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Predlog spremembe 449
Albert Deß

Predlog uredbe
–

Predlog zavrnitve

Evropski parlament zavrne predlog 
Komisije.

Or. de

Predlog spremembe 450
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momčil Nekov 
(Momchil Nekov), Marc Tarabella

Osnutek zakonodajne resolucije
Navedba sklicevanja 3 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 13 PDEU,

Or. en

Predlog spremembe 451
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ter zlasti člena 42 in 
člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, zlasti člena 39(1)(b), člena 
42 in člena 43(2) Pogodbe,

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev primernega življenjskega standarda kmetijske skupnosti, zlasti s povečanjem 
individualnega zaslužka oseb, ki se ukvarjajo s kmetijstvom.
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Predlog spremembe 452
Maria Lidia Senra Rodríguez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) V sporočilu Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z dne 29. novembra 2017 z naslovom 
Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 
so opredeljeni izzivi, cilji in usmeritve 
skupne kmetijske politike (v nadaljnjem 
besedilu: SKP) po letu 2020. Ti cilji med 
drugim vključujejo potrebo po SKP, ki bo 
bolj usmerjena v rezultate, ki bo spodbujala
modernizacijo in trajnost, vključno z 
gospodarsko, socialno, okoljsko in 
podnebno trajnostjo kmetijskih, gozdnih 
podeželskih območij, ter prispevala k 
zmanjšanju zakonodajnega upravnega 
bremena v Uniji za upravičence.

(1) V sporočilu Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z dne 29. novembra 2017 z naslovom 
Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 
so opredeljeni izzivi, cilji in usmeritve 
skupne kmetijske politike (v nadaljnjem 
besedilu: SKP) po letu 2020. Ti cilji med 
drugim vključujejo potrebo po SKP, ki bo 
bolj usmerjena v rezultate, ki bo spodbujala 
odpornost, izboljšanje odkupnih cen in 
trajnost, vključno z gospodarsko, socialno, 
okoljsko in podnebno trajnostjo kmetijskih, 
gozdnih in podeželskih območij, ter 
prispevala k zmanjšanju zakonodajnega 
upravnega bremena v Uniji za upravičence.
Reforma SKP bi morala upoštevati 
dejstvo, da imajo koncentracija, okrepitev 
ter stalna rast produktivnosti in 
proizvodnje za izvoz obratne učinke od 
pričakovanih, in sicer zmanjšanje števila 
kmetov, zapuščanje vasi, zmanjšanje že 
tako nezadostnih dohodkov, staranje 
kmečkega prebivalstva in dejstvo, da ne 
prihaja do menjave generacij, večjo 
zadolženost, okoljske težave itd.
Zato bi si morali prizadevati za temeljito 
reformo skupne kmetijske politike, s 
katero bo mogoče zagotavljati, da je 
proizvodnja hrane v Evropski uniji v 
rokah malih in srednjih kmetov, ter ki bo 
resnično zavezana okolju in boju proti 
podnebnim spremembam.

Or. es

Predlog spremembe 453
Nuno Melo
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) V sporočilu Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z dne 29. novembra 2017 z naslovom 
Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 
so opredeljeni izzivi, cilji in usmeritve 
skupne kmetijske politike (v nadaljnjem 
besedilu: SKP) po letu 2020. Ti cilji med 
drugim vključujejo potrebo po SKP, ki bo 
bolj usmerjena v rezultate, ki bo spodbujala 
modernizacijo in trajnost, vključno z 
gospodarsko, socialno, okoljsko in 
podnebno trajnostjo kmetijskih, gozdnih 
podeželskih območij, ter prispevala k 
zmanjšanju zakonodajnega upravnega 
bremena v Uniji za upravičence.

(1) V sporočilu Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z dne 29. novembra 2017 z naslovom 
Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 
so opredeljeni izzivi, cilji in usmeritve 
skupne kmetijske politike (v nadaljnjem 
besedilu: SKP) po letu 2020. Ti cilji med 
drugim vključujejo potrebo po SKP, ki bo 
bolj usmerjena v rezultate in tržno 
usmerjena, ki bo spodbujala modernizacijo 
in trajnost, vključno z gospodarsko, 
socialno, okoljsko in podnebno trajnostjo 
kmetijskih, gozdnih in podeželskih 
območij, ter prispevala k zmanjšanju 
zakonodajnega upravnega bremena v Uniji 
za upravičence. Nova politika bi morala 
tudi zagotoviti poenostavitev in primerne 
dohodke za upravičence, kot je določeno v 
členu 39(b) PDEU.

Or. en

Predlog spremembe 454
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) V sporočilu Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z dne 29. novembra 2017 z naslovom 
Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 
so opredeljeni izzivi, cilji in usmeritve 
skupne kmetijske politike (v nadaljnjem 
besedilu: SKP) po letu 2020. Ti cilji med 
drugim vključujejo potrebo po SKP, ki bo 
bolj usmerjena v rezultate, ki bo spodbujala 
modernizacijo in trajnost, vključno z 

(1) V sporočilu Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z dne 29. novembra 2017 z naslovom 
Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 
so opredeljeni izzivi, cilji in usmeritve 
skupne kmetijske politike (v nadaljnjem 
besedilu: SKP) po letu 2020. Ti cilji med 
drugim vključujejo potrebo po SKP, ki bo 
bolj usmerjena v rezultate, ki bo spodbujala 
modernizacijo in trajnost, vključno z 
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gospodarsko, socialno, okoljsko in 
podnebno trajnostjo kmetijskih, gozdnih 
podeželskih območij, ter prispevala k 
zmanjšanju zakonodajnega upravnega 
bremena v Uniji za upravičence.

gospodarsko, socialno, okoljsko in 
podnebno trajnostjo kmetijskih, gozdnih 
podeželskih območij, ter prispevala k 
zmanjšanju zakonodajnega upravnega 
bremena v Uniji za upravičence. Nova 
politika bi morala poleg tega zagotavljati 
poenostavitev in ustrezne dohodke za 
upravičence.

Or. it

Predlog spremembe 455
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) V sporočilu Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z dne 29. novembra 2017 z naslovom 
Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 
so opredeljeni izzivi, cilji in usmeritve 
skupne kmetijske politike (v nadaljnjem 
besedilu: SKP) po letu 2020. Ti cilji med 
drugim vključujejo potrebo po SKP, ki bo 
bolj usmerjena v rezultate, ki bo spodbujala 
modernizacijo in trajnost, vključno z 
gospodarsko, socialno, okoljsko in 
podnebno trajnostjo kmetijskih, gozdnih 
podeželskih območij, ter prispevala k 
zmanjšanju zakonodajnega upravnega 
bremena v Uniji za upravičence.

(1) V sporočilu Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z dne 29. novembra 2017 z naslovom 
Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 
so opredeljeni izzivi, cilji in usmeritve 
skupne kmetijske politike (v nadaljnjem 
besedilu: SKP) po letu 2020. Ti cilji med 
drugim vključujejo potrebo po SKP, ki bo 
bolj usmerjena v rezultate, ki bo spodbujala 
modernizacijo in trajnost, vključno z 
gospodarsko, socialno, okoljsko in 
podnebno trajnostjo kmetijskih, gozdnih in
podeželskih območij, ter prispevala k 
zmanjšanju zakonodajnega upravnega 
bremena v Uniji za upravičence. Nova SKP 
bi morala zagotoviti poenostavitev na 
nacionalni in regionalni ravni ter ravni 
kmetij.

Or. ro

Predlog spremembe 456
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) V sporočilu Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z dne 29. novembra 2017 z naslovom 
Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 
so opredeljeni izzivi, cilji in usmeritve 
skupne kmetijske politike (v nadaljnjem 
besedilu: SKP) po letu 2020. Ti cilji med 
drugim vključujejo potrebo po SKP, ki bo 
bolj usmerjena v rezultate, ki bo spodbujala 
modernizacijo in trajnost, vključno z 
gospodarsko, socialno, okoljsko in 
podnebno trajnostjo kmetijskih, gozdnih 
podeželskih območij, ter prispevala k 
zmanjšanju zakonodajnega upravnega 
bremena v Uniji za upravičence.

(1) V sporočilu Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z dne 29. novembra 2017 z naslovom 
Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 
so opredeljeni izzivi, cilji in usmeritve 
skupne kmetijske politike (v nadaljnjem 
besedilu: SKP) po letu 2020. Ti cilji med 
drugim vključujejo potrebo po SKP, ki bo 
bolj usmerjena v rezultate, ki bo spodbujala 
modernizacijo in trajnost, vključno z 
gospodarsko, socialno, okoljsko in 
podnebno trajnostjo kmetijskih, gozdnih in
podeželskih območij, ter prispevala k 
zmanjšanju zakonodajnega upravnega 
bremena v Uniji za upravičence. Nova SKP 
bi morala zagotoviti dejansko 
poenostavitev na nacionalni in regionalni 
ravni ter ravni kmetij.

Or. en

Predlog spremembe 457
Mairead McGuinness

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) V sporočilu Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z dne 29. novembra 2017 z naslovom 
Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 
so opredeljeni izzivi, cilji in usmeritve 
skupne kmetijske politike (v nadaljnjem 
besedilu: SKP) po letu 2020. Ti cilji med 
drugim vključujejo potrebo po SKP, ki bo 
bolj usmerjena v rezultate, ki bo spodbujala 
modernizacijo in trajnost, vključno z 
gospodarsko, socialno, okoljsko in 
podnebno trajnostjo kmetijskih, gozdnih 

(1) V sporočilu Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z dne 29. novembra 2017 z naslovom 
Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 
so opredeljeni izzivi, cilji in usmeritve 
skupne kmetijske politike (v nadaljnjem 
besedilu: SKP) po letu 2020. Ti cilji med 
drugim vključujejo potrebo po SKP, ki bo 
bolj usmerjena v rezultate, ki bo spodbujala 
modernizacijo in trajnost, vključno z 
gospodarsko, socialno, okoljsko in 
podnebno trajnostjo kmetijskih, gozdnih in
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podeželskih območij, ter prispevala k 
zmanjšanju zakonodajnega upravnega 
bremena v Uniji za upravičence.

podeželskih območij, ter prispevala k 
zmanjšanju zakonodajnega upravnega 
bremena v Uniji za upravičence. Za 
uresničitev teh ciljev SKP je potreben 
dovolj obsežen proračun.

