finančni prispevki iz člena 37(1)(c) 
lahko zadevajo samo zneske, ki jih 
vzajemni skladi izplačajo kot finančno 
nadomestilo kmetom. Poleg tega lahko 
finančni prispevki zadevajo obresti 
komercialnih posojil iz vzajemnega sklada 
za namen izplačila finančnega 
nadomestila kmetom v primeru krize.
Prispevki javnih skladov se ne plačujejo 
za začetni kapital.
5. Podpora ne sme presegati najvišje 
stopnje iz Priloge I.

Or. de

Obrazložitev

Prvi steber skupne kmetijske politike služi stabilizaciji prihodkov. Drugi steber skupne 
kmetijske politike je namenjen razvoju podeželja. Členi 37, 38, 39, 40 in 41 ter ustrezne 
uvodne izjave predloga Komisije zato ne sodijo v drugi steber.

Predlog spremembe 178
Jens Geier

Predlog uredbe
Člen 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravila o izvajanju ukrepov črtano
1. Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
pravila o izvajanju ukrepov iz tega 
oddelka v zvezi s:
(a) postopki za izbiro organov ali 
subjektov, ki opravljajo storitve 
kmetijskega in gozdarskega svetovanja, 
zagotavljajo pomoč pri upravljanju kmetij 
in nadomeščanje na kmetijah, ter
zniževanjem pomoči v okviru ukrepa 
storitev svetovanja iz člena 16;
(b) oceno napredka v zvezi s poslovnim 
načrtom s strani države članice, 
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plačilnimi možnostmi in načini 
dostopanja do drugih ukrepov za mlade 
kmete v okviru ukrepa razvoja kmetij in 
podjetij iz člena 20;
(c) ločevanjem od drugih ukrepov, 
pretvorbo v enote, ki niso navedene v 
Prilogi I, izračunom transakcijskih 
stroškov in pretvorbo ali prilagoditvijo 
obveznosti v okviru kmetijsko-okoljsko-
podnebnega ukrepa iz člena 29, ukrepa 
ekološkega kmetijstva iz člena 30 ter 
ukrepa gozdarsko-okoljskih in podnebnih 
storitev in ohranjanja gozdov iz člena 35;
(d) možnostjo uporabe standardnih 
predpostavk glede izpada dohodka v 
okviru ukrepov iz členov 29, 30, 31, 32, 34 
in 35 ter merili za njegov izračun;
(e) izračunom zneska podpore, kadar je 
dejavnost upravičena do podpore v okviru 
več kot enega ukrepa.
Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom preverjanja iz člena 91.

Or. de

Obrazložitev

Prvi steber skupne kmetijske politike služi stabilizaciji prihodkov. Drugi steber skupne 
kmetijske politike je namenjen razvoju podeželja. Členi 37, 38, 39, 40 in 41 ter ustrezne 
uvodne izjave predloga Komisije zato ne sodijo v drugi steber.

Predlog spremembe 179
Jens Geier

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 2 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b a) naložbe v posodobitev ali izgradnjo 
namakalnih naprav v okviru dejavnosti ali 
programov držav članic ali regij, če so 
rezultati temeljite presoje vplivov na 
okolje pozitivni tako v zvezi s kakovostjo 
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vode kot tudi s količinskim stanjem vira;

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe št. 37 Odbora regij.

Predlog spremembe 180
Jens Geier

Predlog uredbe
Člen 64 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 181
Jens Geier

Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5 a. Najmanj 30 % celotnega prispevka 
EKSRP za udeležbo pri programu razvoja 
podeželja se nameni za ukrepe iz členov 
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29,30 in 31.

Or. de

Obrazložitev

Obvezni minimalni odstotek za kmetijsko-okoljske in podnebne ukrepe se ne bi smel pojaviti le 
v uvodni izjavi, temveč tudi v ustreznem členu. Da se poudari pomembnost tega prednostnega 
ukrepa ter omogoči dovolj prožnosti, je potrebno manjše povečanje s 25 % na 30 %.

Predlog spremembe 182
Jens Geier

Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. de

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 183
Jens Geier

Predlog uredbe
Priloga 5 – odstavek 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 37 Obvladovanje tveganj črtano

Or. de
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Obrazložitev

Prvi steber skupne kmetijske politike služi stabilizaciji prihodkov. Drugi steber skupne 
kmetijske politike je namenjen razvoju podeželja. Členi 37, 38, 39, 40 in 41 ter ustrezne 
uvodne izjave predloga Komisije zato ne sodijo v drugi steber.

Predlog spremembe 184
Jens Geier

Predlog uredbe
Priloga 5 – odstavek 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 38 Zavarovanje pridelka, živali in 
rastlin

črtano

Or. de

Obrazložitev

Prvi steber skupne kmetijske politike služi stabilizaciji prihodkov. Drugi steber skupne 
kmetijske politike je namenjen razvoju podeželja. Členi 37, 38, 39, 40 in 41 ter ustrezne 
uvodne izjave predloga Komisije zato ne sodijo v drugi steber.

Predlog spremembe 185
Jens Geier

Predlog uredbe
Priloga 5 – odstavek 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 39 Vzajemni skladi za bolezni živali 
in rastlin ter okoljske nesreče

črtano

Or. de

Obrazložitev

Prvi steber skupne kmetijske politike služi stabilizaciji prihodkov. Drugi steber skupne 
kmetijske politike je namenjen razvoju podeželja. Členi 37, 38, 39, 40 in 41 ter ustrezne 
uvodne izjave predloga Komisije zato ne sodijo v drugi steber.
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Predlog spremembe 186
Jens Geier

Predlog uredbe
Priloga 5 – odstavek 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 40 Mehanizem za stabilizacijo 
dohodkov

črtano

Or. de

Obrazložitev

Prvi steber skupne kmetijske politike služi stabilizaciji prihodkov. Drugi steber skupne 
kmetijske politike je namenjen razvoju podeželja. Členi 37, 38, 39, 40 in 41 ter ustrezne 
uvodne izjave predloga Komisije zato ne sodijo v drugi steber.


