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28.5.2018 A8-0178/3 

Predlog spremembe  3 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 

2018/2037(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava P 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

P. ker se kmetje v zadnjih nekaj letih 

soočajo z vse večjo nestanovitnostjo cen, ki 

odsevajo cenovna nihanja na svetovnih 

trgih in negotovost, ki jo povzročajo 

makroekonomski dejavniki, zunanja 

politika, na primer trgovinski, politični in 

diplomatski problemi, javnozdravstvene 

krize, presežne proizvedene količine, 

podnebne spremembe in pogostejši skrajni 

vremenski pojavi v EU; 

P. ker se kmetje v zadnjih nekaj letih 

soočajo z vse večjo nestanovitnostjo cen, ki 

odsevajo cenovna nihanja na svetovnih 

trgih in negotovost, ki jo povzročajo 

makroekonomski dejavniki, zunanja 

politika, na primer trgovinski, politični in 

diplomatski problemi, kot je ruska 

prepoved uvoza zaradi sankcij EU, 

javnozdravstvene krize, presežne 

proizvedene količine, podnebne 

spremembe in pogostejši skrajni vremenski 

pojavi v EU; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/4 

Predlog spremembe  4 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 

2018/2037(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava T 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

T. ker je nujno treba zagotoviti enake 

konkurenčne pogoje, poštene cene in 

primeren življenjski standard za vse kmete 

v regijah in vseh državah članicah EU, s 

čimer bi zagotovili dostopne cene za 

državljane in potrošnike ter s tem obstoj 

kmetijske dejavnosti v vseh delih Unije, 

tudi na območjih z naravnimi omejitvami; 

ker je nujno treba spodbujati porabo in 

dostop do visokokakovostne hrane ter 

zdrave in trajnostne prehrane, hkrati pa 

izpolniti zaveze v zvezi z družbeno in 

okoljsko vzdržnostjo, podnebnimi ukrepi, 

zdravjem ljudi, zdravjem in dobrobitjo 

živali in rastlin ter uravnoteženim razvojem 

podeželskih območij; 

T. ker je nujno treba zagotoviti enake 

konkurenčne pogoje, poštene cene in 

primeren življenjski standard za vse kmete 

v regijah in vseh državah članicah EU, s 

čimer bi zagotovili pravične cene za 

državljane in potrošnike ter s tem obstoj 

kmetijske dejavnosti v vseh delih Unije, 

tudi na območjih z naravnimi omejitvami; 

ker je nujno treba spodbujati porabo in 

dostop do visokokakovostne hrane ter 

zdrave in trajnostne prehrane, hkrati pa 

izpolniti zaveze v zvezi z družbeno in 

okoljsko vzdržnostjo, podnebnimi ukrepi, 

zdravjem ljudi, zdravjem in dobrobitjo 

živali in rastlin ter uravnoteženim razvojem 

podeželskih območij; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/5 

Predlog spremembe  5 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 

2018/2037(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava Aa 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Aa. ker naraščajoča svetovna trgovina 

prinaša tako priložnosti kot izzive, ki so 

med drugim povezani z okoljem, 

podnebnimi spremembami, varstvom voda, 

pomanjkanjem kmetijskih zemljišč in 

degradacijo zemljišč, ter je zato potrebna 

prilagoditev pravil mednarodne trgovine, ki 

bi omogočila vzpostavitev skupnih enakih 

konkurenčnih pogojev, ki bi temeljili na 

visokih standardih ter pravičnih in 

trajnostnih pogojih za izmenjavo blaga in 

storitev, ter obnovljenih in učinkovitih 

mehanizmov trgovinske zaščite v skladu z 

obstoječimi evropskimi socialnimi, 

ekonomskimi, okoljskimi, zdravstvenimi, 

sanitarnimi in fitosanitarnimi standardi ter 

standardi dobrobiti živali; 

