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KRATKA OBRAZLOŽITEV
Pogodba ločuje med pooblastili, prenesenimi na Komisijo za sprejemanje nezakonodajnih
aktov, ki se splošno uporabljajo in dopolnjujejo ali spreminjajo nekatere nebistvene elemente
zakonodajnega akta, ter pooblastili, prenesenimi na Komisijo za sprejemanje enotnih pogojev
za izvajanje pravno zavezujočih aktov Unije.
Zakonodajalec je Komisiji naročil, naj vključi dodatne elemente, potrebne za pravilno
delovanje režima, ki ga zakonodajalec predlaga. Da bi zagotovili enotno uporabo režima v
državah članicah, je zakonodajalec Komisiji podelil izvedbena pooblastila.
Poročevalec meni, da je s tem besedilom o spremembi Uredbe 1659/2005 namen ustrezno
dosežen. Kljub temu pa podaja tri predloge sprememb, s katerimi poudarja potrebo po
okrepitvi upravljanja na tem področju z vztrajanjem pri popolnem sodelovanju regionalnih in
lokalnih predstavnikov ter zainteresiranih strani pri vseh odločitvah.
Poročevalec zlasti meni, da je treba končno uravnati občutljivo ravnotežje med okoljskimi in
gospodarskimi potrebami.
PREDLOGI SPREMEMB
Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja kot pristojni
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
Predlog spremembe 1
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 13
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Uporaba svetovalnih storitev bi
morala pomagati kmetom oceniti
učinkovitost njihovega kmetijskega
gospodarstva in ugotoviti potrebna
izboljšanja v zvezi z zakonskimi zahtevami
glede upravljanja ter dobrega kmetijskega
in okoljskega stanja v skladu z Uredbo
Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja
2009 o skupnih pravilih za sheme
neposrednih podpor za kmete v okviru
skupne kmetijske politike in o uvedbi
nekaterih shem podpor za kmete in
standardi Skupnosti glede varnosti pri delu.
Glede na to, da je podpora za uporabo
svetovalnih storitev na voljo že več let, bi
bilo treba omogočiti bolj individualno

(13) Uporaba svetovalnih storitev bi
morala pomagati kmetom oceniti
učinkovitost njihovega kmetijskega
gospodarstva in ugotoviti potrebna
izboljšanja v zvezi z zakonskimi zahtevami
glede upravljanja ter dobrega kmetijskega
in okoljskega stanja v skladu z Uredbo
Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja
2009 o skupnih pravilih za sheme
neposrednih podpor za kmete v okviru
skupne kmetijske politike in o uvedbi
nekaterih shem podpor za kmete in
standardi Skupnosti glede varnosti pri delu.
Glede na to, da je podpora za uporabo
svetovalnih storitev na voljo že več let, bi
bilo treba omogočiti bolj individualno
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prikrojeno uporabo, ki bi bolje odražala
individualne potrebe upravičenca.

prikrojeno uporabo, ki bi bolje odražala
individualne potrebe upravičenca. Države
članice je treba spodbuditi, da z uporabo
širokopasovnih povezav vzpostavijo
platforme e-svetovanja za kmete. Treba je
spodbujati tudi uporabo vseh svetovalnih
storitev, ki jih nudijo regionalne ter
lokalne oblasti in ki kmete spodbujajo k
uporabi informacijskih tehnologij.
Or. en
Obrazložitev

Instrument e-svetovanja je enkratna priložnost za države članice, da komunicirajo s kmeti na
odročnih območjih. Boljši dostop kmetov do internetnih storitev, kot je širokopasovni internet,
je osnovni pogoj za gospodarski razvoj.

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 17
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) Člen 10 Direktive Sveta 92/43/EGS z
dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih
habitatov ter prosto živečih živalskih in
rastlinskih vrst zahteva od držav članic, da
si z namenom, da okrepijo ekološko
usklajenost omrežja Natura 2000,
prizadevajo spodbujati ravnanje z
značilnostmi krajine, ki so zaradi svoje
linearnosti in neprekinjenosti ali vloge
povezovanja bistvene za selitev, razširjanje
in gensko izmenjavo prosto živečih vrst.
Taka območja bi morala biti upravičena do
plačil Natura 2000. Vendar je primerno
zmanjšati njihov delež v primerjavi z
območji, določenimi kot območja Natura
2000, da bi zagotovili, da bi se plačila še
naprej uporabljala predvsem za območja,
določena kot območja Natura 2000.

(17) Člen 10 Direktive Sveta 92/43/EGS z
dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih
habitatov ter prosto živečih živalskih in
rastlinskih vrst zahteva od držav članic, da
si z namenom, da okrepijo ekološko
usklajenost omrežja Natura 2000,
prizadevajo spodbujati ravnanje z
značilnostmi krajine, ki so zaradi svoje
linearnosti in neprekinjenosti ali vloge
povezovanja bistvene za selitev, razširjanje
in gensko izmenjavo prosto živečih vrst.
Taka območja bi morala biti upravičena do
plačil Natura 2000. Vendar je primerno
zmanjšati njihov delež v primerjavi z
območji, določenimi kot območja Natura
2000, da bi zagotovili, da bi se plačila še
naprej uporabljala predvsem za območja,
določena kot območja Natura 2000. Pri
tem bi morale regionalne in lokalne
oblasti vzpostaviti ravnotežje med
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okoljskimi predpisi in lokalnimi
razvojnimi potrebami.
Or. en
Obrazložitev
Da bi se izognili neskladju med okoljskimi predpisi in lokalnim razvojem, je treba doseči
kompromis, ki bo razrešil vprašanja gospodarskih naložb in tudi varstva okolja.
Predlog spremembe 3
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 19
Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Vsaka država članica mora vzpostaviti
nacionalno mrežo za podeželje. Da bi bilo
zagotovljeno usklajeno in enotno
vzpostavljanje različnih nacionalnih mrež
za podeželje, bi morala Komisija z
izvedbenimi akti določiti podrobnosti glede
vzpostavljanja in delovanja navedenih
mrež.

(19) Vsaka država članica mora vzpostaviti
nacionalno mrežo za podeželje, ki naj
vključuje nacionalne, regionalne in
lokalne predstavnike. Da bi bilo
zagotovljeno usklajeno in enotno
vzpostavljanje različnih nacionalnih mrež
za podeželje, bi morala Komisija z
izvedbenimi akti določiti podrobnosti glede
vzpostavljanja in delovanja navedenih
mrež.
Or. en

Obrazložitev
Ni pomembno samo, da se vzpostavi odnos med vsako državo članico in nacionalno mrežo za
podeželje, temveč tudi, da je vsaka nacionalna mreža za podeželje sestavljena iz nacionalnih,
regionalnih in lokalnih oblasti, s čimer bi se zagotovila tesna povezava s potrebami
državljanov.
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