Or. en

Predlog spremembe 458
Luke Ming Flanagan
v imenu skupine GUE/NGL
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) V sporočilu Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z dne 29. novembra 2017 z naslovom 
Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 
so opredeljeni izzivi, cilji in usmeritve
skupne kmetijske politike (v nadaljnjem 
besedilu: SKP) po letu 2020. Ti cilji med 
drugim vključujejo potrebo po SKP, ki bo 
bolj usmerjena v rezultate, ki bo spodbujala 
modernizacijo in trajnost, vključno z 
gospodarsko, socialno, okoljsko in 
podnebno trajnostjo kmetijskih, gozdnih 
podeželskih območij, ter prispevala k 
zmanjšanju zakonodajnega upravnega 
bremena v Uniji za upravičence.

(1) V sporočilu Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z dne 29. novembra 2017 z naslovom 
Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 
so opredeljeni izzivi, cilji in usmeritve 
skupne kmetijske politike (v nadaljnjem 
besedilu: SKP) po letu 2020. Ti cilji med 
drugim vključujejo potrebo po SKP, ki bo 
bolj usmerjena v rezultate, ki bo spodbujala 
modernizacijo in trajnost s poudarkom na 
uravnoteženem teritorialnem razvoju, 
vključno z gospodarsko, socialno, okoljsko 
in podnebno trajnostjo kmetijskih, gozdnih 
in podeželskih območij, ter prispevala k 
zmanjšanju zakonodajnega upravnega 
bremena v Uniji za upravičence.

Or. en

Obrazložitev

SKP mora podpirati vse vrste kmetovanja na vseh območjih.

Predlog spremembe 459
Hilde Vautmans
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) V sporočilu Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z dne 29. novembra 2017 z naslovom 
Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 
so opredeljeni izzivi, cilji in usmeritve 
skupne kmetijske politike (v nadaljnjem 
besedilu: SKP) po letu 2020. Ti cilji med 
drugim vključujejo potrebo po SKP, ki bo 
bolj usmerjena v rezultate, ki bo spodbujala 
modernizacijo in trajnost, vključno z 
gospodarsko, socialno, okoljsko in 
podnebno trajnostjo kmetijskih, gozdnih 
podeželskih območij, ter prispevala k 
zmanjšanju zakonodajnega upravnega 
bremena v Uniji za upravičence.

(1) V sporočilu Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z dne 29. novembra 2017 z naslovom 
Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 
so opredeljeni izzivi, cilji in usmeritve 
skupne kmetijske politike (v nadaljnjem 
besedilu: SKP) po letu 2020. Ti cilji med 
drugim vključujejo potrebo po SKP, ki bo 
bolj usmerjena v rezultate, ki bo spodbujala 
modernizacijo in trajnost, vključno z 
gospodarsko, socialno, okoljsko in 
podnebno trajnostjo kmetijskih, vrtnarskih,
gozdnih in podeželskih območij, ter 
prispevala k zmanjšanju zakonodajnega 
upravnega bremena v Uniji za upravičence.

Or. en

Predlog spremembe 460
Marijana Petir

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) V sporočilu Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z dne 29. novembra 2017 z naslovom 
Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 
so opredeljeni izzivi, cilji in usmeritve 
skupne kmetijske politike (v nadaljnjem 
besedilu: SKP) po letu 2020. Ti cilji med 
drugim vključujejo potrebo po SKP, ki bo 
bolj usmerjena v rezultate, ki bo spodbujala
modernizacijo in trajnost, vključno z 
gospodarsko, socialno, okoljsko in 
podnebno trajnostjo kmetijskih, gozdnih 
podeželskih območij, ter prispevala k 
zmanjšanju zakonodajnega upravnega 

(1) V sporočilu Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z dne 29. novembra 2017 z naslovom 
Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 
so opredeljeni izzivi, cilji in usmeritve 
skupne kmetijske politike (v nadaljnjem 
besedilu: SKP) po letu 2020. Ti cilji med 
drugim vključujejo potrebo po SKP, ki bo 
bolj usmerjena v rezultate, ki bo spodbujala
modernizacijo in trajnost, vključno z 
gospodarsko, socialno, energetsko,
okoljsko in podnebno trajnostjo kmetijskih, 
gozdnih in podeželskih območij, ter 
prispevala k zmanjšanju zakonodajnega 
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bremena v Uniji za upravičence. upravnega bremena v Uniji za upravičence.

Or. hr

Predlog spremembe 461
Angélique Delahaye, Michel Dantin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) V sporočilu Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z dne 29. novembra 2017 z naslovom 
Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 
so opredeljeni izzivi, cilji in usmeritve 
skupne kmetijske politike (v nadaljnjem 
besedilu: SKP) po letu 2020. Ti cilji med 
drugim vključujejo potrebo po SKP, ki bo 
bolj usmerjena v rezultate, ki bo spodbujala 
modernizacijo in trajnost, vključno z 
gospodarsko, socialno, okoljsko in 
podnebno trajnostjo kmetijskih, gozdnih 
podeželskih območij, ter prispevala k 
zmanjšanju zakonodajnega upravnega 
bremena v Uniji za upravičence.

(1) V sporočilu Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z dne 29. novembra 2017 z naslovom 
Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva 
so opredeljeni izzivi, cilji in usmeritve 
skupne kmetijske politike (v nadaljnjem 
besedilu: SKP) po letu 2020. Ti cilji med 
drugim vključujejo potrebo po SKP, ki bo 
bolj usmerjena v rezultate, ki bo spodbujala 
modernizacijo in trajnost, vključno z 
gospodarsko, socialno, okoljsko in 
podnebno uspešnostjo kmetijskih, gozdnih 
podeželskih območij, ter prispevala k 
zmanjšanju zakonodajnega upravnega 
bremena v Uniji za upravičence.

Or. fr

Predlog spremembe 462
Estefanía Torres Martínez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Skupna kmetijska politika ima še 
vedno osrednjo vlogo pri teritorialni in 
socialni koheziji Evropske unije ter 
razvoju podeželskih regij Evropske unije, 
od nje pa sta tudi v veliki meri odvisni 
proizvodna struktura podeželskih območij 
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in raven samooskrbe državljanov Unije. 
Zato si je treba prizadevati za zaustavitev 
vse večjega opuščanja kmetijske 
dejavnosti z ohranjanjem močne SKP z 
zadostnimi sredstvi, da bi še naprej 
podpirali trajnostni razvoj podeželja in 
ublažili pojav upadanja števila prebivalcev 
na podeželskih območjih ter nadalje 
zadovoljevali vedno večje zahteve 
potrošnikov na področju varstva okolja, 
prehranske varnosti in dobrobiti živali. 
Glede na izzive, s katerimi se morajo 
spopadati pridelovalci v Evropski uniji, da 
bi zadostili novim zakonodajnim zahtevam 
in izrazitejšim okoljskim prizadevanjem 
ob upoštevanju nestanovitnosti cen in bolj 
odprtih meja Unije za uvoz iz tretjih držav, 
je primerno, da se proračun za SKP 
ohrani vsaj na enaki ravni kot v obdobju 
2014–2020.

Or. es

Predlog spremembe 463
Clara Eugenia Aguilera García

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Skupna kmetijska politika ima še 
vedno osrednjo vlogo pri razvoju 
podeželskih območij Evropske unije, od 
nje pa je tudi v veliki meri odvisna raven 
samooskrbe evropskih državljanov. Zato si 
je treba prizadevati za zaustavitev vse 
večjega opuščanja kmetijske dejavnosti z 
ohranjanjem močne SKP, ki ima zadostna 
sredstva in ustvarja delovna mesta, da bi 
ublažili pojav brezposelnosti na 
podeželskih območjih in še naprej 
zadovoljevali zahteve potrošnikov na 
področju varstva okolja, prehranske 
varnosti in dobrobiti živali. Glede na 
izzive, s katerimi se morajo spopadati 
pridelovalci Evropske unije, da bi zadostili 
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novim zakonodajnim zahtevam in 
izrazitejšim okoljskim prizadevanjem ob 
upoštevanju nestanovitnosti cen in bolj 
odprtih meja Unije za uvoz iz tretjih držav, 
je primerno, da se proračun za SKP 
ohrani vsaj na enaki ravni kot v obdobju 
2014–2020.

Or. es

Predlog spremembe 464
Norbert Erdős

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Opomniti je treba, da člen 39 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
določa naslednje specifične cilje skupne 
kmetijske politike:

1. povečati kmetijsko produktivnost s 
pospeševanjem tehničnega napredka in 
zagotavljanjem optimalne uporabe 
proizvodnih dejavnikov, zlasti delovne 
sile;

2. zagotoviti primerno življenjsko raven 
kmetov;

3. stabilizirati kmetijske in živilske trge;

4. zagotoviti redno preskrbo s hrano ter

5. zagotoviti primerne cene živil za 
potrošnike.

Poudariti je treba, da mora skupna 
kmetijska politika EU v prvi vrsti 
prispevati k omenjenim ciljem EU, poleg 
tega pa si prizadevati za uresničevanje 
ciljev EU glede spodbujanja trajnostnega 
kmetijstva ter ohranjanja okolja in narave 
ter glede doseganja teritorialne in 
socialne kohezije na podeželju.

Or. en
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Obrazložitev

Ves čas je treba upoštevati glavne cilje SKP, določene v členu 39, in to tudi jasno opredeliti.

