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9.12.2020 A9-0101/126

Predlog spremembe 126
Norbert Lins
v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja

Poročilo A9-0101/2020
Elsi Katainen
Prehodne določbe za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 
in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letu 2021
(COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1c. upošteva izjavi Komisije priloženi tej 
resoluciji;

Or. en

V vednost sledi besedilo izjav:

Izjava Komisije o pravilih trženja za oljčno olje

Komisija je seznanjena s političnim dogovorom med Evropskim parlamentom in Svetom o 
spremembi 106 Parlamenta, s katero se v uredbo o SUT vstavlja nov člen 167a glede sektorja 
oljčnega olja. Komisija ugotavlja, da ta sprememba, o kateri sta se dogovorila Parlament in Svet, ni 
v skladu z načelom kontinuitete sedanjih pravil, po katerem se ravna prehodna uredba, da je bistvene 
narave in da sta jo sozakonodajalca vključila brez ocene učinka, ki bi bila potrebna v skladu s točko 
15 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje. Komisija znova poudarja, da je 
odločena ohranjati učinkovito konkurenco v kmetijskem sektorju in v celoti uveljaviti cilje SKP, 
določene v členu 39 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Izjava Komisije o plačilih za območja z naravnimi omejitvami

Komisija je seznanjena z dogovorom med sozakonodajalcema, da se finančna sredstva 
evropskega instrumenta za okrevanje, če so vključena v EKSRP, lahko uporabljajo za 
financiranje plačil za območja z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami. 

Komisija je že izrazila pomisleke v zvezi z omejenim prispevkom plačil za območja z naravnimi 
omejitvami k okoljskim in podnebnim ciljem, saj kmetom za prejem plačila ni treba izvajati 
nobenih posebnih praks. Zato se vključitev plačil za območja z naravnimi omejitvami v tisti del 
finančnih sredstev evropskega instrumenta za okrevanje, ki je namenjen prispevanju k 
okoljskim in podnebnim ciljem, v pogajanjih o prihodnji SKP ne bi smela šteti za precedens.



AM\1220571SL.docx PE661.524v01-00

SL Združena v raznolikosti SL


