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KRATKA OBRAZLOŽITEV

V predlogu uredbe o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike so v 
enotnem temeljnem besedilu zbrane določbe in zahteve za usklajeno izvajanje skupne 
kmetijske politike ter učinkovito doseganje ciljev strategije Evropa 2020.

Zaradi svoje narave in namena mora predlog uredbe biti čim bolj racionalen, opredeljevati 
mora vsak pojav, ki ga je treba urediti znotraj skupne kmetijske politike, ter vse ukrepe in 
dejavnosti na ozemlju Unije, ki so temu namenjeni.

Zato ter zlasti ker gre ob tem tudi za regionalni razvoj, predlog ni najbolj primeren za 
spremembe in/ali dodatke, ki bi lahko kako ogrozili njegov cilj in rezultate.

Predlog se bolj posveča tistim, ki jim je namenjena skupna kmetijska politika, torej kmetom 
in podeželskim skupnostim, ter se osredotoča na posebne potrebe, ki izhajajo iz lokalnih in 
ozemeljskih posebnosti.

Zlasti se je v predlogu skušalo racionalizirati in povečati učinkovitost institucionalnega dela 
SKP ter zmanjšati ali odpraviti neustrezna bremena kmetov. Čeprav predlog predvideva 
odgovornost plačilnih agencij v primeru njihove neučinkovitosti, to še ne pomeni zmanjšanja 
obremenitev upravičencev. V času nestanovitnosti kmetijskih trgov in ekonomskega 
varčevanja lahko zamuda pri plačilu pomeni nepotrebno breme za kmetijska gospodarstva, ki 
lahko zaradi zunanjih dejavnikov, neodvisnih od njihovega upravljanja, postanejo šibkejša v 
pogajanjih ter izgubljajo premoženje.

Prav tako se je skušalo merila za izvajanje sistema kmetijskega svetovanja usmeriti v 
kmetijska gospodarstva in podjetnike, ki najbolj potrebujejo racionalno in usposobljeno 
upravljanje kmetijskega gospodarstva. Namen tega pristopa je kmetijskemu sektorju nuditi 
razumno in nevsiljeno racionalizacijo, zlasti v tistih podeželskih regijah, kjer se prebivalstvo 
še ni odselilo in kjer kmetijstvo še vedno predstavlja kulturno dediščino, vitalnost in 
nedenarno bogastvo.

Predlog skuša hkrati pospeševati skupne dobrine skupnosti in onesposobiti nekatera 
neustrezna ali goljufiva nagnjenja posameznikov, ki pogosto ustvarjajo krizna stanja, ki 
odločilno in vztrajno izničujejo prizadevanja okolja.

Poleg tega se predlog ponovno usmerja v spremljanje ekonomskih kazalnikov, ki učinkoviteje 
vključujejo dosežene rezultate skupne kmetijske politike, da se ustvari čim bolj realistična 
podoba učinkov izvajanja skupne kmetijske politike. Zato se je zdelo ustrezno spremljati 
dopolnilne spremenljivke, kot so: dostop do trgov, oblikovanje in stabilnost cen, širjenje 
pogodbenega kmetijskega gospodarstva,  stopnja širjenja, proizvajanja in uporabe energije iz 
obnovljivih virov v kmetijski panogi ter v podeželskih skupnostih, uravnotežen teritorialni 
razvoj najmanj na regionalni ravni, družbena mobilnost, demografska gibanja, izseljevanje, 
prihodki (ne le od kmetijske dejavnosti) ter revščina podeželskih območij.

PREDLOGI SPREMEMB
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Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da bi se upravičenci bolj zavedali 
razmerja med kmetijskimi praksami in 
upravljanjem kmetij na eni strani ter 
standardi glede okolja, podnebnih 
sprememb, dobrih kmetijskih pogojev 
zemljišč, varnosti živil, javnega zdravja, 
zdravja živali in rastlin ter dobrega počutja 
živali na drugi strani morajo države članice 
oblikovati obsežen sistem kmetijskega 
svetovanja za nasvete upravičencem. 
Sistem kmetijskega svetovanja ne sme na 
nikakršen način vplivati na obveznost in 
odgovornost upravičencev do spoštovanja 
teh standardov. Države članice morajo tudi 
zagotoviti jasno ločitev nasvetov od 
pregledov.

