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28.5.2018 A8-0178/12 

Predlog spremembe  12 

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 55 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

55. poziva, naj se sedanji sistem za 

izračun neposrednih plačil v prvem stebru, 

zlasti v državah članicah, v katerih se 

vrednost plačil delno še vedno izračunava 

na podlagi zgodovinskih referenčnih 

vrednosti, posodobi in nadomesti z metodo 

EU za izračunavanje plačil, katere osnovni 

del bi bila dohodkovna podpora kmetom v 

okviru določenih meja in ki bi lahko 

naraščala kot nadomestilo za njihov 

prispevek k zagotavljanju javnih dobrin v 

skladu s cilji EU do leta 2030, da bo sistem 

enostavnejši in preglednejši; 

55. poziva, naj se sedanji sistem za 

izračun neposrednih plačil v prvem stebru 

posodobi in nadomesti z metodo EU za 

izračunavanje plačil, katere osnovni del bi 

bila dohodkovna podpora kmetom v okviru 

določenih meja in ki bi lahko naraščala kot 

nadomestilo za njihov prispevek k 

zagotavljanju javnih dobrin v skladu s cilji 

EU do leta 2030, da bo sistem enostavnejši 

in preglednejši; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/13 

Predlog spremembe  13 

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 56 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

56. pozdravlja shemo enotnega plačila 

na površino (SAPS), ki je preprosta, 

upravičena, pregledna in enostavna za 

izvajanje in ki se uspešno uporablja v 

številnih državah članicah; zato poziva 

Komisijo, naj se SAPS ohranijo tudi po 

letu 2020, in predlaga, naj jih uporabljajo 

vsi kmetje v vseh državah članicah EU; 

56. poziva, naj se po letu 2020 v SKP 

ponovno uvede sistem vezane podpore, ki 

bo bolj učinkovito upošteval razmere na 

kmetijah; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/14 

Predlog spremembe  14 

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 67 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

67. meni, da bi se lahko pod strogimi 

pogoji, ki bi zagotavljali enake 

konkurenčne pogoje na enotnem trgu, 

preprečevali izkrivljanje konkurence, zlasti 

v zvezi z blagom, zagotavljali skladnost s 

pravili STO ter ne bi ogrožali prizadevanj 

za doseganje okoljskih in podnebnih ciljev, 

ohranila plačila iz prostovoljne vezane 

podpore, vendar bi se ta lahko aktivirala 

šele po oceni Komisije; meni, da 

prostovoljna vezana podpora predstavlja 

orodje za obravnavanje potreb občutljivih 

sektorjev in posebnih ciljev v zvezi z 

okoljem, kmetijstvom ali kakovostjo in 

trženjem kmetijskih proizvodov, za 

spodbujanje kmetijskih praks, ki 

izpolnjujejo visoke standarde dobrobiti 

živali in okoljske standarde, ter za 

preprečevanje posebnih težav, zlasti tistih, 

ki izhajajo iz strukturno slabšega 

konkurenčnega položaja v regijah z 

omejenimi možnostmi in na gorskih 

območjih, pa tudi tistih, ki so bolj začasne 

narave in so posledica, na primer, ukinitve 

starega sistema pravic; poleg tega meni, da 

je prostovoljna vezana podpora tudi orodje 

za spodbujanje strateško pomembne 

proizvodnje, kot so beljakovinske 

poljščine, v prihodnosti, ali za izravnavo 

učinkov prostotrgovinskih sporazumov; 

