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Predlog spremembe 1
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. obžaluje, da bodo glede na zgornjo mejo 
razdelka 2 večletnega finančnega okvira 
2014–2020 glavne kategorije odhodkov za 
skupno kmetijsko politiko (SKP) v letu 
2016 v praksi najverjetneje zmanjšane, 
vključno z neposrednimi plačili in tržnimi 
ukrepi;

1. obžaluje, da bodo glede na zgornjo mejo 
razdelka 2 večletnega finančnega okvira 
2014–2020 glavne kategorije odhodkov za 
skupno kmetijsko politiko (SKP) v 
letu 2016 v praksi najverjetneje zmanjšane, 
vključno z neposrednimi plačili in tržnimi 
ukrepi, čeprav se je skupna raven 
obveznosti in plačil povečala za 2,4 % 
oziroma 1,6 %;

Or. pl

Predlog spremembe 2
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da je to zmanjšanje 
proračuna v skladu z novo skupno 
kmetijsko politiko, ki je tržno usmerjena 
in temelji na popolni liberalizaciji trga, 
kar bo imelo hude posledice za evropsko 
kmetijstvo;

Or. pt

Predlog spremembe 3
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. obžaluje zmanjšanja proračuna za 
intervencije na kmetijskih trgih v 
primerjavi z letom 2015; se ne strinja s 
Komisijo, da bodo izredni ukrepi, povezani 
z ruskim embargom na uvoz nekaterih 
kmetijskih proizvodov iz EU, omejeni 
samo na leto 2015, saj Rusija namerava 
podaljšati prepoved na uvoz do začetka 
leta 2016; je zaskrbljen, ker bodo 
posledično leta 2016 potrebne dodatne 
tržne intervencije, s katerimi bi podprli 
evropske kmete, ki jih je prizadel embargo;

7. obžaluje zmanjšanja proračuna za 
intervencije na kmetijskih trgih v 
primerjavi z letom 2015; se ne strinja s 
Komisijo, da bodo izredni ukrepi, povezani 
z ruskim embargom na uvoz nekaterih 
kmetijskih proizvodov iz EU, omejeni 
samo na leto 2015, saj Rusija namerava 
podaljšati prepoved uvoza do začetka leta 
2016; je zaskrbljen, ker bodo posledično 
leta 2016 potrebne dodatne tržne 
intervencije, s katerimi bi podprli evropske 
kmete, ki jih je prizadel embargo, zlasti v 
državah, ki mejijo na Rusijo;

Or. pl

Predlog spremembe 4
Tibor Szanyi

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. obžaluje zmanjšanja proračuna za 
intervencije na kmetijskih trgih v 
primerjavi z letom 2015; se ne strinja s 
Komisijo, da bodo izredni ukrepi, povezani 
z ruskim embargom na uvoz nekaterih 
kmetijskih proizvodov iz EU, omejeni 
samo na leto 2015, saj Rusija namerava 
podaljšati prepoved na uvoz do začetka leta 
2016; je zaskrbljen, ker bodo posledično 
leta 2016 potrebne dodatne tržne 
intervencije, s katerimi bi podprli evropske 
kmete, ki jih je prizadel embargo;

7. obžaluje zmanjšanja proračuna za 
intervencije na kmetijskih trgih v 
primerjavi z letom 2015; se ne strinja s 
Komisijo, da bodo izredni ukrepi, povezani 
z ruskim embargom na uvoz nekaterih 
kmetijskih proizvodov iz EU, omejeni 
samo na leto 2015, saj Rusija namerava 
podaljšati prepoved na uvoz do začetka leta 
2016; poziva k dodatnim tržnim 
intervencijam v letu 2016, s katerimi bi 
podprli evropske kmete in živilsko 
industrijo, ki jih je prizadel embargo;

Or. en
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Predlog spremembe 5
Daniel Buda

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. obžaluje zmanjšanja proračuna za 
intervencije na kmetijskih trgih v 
primerjavi z letom 2015; se ne strinja s 
Komisijo, da bodo izredni ukrepi, povezani 
z ruskim embargom na uvoz nekaterih 
kmetijskih proizvodov iz EU, omejeni 
samo na leto 2015, saj Rusija namerava 
podaljšati prepoved na uvoz do začetka 
leta 2016; je zaskrbljen, ker bodo 
posledično leta 2016 potrebne dodatne 
tržne intervencije, s katerimi bi podprli 
evropske kmete, ki jih je prizadel embargo;