(10) Da bi se upravičenci bolj zavedali 
razmerja med značilnimi, skladnimi in 
ustreznimi kmetijskimi praksami na 
referenčnih območjih in upravljanjem 
kmetij na eni strani ter standardi glede 
okolja, podnebnih sprememb, dobrih 
kmetijskih pogojev zemljišč, varnosti živil, 
javnega zdravja, zdravja živali in rastlin ter 
dobrega počutja živali na drugi strani 
morajo države članice oblikovati obsežen 
sistem kmetijskega svetovanja za nasvete 
upravičencem. Sistem kmetijskega 
svetovanja ne sme na nikakršen način 
vplivati na obveznost in odgovornost 
upravičencev do spoštovanja teh 
standardov. Države članice morajo tudi 
zagotoviti jasno ločitev nasvetov od 
pregledov.

Or. it

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Sistem kmetijskega svetovanja mora 
pokrivati vsaj zahteve in standarde, ki 
spadajo v področje uporabe navzkrižne 
skladnosti. Prav tako mora pokrivati 
zahteve, ki jih je treba upoštevati za 
neposredna plačila v zvezi s kmetijskimi 
praksami, ki ugodno vplivajo na podnebje 
in okolje, ter z ohranjanjem kmetijskih 

(11) Sistem kmetijskega svetovanja mora 
pokrivati vsaj zahteve in standarde, ki 
spadajo v področje uporabe navzkrižne 
skladnosti. Prav tako bi moral zajemati 
zahteve, ki jih je treba za neposredna 
plačila upoštevati v zvezi s kmetijskimi 
praksami, ki ugodno vplivajo na podnebje 
in okolje, ter ohranjanjem kmetijskih 
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zemljišč v skladu z Uredbo Evropskega 
parlamenta in Sveta (EU) št. NP/xxx z dne 
xxx o pravilih za neposredna plačila za 
kmete v shemah neposrednih podpor v 
okviru skupne kmetijske politike1. Sistem 
mora pokrivati tudi nekatere elemente v 
zvezi z prilagajanjem podnebnim 
spremembam in ublažitvijo njihovih 
posledic, biotsko raznovrstnostjo, varstvom 
voda, prijavljanjem bolezni živali in rastlin 
ter inovacijami in trajnostnim razvojem 
gospodarskih dejavnosti malih kmetij.

površin v skladu z Uredbo Evropskega 
parlamenta in Sveta (EU) št. NP/xxx z dne 
xxx o pravilih za neposredna plačila 
kmetom na podlagi shem podpore v okviru 
skupne kmetijske politike1. Sistem mora 
pokrivati tudi nekatere elemente v zvezi z 
prilagajanjem podnebnim spremembam in 
ublažitvijo njihovih posledic, biotsko 
raznovrstnostjo, posledicami uporabe 
semen in drugih gensko spremenjenih 
organizmov, varstvom voda, prijavljanjem 
bolezni živali in rastlin ter inovacijami in 
trajnostnim razvojem gospodarskih 
dejavnosti malih kmetij.

Or. it

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Vstop v sistem kmetijskega svetovanja 
mora biti za upravičence prostovoljen. 
Vsem upravičencem, tudi tistim, ki v 
okviru SKP ne prejemajo podpore, mora 
biti omogočeno sodelovanje v sistemu, 
vendar pa lahko države članice določijo 
prednostna merila. Zaradi narave sistema je 
primerno, da se informacije, pridobljene 
med dejavnostjo svetovanja, obravnavajo 
kot zaupne, razen v primerih resnih kršitev 
zakonodaje Unije ali nacionalne 
zakonodaje. Za zagotovitev učinkovitosti 
sistema morajo biti svetovalci primerno 
kvalificirani in se redno usposabljati.