Predlog spremembe 465
Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Skupna kmetijska politika ima še 
vedno osrednjo vlogo pri razvoju 
podeželskih regij Evropske unije in od nje 
je v veliki meri odvisna raven samooskrbe 
evropskih državljanov. Zato si je treba 
prizadevati za zaustavitev vse večjega 
opuščanja kmetijske dejavnosti z 
ohranjanjem močne SKP z zadostnimi 
sredstvi, da bi ublažili pojav upadanja 
števila prebivalcev na podeželskih 
območjih in še naprej zadovoljevali 
zahteve potrošnikov na področju varstva 
okolja, varnosti hrane in dobrobiti živali. 
Glede na izzive, s katerimi se morajo 
spopadati pridelovalci Evropske unije, da 
bi zadostili novim zakonodajnim zahtevam 
in izrazitejšim okoljskim prizadevanjem 
ob upoštevanju nestanovitnosti cen in bolj 
odprtih meja Unije za uvoz iz tretjih držav, 
je primerno, da se proračun za SKP 
ohrani vsaj na enaki ravni kot v obdobju 
2014–2020.

Or. en

Predlog spremembe 466
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(1a) Evropski parlament v svoji 
resoluciji z dne 30. maja 2018 o večletnem 
finančnem okviru in lastnih sredstvih za 
obdobje 2021–2027 obžaluje, da predlog 
Komisije z dne 2. maja 2018 o večletnem 
finančnem okviru za to obdobje vodi 
neposredno v zmanjšanje sredstev za SKP, 
in sicer za 15 %, ter nasprotuje vsakršnim 
rezom, ki bodo negativno vplivali na samo 
naravo in cilje te politike. V zvezi s tem je 
izrazil tudi pomisleke glede predloga za 
občutno zmanjšanje Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) za več kot 25 %.

Or. en

Predlog spremembe 467
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Bistveno je, da se skupna finančna 
sredstva, dodeljena SKP za obdobje 2021–
2027 za EU-27, ohranijo vsaj na ravni 
proračuna za obdobje 2014–2020 v stalnih 
cenah.

Or. en

Predlog spremembe 468
Nicola Caputo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Ker mora SKP okrepiti svoje 
odzivanje na izzive in priložnosti, ki se 
pojavljajo na ravni Unije, na mednarodni, 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni in na 

(2) Ker mora SKP okrepiti svoje 
odzivanje na izzive in priložnosti, ki se 
pojavljajo na ravni Unije, na mednarodni, 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni in na 
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ravni kmetij, je treba poenostaviti 
upravljanje SKP, izboljšati izpolnjevanje 
ciljev Unije in znatno zmanjšati upravno 
breme. V SKP, katere izvajanje temelji na 
smotrnosti („model izvajanja“), bi Unija 
morala določiti osnovne parametre politike, 
kot so cilji SKP in osnovne zahteve, države 
članice pa bi morale imeti večjo
odgovornost glede tega, kako izpolnjujejo 
cilje in dosegajo cilje. Okrepljena 
subsidiarnost omogoča boljše upoštevanje 
lokalnih razmer in potreb, pri čemer 
prilagaja podporo, da se prispevek k ciljem 
Unije čim bolj poveča.

ravni kmetij, je treba poenostaviti 
upravljanje SKP, izboljšati izpolnjevanje 
ciljev Unije in znatno zmanjšati upravno 
breme za upravičence. V SKP, katere 
izvajanje temelji na smotrnosti („model 
izvajanja“), bi Unija morala določiti 
osnovne parametre politike, kot so cilji 
SKP in osnovne zahteve, države članice pa 
bi morale imeti večjo odgovornost glede 
tega, kako izpolnjujejo cilje in dosegajo 
cilje. Okrepljena subsidiarnost omogoča 
boljše upoštevanje lokalnih razmer in 
potreb, pri čemer prilagaja podporo, da se 
prispevek k ciljem Unije čim bolj poveča.
Toda da bi preprečili, da bi ta 
subsidiarnost povzročila ponovno 
nacionalizacijo SKP, mora ta uredba 
vsebovati trden nabor pravil Evropske 
unije, namenjen preprečevanju 
izkrivljanja konkurence in zagotavljanju 
nediskriminatorne obravnave vseh 
evropskih kmetov na celotnem ozemlju 
EU. Države članice pri svojem pristopu k 
doseganju teh ciljev tudi zagotovijo 
zmanjšanje upravnega bremena za 
upravičence.

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo v svoje strategije vključiti jasne in konkretne ukrepe, tudi 
previdnostne, ki jih bodo sprejele za zmanjšanje upravnega bremena za upravičence. Poleg 
tega je dobrodošla večja subsidiarnost, saj bi lahko kmetom zagotovila večjo prožnost. 
Pripomogla bi lahko tudi k zmanjšanju pretirane birokracije. Obenem pa je treba strogo 
zavrniti ponovno nacionalizacijo SKP.

Predlog spremembe 469
Nuno Melo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Ker mora SKP okrepiti svoje 
odzivanje na izzive in priložnosti, ki se 

(2) Ker mora SKP okrepiti svoje 
odzivanje na izzive in priložnosti, ki se 
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pojavljajo na ravni Unije, na mednarodni, 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni in na 
ravni kmetij, je treba poenostaviti 
upravljanje SKP, izboljšati izpolnjevanje 
ciljev Unije in znatno zmanjšati upravno 
breme. V SKP, katere izvajanje temelji na 
smotrnosti („model izvajanja“), bi Unija 
morala določiti osnovne parametre politike, 
kot so cilji SKP in osnovne zahteve, države 
članice pa bi morale imeti večjo 
odgovornost glede tega, kako izpolnjujejo 
cilje in dosegajo cilje. Okrepljena 
subsidiarnost omogoča boljše upoštevanje 
lokalnih razmer in potreb, pri čemer 
prilagaja podporo, da se prispevek k ciljem 
Unije čim bolj poveča.

pojavljajo na ravni Unije, na mednarodni, 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni in na 
ravni kmetij, je treba poenostaviti 
upravljanje SKP, izboljšati izpolnjevanje 
ciljev Unije in znatno zmanjšati upravno 
breme za upravičence. V SKP, katere 
izvajanje temelji na smotrnosti („model 
izvajanja“), bi Unija morala določiti 
osnovne parametre politike, kot so cilji 
SKP in skupne zahteve, države članice pa 
bi morale imeti večjo odgovornost glede 
tega, kako izpolnjujejo cilje in dosegajo 
cilje. Okrepljena subsidiarnost omogoča 
boljše upoštevanje lokalnih razmer in 
potreb, pri čemer prilagaja podporo, da se 
prispevek k ciljem Unije čim bolj poveča.
Toda da bi preprečili, da bi ta 
subsidiarnost povzročila ponovno 
nacionalizacijo SKP, mora ta uredba 
vsebovati trden nabor pravil Evropske 
unije, namenjen preprečevanju 
izkrivljanja konkurence in zagotavljanju 
nediskriminatorne obravnave vseh 
evropskih kmetov na celotnem ozemlju 
EU. Države članice pri svojem pristopu k 
doseganju teh ciljev zagotovijo 
zmanjšanje upravnega bremena za 
upravičence.

Or. en

Predlog spremembe 470
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momčil Nekov (Momchil Nekov), 
Karine Gloanec Maurin, Marc Tarabella

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Ker mora SKP okrepiti svoje 
odzivanje na izzive in priložnosti, ki se 
pojavljajo na ravni Unije, na mednarodni, 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni in na 
ravni kmetij, je treba poenostaviti 
upravljanje SKP, izboljšati izpolnjevanje 
ciljev Unije in znatno zmanjšati upravno 

(2) Ker mora SKP okrepiti svoje 
odzivanje na izzive, kot sta vedno večja 
koncentracija kmetijskih zemljišč in med 
drugim neposrednih plačil v rokah 
manjšine, ter priložnosti, ki se pojavljajo 
na ravni Unije, na mednarodni, nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni in na ravni 
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breme. V SKP, katere izvajanje temelji na 
smotrnosti („model izvajanja“), bi Unija 
morala določiti osnovne parametre politike, 
kot so cilji SKP in osnovne zahteve, države 
članice pa bi morale imeti večjo 
odgovornost glede tega, kako izpolnjujejo 
cilje in dosegajo cilje. Okrepljena 
subsidiarnost omogoča boljše upoštevanje 
lokalnih razmer in potreb, pri čemer 
prilagaja podporo, da se prispevek k ciljem 
Unije čim bolj poveča.

kmetij, je treba poenostaviti upravljanje 
SKP, izboljšati izpolnjevanje ciljev Unije 
in znatno zmanjšati upravno breme. V 
SKP, katere izvajanje temelji na
trajnostnosti in smotrnosti („model 
izvajanja“), bi Unija morala določiti 
osnovne parametre politike, kot so cilji 
SKP in osnovne zahteve, države članice pa 
bi morale imeti večjo odgovornost glede 
tega, kako izpolnjujejo cilje in dosegajo 
cilje v širšem okviru enakih konkurenčnih 
pogojev. Okrepljena subsidiarnost 
omogoča boljše upoštevanje lokalnih 
razmer in potreb, pri čemer prilagaja 
podporo, da se prispevek k ciljem Unije 
čim bolj poveča. To je mogoče le, če so 
cilji ambiciozni in če se uporablja sistem 
spremljanja, ki omogoča primerjavo med 
državami članicami, da se zagotovi, da 
SKP na evropski ravni prispeva k 
družbenim zahtevam glede okolja, biotske 
raznovrstnosti in dobrobiti živali.