7. obžaluje zmanjšanja proračuna za 
intervencije na kmetijskih trgih v 
primerjavi z letom 2015; se ne strinja s 
Komisijo, da bodo izredni ukrepi, povezani 
z ruskim embargom na uvoz nekaterih 
kmetijskih proizvodov iz EU, omejeni 
samo na leto 2015, in meni, da jih je treba 
razširiti tudi na države, ki niso bile 
neposredno prizadete zaradi embarga, saj 
Rusija namerava podaljšati prepoved uvoza 
do začetka leta 2016; je zaskrbljen, ker 
bodo posledično leta 2016 potrebne 
dodatne tržne intervencije, s katerimi bi 
podprli evropske kmete, ki jih je prizadel 
embargo;

Or. ro

Predlog spremembe 6
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. obžaluje zmanjšanja proračuna za 
intervencije na kmetijskih trgih v 
primerjavi z letom 2015; se ne strinja s 
Komisijo, da bodo izredni ukrepi, 
povezani z ruskim embargom na uvoz 
nekaterih kmetijskih proizvodov iz EU, 
omejeni samo na leto 2015, saj Rusija 
namerava podaljšati prepoved na uvoz do 
začetka leta 2016; je zaskrbljen, ker bodo 
posledično leta 2016 potrebne dodatne 
tržne intervencije, s katerimi bi podprli
evropske kmete, ki jih je prizadel embargo;

7. obžaluje zmanjšanja proračuna za 
intervencije na kmetijskih trgih v 
primerjavi z letom 2015; glede na to, da je 
Rusija potrdila prepoved uvoza do 
avgusta 2016, poziva Komisijo, naj uvede 
vse potrebne ukrepe, na primer uporabi 
razpoložljivo razliko do zgornje meje, da 
bi podprla evropske kmete v vseh
kmetijskih sektorjih, ki jih je prizadel 
embargo;
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Or. en

Predlog spremembe 7
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. obžaluje zmanjšanja proračuna za 
intervencije na kmetijskih trgih v 
primerjavi z letom 2015; se ne strinja s 
Komisijo, da bodo izredni ukrepi, povezani 
z ruskim embargom na uvoz nekaterih 
kmetijskih proizvodov iz EU, omejeni 
samo na leto 2015, saj Rusija namerava 
podaljšati prepoved na uvoz do začetka 
leta 2016; je zaskrbljen, ker bodo 
posledično leta 2016 potrebne dodatne 
tržne intervencije, s katerimi bi podprli 
evropske kmete, ki jih je prizadel 
embargo;

7. obžaluje zmanjšanja proračuna za 
intervencije na kmetijskih trgih v 
primerjavi z letom 2015; pozdravlja 
odločitev Komisije, da bodo podporni 
ukrepi za pridelovalce sadja in zelenjave, 
ki jih je prizadel ruski embargo, s 
1. avgustom 2015 podaljšani, in poziva, 
naj ostanejo v veljavi, dokler prepoved 
uvoza ne bo odpravljena, in naj se jih 
razširi na vse prizadete poljedelske in 
živinorejske sektorje; poudarja, da sektor 
mleka zahteva posebno pozornost, saj je 
ruski embargo še prispeval k negotovosti 
pridelovalcev s padcem cen, odkar so bile 
odpravljene kvote;

Or. es

Predlog spremembe 8
Miguel Viegas

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. je presenečen zaradi precejšnjega 
zmanjšanja pomoči za organizacije 
proizvajalcev s 541,5 milijona EUR na 
387 milijonov EUR, kar je povsem v 
nasprotju s pristopom, na katerem temelji 
nova skupna kmetijska politika in po 
katerem naj bi se vloga teh organizacij 
povečala;

Or. pt
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Predlog spremembe 9
Petri Sarvamaa

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. meni, da je treba ustvariti posebno 
proračunsko vrstico za podporo 
proizvajalcem mleka, ki so jih prizadele 
dolgoročne tržne posledice ruskega 
embarga;

Or. en

Predlog spremembe 10
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. vztraja, da potrebujemo sredstva za 
nadomestilo gospodarskih izgub, ki so jih 
utrpeli kmetje zaradi tržne krize ter 
sanitarnih oziroma fitosanitarnih kriz, kot 
je bila Xylella fastidiosa, in ponavlja, da 
moramo v ta namen uporabiti razpoložljivo 
rezervo iz razdelka 2;

