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28.5.2018 A8-0178/30 

Predlog spremembe  30 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

v imenu skupine Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Poročilo A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 

2018/2037(INI) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 10 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju evropske 

državljanske pobude Prepovejmo glifosat 

ter obvarujmo ljudi in okolje pred 

strupenimi pesticidi, 

  

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/31 

Predlog spremembe  31 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

v imenu skupine Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

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 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 

EU, 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; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/32 

Predlog spremembe  32 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

v imenu skupine Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Poročilo A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 

2018/2037(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava Bq 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Bq. ker je treba pripraviti poseben 

ukrep v okviru razvoja podeželja na 

podlagi osmih načel Evropske unije za 

integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi 

organizmi, da bi spodbudili močno 

zmanjšanje uporabe pesticidov ter 

povečanje uporabe nekemičnih alternativ; 

Bq. ker je treba pripraviti poseben 

ukrep v okviru razvoja podeželja na 

podlagi osmih načel Evropske unije za 

integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi 

organizmi, da bi spodbudili močno 

zmanjšanje uporabe pesticidov ter 

povečanje uporabe nekemičnih alternativ; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/33 

Predlog spremembe  33 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

v imenu skupine Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Poročilo A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 

2018/2037(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  2a. poudarja, da bi morala reforma 

SKP prispevati k izgradnji novega 

evropskega prehranskega sistema v 

skladu z preobrazbeno naravo agende za 

trajnostni razvoj do leta 2030 in Pariškim 

sporazumom; meni, da je treba za to preiti 

s paradigme v smislu „zelene revolucije“ 

k „kmetijsko-ekološkemu pristopu“ v 

skladu s sklepi mednarodne ocene 

kmetijskega znanja, znanosti in 

tehnologije za razvoj (IAASTD) ter 

priporočil posebnega poročevalca OZN o 

pravici do hrane (A/HRC/34/48), kar 

pomeni priznavanje večnamenskosti 

kmetijstva in hitrega premika od 

monokultur, ki temeljijo na intenzivni 

uporabi kemičnih dodatkov, k 

raznovrstnemu in trajnostnemu 

kmetijstvu, ki temelji na kmetijsko-

ekoloških načinih kmetovanja, krepi 

lokalne prehranske sisteme in kmetovanje 

majhnega obsega ter podpira 

tradicionalne oblike organizacij; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/34 

Predlog spremembe  34 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

v imenu skupine Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Poročilo A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 

2018/2037(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  6a. poudarja, da je za zagotovitev 

enakih konkurenčnih pogojev potrebno 

skupno izhodišče EU, ki bo uresničilo 

pravice državljanov do zdravega okolja ter 

zdrave, hranilne hrane; meni, da bi 

moralo biti to skupno izhodišče določeno, 

da bi se spoštovali ustrezni zakoni in 

mednarodne obveznosti ter omogočilo 

izvajanje načela „ne škoduj“ okolju ali 

družbi; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/35 

Predlog spremembe  35 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

v imenu skupine Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Poročilo A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 

2018/2037(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  9a. vztraja pri pristopu k plačilom, ki 

temelji na rezultatih; zato predlaga 

vključitev naslednjih vprašanj kot 

kazalnikov: 

– ustvarjena in ohranjena delovna mesta 

v sektorju, 

– ohranjena mala in srednja kmetijska 

podjetja, 

– zdravje in biotska raznovrstnost tal in 

vrst ter bogastvo taksonov, 

zaščita in nastajanje vrhnje plasti tal, 

pokritost tal kot zaščita pred erozijo, 

– zmanjšanje izgube hranil in boljša 

kakovost vode, 

– biotska raznovrstnost, skupaj z 

bogastvom in številčnostjo ptičjih vrst, 

divjih opraševalcev in žuželk, 

– zmanjšanje odvisnosti od uporabe 

pesticidov in prevzem integriranega 

varstva rastlin pred škodljivimi organizmi 

(IPM)1;  

______________ 
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1 V skladu z direktivo o trajnostni rabi 

pesticidov (2009/128/ES) in členom 67 

Uredbe (ES) št. 1107/2009. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/36 

Predlog spremembe  36 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

v imenu skupine Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Poročilo A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 

2018/2037(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  25a. zavrača 25-odstotno znižanje 

proračuna za razvoj podeželja, kot je 

navedeno v predlogu večletnega 

finančnega okvira za obdobje 2021–2027 

z dne 2. maja 2018; vztraja, da 

zmanjševanje proračunskih sredstev za 

kmetijstvo in razvoj podeželja ne sme 

povzročiti zmanjšanja ambicioznosti v 

primerjavi s sedanjo SKP; 