Or. en

Predlog spremembe 471
Norbert Erdős

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Ker mora SKP okrepiti svoje 
odzivanje na izzive in priložnosti, ki se 
pojavljajo na ravni Unije, na mednarodni, 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni in na 
ravni kmetij, je treba poenostaviti 
upravljanje SKP, izboljšati izpolnjevanje 
ciljev Unije in znatno zmanjšati upravno 
breme. V SKP, katere izvajanje temelji na 
smotrnosti („model izvajanja“), bi Unija 
morala določiti osnovne parametre politike, 
kot so cilji SKP in osnovne zahteve, države 
članice pa bi morale imeti večjo
odgovornost glede tega, kako izpolnjujejo 
cilje in dosegajo cilje. Okrepljena 

(2) Ker mora SKP okrepiti svoje 
odzivanje na izzive in priložnosti, ki se 
pojavljajo na ravni Unije, na mednarodni, 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni in na 
ravni kmetij, je treba poenostaviti 
upravljanje SKP, izboljšati izpolnjevanje 
ciljev Unije in znatno zmanjšati upravno 
breme za upravičence in pristojne organe 
držav članic. V SKP, katere izvajanje 
temelji na smotrnosti („model izvajanja“), 
bi Unija morala določiti osnovne parametre 
politike, kot so cilji SKP in skupne
zahteve, države članice pa bi morale imeti 
večjo odgovornost glede tega, kako 
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subsidiarnost omogoča boljše upoštevanje 
lokalnih razmer in potreb, pri čemer 
prilagaja podporo, da se prispevek k ciljem 
Unije čim bolj poveča.

izpolnjujejo cilje in dosegajo cilje. 
Okrepljena subsidiarnost omogoča boljše 
upoštevanje lokalnih razmer in potreb, pri 
čemer prilagaja podporo, da se prispevek k 
ciljem Unije čim bolj poveča. Toda da bi 
preprečili, da bi ta subsidiarnost 
povzročila ponovno nacionalizacijo SKP, 
mora ta uredba vsebovati trden nabor 
pravil Evropske unije, namenjen 
preprečevanju izkrivljanja konkurence in 
zagotavljanju nediskriminatorne 
obravnave vseh evropskih kmetov na 
celotnem ozemlju EU.

Or. en

Predlog spremembe 472
Marijana Petir

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Ker mora SKP okrepiti svoje 
odzivanje na izzive in priložnosti, ki se 
pojavljajo na ravni Unije, na mednarodni, 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni in na 
ravni kmetij, je treba poenostaviti 
upravljanje SKP, izboljšati izpolnjevanje 
ciljev Unije in znatno zmanjšati upravno 
breme. V SKP, katere izvajanje temelji na 
smotrnosti („model izvajanja“), bi Unija 
morala določiti osnovne parametre politike, 
kot so cilji SKP in osnovne zahteve, države 
članice pa bi morale imeti večjo 
odgovornost glede tega, kako izpolnjujejo 
cilje in dosegajo cilje. Okrepljena 
subsidiarnost omogoča boljše upoštevanje 
lokalnih razmer in potreb, pri čemer 
prilagaja podporo, da se prispevek k ciljem 
Unije čim bolj poveča.

(2) Ker mora SKP okrepiti svoje 
odzivanje na izzive in priložnosti, ki se 
pojavljajo na ravni Unije, na mednarodni, 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni in na 
ravni kmetij, je treba poenostaviti 
upravljanje SKP, izboljšati izpolnjevanje 
ciljev Unije in znatno zmanjšati upravno 
breme. V SKP, katere izvajanje temelji na 
smotrnosti („model izvajanja“), bi Unija 
morala določiti osnovne parametre politike, 
kot so cilji SKP in osnovne zahteve, države 
članice pa bi morale imeti večjo 
odgovornost glede tega, kako izpolnjujejo 
cilje in dosegajo cilje. Okrepljena 
subsidiarnost omogoča boljše upoštevanje 
lokalnih razmer in potreb, pri čemer 
prilagaja podporo, da se prispevek k ciljem 
Unije čim bolj poveča. Toda da bi 
preprečili, da bi ta subsidiarnost 
povzročila ponovno nacionalizacijo SKP, 
mora ta uredba vsebovati trden nabor 
pravil Evropske unije, namenjen 
preprečevanju izkrivljanja konkurence in 
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zagotavljanju nediskriminatorne 
obravnave vseh evropskih kmetov in 
gozdnih posestnikov na celotnem ozemlju 
EU.

Or. en

Predlog spremembe 473
Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Ker mora SKP okrepiti svoje 
odzivanje na izzive in priložnosti, ki se 
pojavljajo na ravni Unije, na mednarodni, 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni in na 
ravni kmetij, je treba poenostaviti 
upravljanje SKP, izboljšati izpolnjevanje 
ciljev Unije in znatno zmanjšati upravno 
breme. V SKP, katere izvajanje temelji na 
smotrnosti („model izvajanja“), bi Unija 
morala določiti osnovne parametre politike, 
kot so cilji SKP in osnovne zahteve, države 
članice pa bi morale imeti večjo 
odgovornost glede tega, kako izpolnjujejo 
cilje in dosegajo cilje. Okrepljena 
subsidiarnost omogoča boljše upoštevanje 
lokalnih razmer in potreb, pri čemer 
prilagaja podporo, da se prispevek k ciljem 
Unije čim bolj poveča.

(2) Ker mora SKP okrepiti svoje 
odzivanje na izzive in priložnosti, ki se
pojavljajo na ravni Unije, na mednarodni, 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni in na 
ravni kmetij, je treba poenostaviti 
upravljanje SKP, izboljšati izpolnjevanje 
ciljev Unije in znatno zmanjšati upravno 
breme za upravičence. V SKP, katere 
izvajanje temelji na smotrnosti („model 
izvajanja“), bi Unija morala določiti 
osnovne parametre politike, kot so cilji 
SKP in skupne zahteve, države članice pa 
bi morale imeti večjo odgovornost glede 
tega, kako izpolnjujejo cilje in dosegajo 
cilje. Okrepljena subsidiarnost omogoča 
boljše upoštevanje lokalnih razmer in 
potreb, pri čemer prilagaja podporo, da se 
prispevek k ciljem Unije čim bolj poveča.
Toda da bi preprečili, da bi ta 
subsidiarnost povzročila ponovno 
nacionalizacijo SKP, mora ta uredba 
vsebovati trden nabor pravil Evropske 
unije, namenjen preprečevanju 
izkrivljanja konkurence in zagotavljanju 
nediskriminatorne obravnave vseh 
evropskih kmetov na celotnem ozemlju 
EU.

Or. en
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Predlog spremembe 474
Luke Ming Flanagan
v imenu skupine GUE/NGL
Estefanía Torres Martínez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Ker mora SKP okrepiti svoje 
odzivanje na izzive in priložnosti, ki se 
pojavljajo na ravni Unije, na mednarodni, 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni in na 
ravni kmetij, je treba poenostaviti 
upravljanje SKP, izboljšati izpolnjevanje 
ciljev Unije in znatno zmanjšati upravno 
breme. V SKP, katere izvajanje temelji na 
smotrnosti („model izvajanja“), bi Unija 
morala določiti osnovne parametre politike, 
kot so cilji SKP in osnovne zahteve, države 
članice pa bi morale imeti večjo 
odgovornost glede tega, kako izpolnjujejo 
cilje in dosegajo cilje. Okrepljena 
subsidiarnost omogoča boljše upoštevanje 
lokalnih razmer in potreb, pri čemer 
prilagaja podporo, da se prispevek k ciljem 
Unije čim bolj poveča.

(2) Ker mora SKP okrepiti svoje 
odzivanje na izzive in priložnosti, ki se 
pojavljajo na ravni Unije, na mednarodni, 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni in na 
ravni kmetij, je treba poenostaviti 
upravljanje SKP, izboljšati izpolnjevanje 
ciljev Unije in znatno zmanjšati upravno 
breme, zlasti za končne upravičence. V 
SKP, katere izvajanje temelji na smotrnosti
(„model izvajanja“), bi Unija morala 
določiti osnovne parametre politike, kot so 
cilji SKP in osnovne zahteve, države 
članice pa bi morale imeti večjo 
odgovornost glede tega, kako izpolnjujejo 
cilje in dosegajo cilje. Okrepljena 
subsidiarnost poleg zagotavljanja, da 
skupnostni vidik SKP ni ogrožen,
omogoča boljše upoštevanje lokalnih 
razmer in potreb, pri čemer prilagaja 
podporo, da se prispevek k ciljem Unije 
čim bolj poveča.

Or. en

Obrazložitev

Poenostavitev je treba izvesti v korist kmetov, obenem pa ohraniti skupno politiko.

Predlog spremembe 475
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Ker mora SKP okrepiti svoje 
odzivanje na izzive in priložnosti, ki se 

(2) Ker mora SKP okrepiti svoje 
odzivanje na izzive in priložnosti, ki se 
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pojavljajo na ravni Unije, na mednarodni, 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni in na 
ravni kmetij, je treba poenostaviti 
upravljanje SKP, izboljšati izpolnjevanje 
ciljev Unije in znatno zmanjšati upravno 
breme. V SKP, katere izvajanje temelji na 
smotrnosti („model izvajanja“), bi Unija 
morala določiti osnovne parametre politike, 
kot so cilji SKP in osnovne zahteve, države 
članice pa bi morale imeti večjo 
odgovornost glede tega, kako izpolnjujejo 
cilje in dosegajo cilje. Okrepljena 
subsidiarnost omogoča boljše upoštevanje 
lokalnih razmer in potreb, pri čemer 
prilagaja podporo, da se prispevek k ciljem 
Unije čim bolj poveča.

pojavljajo na ravni Unije, na mednarodni, 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni in na 
ravni kmetij, je treba poenostaviti 
upravljanje SKP, izboljšati izpolnjevanje 
ciljev Unije in znatno zmanjšati upravno 
breme. V SKP, katere izvajanje temelji na 
smotrnosti („model izvajanja“), bi Unija 
morala določiti osnovne parametre politike, 
kot so cilji SKP in osnovne zahteve, države 
članice pa bi morale imeti večjo 
odgovornost glede tega, kako izpolnjujejo 
cilje in dosegajo cilje, obenem pa bi 
morale zagotoviti varne politike in 
finančno varnost v kmetijskem sektorju. 
Okrepljena subsidiarnost omogoča boljše 
upoštevanje lokalnih razmer in potreb, pri 
čemer prilagaja podporo, da se prispevek k 
ciljem Unije čim bolj poveča.