8. vztraja, da potrebujemo sredstva za 
nadomestilo gospodarskih izgub, ki so jih 
utrpeli kmetje zaradi tržne krize ter 
sanitarnih oziroma fitosanitarnih kriz, kot 
je bila Xylella fastidiosa, in ponavlja, da 
moramo v ta namen uporabiti razpoložljivo 
rezervo iz razdelka 2; poziva k povečanju 
sredstev, potrebnih za intervencije na trgu 
mlečnih izdelkov, da se prepreči 
predvidljiv padec cen, ki bo posledica 
odprave mlečnih kvot;

Or. pt
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Predlog spremembe 11
Martin Häusling
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. vztraja, da potrebujemo sredstva za 
nadomestilo gospodarskih izgub, ki so jih 
utrpeli kmetje zaradi tržne krize ter 
sanitarnih oziroma fitosanitarnih kriz, kot 
je bila Xylella fastidiosa, in ponavlja, da 
moramo v ta namen uporabiti razpoložljivo 
rezervo iz razdelka 2;

8. vztraja, da potrebujemo sredstva za 
nadomestilo gospodarskih izgub, ki so jih 
utrpeli kmetje zaradi tržne krize ter 
sanitarnih oziroma fitosanitarnih kriz, kot 
je bila Xylella fastidiosa, in ponavlja, da 
moramo v ta namen uporabiti razpoložljivo 
rezervo iz razdelka 2; vztraja, da bi moralo 
nadomestilo za izkoreninjenje kriti tudi 
obnovo kmetijskih ekosistemov, vključno s 
prstjo, prav tako pa vzpostavitev odporne 
biotske raznovrstnosti, zlasti genetske 
raznolikosti sadilnega materiala, kar naj 
bi v najboljšem primeru pomenilo tudi 
odpornost na bolezni in škodljivce; meni, 
da bi se morala dodeljena pomoč v 
vsakem primeru porabiti tudi za 
vzpostavljanje uravnoteženih, biotsko 
raznovrstnih kmetijskih ekosistemov in 
pokrajine, ki bodo manj občutljivi za 
morebitne napade;

Or. en

Predlog spremembe 12
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. vztraja, da potrebujemo sredstva za 
nadomestilo gospodarskih izgub, ki so jih 
utrpeli kmetje zaradi tržne krize ter 
sanitarnih oziroma fitosanitarnih kriz, kot 
je bila Xylella fastidiosa, in ponavlja, da 
moramo v ta namen uporabiti razpoložljivo 
rezervo iz razdelka 2;

8. vztraja, da potrebujemo sredstva za 
nadomestilo gospodarskih izgub, ki so jih 
utrpeli kmetje zaradi tržne krize ter 
sanitarnih oziroma fitosanitarnih kriz, kot 
je bila Xylella fastidiosa, in ponavlja, da 
moramo v ta namen uporabiti razpoložljivo 
rezervo iz razdelka 2; poziva Komisijo in 
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Svet, naj sprejmeta vse potrebne ukrepe, 
da bi preprečila poslabšanje razmer na 
teh trgih;

Or. en

Predlog spremembe 13
Nicola Caputo

Osnutek mnenja
Odstavek 8 – pododstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

poziva, naj se za sektor pridelave oljk in 
oljčnega olja nameni več sredstev za 
povračilo škode kmetom, ki jih je 
prizadela bakterija "Xylella fastidiosa", 
za krepitev ukrepov za preprečevanje in 
omejevanje širjenja smrtonosne bakterije 
v Evropi, za prestrukturiranje sektorja ter 
za okrepitev znanstvenih raziskav na 
povzročitelju bolezni in njegovem 
prenašalcu;

Or. it

Predlog spremembe 14
Martin Häusling
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. v splošnem ugotavlja, da so potrebne 
naložbe, ki bodo zagotovile odpornost 
kmetijskih ekosistemov na podnebne 
spremembe ter pojav in širjenje invazivnih 
vrst, zlasti prek biotsko raznovrstnih 
obdelovalnih površin ter žive, zdrave prsti, 
ki bo vsebovala plenilce in koristne vrste, 
kar bo omogočilo naravno uravnavanje 
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populacije škodljivcev;