Aa. ker naraščajoča svetovna trgovina 

prinaša nevarnosti, ki so med drugim 

povezane s socialnimi pogoji za kmete, z 

okoljem, podnebnimi spremembami, 

varstvom voda, pomanjkanjem kmetijskih 

zemljišč in degradacijo zemljišč, ter je zato 

potrebna prilagoditev pravil mednarodne 

trgovine, ki bi omogočila vzpostavitev 

skupnih enakih konkurenčnih pogojev, ki 

bi temeljili na visokih standardih ter 

pravičnih in trajnostnih pogojih za 

izmenjavo blaga in storitev, ter obnovljenih 

in učinkovitih mehanizmov trgovinske 

zaščite v skladu z obstoječimi evropskimi 

socialnimi, ekonomskimi, okoljskimi, 

zdravstvenimi, sanitarnimi in 

fitosanitarnimi standardi ter standardi 

dobrobiti živali; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/6 

Predlog spremembe  6 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 

2018/2037(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava Ap 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Ap. ker ostaja uživanje nasičenih 

maščob in rdečega mesa v Uniji še vedno 

precej nad priporočenim vnosom 

hranilnih snovi in ker prehranska 

industrija še nadalje bistveno prispeva k 

emisijam toplogrednih plinov in dušika; 

črtano 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/7 

Predlog spremembe  7 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 

2018/2037(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava Bc 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Bc. ker je bistvenega pomena, da se 

dodatno okrepi položaj kmetov v 

prehranski verigi in zagotovi poštena 

konkurenca na enotnem trgu s pravičnimi 

in preglednimi pravili, ki upoštevajo 

posebnosti kmetijstva v odnosu med 

proizvodnjo in drugimi členi v prehranski 

verigi, tako v proizvodnem kot v 

prodajnem segmentu, ter da se zagotovijo 

spodbude za učinkovito preprečevanje 

tveganja in kriz, vključno z orodji za 

aktivno upravljanje preskrbe, s katerimi se 

lahko preskrba usklajuje s povpraševanjem, 

ki naj jih uporabljajo javni organi na 

sektorski ravni, kot je poudarjeno v 

poročilu projektne skupine za kmetijske 

trge; ker je treba ustrezno upoštevati in 

spremljati tudi vidike zunaj področja 

uporabe SKP, ki vplivajo na konkurenčnost 

in enake konkurenčne pogoje za kmete; 

Bc. ker je bistvenega pomena, da se 

dodatno okrepi položaj kmetov v 

prehranski verigi in zagotovi poštena 

konkurenca na notranjem trgu s pravičnimi 

in preglednimi pravili, ki upoštevajo 

posebnosti kmetijstva v odnosu med 

proizvodnjo in drugimi členi v prehranski 

verigi, tako v proizvodnem kot v 

prodajnem segmentu, ter da se zagotovijo 

spodbude za učinkovito preprečevanje 

tveganja in kriz, vključno z orodji za 

aktivno upravljanje preskrbe, s katerimi se 

lahko preskrba usklajuje s povpraševanjem, 

ki naj jih uporabljajo javni organi na 

sektorski ravni, kot je poudarjeno v 

poročilu projektne skupine za kmetijske 

trge; ker je treba ustrezno upoštevati in 

spremljati tudi vidike zunaj področja 

uporabe SKP, ki vplivajo na konkurenčnost 

in enake konkurenčne pogoje za kmete, kot 

je obvezno označevanje države porekla; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/8 

Predlog spremembe  8 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 

2018/2037(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. pozdravlja namero za poenostavitev 

in posodobitev SKP v gospodarsko korist 

kmetov ter za izpolnitev pričakovanj 

državljanov, vendar poudarja, da morajo 

biti osrednje prednostne naloge reforme 

načela iz Rimske pogodbe, celovitost 

enotnega trga in resnično skupna politika, 

ki jo ustrezno financira EU ter je sodobna 

in usmerjena v rezultate, podpira trajnostni 

razvoj kmetijstva ter zagotavlja varno, 

visokokakovostno in raznoliko hrano, 

delovna mesta in razvoj na podeželskih 

območjih; 