poudarja tudi, da so plačila iz prostovoljne 

67. meni, da bi se lahko pod strogimi 

pogoji, ki bi zagotavljali enake 

konkurenčne pogoje na notranjem trgu, 

preprečevali izkrivljanje konkurence, zlasti 

v zvezi z blagom, zagotavljali skladnost s 

pravili STO ter ne bi ogrožali prizadevanj 

za doseganje okoljskih in podnebnih ciljev, 

ohranila plačila iz prostovoljne vezane 

podpore, vendar bi se ta lahko aktivirala 

šele potem, ko bi bila o njih obveščena 

Komisija; meni, da prostovoljna vezana 

podpora predstavlja orodje za 

obravnavanje potreb občutljivih sektorjev 

in posebnih ciljev v zvezi z okoljem, 

kmetijstvom ali kakovostjo in trženjem 

kmetijskih proizvodov, za spodbujanje 

kmetijskih praks, ki izpolnjujejo visoke 

standarde dobrobiti živali in okoljske 

standarde, ter za preprečevanje posebnih 

težav, zlasti tistih, ki izhajajo iz strukturno 

slabšega konkurenčnega položaja v regijah 

z omejenimi možnostmi in na gorskih 

območjih, pa tudi tistih, ki so bolj začasne 

narave in so posledica, na primer, ukinitve 

starega sistema pravic; poleg tega meni, da 

je prostovoljna vezana podpora tudi orodje 

za spodbujanje strateško pomembne 

proizvodnje, kot so beljakovinske 

poljščine, v prihodnosti, ali za izravnavo 

učinkov prostotrgovinskih sporazumov; 

poudarja tudi, da so plačila iz prostovoljne 
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vezane podpore pomembna za ohranjanje 

raznolikosti kmetijske proizvodnje v EU, 

delovnih mest v kmetijstvu in trajnostnih 

proizvodnih sistemov; 

vezane podpore pomembna za ohranjanje 

raznolikosti kmetijske proizvodnje v EU, 

delovnih mest v kmetijstvu in trajnostnih 

proizvodnih sistemov; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/15 

Predlog spremembe  15 

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 78 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  78a. ugotavlja, da bi se moral Evropski 

kmetijski sklad za razvoj podeželja (v 

nadaljnjem besedilu: EKSRP), ki spada v 

drugi steber, osredotočiti na lastne cilje, 

povezane z gospodarskim razvojem 

podeželskih skupnosti; poziva, naj se 

EKSRP ne uporabi za vključevanje 

priseljencev in beguncev, ker to ni del 

njegovih strukturnih ciljev; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/16 

Predlog spremembe  16 

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 97 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

97. meni, da bi bilo treba minimalni 

znesek celotnega razpoložljivega proračuna 

v okviru drugega stebra dodeliti kmetijsko-

okoljskim podnebnim ukrepom, vključno z 

ekološkim kmetijstvom, sekvestracijo 

ogljika, zdravjem tal, ukrepi za trajnostno 

gospodarjenje z gozdovi, načrtovanjem 

ravnanja s hranili za zaščito biotske 

raznovrstnosti, opraševanjem in gensko 

raznovrstnostjo živali in rastlin; v zvezi s 

tem poudarja, da je treba ohraniti plačila 

Natura 2000 in zagotoviti, da zadostujejo 

za dejansko podporo kmetom;  

97. meni, da bi bilo treba ustrezen 

znesek celotnega razpoložljivega proračuna 

v okviru drugega stebra dodeliti kmetijsko-

okoljskim podnebnim ukrepom, vključno z 

ekološkim kmetijstvom, sekvestracijo 

ogljika, zdravjem tal, ukrepi za trajnostno 

gospodarjenje z gozdovi, načrtovanjem 

ravnanja s hranili za zaščito biotske 

raznovrstnosti, opraševanjem in gensko 

raznovrstnostjo živali in rastlin; v zvezi s 

tem poudarja, da je treba ohraniti plačila 

Natura 2000 in zagotoviti, da zadostujejo 

za dejansko podporo kmetom;  

Or. en 



 

AM\1154466SL.docx  PE621.625v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

28.5.2018 A8-0178/17 

Predlog spremembe  17 

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 140 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