Or. en

Predlog spremembe 15
Jan Huitema, Marit Paulsen, Fredrick Federley

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. obžaluje predlagana zmanjšanja v 
višini 2 milijona EUR za program za 
mleko v šolah z 77 milijonov EUR 
odobritev v letu 2015 na 
75 milijonov EUR v predlogu proračuna 
za leto 2016; opozarja na zahtevo 
Parlamenta za povečanje za 
20 milijonov EUR na leto za to shemo; 
pozdravlja majhno povečanje za sistem 
razdeljevanja sadja v šolah na 
150 milijonov EUR; poudarja, da se je za 
oba programa izkazalo, da sta v državah 
članicah uporabna in učinkovita, in 
poudarja njun pomen zaradi sedanje krize 
in stopnje podhranjenosti otrok v Uniji;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 16
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. obžaluje predlagana zmanjšanja v višini 
2 milijona EUR za program za mleko v 
šolah z 77 milijonov EUR odobritev v letu 
2015 na 75 milijonov EUR v predlogu 
proračuna za leto 2016; opozarja na 
zahtevo Parlamenta za povečanje za 
20 milijonov EUR na leto za to shemo; 

9. obžaluje predlagana zmanjšanja v višini 
2 milijona EUR za program za mleko v 
šolah s 77 milijonov EUR v letu 2015 na 
75 milijonov EUR v predlogu proračuna za 
leto 2016; opozarja na zahtevo Parlamenta 
za povečanje za 20 milijonov EUR na leto 
za ta program; pozdravlja majhno 
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pozdravlja majhno povečanje za sistem 
razdeljevanja sadja v šolah na 
150 milijonov EUR; poudarja, da se je za 
oba programa izkazalo, da sta v državah 
članicah uporabna in učinkovita, in 
poudarja njun pomen zaradi sedanje krize 
in stopnje podhranjenosti otrok v Uniji;

povečanje za sistem razdeljevanja sadja v 
šolah na 150 milijonov EUR; poudarja, da 
se je za oba programa izkazalo, da sta v 
državah članicah uporabna in učinkovita, 
zlasti ker otrokom privzgajata zdrave 
prehranjevalne navade, in poudarja njun 
pomen zaradi sedanje krize in stopnje 
podhranjenosti otrok v Uniji;

Or. pl

Predlog spremembe 17
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. obžaluje predlagana zmanjšanja v višini 
2 milijona EUR za program za mleko v 
šolah z 77 milijonov EUR odobritev v letu 
2015 na 75 milijonov EUR v predlogu 
proračuna za leto 2016; opozarja na 
zahtevo Parlamenta za povečanje za 
20 milijonov EUR na leto za to shemo; 
pozdravlja majhno povečanje za sistem 
razdeljevanja sadja v šolah na 
150 milijonov EUR; poudarja, da se je za 
oba programa izkazalo, da sta v državah 
članicah uporabna in učinkovita, in 
poudarja njun pomen zaradi sedanje krize 
in stopnje podhranjenosti otrok v Uniji;

9. obžaluje predlagana zmanjšanja v višini 
2 milijona EUR za program za mleko v 
šolah z 77 milijonov EUR odobritev v letu 
2015 na 75 milijonov EUR v predlogu 
proračuna za leto 2016; opozarja na 
zahtevo Parlamenta za povečanje za 
20 milijonov EUR na leto za to shemo; 
meni, da majhno povečanje za 6 milijonov 
EUR za sistem razdeljevanja sadja v šolah 
na 150 milijonov EUR očitno ne bo 
zadostovalo;poudarja, da se je za oba 
programa izkazalo, da sta v državah 
članicah uporabna in učinkovita, in 
poudarja njun pomen zaradi sedanje krize 
in stopnje podhranjenosti otrok v Uniji;

Or. pt

Predlog spremembe 18
Jean-Paul Denanot

Osnutek mnenja
Odstavek 9
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. obžaluje predlagana zmanjšanja v višini 
2 milijona EUR za program za mleko v 
šolah z 77 milijonov EUR odobritev v letu 
2015 na 75 milijonov EUR v predlogu 
proračuna za leto 2016; opozarja na 
zahtevo Parlamenta za povečanje za 
20 milijonov EUR na leto za to shemo; 
pozdravlja majhno povečanje za sistem 
razdeljevanja sadja v šolah na 
150 milijonov EUR; poudarja, da se je za 
oba programa izkazalo, da sta v državah 
članicah uporabna in učinkovita, in 
poudarja njun pomen zaradi sedanje krize 
in stopnje podhranjenosti otrok v Uniji;