  

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/37 

Predlog spremembe  37 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

v imenu skupine Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Theresa Griffin 

 

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 

sicer koristni, zlasti za največje akterje v 

nekaterih kmetijskih sektorjih EU, in 

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; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/38 

Predlog spremembe  38 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

v imenu skupine Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Poročilo A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 

2018/2037(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 143 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

143. poudarja, da je nadaljnje 

prizadevanje za večji tržni dostop za 

evropske kmetijske proizvode pomembno, 

vendar so potrebni ustrezni ukrepi za 

zaščito evropskega kmetijstva, ki bodo 

upoštevali posebna vprašanja posameznih 

sektorjev, kot so na primer zaščitni 

mehanizmi, morebitna izključitev najbolj 

občutljivih sektorjev iz pogajanj in uporaba 

načela vzajemnosti v zvezi s proizvodnimi 

pogoji, da bi zagotovili enake konkurenčne 

pogoje med kmeti v EU in njihovimi tujimi 

konkurenti; vztraja, da evropske 

proizvodnje ne bi smeli ogrožati uvoženi 

proizvodi slabše in podstandardne 

kakovosti; 

143. poudarja, da je nadaljnje 

prizadevanje za večji tržni dostop za 

evropske kmetijske proizvode pomembno, 

vendar so potrebni ustrezni ukrepi za 

zaščito evropskega kmetijstva, ki bodo 

upoštevali posebna vprašanja posameznih 

sektorjev, kot so na primer zaščitni 

mehanizmi, da se preprečijo negativni 

socialno-ekonomski učinki na male ali 

srednje velike kmetije v EU in v tretjih 

državah, morebitna izključitev najbolj 

občutljivih sektorjev iz pogajanj in uporaba 

načela vzajemnosti v zvezi s proizvodnimi 

pogoji, da bi zagotovili enake konkurenčne 

pogoje med kmeti v EU in njihovimi tujimi 

konkurenti; vztraja, da evropske 

proizvodnje ne bi smeli ogrožati uvoženi 

proizvodi slabše in podstandardne 

kakovosti; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/39 

Predlog spremembe  39 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

v imenu skupine Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Poročilo A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 

2018/2037(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 146 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  146a. meni tudi, da proizvodom, pri 

proizvodnji katerih se krčijo gozdovi, 

prilaščajo zemljišča ali viri in kršijo 

človekove pravice, ne bi smel biti dovoljen 

vstop na trg EU; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/40 

Predlog spremembe  40 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

v imenu skupine Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Poročilo A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 

2018/2037(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 168 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

168. priznava, da je pomembno v 

postopek odločanja glede SKP vključiti 

ustanove in strokovnjake, odgovorne za 

politike na področju zdravja in okolja, ki 

vplivajo na biotsko raznovrstnost, 

podnebne spremembe ter onesnaževanje 

zraka, prsti in vode; 

168. priznava, da bi bilo treba v 

postopek odločanja glede SKP, zlasti v 

strateško načrtovanje držav članic, 
vključiti vse zadevne ustanove in 

strokovnjake, odgovorne za politike na 

področju zdravja in okolja, ki vplivajo na 

biotsko raznovrstnost, podnebne 

spremembe ter onesnaževanje zraka, prsti 

in vode; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/41 

Predlog spremembe  41 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

v imenu skupine Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Nicola Caputo, Maria 

Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Poročilo A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 

2018/2037(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 171 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

171. opozarja, da sta lakota in 

podhranjenost v državah v razvoju v veliki 

meri povezani s premajhno kupno močjo 

in/ali nezmožnostjo revnih na podeželju, da 

bi bili samozadostni; zato poziva EU, naj 

dejavno pomaga državam v razvoju pri 

premagovanju ovir (kot so slabi 

infrastruktura in logistika) za njihovo 

lastno kmetijsko proizvodnjo; 

171. opozarja, da sta lakota in 

podhranjenost v državah v razvoju v veliki 

meri povezani s premajhno kupno močjo 

in/ali nezmožnostjo revnih na podeželju, da 

bi bili samozadostni; zato poziva EU, naj 

dejavno pomaga državam v razvoju pri 

premagovanju ovir (kot sta slabi 

infrastruktura in logistika) za njihovo 

lastno kmetijsko proizvodnjo, vključno s 

preprečevanjem dampinških praks, 

povezanih z agresivnim programom 

izvoza; 

Or. en 

 

 