(12) Vstop v sistem kmetijskega svetovanja 
mora biti za upravičence prostovoljen. 
Vsem upravičencem, tudi tistim, ki v 
okviru SKP ne prejemajo podpore, mora 
biti omogočeno sodelovanje v sistemu, 
vendar pa lahko države članice določijo 
prednostna merila, zlasti za tiste kmete, ki 
bi bili drugače izključeni in ki najbolj 
potrebujejo ustrezne smernice, predvsem 
na zelo razdrobljenih kmetijskih 
območjih. Zaradi narave sistema je 
primerno, da se informacije, pridobljene 
med dejavnostjo svetovanja, obravnavajo 
kot zaupne, razen v primerih resnih kršitev 
zakonodaje Unije ali nacionalne 
zakonodaje. Za zagotovitev učinkovitosti 
sistema morajo biti svetovalci primerno 
kvalificirani in se redno usposabljati.

Or. it
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Komisija državam članicam zagotovi 
finančna sredstva iz EKJS, ki so potrebna 
za kritje odhodkov akreditiranih plačilnih 
agencij, v obliki povračil po knjiženju 
odhodka s strani teh agencij. Dokler niso 
povračila v obliki mesečnih plačil 
izplačana, morajo države članice angažirati 
potrebne finančne vire za potrebe svojih 
akreditiranih plačilnih agencij. Države 
članice in upravičenci, vključeni v 
izvajanje SKP, sami krijejo stroške za 
osebje in upravne stroške.

(13) Komisija državam članicam zagotovi 
finančna sredstva iz EKJS, ki so potrebna 
za kritje odhodkov akreditiranih plačilnih 
agencij, v obliki povračil po knjiženju 
odhodka s strani teh agencij. Dokler niso 
povračila v obliki mesečnih plačil 
izplačana, morajo države članice angažirati 
potrebne finančne vire za potrebe svojih 
akreditiranih plačilnih agencij. Da bi bilo 
delovanje plačilnih agencij učinkovitejše, 
države članice, vključene v izvajanje SKP, 
same krijejo stroške za osebje in upravne 
stroške.

Or. it

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pomembno je, de se pomoč Unije 
upravičencem izplača pravočasno, da jo 
lahko učinkovito uporabijo. Če države 
članice ne spoštujejo plačilnih rokov, 
določenih v zakonodaji Unije, lahko to 
povzroči resne probleme za upravičence in 
ogrozi letni proračun Unije. Zato je treba iz 
financiranja Unije izključiti odhodke, ki so 
nastali ob neupoštevanju plačilnih rokov. 
Upoštevati je treba tudi načelo 
sorazmernosti, zato mora imeti Komisija 
možnost določiti izjeme od tega splošnega 
pravila. To načelo, določeno z Uredbo (ES) 
št. 1290/2005, je treba ohraniti in ga 
uporabiti tako za EKJS kot EKSRP. Če 
države članice z izplačilom zamujajo, 

(25) Pomembno je, de se pomoč Unije 
upravičencem izplača pravočasno, da jo 
lahko učinkovito uporabijo. Če države 
članice ne spoštujejo plačilnih rokov, 
določenih v zakonodaji Unije, lahko to 
povzroči resne probleme za upravičence in 
ogrozi letni proračun Unije. Zato je treba iz 
financiranja Unije izključiti odhodke, ki so 
nastali ob neupoštevanju plačilnih rokov. 
Upoštevati je treba tudi načelo 
sorazmernosti, zato mora imeti Komisija 
možnost določiti izjeme od tega splošnega 
pravila. To načelo, določeno z Uredbo (ES) 
št. 1290/2005, je treba ohraniti in ga 
uporabiti tako za EKJS kot EKSRP. Če 
države članice z izplačilom zamujajo, 
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morajo osnovnemu znesku na lastne 
stroške pripisati obresti in tako 
upravičencem povrniti izgubo. Takšna 
določba lahko države članice spodbudi k 
večjemu spoštovanju plačilnih rokov, 
upravičencem pa v večji meri zagotovi 
pravočasno plačilo oziroma povrnitev 
izgube v primeru prepoznega plačila.

morajo osnovnemu znesku na lastne 
stroške pripisati obresti in tako 
upravičencem povrniti izgubo, ta trenutna 
posojila pa morajo biti prikazana kot 
premoženje upravičencev. Takšna določba 
lahko države članice spodbudi k večjemu 
spoštovanju plačilnih rokov, upravičencem 
pa v večji meri zagotovi pravočasno plačilo 
oziroma povrnitev izgube v primeru 
prepoznega plačila.