140. meni, da so trgovinski sporazumi 

sicer koristni za nekatere kmetijske 

sektorje EU, potrebni za krepitev položaja 

Unije na svetovnem kmetijskem trgu ter 

koristijo gospodarstvu EU kot celoti, 

vendar zlasti za male in srednje kmetije ter 

občutljive sektorje prinašajo tudi številne 

izzive, ki jih je treba upoštevati, na primer 

spoštovanje sanitarnih in fitosanitarnih 

standardov, standardov dobrobiti živali ter 

okoljskih in socialnih standardov, kar 

zahteva skladnost trgovinske politike in 

nekaterih ciljev SKP ter ne sme voditi v 

znižanje evropskih visokih standardov ali 

ogroziti evropskih podeželskih območij; 

140. meni, da so trgovinski sporazumi 

škodljivi za primarni kmetijski sektor EU, 

a potrebni za krepitev položaja Unije na 

svetovnem kmetijskem trgu ter da koristijo 

gospodarstvu EU kot celoti, vendar zlasti 

za male in srednje kmetije ter občutljive 

sektorje prinašajo tudi številne izzive, ki jih 

je treba upoštevati, na primer spoštovanje 

sanitarnih in fitosanitarnih standardov, 

standardov dobrobiti živali ter okoljskih in 

socialnih standardov, kar zahteva skladnost 

trgovinske politike in nekaterih ciljev SKP 

ter ne sme voditi v znižanje evropskih 

visokih standardov ali ogroziti evropskih 

podeželskih območij; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/18 

Predlog spremembe  18 

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 142 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

142. poudarja, da potreba po okrepljenih 

zaščitnih mehanizmih morala biti 

vključena tudi v razprave o prihodnjih 

trgovinskih sporazumih (z Mercosurjem, 

Novo Zelandijo, Avstralijo itd.) in 

njihovem vplivu na kmetijstvo v Evropi; 

142. poudarja, da bi morala biti potreba 

po okrepljenih zaščitnih mehanizmih 

vključena tudi v razprave o prihodnjih 

trgovinskih sporazumih (z Mercosurjem, 

Novo Zelandijo, Avstralijo itd.), 

trgovinskih preferencah s tretjimi 

državami (z Ukrajino) in njihovem vplivu 

na kmetijstvo v Evropi; poudarja tudi, da 

ta trgovinska politika pomeni nevarnost za 

zdravje v državah članicah; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/19 

Predlog spremembe  19 

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 142 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  142a. poudarja, da obstoječa pomoč v 

okviru stebrov I in II ni zadostna za 

izravnavo negativnih učinkov 

prostotrgovinskih sporazumov na 

prihodke kmetov v državah članicah, zato 

Komisijo poziva, naj popolnoma izključi 

kmetijske sektorje iz pogajanj o 

sporazumih; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/20 

Predlog spremembe  20 

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 145 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

145. meni, da so zahteve mednarodne 

trgovine in Svetovne trgovinske 

organizacije zelo pomembno vplivale na 

več revizij SKP po letu 1990; meni, da so 

zaradi teh sprememb evropski kmetijski 

proizvodi in evropski agroživilski sektor 

bolj konkurenčni, da pa so te spremembe 
tudi ogrozile velike dele kmetijskega 

sektorja, saj so jih izpostavile nestabilnosti 

svetovnih trgov; meni, da je prišel čas, kot 

je predlagano v sporočilu Komisije o 

prihodnosti za kmetijstvo in hrano v 

Evropi, da bi se bolj osredotočili na druge 

cilje SKP, kot so življenjski standard 

kmetov in zadeve v zvezi z zdravjem, 

zaposlovanjem, okoljem in podnebjem; 

145. poudarja, da različni krogi 

pogajanj STO na področju kmetijstva niso 

bili uspešni in so zgolj privedli do odprave 

poglavitnih instrumentov skupne 

kmetijske politike; poudarja tudi, da 

večjim kmetijskim silam, kot so ZDA, niso 

preprečili, da bi sprejele protekcionistične 

ukrepe; zato Evropsko unijo poziva, naj se 

bolj posveti ščitenju interesov svojih  
kmetov kot pa strogemu spoštovanju 

sporazumov STO;  

Or. en 

 

 