9. obžaluje zmanjšanja v višini 
2 milijona EUR za program za mleko v 
šolah, ki ga je predlagala Komisija, Svet 
pa potrdil, in sicer s 77 milijonov EUR v 
letu 2015 na 75 milijonov EUR v predlogu 
proračuna za leto 2016; opozarja na 
zahtevo Parlamenta za povečanje za 
20 milijonov EUR na leto za ta program; 
pozdravlja majhno povečanje za sistem 
razdeljevanja sadja v šolah na 
150 milijonov EUR, ki ga je predlagala 
Komisija, Svet pa potrdil; poudarja, da se 
je za oba programa izkazalo, da sta v 
državah članicah uporabna, in poudarja 
njun pomen zaradi sedanje krize in slabe 
prehranjenosti otrok v Uniji; poziva Svet, 
naj upošteva predloge Parlamenta, ki je 
pozval k poenostavitvi birokratskih 
postopkov držav članic, da se poveča 
učinkovitost obeh programov;

Or. en

Predlog spremembe 19
Marc Tarabella

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. obžaluje predlagana zmanjšanja v višini 
2 milijona EUR za program za mleko v 
šolah z 77 milijonov EUR odobritev v letu 
2015 na 75 milijonov EUR v predlogu 
proračuna za leto 2016; opozarja na 
zahtevo Parlamenta za povečanje za 
20 milijonov EUR na leto za to shemo; 
pozdravlja majhno povečanje za sistem 
razdeljevanja sadja v šolah na 
150 milijonov EUR; poudarja, da se je za 
oba programa izkazalo, da sta v državah 
članicah uporabna in učinkovita, in 
poudarja njun pomen zaradi sedanje krize 

9. obžaluje predlagana zmanjšanja v višini 
2 milijona EUR za program za mleko v 
šolah z 77 milijonov EUR odobritev v letu 
2015 na 75 milijonov EUR v predlogu 
proračuna za leto 2016; opozarja na 
zahtevo Parlamenta za povečanje za 
20 milijonov EUR na leto za ta program, 
tako da bo njegov letni proračun znašal 
100 milijonov EUR; pozdravlja majhno 
povečanje za sistem razdeljevanja sadja v 
šolah na 150 milijonov EUR letno; 
poudarja, da se je za oba programa 
izkazalo, da sta v državah članicah 
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in stopnje podhranjenosti otrok v Uniji; uporabna in učinkovita, saj je v njiju vsako 
leto sodelovalo skoraj 30 milijonov otrok, 
in poudarja njun pomen, ker otroci uživajo 
vse manj sadja, zelenjave in mleka, 
debelost pa je med njimi vse bolj 
razširjena;

Or. fr

Predlog spremembe 20
Jean-Paul Denanot

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. obžaluje, da je Svet predlagal 
zmanjšanje sredstev za delovanje 
organizacij proizvajalcev sadja in 
zelenjave za 13,8 milijona EUR, kljub 
njihovem pomenu za verigo s preskrbo s 
hrano in trenutnim težavam v tem 
sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 21
Peter Jahr

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poziva, naj se programi razdeljevanja 
mleka in sadja v šolah pomaknejo v drugi 
steber skupne kmetijske politike, da bi jih 
bilo mogoče v praksi bolje prilagoditi 
regionalnim posebnostim in potrebam, s 
tem pa povečati sprejemanje in 
uporabnost teh programov;

Or. de
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Predlog spremembe 22
Hannu Takkula, Nils Torvalds

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. vztraja, da vsak prihodek iz proračuna 
EU, ki izhaja iz dodatnih dajatev ali drugih 
namenskih prejemkov iz kmetijstva v 
obdobju 2014/2015, ostane znotraj 
razdelka 2;

10. vztraja, da vsak prihodek iz proračuna 
EU, ki izhaja iz dodatnih dajatev ali drugih 
namenskih prejemkov iz kmetijstva v 
obdobju 2014/2015, ostane znotraj 
razdelka 2; meni, da bi bilo treba kazni 
zaradi preseženih kvot, zbrane v letu 2015, 
zlasti v sektorju mleka, v celoti uporabiti 
za tržno podporo in drugo pomoč za ta 
sektor;

Or. fi

Predlog spremembe 23
Peter Jahr

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. vztraja, da vsak prihodek iz proračuna 
EU, ki izhaja iz dodatnih dajatev ali drugih 
namenskih prejemkov iz kmetijstva v 
obdobju 2014/2015, ostane znotraj 
razdelka 2;

10. vztraja, da mora vsak prihodek iz 
proračuna EU, ki izhaja iz dodatnih dajatev 
ali drugih namenskih prejemkov iz 
kmetijstva v obdobju 2014/2015, ostati
znotraj razdelka 2;