Or. it

Obrazložitev

Pravočasna plačila upravičencem so temeljnega pomena, ne glede, ali gre za kmetijska 
gospodarstva, podjetja drugih sektorjev ali ponudnike storitev. Da bi se zaščitilo lokalno 
gospodarstvo, je treba izterljiva posojila šteti kot del premoženja kmetijskega gospodarstva, 
saj imajo visoko stopnjo gotovosti.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) rubež kmetijskega gospodarstva ali 
njegovih delov zaradi napačno 
določenega financiranja na podlagi 
razpisov, ki so bili naknadno razglašeni 
kot neskladni z zakonodajo EU.

Or. it

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Plačilne agencije so posebni oddelki ali 
organi držav članic, odgovorni za 
upravljanje in nadzor odhodkov iz člena 

1. Plačilne agencije so posebni oddelki ali 
organi držav članic ali regij, odgovorni za 
upravljanje in nadzor odhodkov iz člena 
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4(1) in člena 5. 4(1) in člena 5 znotraj iste organizacije.

Or. it

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Certifikacijski organ je javni ali zasebni 
revizijski organ, ki ga imenuje država 
članica, ki poda mnenje o izjavi o 
zanesljivosti upravljanja, ki zajema 
celovitost, točnost in verodostojnost letnih 
obračunov plačilne agencije, pravilno 
delovanje njenega sistema notranjega 
nadzora, zakonitost in pravilnost povezanih 
transakcij ter spoštovanje načela dobrega 
finančnega upravljanja.

1. Certifikacijski organ je tretji javni ali 
zasebni revizijski organ, ki ga določi 
država članica na podlagi mednarodnega 
javnega razpisa, ki poda mnenje v skladu z 
mednarodno priznanimi revizijskimi 
standardi, na podlagi pregledov, ki 
temeljijo na tveganju, in ki upošteva 
preteklo uspešnost države članice ali 
regije, ki zajema celovitost, točnost in 
verodostojnost letnih obračunov plačilne 
agencije, pravilno delovanje njenega 
sistema notranjega nadzora, zakonitost in 
pravilnost povezanih transakcij ter 
spoštovanje načela dobrega finančnega 
upravljanja.

Or. it

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice vzpostavijo sistem 
svetovanja upravičencem glede upravljanja 
z zemljišči in kmetijami (v nadaljnjem 
besedilu: sistem kmetijskega svetovanja), 
ki ga vodi eden ali več imenovanih 
organov. Imenovani organ je lahko javen 
ali zaseben.

1. Države članice ali regije vzpostavijo 
sistem svetovanja upravičencem glede 
upravljanja z zemljišči in kmetijami (v 
nadaljnjem besedilu: sistem kmetijskega 
svetovanja), ki ga vodi eden ali več 
imenovanih organov. Imenovani organ je 
lahko javen ali zaseben, po možnosti iz 
akademskih institucij ali raziskovalnih 
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središč.

Or. it

Obrazložitev

V skladu z regionalizacijo SKP ni primerno imenovati en sam organ na nacionalni ravni, 
zlasti ko ima nacionalno ozemlje izrazite geomorforloške, pedoklimatkse in kulturne 
posebnosti ter posebnosti v zvezi z obdelovanjem zemlje zaradi njegove velikosti. Poleg tega 
je treba racionalizirati dejavnost tako, da se vzpostavi neposreden stik z akademskim svetom 
in raziskovalnimi ustanovami, da se akademsko osebje (tudi raziskovalci) seznani s težavami 
kmetijskega gospodarstva.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) zahteve ali ukrepe v zvezi z 
prilagajanjem podnebnim spremembam in 
ublažitvijo njihovih posledic, biotsko 
raznovrstnostjo, varstvom voda, 
prijavljanjem živalskih bolezni in 
inovacijami, ki so najmanj v skladu s 
tistimi iz Priloge I k tej uredbi.