Or. ro

Predlog spremembe 476
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Ker mora SKP okrepiti svoje 
odzivanje na izzive in priložnosti, ki se 
pojavljajo na ravni Unije, na mednarodni, 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni in na 
ravni kmetij, je treba poenostaviti 
upravljanje SKP, izboljšati izpolnjevanje 
ciljev Unije in znatno zmanjšati upravno 
breme. V SKP, katere izvajanje temelji na 
smotrnosti („model izvajanja“), bi Unija 
morala določiti osnovne parametre politike, 
kot so cilji SKP in osnovne zahteve, države 
članice pa bi morale imeti večjo 
odgovornost glede tega, kako izpolnjujejo 
cilje in dosegajo cilje. Okrepljena 
subsidiarnost omogoča boljše upoštevanje 
lokalnih razmer in potreb, pri čemer 
prilagaja podporo, da se prispevek k ciljem 
Unije čim bolj poveča.

(2) Ker mora SKP okrepiti svoje 
odzivanje na izzive in priložnosti, ki se 
pojavljajo na ravni Unije, na mednarodni,
nacionalni, regionalni in lokalni ravni in na 
ravni kmetij, je treba poenostaviti 
upravljanje SKP, izboljšati izpolnjevanje 
ciljev Unije in znatno zmanjšati upravno 
breme za kmete. V SKP, katere izvajanje 
temelji na smotrnosti („model izvajanja“), 
bi Unija morala določiti osnovne parametre 
politike, kot so cilji SKP in osnovne 
zahteve, države članice pa bi morale imeti 
večjo odgovornost glede tega, kako 
izpolnjujejo cilje in dosegajo cilje, obenem 
pa bi se zagotovili gotovost politike in 
finančna varnost v kmetijskem sektorju. 
Okrepljena subsidiarnost omogoča boljše 
upoštevanje lokalnih razmer in potreb, pri 
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čemer prilagaja podporo, da se prispevek k 
ciljem Unije čim bolj poveča.

Or. en

Predlog spremembe 477
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Ker mora SKP okrepiti svoje 
odzivanje na izzive in priložnosti, ki se 
pojavljajo na ravni Unije, na mednarodni, 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni in na 
ravni kmetij, je treba poenostaviti
upravljanje SKP, izboljšati izpolnjevanje 
ciljev Unije in znatno zmanjšati upravno 
breme. V SKP, katere izvajanje temelji na 
smotrnosti („model izvajanja“), bi Unija 
morala določiti osnovne parametre 
politike, kot so cilji SKP in osnovne 
zahteve, države članice pa bi morale imeti 
večjo odgovornost glede tega, kako 
izpolnjujejo cilje in dosegajo cilje. 
Okrepljena subsidiarnost omogoča boljše 
upoštevanje lokalnih razmer in potreb, pri 
čemer prilagaja podporo, da se prispevek k 
ciljem Unije čim bolj poveča.

(2) Ker mora SKP okrepiti svoje 
odzivanje na vse večje izzive in priložnosti, 
ki se pojavljajo na ravni Unije, na 
mednarodni, nacionalni, regionalni, 
podeželski in lokalni ravni in na ravni 
kmetij, je treba izboljšati upravljanje SKP, 
izboljšati izpolnjevanje ciljev Unije in 
znatno zmanjšati upravno breme. V SKP, 
katere izvajanje temelji na smotrnosti
(„model izvajanja“), bi Unija morala 
določiti skupne parametre politike, ki bi 
ustrezali opredeljenim izzivom, kot so cilji 
SKP, vključno z razvojem podeželja,
države članice pa bi morale imeti večjo 
odgovornost glede tega, kako izpolnjujejo 
cilje in dosegajo skupne cilje EU in 
nacionalne cilje. Okrepljena subsidiarnost 
omogoča boljše upoštevanje lokalnih 
razmer in potreb, pri čemer prilagaja 
podporo, da se prispevek k ciljem Unije 
čim bolj poveča.

Or. en

Predlog spremembe 478
Michel Dantin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Ker mora SKP okrepiti svoje 
odzivanje na izzive in priložnosti, ki se 
pojavljajo na ravni Unije, na mednarodni, 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni in na 
ravni kmetij, je treba poenostaviti 
upravljanje SKP, izboljšati izpolnjevanje 
ciljev Unije in znatno zmanjšati upravno 
breme. V SKP, katere izvajanje temelji na 
smotrnosti („model izvajanja“), bi Unija 
morala določiti osnovne parametre politike, 
kot so cilji SKP in osnovne zahteve, 
države članice pa bi morale imeti večjo 
odgovornost glede tega, kako izpolnjujejo 
cilje in dosegajo cilje. Okrepljena 
subsidiarnost omogoča boljše upoštevanje 
lokalnih razmer in potreb, pri čemer 
prilagaja podporo, da se prispevek k ciljem 
Unije čim bolj poveča.

(2) Ker mora SKP okrepiti svoje 
odzivanje na izzive in priložnosti, ki se 
pojavljajo na ravni Unije, na mednarodni, 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni in na 
ravni kmetij, je treba poenostaviti 
upravljanje SKP, izboljšati izpolnjevanje 
ciljev Unije in znatno zmanjšati upravno 
breme. V SKP, katere izvajanje temelji na 
smotrnosti („model izvajanja“), bi Unija 
morala določiti osnovne parametre politike, 
kot so cilji in skupne zahteve SKP, države 
članice pa bi morale imeti večjo 
odgovornost glede tega, kako izpolnjujejo 
cilje, izvajajo intervencije SKP in dosegajo 
cilje. Okrepljena subsidiarnost omogoča 
boljše upoštevanje lokalnih razmer in 
potreb, pri čemer prilagaja podporo, da se 
prispevek k ciljem Unije čim bolj poveča.

Or. fr

Predlog spremembe 479
Matt Carthy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Ker mora SKP okrepiti svoje 
odzivanje na izzive in priložnosti, ki se 
pojavljajo na ravni Unije, na mednarodni, 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni in na 
ravni kmetij, je treba poenostaviti 
upravljanje SKP, izboljšati izpolnjevanje 
ciljev Unije in znatno zmanjšati upravno 
breme. V SKP, katere izvajanje temelji na 
smotrnosti („model izvajanja“), bi Unija 
morala določiti osnovne parametre politike, 
kot so cilji SKP in osnovne zahteve, države 
članice pa bi morale imeti večjo
odgovornost glede tega, kako izpolnjujejo 
cilje in dosegajo cilje. Okrepljena 
subsidiarnost omogoča boljše upoštevanje 
lokalnih razmer in potreb, pri čemer 

(2) Ker mora SKP okrepiti svoje 
odzivanje na izzive in priložnosti, ki se 
pojavljajo na ravni Unije, na mednarodni, 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni in na 
ravni kmetij, je treba poenostaviti 
upravljanje SKP, izboljšati izpolnjevanje 
ciljev Unije in znatno zmanjšati upravno 
breme. V SKP, katere izvajanje temelji na 
smotrnosti („model izvajanja“), bi Unija 
morala določiti osnovne parametre politike, 
kot so cilji SKP in osnovne zahteve,
državam članicam pa bi bilo treba 
omogočiti večjo avtonomijo glede tega, 
kako izpolnjujejo cilje in dosegajo cilje. 
Okrepljena subsidiarnost omogoča boljše 
upoštevanje lokalnih razmer in potreb, pri 
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prilagaja podporo, da se prispevek k ciljem 
Unije čim bolj poveča.

čemer prilagaja podporo, da se prispevek k 
ciljem Unije čim bolj poveča.

Or. en

Predlog spremembe 480
Estefanía Torres Martínez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Uporaba skupnih opredelitev, 
določenih povsem na ravni Unije, je 
povzročila nekaj težav državam članicam
pri upoštevanju lastnih posebnosti na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni. 
Zato bi bilo treba državam članicam
omogočiti, da v svojem strateškem načrtu 
SKP določijo nekaj opredelitev pojmov. 
Da bi zagotovili enake skupne 
konkurenčne pogoje, pa je treba na ravni 
Unije določiti okvir, ki zajema nujne 
bistvene elemente, ki jih je treba vključiti v 
opredelitve pojmov (v nadaljnjem 
besedilu: okvirne opredelitve pojmov).

(3) Državam članicam bi bilo treba
omogočiti, da v svojem strateškem načrtu 
SKP določijo nekaj opredelitev pojmov. 
Da bi zagotovili okvir, ki zajema cilje in 
zahteve, ter enake skupne konkurenčne 
pogoje, pa je treba na ravni Unije določiti 
nujne bistvene elemente, ki jih je treba 
vključiti v opredelitve pojmov.

Or. es

Predlog spremembe 481
Nuno Melo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Uporaba skupnih opredelitev, 
določenih povsem na ravni Unije, je 
povzročila nekaj težav državam članicam 
pri upoštevanju lastnih posebnosti na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni.
Zato bi bilo treba državam članicam 
omogočiti, da v svojem strateškem načrtu 

(3) Zato bi bilo treba državam članicam 
omogočiti določeno raven prožnosti, da v 
svojem strateškem načrtu SKP določijo 
nekaj opredelitev pojmov. Da bi zagotovili 
enake skupne konkurenčne pogoje, pa je 
treba na ravni Unije določiti okvir, ki 
zajema nujne skupne bistvene elemente, ki 
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SKP določijo nekaj opredelitev pojmov. 
Da bi zagotovili enake skupne 
konkurenčne pogoje, pa je treba na ravni 
Unije določiti okvir, ki zajema nujne 
bistvene elemente, ki jih je treba vključiti v 
opredelitve pojmov (v nadaljnjem besedilu: 
okvirne opredelitve pojmov).

jih je treba vključiti v opredelitve pojmov
(v nadaljnjem besedilu: okvirne opredelitve 
pojmov).

Or. en

Predlog spremembe 482
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Momčil Nekov 
(Momchil Nekov), Marc Tarabella

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Uporaba skupnih opredelitev, 
določenih povsem na ravni Unije, je 
povzročila nekaj težav državam članicam 
pri upoštevanju lastnih posebnosti na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Zato 
bi bilo treba državam članicam omogočiti, 
da v svojem strateškem načrtu SKP 
določijo nekaj opredelitev pojmov. Da bi 
zagotovili enake skupne konkurenčne 
pogoje, pa je treba na ravni Unije določiti 
okvir, ki zajema nujne bistvene elemente, 
ki jih je treba vključiti v opredelitve 
pojmov (v nadaljnjem besedilu: okvirne 
opredelitve pojmov).