Or. de

Predlog spremembe 24
James Nicholson

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. vztraja, da vsak prihodek iz proračuna 10. vztraja, da je treba vse prihodke 
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EU, ki izhaja iz dodatnih dajatev ali 
drugih namenskih prejemkov iz 
kmetijstva v obdobju 2014/2015, ostane
znotraj razdelka 2;

proračuna EU, ki izhajajo iz dodatnih 
kazenskih dajatev, nameniti za ponovne 
naložbe v sektor mlečnih izdelkov, druge 
namenske prejemke iz kmetijstva v 
obdobju 2014/2015 pa ohraniti znotraj
razdelka 2; pozdravlja predlog Komisije, 
da se ti prihodki namenijo za Evropski 
kmetijski jamstveni sklad;

Or. en

Predlog spremembe 25
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. vztraja, da vsak prihodek iz proračuna 
EU, ki izhaja iz dodatnih dajatev ali drugih 
namenskih prejemkov iz kmetijstva v 
obdobju 2014/2015, ostane znotraj 
razdelka 2;

10. vztraja, da vsak prihodek proračuna 
EU, ki izhaja iz dodatnih kazenskih dajatev 
in drugih namenskih prejemkov iz 
kmetijstva v obdobju 2014/2015, ostane 
znotraj razdelka 2; pozdravlja predlog 
Komisije, da se ti prihodki namenijo za 
Evropski kmetijski jamstveni sklad;

Or. en

Predlog spremembe 26
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da bodo sredstva, dodeljena v 
rezervo za krize v kmetijskem sektorju v 
proračunu za leto 2016 in ki se ne bodo 
porabila, v celoti ostala v razdelku 2 za 
prihodnje proračunsko leto za neposredna 
plačila kmetom, kot je določeno v Uredbi 
(EU) št. 1306/2013;

11. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da bodo vsa sredstva, dodeljena 
v rezervo za krize v kmetijskem sektorju v 
proračunu za leto 2016 in ki se ne bodo 
porabila, v celoti ostala v razdelku 2 za 
prihodnje proračunsko leto za neposredna 
plačila kmetom, kot je določeno v Uredbi 
(EU) št. 1306/2013;
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Or. pl

Predlog spremembe 27
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da bodo sredstva, dodeljena v 
rezervo za krize v kmetijskem sektorju v 
proračunu za leto 2016 in ki se ne bodo 
porabila, v celoti ostala v razdelku 2 za 
prihodnje proračunsko leto za neposredna 
plačila kmetom, kot je določeno v Uredbi 
(EU) št. 1306/2013;

11. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da bodo sredstva, dodeljena v 
rezervo za krize v kmetijskem sektorju v 
proračunu za leto 2016 in ki se ne bodo 
porabila, v celoti ostala v razdelku 2 za 
prihodnje proračunsko leto za neposredna 
plačila kmetom, kot je določeno v Uredbi 
(EU) št. 1306/2013; znova poudarja, da 
sredstev za ublažitev posledic ruskega 
embarga ne bi smeli jemati iz rezervnih 
skladov za krize v kmetijskem sektorju;

Or. pt

Predlog spremembe 28
Daniel Buda

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. obžaluje odločitev Sveta, da bo 
zavrnil zahtevo 11 držav članic za 
šestmesečno podaljšanje financiranja 
NRDP za obdobje 2007–2013;

Or. ro
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Predlog spremembe 29
Peter Jahr

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. ugotavlja, da je bilo evropsko 
kmetijstvo v zadnjih letih večkrat 
podvrženo krizam; zato poziva Komisijo, 
naj premisli o sistemu financiranja v 
primeru kriz ter oblikuje nov instrument, 
ki bi omogočal hitro politično 
posredovanje ob krizah, a ne bi 
obremenjeval letnih neposrednih plačil;

Or. de

Predlog spremembe 30
Miguel Viegas

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. poziva Komisijo in države članice, naj 
pravočasno spremljajo precejšnjo 
nestanovitnost cen kmetijskih proizvodov, 
ki neugodno vpliva na prihodke kmetov, in 
naj se po potrebi odzivajo hitro in 
učinkovito;

12. poziva Komisijo in države članice, naj 
pravočasno spremljajo precejšnjo 
nestanovitnost cen kmetijskih proizvodov s 
posebnim poudarkom na sektorju mlečnih 
izdelkov, ki neugodno vpliva na prihodke 
kmetov, in naj se po potrebi odzivajo hitro 
in učinkovito;

Or. pt

Predlog spremembe 31
Nicola Caputo

Osnutek mnenja
Odstavek 12
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. poziva Komisijo in države članice, naj 
pravočasno spremljajo precejšnjo 
nestanovitnost cen kmetijskih proizvodov, 
ki neugodno vpliva na prihodke kmetov, in 
naj se po potrebi odzivajo hitro in 
učinkovito;

