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Predlog spremembe  1 

Luis Manuel Capoulas Santos 

v imenu skupine S&D 
Albert Deß 

v imenu skupine PPE 
 
Poročilo A7-0111/2014 

Paolo De Castro 

Raziskovanja strukture kmetijskih gospodarstev in metod kmetijske proizvodnje 
COM(2013)0757 – C7-0390/2013 – 2013/0367(COD) 

Predlog uredbe 

– 

PREDLOGI SPREMEMB EVROPSKEGA PARLAMENTA* 

k predlogu Komisije 

--------------------------------------------------------- 

UREDBA (EU) št. …/2014 

EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 

o spremembi Uredbe (ES) št. 1166/2008 v zvezi s finančnim okvirom za obdobje 2014–

2018 

(Besedilo velja za EGP) 

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA – 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 338(1) Pogodbe, 

ob upoštevanju predloga Evropske komisije, 

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom, 

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom1, 

                                                 
*  Spremembe: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌pa tiste dele 

besedila, ki so bili črtani. 
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ob upoštevanju naslednjega: 

(1) V Uredbi (ES) št. 1166/2008 Evropskega parlamenta in Sveta2 je določeno, da 

morajo države članice v letih 2010, 2013 in 2016 izvesti raziskovanja strukture 

kmetijskih gospodarstev. Države čalnice od Unije prejmejo finančni prispevek v 

višini največ 75 % za kritje stroškov izvedbe teh raziskovanj v skladu z 

opredeljenimi najvišjimi zneski.  

(2) Za izvedbo raziskovanj strukture kmetijskih gospodarstev in za izpolnitev zahtev 

Unije po informacijah je potrebno znatno financiranje iz držav članic in Unije. 

(3) V Uredbi (ES) št. 1166/2008 so določena finančna sredstva za izvedbo programa 

raziskovanj, vključno z upravljanjem, vzdrževanjem in razvojem sistemov 

podatkovnih zbirk, ki jih Komisija uporablja za obdelavo podatkov, ki so jih poslale 

države članice, in določila znesek za obdobje 2008–2013.  

(4) V skladu z Uredbo (ES) št. 1166/2008 bi moral znesek za obdobje 2014–2018 

določiti proračunski in zakonodajni organ na predlog Komisije na podlagi novega 

finančnega okvira za obdobje, ki se začne leta 2014. 

(5) Predlagana finančna sredstva bi morala financirati samo izvedbo raziskovanja 

strukture kmetijskih gospodarstev v letu 2016 in s tem povezano upravljanje, 

vzdrževanje in razvoj sistemov podatkovnih zbirk, ki jih Komisija uporablja za 

obdelavo podatkov, ki so jih poslale države članice.  

(6) Glede na pristop Hrvaške in potrebo po izvedbi raziskovanj strukture kmetijskih 

gospodarstev v tej državi članici v letu 2016 bi bilo treba za Hrvaško določiti najvišji 

prispevek Unije za posamezno raziskovanje; ta prilagoditev je potrebna zaradi 

pristopa in v Aktu o pristopu ni določena. 

▌ 

                                                                                                                                                         
1 Stališče Evropskega parlamenta z dne … (še ni objavljeno v Uradnem listu) in 

odločitev Sveta z dne … 
2 Uredba (ES) št. 1166/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 

o raziskovanjih strukture kmetijskih gospodarstev in metod kmetijske proizvodnje ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 571/88 (UL L 321, 1.12.2008, str. 14). 
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(10) Opravljena so bila posvetovanja s Stalnim odborom za kmetijsko statistiko. 

(11) Uredbo (ES) št. 1166/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti – 

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: 

Člen 1 

Uredba (ES) št. 1166/2008 se spremeni: 

(1)  v členu 13 se doda naslednji odstavek: 

„4a.  Za raziskovanje strukture kmetijskih gospodarstev v letu 2016 je najvišji 

znesek za Hrvaško 500 000 EUR.“; 

(2)  člen 14 se spremeni: 

(a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim: 

„2.  Finančna sredstva za izvedbo raziskovanj strukture kmetijskih 

gospodarstev v letu 2016, vključno z odobritvami, potrebnimi za 

upravljanje, vzdrževanje in razvoj sistemov podatkovnih zbirk, ki jih 

Komisija uporablja za obdelavo podatkov, ki so jih poslale države članice 

na podlagi te uredbe, se določijo v višini 20 650 000 EUR za obdobje 

2014–2018.“; 

(b) doda se naslednji odstavek: 

„4.  Komisija izvaja finančno pomoč Unije v skladu z Uredbo (EU, Euratom) 

št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta*. 

__________________ 

* Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni 

proračun Unije (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).“; 

(3)  vstavi se naslednji člen: 
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„Člen 14a 

Zaščita finančnih interesov Unije 

1. Komisija sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da so pri izvajanju 

dejavnosti, ki se financirajo na podlagi te uredbe, finančni interesi Unije 

zaščiteni z izvajanjem preventivnih ukrepov proti goljufijam, korupciji in 

drugemu protipravnemu ravnanju ter z učinkovitim preverjanjem, ob odkritju 

nepravilnosti pa z izterjavo neupravičeno izplačanih zneskov ter po potrebi z 

učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi. 

2. Komisija ali njeni predstavniki in Računsko sodišče lahko izvajajo revizije na 

podlagi dokumentacije in na kraju samem pri vseh prejemnikih nepovratnih 

sredstev, izvajalcih in podizvajalcih, ki so prejeli sredstva Unije na podlagi 

programa. 

 Evropski urad za boj proti goljufijam (urad OLAF) lahko izvaja preglede in 

inšpekcije na kraju samem pri gospodarskih subjektih, ki jih neposredno ali 

posredno zadeva takšno financiranje, v skladu s postopki iz Uredbe Sveta 

(Euratom, ES) št. 2185/96*, da bi ugotovil, ali je v povezavi s sporazumom ali 

sklepom o dodelitvi nepovratnih sredstev ali pogodbo o financiranju s strani 

Unije prišlo do goljufije, korupcije ali katerega koli drugega protipravnega 

ravnanja, ki škodi finančnim interesom Unije. 

 Ne glede na prvi in drugi pododstavek se v sporazumih o sodelovanju s tretjimi 

državami in mednarodnimi organizacijami, v sporazumih o dodelitvi 

nepovratnih sredstev, v sklepih o dodelitvi nepovratnih sredstev in v pogodbah, 

ki izhajajo iz izvajanja te uredbe, Komisija, Računsko sodišče in urad OLAF 

izrecno pooblastijo za opravljanje takšnih revizij ter pregledov in inšpekcij na 

kraju samem. 

________________ 

* Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih 

in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih 

interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL 



 

AM\1022312SL.doc 5/5 PE529.628v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

L 292, 15.11.1996, str. 2).“ 

▌ 

Člen 2 

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. 

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. 

V …, 

Za Evropski parlament Za Svet 

Predsednik Predsednik 

 

Or. en 

 