(3) Uporaba skupnih opredelitev, 
določenih povsem na ravni Unije, je 
povzročila nekaj težav državam članicam 
pri upoštevanju lastnih posebnosti na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Zato 
bi bilo treba državam članicam omogočiti, 
da v svojem strateškem načrtu SKP 
določijo nekaj opredelitev pojmov. Da bi 
zagotovili enake skupne konkurenčne 
pogoje, pa je treba na ravni Unije določiti 
okvir, ki zajema nujne bistvene elemente, 
ki jih je treba vključiti v opredelitve 
pojmov (v nadaljnjem besedilu: okvirne 
opredelitve pojmov), da bi se preprečilo 
izkrivljanje enotnega trga.

Or. en

Predlog spremembe 483
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Uporaba skupnih opredelitev, 
določenih povsem na ravni Unije, je 
povzročila nekaj težav državam članicam 
pri upoštevanju lastnih posebnosti na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Zato 
bi bilo treba državam članicam omogočiti, 
da v svojem strateškem načrtu SKP 
določijo nekaj opredelitev pojmov. Da bi
zagotovili enake skupne konkurenčne 
pogoje, pa je treba na ravni Unije določiti 
okvir, ki zajema nujne bistvene elemente, 
ki jih je treba vključiti v opredelitve 
pojmov (v nadaljnjem besedilu: okvirne 
opredelitve pojmov).

(3) Uporaba skupnih opredelitev, 
določenih povsem na ravni Unije, je 
povzročila nekaj težav državam članicam 
pri upoštevanju lastnih posebnosti na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Zato 
bi bilo treba državam članicam omogočiti, 
da v svojem strateškem načrtu SKP 
določijo nekaj opredelitev pojmov. Da bi 
zagotovili enake skupne gospodarske, 
ekološke in socialne konkurenčne pogoje, 
pa je treba na ravni Unije določiti okvir, ki 
zajema nujne bistvene elemente, ki jih je 
treba vključiti v opredelitve pojmov (v 
nadaljnjem besedilu: okvirne opredelitve 
pojmov).

Or. en

Predlog spremembe 484
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Uporaba skupnih opredelitev, 
določenih povsem na ravni Unije, je 
povzročila nekaj težav državam članicam 
pri upoštevanju lastnih posebnosti na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Zato 
bi bilo treba državam članicam omogočiti, 
da v svojem strateškem načrtu SKP 
določijo nekaj opredelitev pojmov. Da bi 
zagotovili enake skupne konkurenčne 
pogoje, pa je treba na ravni Unije določiti
okvir, ki zajema nujne bistvene elemente, 
ki jih je treba vključiti v opredelitve 
pojmov (v nadaljnjem besedilu: okvirne 
opredelitve pojmov).

(3) Uporaba skupnih opredelitev, 
določenih povsem na ravni Unije, je 
povzročila nekaj težav državam članicam 
pri upoštevanju lastnih posebnosti na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Zato 
bi bilo treba državam članicam omogočiti
visoko stopnjo prožnosti, da v svojem 
strateškem načrtu SKP določijo nekaj 
opredelitev pojmov. Da bi zagotovili enake 
skupne konkurenčne pogoje, pa je treba na 
ravni Unije določiti okvir, ki zajema nujne 
bistvene elemente, ki jih je treba vključiti v 
opredelitve pojmov (v nadaljnjem besedilu: 
okvirne opredelitve pojmov).

Or. ro
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Predlog spremembe 485
Matt Carthy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Uporaba skupnih opredelitev, 
določenih povsem na ravni Unije, je 
povzročila nekaj težav državam članicam 
pri upoštevanju lastnih posebnosti na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Zato 
bi bilo treba državam članicam omogočiti, 
da v svojem strateškem načrtu SKP 
določijo nekaj opredelitev pojmov. Da bi 
zagotovili enake skupne konkurenčne 
pogoje, pa je treba na ravni Unije določiti 
okvir, ki zajema nujne bistvene elemente, 
ki jih je treba vključiti v opredelitve 
pojmov (v nadaljnjem besedilu: okvirne 
opredelitve pojmov).

(3) Uporaba nekaterih skupnih 
opredelitev, določenih povsem na ravni 
Unije, je povzročila nekaj težav državam 
članicam pri upoštevanju lastnih 
posebnosti na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni. Zato bi bilo treba državam 
članicam omogočiti, da v svojem 
strateškem načrtu SKP določijo nekaj 
opredelitev pojmov. Da bi zagotovili enake 
skupne konkurenčne pogoje, pa je treba na 
ravni Unije določiti okvir, ki zajema nujne 
bistvene elemente, ki jih je treba vključiti v 
opredelitve pojmov (v nadaljnjem besedilu: 
okvirne opredelitve pojmov).

Or. en

Predlog spremembe 486
Maria Lidia Senra Rodríguez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Enakost med ženskami in moškimi 
je osrednji cilj Unije in njenih držav 
članic, zato mora skupna kmetijska 
politika vključevati enakost spolov.

Or. es

Predlog spremembe 487
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Da bi zagotovili, da lahko Unija 
spoštuje mednarodne obveznosti glede 
domače podpore, določene v Sporazumu 
STO o kmetijstvu, zlasti da se osnovna 
dohodkovna podpora za trajnostnost in z 
njo povezane vrste intervencij še naprej 
priglašajo kot podpora v obliki „zelene 
škatle“, ki nima učinkov izkrivljanja 
trgovine ali učinkov na proizvodnjo ali pa 
so ti minimalni, bi morala okvirna 
opredelitev pojma „kmetijska dejavnost“ 
zajemati tako proizvodnjo kmetijskih 
proizvodov kot vzdrževanje kmetijskih 
površin. Zaradi prilagajanja lokalnim 
razmeram bi morale države članice v 
svojih strateških načrtih SKP določiti 
dejansko opredelitev kmetijske dejavnosti.

(4) Okvirna opredelitev pojma
„kmetijska dejavnost“ bi morala zajemati 
tako proizvodnjo kmetijskih proizvodov 
kot vzdrževanje kmetijskih površin. Zaradi 
prilagajanja lokalnim razmeram bi morale 
države članice v svojih strateških načrtih 
SKP določiti dejansko opredelitev 
kmetijske dejavnosti.

Or. fr

Predlog spremembe 488
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Da bi zagotovili, da lahko Unija 
spoštuje mednarodne obveznosti glede 
domače podpore, določene v Sporazumu 
STO o kmetijstvu, zlasti da se osnovna 
dohodkovna podpora za trajnostnost in z 
njo povezane vrste intervencij še naprej 
priglašajo kot podpora v obliki „zelene 
škatle“, ki nima učinkov izkrivljanja 
trgovine ali učinkov na proizvodnjo ali pa 
so ti minimalni, bi morala okvirna 
opredelitev pojma „kmetijska dejavnost“ 
zajemati tako proizvodnjo kmetijskih 
proizvodov kot vzdrževanje kmetijskih
površin. Zaradi prilagajanja lokalnim 
razmeram bi morale države članice v 

(4) Da bi zagotovili, da lahko Unija 
spoštuje mednarodne obveznosti glede 
domače podpore, določene v Sporazumu 
STO o kmetijstvu, zlasti da se osnovna 
dohodkovna podpora za trajnostnost in z 
njo povezane vrste intervencij še naprej 
priglašajo kot podpora v obliki „zelene 
škatle“, ki nima učinkov izkrivljanja 
trgovine ali učinkov na proizvodnjo ali pa 
so ti minimalni, bi morala okvirna 
opredelitev pojma „kmetijska dejavnost“ 
zajemati tako proizvodnjo kmetijskih 
proizvodov kot vzdrževanje sistemov 
ekološke kmetijske proizvodnje in 
družbene strukture na kmetijskih
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svojih strateških načrtih SKP določiti
dejansko opredelitev kmetijske dejavnosti.

območjih. Zaradi prilagajanja lokalnim 
razmeram bi morale države članice v 
svojih strateških načrtih SKP določiti
opredelitve kmetijske dejavnosti, ki bi bile 
v skladu z obveznostmi EU, kot so cilji 
trajnostnega razvoja, podnebni cilji in cilji 
biotske raznovrstnosti.

Or. en

Predlog spremembe 489
Luke Ming Flanagan
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Da bi zagotovili, da lahko Unija 
spoštuje mednarodne obveznosti glede 
domače podpore, določene v Sporazumu 
STO o kmetijstvu, zlasti da se osnovna 
dohodkovna podpora za trajnostnost in z 
njo povezane vrste intervencij še naprej 
priglašajo kot podpora v obliki „zelene 
škatle“, ki nima učinkov izkrivljanja 
trgovine ali učinkov na proizvodnjo ali pa 
so ti minimalni, bi morala okvirna 
opredelitev pojma „kmetijska dejavnost“ 
zajemati tako proizvodnjo kmetijskih 
proizvodov kot vzdrževanje kmetijskih 
površin. Zaradi prilagajanja lokalnim 
razmeram bi morale države članice v 
svojih strateških načrtih SKP določiti 
dejansko opredelitev kmetijske dejavnosti.

(4) Da bi zagotovili, da lahko Unija 
spoštuje mednarodne obveznosti glede 
domače podpore, določene v Sporazumu 
STO o kmetijstvu, zlasti da se osnovna 
dohodkovna podpora za trajnostnost in z 
njo povezane vrste intervencij še naprej 
priglašajo kot podpora v obliki „zelene 
škatle“, ki nima učinkov izkrivljanja 
trgovine ali učinkov na proizvodnjo ali pa 
so ti minimalni, bi morala okvirna 
opredelitev pojma „kmetijska dejavnost“ 
zajemati tako proizvodnjo kmetijskih 
proizvodov kot vzdrževanje kmetijskih 
površin. Zaradi prilagajanja lokalnim 
razmeram bi morale države članice v 
svojih strateških načrtih SKP določiti 
dejansko opredelitev kmetijske dejavnosti, 
pri čemer bi delovale v mejah okvirne 
opredelitve za celotno EU.