12. poziva Komisijo in države članice, naj 
pravočasno spremljajo precejšnjo 
nestanovitnost cen kmetijskih proizvodov, 
ki neugodno vpliva na prihodke kmetov, in 
naj se po potrebi odzivajo hitro in 
učinkovito ter kmetom neposredno 
zagotovijo možnost, da se zoperstavijo 
nestanovitnosti cen;

Or. it

Predlog spremembe 32
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. poziva Komisijo in države članice, naj 
pravočasno spremljajo precejšnjo 
nestanovitnost cen kmetijskih proizvodov,
ki neugodno vpliva na prihodke kmetov, in 
naj se po potrebi odzivajo hitro in 
učinkovito;

12. poziva Komisijo in države članice, naj 
pravočasno spremljajo precejšnjo 
nestanovitnost cen kmetijskih proizvodov, 
ki neugodno vpliva na prihodke kmetov, in 
naj se po potrebi odzivajo hitro in 
učinkovito; ugotavlja, da bi bilo treba cene 
spremljati v vseh proizvodnih sektorjih, s 
posebnim poudarkom na malih in 
srednjih kmetijah;

Or. pt

Predlog spremembe 33
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. poziva Komisijo in države članice, naj 
pravočasno spremljajo precejšnjo
nestanovitnost cen kmetijskih proizvodov, 

12. poziva Komisijo in države članice, naj 
pravočasno spremljajo nestanovitnost cen 
kmetijskih proizvodov, ki neugodno vpliva 
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ki neugodno vpliva na prihodke kmetov, in 
naj se po potrebi odzivajo hitro in 
učinkovito;

na prihodke kmetov, in naj se po potrebi 
odzivajo hitro in učinkovito;

Or. en

Predlog spremembe 34
Daniel Buda

Osnutek mnenja
Odstavek 12 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12a. je seznanjen s posledicami odprave 
kvot za mleko in meni, da so potrebni 
pripravljalni ukrepi, ki bodo preprečili 
tržna neravnovesja po odpravi kvot za 
sladkor septembra 2017;

Or. ro

Predlog spremembe 35
Marijana Petir

Osnutek mnenja
Odstavek 12 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12a. poziva Komisijo, naj uporabi rezervo 
za krize v kmetijskem sektorju za krizne 
ukrepe za pomoč sektorju mleka in 
mlečnih proizvodov; ukrepi bi morali 
zagotavljati pomoč malim in srednjim 
proizvajalcem mleka, ki v največji meri 
trpijo zaradi posledic odprave sistema kvot 
leta 2015, sredstva pa bi bilo treba 
namensko porabiti za tehnološko 
posodobitev proizvodnje in spodbujanje 
proizvodnje proizvodov z dodano 
vrednostjo;

Or. hr
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Predlog spremembe 36
Martin Häusling
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 13

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. pozdravlja raven sredstev, dodeljenih 
za podporo čebelarstva, saj je Parlament 
vedno videl čebelarstvo kot prednostno 
nalogo za prihodnost kmetijstva in za 
ohranitev biotske raznovrstnosti;

13. pozdravlja raven sredstev, dodeljenih 
za podporo čebelarstva, saj je Parlament 
vedno videl čebelarstvo in ohranjanje 
funkcionalne biotske raznovrstnosti, zlasti 
opraševalcev in njihove funkcije, kot 
prednostni nalogi za prihodnost 
kmetijstva;

Or. en

Predlog spremembe 37
Jean-Paul Denanot

Osnutek mnenja
Odstavek 14

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14. opozarja, da je cilj povečati 
konkurenčnost in trajnost evropskega 
kmetijstva, in poziva, naj se za 
uresničevanje teh ciljev namenijo potrebna 
sredstva.

14. opozarja, da je cilj povečati 
konkurenčnost in trajnost evropskega 
kmetijstva, in poziva, naj se za 
uresničevanje teh ciljev namenijo potrebna 
sredstva; opominja na potencial 
kmetijstva, kar zadeva zaposlovanje, 
tehnične in družbene inovacije ter 
trajnostni razvoj, zlasti na podeželju, kjer 
spodbujajo regionalni razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 38
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Osnutek mnenja
Odstavek 14
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

14. opozarja, da je cilj povečati 
konkurenčnost in trajnost evropskega 
kmetijstva, in poziva, naj se za 
uresničevanje teh ciljev namenijo potrebna 
sredstva.