c) zahteve ali ukrepe v zvezi s 
prilagajanjem podnebnim spremembam in 
ublažitvijo njihovih posledic, posledicami 
uporabe semen in drugih gensko 
spremenjenih organizmov, biotsko 
raznovrstnostjo, varstvom voda, 
prijavljanjem živalskih bolezni in 
inovacijami, ki so najmanj v skladu s 
tistimi iz Priloge I k tej uredbi;

Or. it

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar lahko države članice v skladu z 
objektivnimi merili določijo kategorije 
upravičencev, ki imajo prednostni dostop 
do sistema kmetijskega svetovanja. Vendar 
države članice zagotovijo, da je prednost 
dana kmetom, ki imajo z izjemo sistema 

Vendar lahko države članice v skladu z 
objektivnimi merili določijo kategorije 
upravičencev, ki imajo prednostni dostop 
do sistema kmetijskega svetovanja. Vendar 
države članice zagotovijo, da je prednost 
dana kmetom, ki imajo z izjemo sistema 
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kmetijskega svetovanja najbolj omejen 
dostop do drugih sistemov svetovanja.

kmetijskega svetovanja najbolj omejen 
dostop do drugih sistemov svetovanja, 
zlasti kmetom, ki bi bili drugače izključeni 
in ki najbolj potrebujejo ustrezne 
smernice, predvsem na zelo razdrobljenih 
kmetijskih območjih.

Or. it

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Potem ko Komisija odobri program, 
plača začetni znesek predhodnega 
financiranja za celotno programsko 
obdobje. Začetni znesek predhodnega 
financiranja predstavlja 4 % prispevka 
EKSRP za zadevni program. Glede na 
razpoložljivost proračunskih sredstev se 
lahko razdeli na največ tri obroke. Prvi 
obrok predstavlja 2 % prispevka EKSRP za 
zadevni program.

1. Potem ko Komisija odobri program, 
plača začetni znesek predhodnega 
financiranja za celotno programsko 
obdobje. Začetni znesek predhodnega 
financiranja predstavlja 7 % prispevka 
EKSRP za zadevni program. Glede na 
razpoložljivost proračunskih sredstev se 
lahko razdeli na največ tri obroke. Prvi 
obrok predstavlja 3 % prispevka EKSRP za 
zadevni program.

Or. it

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj informiranja je zagotoviti skladno, 
objektivno in vsestransko informiranje v 
Uniji in zunaj nje, da se zagotovi celovita 
podoba te politike.

Cilj informiranja je zagotoviti skladno, 
objektivno in vsestransko informiranje v 
Uniji in zunaj nje, da se zagotovi celovita 
podoba te politike. Informacije lahko 
zadevajo posebne cilje, njihov namen pa 
je lahko tudi seznanjanje s tematikami in 
problemi, ki so omejeni na posebna 
območja.
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Or. it

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 73 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva plačila, povezana s površinami, 
vsaka država članica določi najmanjšo 
velikost enot rabe ali poljin, za katere se 
lahko vloži zahtevek. Vendar najmanjša 
velikost ne sme presegati 0,3 ha.

Kar zadeva plačila, povezana s površinami, 
vsaka država članica določi najmanjšo 
velikost enot rabe ali poljin, za katere se 
lahko vloži zahtevek. Najmanjša velikost 
ne sme biti manjša od 0,3 ha.

Or. it

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 93 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravila v zvezi z navzkrižno skladnostjo so 
predpisane zahteve ravnanja iz zakonodaje 
Unije in standardi za dobre kmetijske in 
okoljske pogoje zemljišč, določeni na 
nacionalni ravni, kot so navedeni v 
Prilogi II, in sicer v zvezi z naslednjimi 
področji:

Pravila v zvezi z navzkrižno skladnostjo so 
predpisane zahteve ravnanja iz zakonodaje 
Unije in standardi za dobre kmetijske in 
okoljske pogoje zemljišč, določeni na 
nacionalni ravni na predlog regij in 
skladni z lokalnimi teritorialnimi 
posebnostmi, ki so navedene v Prilogi II, 
in sicer v zvezi z naslednjimi področji:

Or. it
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 94 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se vsa 
kmetijska zemljišča, vključno z zemljišči, 
ki se ne uporabljajo več za proizvodne 
namene, obdelujejo v skladu z dobrimi 
kmetijskimi in okoljskimi pogoji. Države 
članice na nacionalni ali regionalni ravni 
za upravičence določijo minimalne 
standarde za dobre kmetijske in okoljske 
pogoje zemljišč na podlagi Priloge II, ob 
upoštevanju posebnih značilnosti zadevnih 
območij, vključno s stanjem prsti in 
podnebnimi razmerami, obstoječimi 
sistemi kmetovanja, rabo zemljišč, 
kolobarjenjem, načini kmetovanja in 
strukturami kmetijskih gospodarstev. 
Države članice ne smejo določiti 
minimalnih zahtev, ki niso določene v 
Prilogi II.

Države članice zagotovijo, da se vsa 
kmetijska zemljišča, vključno z zemljišči, 
ki se ne uporabljajo več za proizvodne 
namene, obdelujejo v skladu z dobrimi 
kmetijskimi in okoljskimi pogoji. Države 
članice na nacionalni ravni za upravičence 
določijo minimalne standarde za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje zemljišč na 
podlagi Priloge II, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti zadevnih območij, 
vključno s stanjem prsti in podnebnimi 
razmerami, obstoječimi sistemi 
kmetovanja, rabo zemljišč, opredelitvijo in 
spremembo krajine, tudi zaradi naravnih 
nesreč, kot so poplave ali požari,
kolobarjenjem, načini kmetovanja in 
strukturami kmetijskih gospodarstev 
Države članice ne smejo določiti 
minimalnih zahtev, ki niso določene v 
Prilogi II.

Or. it

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 100 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko obdržijo 10 % 
zneskov, ki izhajajo iz uporabe znižanj in 
izključitev iz člena 99.

Države članice lahko obdržijo 10 % 
zneskov, ki izhajajo iz uporabe znižanj in 
izključitev iz člena 99. Viri iz tega 
odstavka ostanejo pristojnim regijam in se 
lahko dodelijo za posege na podeželski 
infrastrukturi.

Or. it
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Obrazložitev

Vire, pridobljeni zaradi nepravilnega ravnanja posameznih upravičencev, ki lahko ogrozijo 
rezultate dejavnosti regionalnih skupnosti na različnih ravneh, bi treba ponovno uporabiti v 
korist zadevne skupnosti, v skladu s specifičnim namenom prihodkov.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 110 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) trajnostna proizvodnja hrane, s 
poudarkom na kmetijskih dohodkih, 
kmetijski produktivnosti in stabilnosti cen;

a) trajnostna proizvodnja hrane, s 
poudarkom na kmetijskih dohodkih, 
kmetijski produktivnosti, dostopu do trgov,
oblikovanju in stabilnosti cen, širjenju 
pogodbenega kmetijskega gospodarstva;

Or. it

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 110 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) trajnostno upravljanje naravnih virov in 
ukrepi na področju podnebnih sprememb, s 
poudarkom na emisijah toplogrednih 
plinov, biotski raznovrstnosti, prsti in 
vodah; 

b) trajnostno upravljanje naravnih virov in 
ukrepi na področju podnebnih sprememb, s 
poudarkom na emisijah toplogrednih 
plinov, stopnji širjenja, proizvajanja in 
uporabe energije iz obnovljivih virov v 
kmetijski panogi ter v podeželskih 
skupnostih, biotski raznovrstnosti, prsti in 
vodah;

Or. it
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Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 110 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) uravnotežen teritorialni razvoj, s 
poudarkom na zaposlovanju na podeželju, 
rasti in revščini na podeželskih območjih.

c) uravnotežen teritorialni razvoj najmanj 
na regionalni ravni, s poudarkom na 
zaposlovanju na podeželju, rasti, družbeni 
mobilnosti, demografskih gibanjih, 
izseljevanju, prihodkih in revščini na 
podeželskih območjih.

Or. it