1. pozdravlja namero za poenostavitev 

in posodobitev SKP v gospodarsko korist 

kmetov ter za izpolnitev pričakovanj 

državljanov, vendar poudarja, da morajo 

biti osrednje prednostne naloge reforme 

načela iz Rimske pogodbe, ustrezno 

delovanje notranjega trga in resnično 

skupna politika, ki jo ustrezno financira EU 

ter je sodobna in usmerjena v rezultate, 

podpira trajnostni razvoj kmetijstva ter 

zagotavlja varno, visokokakovostno in 

raznoliko hrano, delovna mesta in razvoj 

na podeželskih območjih; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/9 

Predlog spremembe  9 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 

2018/2037(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 29 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

29. pozdravlja predlog Komisije, da 

državam članicam, regijam in kmetom 

omogoči večjo prožnost v okviru višjega 

finančnega praga za pravila de minimis na 

področju kmetijstva, obenem pa ohranja 

celovitost notranjega trga; 

29. pozdravlja predlog Komisije, da 

državam članicam, regijam in kmetom 

omogoči večjo prožnost v okviru višjega 

finančnega praga za pravila de minimis na 

področju kmetijstva, obenem pa ohranja 

ustrezno delovanje notranjega trga; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/10 

Predlog spremembe  10 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 

2018/2037(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 44 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

44. poudarja, da je v okviru splošnega 

proračuna SKP pomembno dodeliti znatna 

sredstva drugemu stebru (politika za razvoj 

podeželja); 

44. poudarja, da je v okviru splošnega 

proračuna SKP pomembno dodeliti 

ustrezna sredstva drugemu stebru (politika 

za razvoj podeželja); 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/11 

Predlog spremembe  11 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 

2018/2037(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 50 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

50. meni, da potrebujemo bolj 

usmerjeno podporo za različne kmetijske 

sisteme, zlasti male in srednje družinske 

kmetije ter mlade kmete, da bi regionalna 

gospodarstva okrepili s kmetijstvom, ki je 

uspešno v ekonomskem, okoljskem in 

socialnem smislu; meni, da je glede na zelo 

različne velikosti kmetij v celotni EU to 

mogoče doseči z obvezno 

prerazporeditveno višjo stopnjo podpore za 

prve hektare kmetijskega gospodarstva, ki 

bo povezana s povprečno velikostjo 

kmetijskih gospodarstev v državah 

članicah; poudarja, da bi morala biti 

podpora za večje kmetije degresivna in 

odsevati ekonomije obsega ter vključevati 

obvezno zgornjo mejo, ki bi jo bilo treba 

določiti na evropski ravni, in merila za 

prožnost, ki bi upoštevala zmogljivost 

kmetij in zadrug, da bi zagotovili stabilne 

zaposlitve, zaradi katerih bi ljudje ostali na 

podeželskih območjih; meni, da bi morala 

sredstva, dana na voljo z omejitvijo in 

degresijo, ostati v državi članici ali regiji, 

iz katere izhajajo; 

50. meni, da potrebujemo bolj 

usmerjeno podporo za različne kmetijske 

sisteme, zlasti male in srednje družinske 

kmetije ter mlade kmete, da bi regionalna 

gospodarstva okrepili s kmetijstvom, ki je 

uspešno v ekonomskem, okoljskem in 

socialnem smislu; meni, da je glede na zelo 

različne velikosti kmetij v celotni EU to 

mogoče doseči z obvezno 

prerazporeditveno višjo stopnjo podpore za 

prve hektare kmetijskega gospodarstva, ki 

bo povezana s povprečno velikostjo 

kmetijskih gospodarstev v državah 

članicah; poudarja, da bi morala biti 

podpora za večje kmetije, ki so pod 

nadzorom podjetij, ki se ne ukvarjajo s 

kmetijstvom kot svojo glavno dejavnostjo, 
degresivna in odsevati ekonomije obsega 

ter vključevati obvezno zgornjo mejo, ki bi 

jo bilo treba določiti na evropski ravni, in 

merila za prožnost, ki bi upoštevala 

zmogljivost kmetij in zadrug, da bi 

zagotovili stabilne zaposlitve, zaradi 

katerih bi ljudje ostali na podeželskih 

območjih; meni, da bi morala sredstva, 

dana na voljo z omejitvijo in degresijo, 

ostati v državi članici ali regiji, iz katere 

izhajajo; 

Or. en 
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