14. opozarja, da je cilj povečati trajnost 
evropskega kmetijstva, in poziva, naj se za 
uresničevanje teh ciljev namenijo potrebna 
sredstva, s posebnim poudarkom na 
proračunih, ki podpirajo proizvodnjo za 
lokalne in bližnje trge, kratke 
distribucijske kanale ter usklajevanje, 
utrjevanje in širjenje lokalnih trgov;

Or. pt

Predlog spremembe 39
Lidia Senra Rodríguez

Osnutek mnenja
Odstavek 14 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14a. poudarja, da je treba ustvariti 
proračunsko vrstico za podporo in v 
priznanje pomembne vloge, ki jo imajo 
sindikati kmetov v Evropi;

Or. pt

Predlog spremembe 40
Jan Huitema

Osnutek mnenja
Odstavek 14 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14a. meni, da bi lahko prostovoljna 
modulacija med prvim in drugim stebrom 
kmetijskega proračuna privedla do 
izkrivljanja konkurence zaradi 
neuravnoteženosti (ne)posrednih 
subvencij držav članic; poziva Komisijo, 
naj poroča o morebitnih stranskih učinkih 
teh ukrepov v luči vmesnega pregleda 
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skupne kmetijske politike.

Or. en

Predlog spremembe 41
Jens Rohde

Osnutek mnenja
Odstavek 14 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14a. obžaluje uvedbo prilagodljivosti med 
prvim in drugim stebrom ter s tem 
ponovno nacionalizacijo evropske 
kmetijske politike;

Or. en

Predlog spremembe 42
Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 14 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14a. poziva k popolni uskladitvi vsote 
neposrednih plačil in plačil za razvoj 
podeželja v EU-28, takoj ko bo mogoča; 
ugotavlja, da velike razlike med 
neposrednimi plačili v posameznih 
državah članicah ovirajo konkurenčnost, 
zato poziva Komisijo, naj razmisli o 
državah EU-28 kot o enoti na svetovnem 
kmetijskem trgu;

Or. en
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Predlog spremembe 43
Peter Jahr

Osnutek mnenja
Odstavek 14 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14a. poudarja izjemen pomen priključitve 
novih prodajnih trgov za ohranjanje 
konkurenčnosti in izboljšanje odpornosti 
evropskega kmetijstva na tržne krize, kot 
smo ji bili priča v primeru ruskega 
embarga; poziva k finančni podpori za 
priključitev trgov, med drugim z uporabo 
sredstev iz naslova dodatnih dajatev;

Or. de

Predlog spremembe 44
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Osnutek mnenja
Odstavek 14 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14a. poudarja, da je nujno, da sredstva, 
namenjena za raziskave v agroživilskem 
sektorju, zlasti iz proračuna za 
Obzorje 2020, kot taka ostanejo v celoti 
razpoložljiva, da bi spodbudili inovacije v 
tem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 45
Marijana Petir

Osnutek mnenja
Odstavek 14 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14 a. poziva Komisijo, naj v proračunih 
Unije za leti 2016 in 2017 poveča sredstva 
v višini 162.000.000 EUR letno, ki so 
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namenjena rezervi za krize v kmetijskem 
sektorju, ter jih nameni ukrepom pomoči 
za sektor sladkorja in pridelovalce 
sladkorne pese, saj se bodo leta 2017 
ukinile proizvodne kvote;   

Or. hr

Predlog spremembe 46
Nicola Caputo

Osnutek mnenja
Odstavek 14 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14 a. opozarja na težave v preteklih 
proračunskih postopkih, v katerih so bila 
odobrena sredstva zmanjšana; meni, da so 
vsi poskusi zmanjšanja proračunskih 
sredstev za kmetijstvo nekoristni in 
nevarni, saj utegnejo ogroziti 
uresničevanje ciljev skupne kmetijske 
politike, povečati ranljivost sektorja in 
občutno zmanjšati prizadevanja za 
izboljšanje konkurenčnosti evropskega 
kmetijstva;

Or. it

Predlog spremembe 47
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Osnutek mnenja
Odstavek 14 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14b. meni, da je treba ustvariti posebno 
proračunsko vrstico za podporo manjšim 
predelovalnim projektom za kmetijske 
proizvode, usmerjenim v krajše 
distribucijske kanale;

Or. pt
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Predlog spremembe 48
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Osnutek mnenja
Odstavek 14 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14c. meni, da je treba uvesti proračunsko 
vrstico za promocijo distribucijskih 
omrežij, ki uporabljajo kratke 
distribucijske kanale.

Or. pt