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi izvajanje SKP v prihodnje, mora ta ostati skupna politika.
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Predlog spremembe 490
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momčil Nekov 
(Momchil Nekov), Marc Tarabella

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Da bi zagotovili, da lahko Unija 
spoštuje mednarodne obveznosti glede 
domače podpore, določene v Sporazumu 
STO o kmetijstvu, zlasti da se osnovna 
dohodkovna podpora za trajnostnost in z 
njo povezane vrste intervencij še naprej 
priglašajo kot podpora v obliki „zelene 
škatle“, ki nima učinkov izkrivljanja 
trgovine ali učinkov na proizvodnjo ali pa 
so ti minimalni, bi morala okvirna 
opredelitev pojma „kmetijska dejavnost“ 
zajemati tako proizvodnjo kmetijskih 
proizvodov kot vzdrževanje kmetijskih 
površin. Zaradi prilagajanja lokalnim 
razmeram bi morale države članice v 
svojih strateških načrtih SKP določiti 
dejansko opredelitev kmetijske dejavnosti.

(4) Da bi zagotovili, da lahko Unija 
spoštuje mednarodne obveznosti glede 
domače podpore, določene v Sporazumu 
STO o kmetijstvu, zlasti da se osnovna 
dohodkovna podpora in z njo povezane 
vrste intervencij še naprej priglašajo kot 
podpora v obliki „zelene škatle“, ki nima 
učinkov izkrivljanja trgovine ali učinkov 
na proizvodnjo ali pa so ti minimalni, bi 
morala okvirna opredelitev pojma
„kmetijska dejavnost“ zajemati tako 
proizvodnjo kmetijskih proizvodov kot 
vzdrževanje kmetijskih površin. Zaradi 
prilagajanja lokalnim razmeram bi morale 
države članice v svojih strateških načrtih 
SKP določiti dejansko opredelitev 
kmetijske dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 491
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi ohranili bistvene elemente na 
ravni Unije in zagotovili primerljivost 
odločitev držav članic, ne da bi pri tem 
države članice omejevali pri uresničevanju 
ciljev Unije, bi bilo treba določiti okvirno 
opredelitev pojma „kmetijska površina“. 
Povezane okvirne opredelitve pojmov
„orno zemljišče“, „trajni nasad“ in „trajno 
travinje“ bi morale biti določene široko, da 
bi lahko države članice podrobneje določile 

(5) Da bi ohranili bistvene elemente na 
ravni Unije in zagotovili primerljivost 
odločitev držav članic, ne da bi pri tem 
države članice omejevali pri uresničevanju 
ciljev Unije, bi bilo treba določiti okvirno 
opredelitev pojma „kmetijska površina“. 
Povezane okvirne opredelitve pojmov
„orno zemljišče“, „trajni nasad“ in „trajno 
travinje“ bi morale biti določene široko, da 
bi lahko države članice podrobneje določile 
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opredelitve pojmov v skladu s svojimi 
lokalnimi razmerami. Okvirno opredelitev 
pojma „orno zemljišče“ bi bilo treba 
določiti tako, da bi državam članicam 
omogočili, da zajamejo različne oblike 
proizvodnje, vključno s sistemom, kot je 
kmetijsko-gozdarski, in ornimi zemljišči z 
grmovjem in drevjem, in da bi bilo treba 
vključiti neobdelana zemljišča, da se 
zagotovi nevezanost intervencij. Okvirna 
opredelitev pojma „trajni nasad“ bi morala 
vključevati tako območja, ki se dejansko 
uporabljajo za proizvodnjo, kot tudi tista, 
ki se ne, ter drevesnice in panjevce s kratko 
obhodnjo, ki jih določijo države članice. 
Okvirno opredelitev pojma „trajno 
travinje“ bi bilo treba določiti tako, da bi 
državam članicam omogočili določitev 
dodatnih meril in vključitev vrst, ki niso 
trave ali druge zelene krmne rastline in se 
lahko uporabljajo za pašo ali proizvodnjo 
živalske krme, če se uporabljajo za 
dejansko proizvodnjo ali ne.

opredelitve pojmov v skladu s svojimi 
lokalnimi razmerami. Okvirno opredelitev 
pojma „orno zemljišče“ bi bilo treba 
določiti tako, da bi državam članicam 
omogočili, da zajamejo različne oblike 
proizvodnje, vključno s sistemom, kot je 
kmetijsko-gozdarski, in ornimi zemljišči z 
grmovjem in drevjem, in da bi bilo treba 
vključiti neobdelana zemljišča, da se 
zagotovi nevezanost intervencij. Okvirna 
opredelitev pojma „trajni nasad“ bi morala 
vključevati tako območja, ki se dejansko 
uporabljajo za proizvodnjo, kot tudi tista, 
ki se ne, ter drevesnice in panjevce s kratko 
obhodnjo, ki jih določijo države članice. 
Okvirno opredelitev pojma „trajno 
travinje“ bi bilo treba določiti tako, da bi 
državam članicam omogočili določitev 
dodatnih meril in vključitev vrst, ki niso 
trave ali druge zelene krmne rastline in se 
lahko uporabljajo za pašo ali proizvodnjo 
živalske krme, če se uporabljajo za 
dejansko proizvodnjo ali ne. Ob 
upoštevanju cilja poenostavitve bi se bilo 
treba pri oblikovanju okvirnih opredelitev 
izogniti dodatnim obremenitvam oziroma 
kmetijskim ali gospodarskim zahtevam, ki 
za kmete v praksi niso izvedljive.

Or. it

Predlog spremembe 492
Nuno Melo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi ohranili bistvene elemente na 
ravni Unije in zagotovili primerljivost 
odločitev držav članic, ne da bi pri tem 
države članice omejevali pri uresničevanju 
ciljev Unije, bi bilo treba določiti okvirno 
opredelitev pojma „kmetijska površina“. 
Povezane okvirne opredelitve pojmov
„orno zemljišče“, „trajni nasad“ in „trajno 

(5) Da bi ohranili bistvene elemente na 
ravni Unije in zagotovili primerljivost 
odločitev držav članic, ne da bi pri tem 
države članice omejevali pri uresničevanju 
ciljev Unije, bi bilo treba določiti okvirno 
opredelitev pojma „kmetijska površina“. 
Povezane okvirne opredelitve pojmov
„orno zemljišče“, „trajni nasad“ in „trajno 
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travinje“ bi morale biti določene široko, da 
bi lahko države članice podrobneje določile 
opredelitve pojmov v skladu s svojimi 
lokalnimi razmerami. Okvirno opredelitev 
pojma „orno zemljišče“ bi bilo treba 
določiti tako, da bi državam članicam 
omogočili, da zajamejo različne oblike 
proizvodnje, vključno s sistemom, kot je 
kmetijsko-gozdarski, in ornimi zemljišči z 
grmovjem in drevjem, in da bi bilo treba 
vključiti neobdelana zemljišča, da se 
zagotovi nevezanost intervencij. Okvirna 
opredelitev pojma „trajni nasad“ bi morala 
vključevati tako območja, ki se dejansko
uporabljajo za proizvodnjo, kot tudi tista, 
ki se ne, ter drevesnice in panjevce s kratko 
obhodnjo, ki jih določijo države članice. 
Okvirno opredelitev pojma „trajno 
travinje“ bi bilo treba določiti tako, da bi 
državam članicam omogočili določitev 
dodatnih meril in vključitev vrst, ki niso 
trave ali druge zelene krmne rastline in se 
lahko uporabljajo za pašo ali proizvodnjo 
živalske krme, če se uporabljajo za 
dejansko proizvodnjo ali ne.

travinje“ bi morale biti določene široko, da 
bi lahko države članice podrobneje določile 
opredelitve pojmov v skladu s svojimi 
lokalnimi razmerami. Okvirno opredelitev 
pojma „orno zemljišče“ bi bilo treba 
določiti tako, da bi državam članicam 
omogočili, da zajamejo različne oblike 
proizvodnje, vključno s sistemom, kot je 
kmetijsko-gozdarski, in ornimi zemljišči z 
grmovjem in drevjem, in da bi bilo treba 
vključiti neobdelana zemljišča, da se 
zagotovi nevezanost intervencij. Okvirna 
opredelitev pojma „trajni nasad“ bi morala 
vključevati tako območja, ki se dejansko 
uporabljajo za proizvodnjo, kot tudi tista, 
ki se ne, ter drevesnice in panjevce s kratko 
obhodnjo, ki jih določijo države članice. 
Okvirno opredelitev pojma „trajno 
travinje“ bi bilo treba določiti tako, da bi 
državam članicam omogočili določitev 
dodatnih meril in vključitev vrst, ki niso 
trave ali druge zelene krmne rastline in se 
lahko uporabljajo izključno ali tudi za pašo 
ali proizvodnjo živalske krme, če se 
uporabljajo za dejansko proizvodnjo ali ne.
Ob upoštevanju cilja poenostavitve bi bilo 
treba preprečiti, da bi okvir prinesel 
dodatno breme za kmete ali vključeval 
nerealne agronomske ali gospodarske 
zahteve.

Or. en

Predlog spremembe 493
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi ohranili bistvene elemente na 
ravni Unije in zagotovili primerljivost 
odločitev držav članic, ne da bi pri tem 
države članice omejevali pri uresničevanju 
ciljev Unije, bi bilo treba določiti okvirno 
opredelitev pojma „kmetijska površina“. 

(5) Da bi ohranili bistvene elemente na 
ravni Unije in zagotovili primerljivost 
odločitev držav članic, ne da bi pri tem 
države članice omejevali pri uresničevanju 
ciljev Unije, bi bilo treba določiti okvirno 
opredelitev pojma „kmetijska površina“. 
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Povezane okvirne opredelitve pojmov
„orno zemljišče“, „trajni nasad“ in „trajno 
travinje“ bi morale biti določene široko, da 
bi lahko države članice podrobneje določile 
opredelitve pojmov v skladu s svojimi 
lokalnimi razmerami. Okvirno opredelitev 
pojma „orno zemljišče“ bi bilo treba 
določiti tako, da bi državam članicam 
omogočili, da zajamejo različne oblike 
proizvodnje, vključno s sistemom, kot je 
kmetijsko-gozdarski, in ornimi zemljišči z 
grmovjem in drevjem, in da bi bilo treba 
vključiti neobdelana zemljišča, da se 
zagotovi nevezanost intervencij. Okvirna 
opredelitev pojma „trajni nasad“ bi morala 
vključevati tako območja, ki se dejansko 
uporabljajo za proizvodnjo, kot tudi tista, 
ki se ne, ter drevesnice in panjevce s kratko 
obhodnjo, ki jih določijo države članice. 
Okvirno opredelitev pojma „trajno 
travinje“ bi bilo treba določiti tako, da bi 
državam članicam omogočili določitev 
dodatnih meril in vključitev vrst, ki niso 
trave ali druge zelene krmne rastline in se 
lahko uporabljajo za pašo ali proizvodnjo 
živalske krme, če se uporabljajo za 
dejansko proizvodnjo ali ne.

Povezane okvirne opredelitve pojmov
„orno zemljišče“, „trajni nasad“ in „trajno 
travinje“ bi morale biti določene široko, da 
bi lahko države članice podrobneje določile 
opredelitve pojmov v skladu s svojimi 
lokalnimi razmerami. Okvirno opredelitev 
pojma „orno zemljišče“ bi bilo treba 
določiti tako, da bi državam članicam 
omogočili, da zajamejo različne oblike 
proizvodnje, vključno s sistemom, kot je 
kmetijsko-gozdarski, in ornimi zemljišči z 
grmovjem in drevjem, in da bi bilo treba
vključiti neobdelana zemljišča, da se 
zagotovi nevezanost intervencij. Okvirna 
opredelitev pojma „trajni nasad“ bi morala 
vključevati tako območja, ki se dejansko 
uporabljajo za proizvodnjo, kot tudi tista, 
ki se ne, ter drevesnice in panjevce s kratko 
obhodnjo, ki jih določijo države članice. 
Okvirno opredelitev pojma „trajno 
travinje“ bi bilo treba določiti tako, da bi 
državam članicam omogočili določitev 
dodatnih meril in vključitev vrst, ki niso 
trave ali druge zelene krmne rastline in se 
lahko uporabljajo za pašo ali proizvodnjo 
živalske krme, če se uporabljajo za 
dejansko proizvodnjo ali ne. Cilj 
poenostavitve SKP bi moral biti ključen za 
zagotavljanje, da se upravna bremena za 
kmete ne povečajo.

Or. ro

Predlog spremembe 494
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi ohranili bistvene elemente na 
ravni Unije in zagotovili primerljivost 
odločitev držav članic, ne da bi pri tem 
države članice omejevali pri uresničevanju 
ciljev Unije, bi bilo treba določiti okvirno 
opredelitev pojma „kmetijska površina“. 

(5) Da bi ohranili bistvene elemente na 
ravni Unije in zagotovili primerljivost 
odločitev držav članic, ne da bi pri tem 
države članice omejevali pri uresničevanju 
ciljev Unije, bi bilo treba določiti okvirno 
opredelitev pojma „kmetijska površina“. 
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Povezane okvirne opredelitve pojmov
„orno zemljišče“, „trajni nasad“ in „trajno 
travinje“ bi morale biti določene široko, da 
bi lahko države članice podrobneje določile 
opredelitve pojmov v skladu s svojimi 
lokalnimi razmerami. Okvirno opredelitev 
pojma „orno zemljišče“ bi bilo treba 
določiti tako, da bi državam članicam 
omogočili, da zajamejo različne oblike 
proizvodnje, vključno s sistemom, kot je 
kmetijsko-gozdarski, in ornimi zemljišči z 
grmovjem in drevjem, in da bi bilo treba 
vključiti neobdelana zemljišča, da se 
zagotovi nevezanost intervencij. Okvirna 
opredelitev pojma „trajni nasad“ bi morala 
vključevati tako območja, ki se dejansko 
uporabljajo za proizvodnjo, kot tudi tista, 
ki se ne, ter drevesnice in panjevce s kratko 
obhodnjo, ki jih določijo države članice.
Okvirno opredelitev pojma „trajno 
travinje“ bi bilo treba določiti tako, da bi 
državam članicam omogočili določitev 
dodatnih meril in vključitev vrst, ki niso 
trave ali druge zelene krmne rastline in se 
lahko uporabljajo za pašo ali proizvodnjo 
živalske krme, če se uporabljajo za 
dejansko proizvodnjo ali ne.

Povezane okvirne opredelitve pojmov
„orno zemljišče“, „trajni nasad“ in „trajno 
travinje“ bi morale biti določene široko, da 
bi lahko države članice podrobneje določile 
opredelitve pojmov v skladu s svojimi 
lokalnimi razmerami. Okvirno opredelitev 
pojma „orno zemljišče“ bi bilo treba 
določiti tako, da bi državam članicam 
omogočili, da zajamejo različne oblike 
proizvodnje, vključno s sistemom, kot je 
kmetijsko-gozdarski, in ornimi zemljišči z 
grmovjem in drevjem, in da bi bilo treba 
vključiti neobdelana zemljišča, da se 
zagotovi nevezanost intervencij. Okvirna 
opredelitev pojma „trajni nasad“ bi morala 
vključevati tako območja, ki se dejansko 
uporabljajo za proizvodnjo, kot tudi tista, 
ki se ne, ter drevesnice in panjevce s kratko 
obhodnjo, ki jih določijo države članice. 
Okvirno opredelitev pojma „trajno 
travinje“ bi bilo treba določiti tako, da bi 
državam članicam omogočili določitev 
dodatnih meril in vključitev vrst, ki niso 
trave ali druge zelene krmne rastline in se 
lahko uporabljajo za pašo ali proizvodnjo 
živalske krme, če se uporabljajo za 
dejansko proizvodnjo ali ne. Osrednjo 
pozornost bi bilo treba nameniti cilju 
poenostavitve SKP, da bi se preprečilo 
vsakršno dodatno breme za kmete.

Or. en

Predlog spremembe 495
Maria Noichl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi ohranili bistvene elemente na 
ravni Unije in zagotovili primerljivost 
odločitev držav članic, ne da bi pri tem 
države članice omejevali pri uresničevanju 
ciljev Unije, bi bilo treba določiti okvirno 
opredelitev pojma „kmetijska površina“. 

(5) Da bi ohranili bistvene elemente na 
ravni Unije in zagotovili primerljivost 
odločitev držav članic, ne da bi pri tem 
države članice omejevali pri uresničevanju 
ciljev Unije, bi bilo treba določiti jasno
okvirno opredelitev pojma „kmetijska 
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Povezane okvirne opredelitve pojmov
„orno zemljišče“, „trajni nasad“ in „trajno 
travinje“ bi morale biti določene široko, da 
bi lahko države članice podrobneje določile 
opredelitve pojmov v skladu s svojimi 
lokalnimi razmerami. Okvirno opredelitev 
pojma „orno zemljišče“ bi bilo treba 
določiti tako, da bi državam članicam 
omogočili, da zajamejo različne oblike 
proizvodnje, vključno s sistemom, kot je 
kmetijsko-gozdarski, in ornimi zemljišči z 
grmovjem in drevjem, in da bi bilo treba 
vključiti neobdelana zemljišča, da se 
zagotovi nevezanost intervencij. Okvirna 
opredelitev pojma „trajni nasad“ bi morala 
vključevati tako območja, ki se dejansko 
uporabljajo za proizvodnjo, kot tudi tista, 
ki se ne, ter drevesnice in panjevce s kratko 
obhodnjo, ki jih določijo države članice. 
Okvirno opredelitev pojma „trajno 
travinje“ bi bilo treba določiti tako, da bi 
državam članicam omogočili določitev 
dodatnih meril in vključitev vrst, ki niso 
trave ali druge zelene krmne rastline in se 
lahko uporabljajo za pašo ali proizvodnjo 
živalske krme, če se uporabljajo za 
dejansko proizvodnjo ali ne.

površina“. Povezane okvirne opredelitve 
pojmov „orno zemljišče“, „trajni nasad“ in
„trajno travinje“ bi morale biti določene 
široko, da bi lahko države članice 
podrobneje določile opredelitve pojmov v 
skladu s svojimi lokalnimi razmerami. 
Okvirno opredelitev pojma „orno 
zemljišče“ bi bilo treba določiti tako, da bi 
državam članicam omogočili, da zajamejo 
različne oblike proizvodnje, vključno s 
sistemom, kot je kmetijsko-gozdarski, in 
ornimi zemljišči z grmovjem in drevjem, in 
da bi bilo treba vključiti neobdelana 
zemljišča, da se zagotovi nevezanost 
intervencij. Okvirna opredelitev pojma
„trajni nasad“ bi morala vključevati tako 
območja, ki se dejansko uporabljajo za 
proizvodnjo, kot tudi tista, ki se ne, ter 
drevesnice in panjevce s kratko obhodnjo, 
ki jih določijo države članice. Okvirno 
opredelitev pojma „trajno travinje“ bi bilo 
treba določiti tako, da bi državam članicam 
omogočili določitev dodatnih meril in 
vključitev vrst, ki niso trave, druge zelene 
krmne rastline, grmovje in drevje, ali 
elementov krajine z manjšo površino, ki 
niso namenjeni za živalsko krmo, in se 
lahko uporabljajo za pašo ali proizvodnjo 
živalske krme, če se uporabljajo za 
dejansko proizvodnjo ali ne.

Or. de

Predlog spremembe 496
Michel Dantin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi ohranili bistvene elemente na 
ravni Unije in zagotovili primerljivost 
odločitev držav članic, ne da bi pri tem 
države članice omejevali pri uresničevanju 
ciljev Unije, bi bilo treba določiti okvirno 
opredelitev pojma „kmetijska površina“. 

(5) Da bi ohranili bistvene skupne
elemente na ravni Unije in zagotovili 
primerljivost odločitev držav članic ter 
enako obravnavanje kmetov na ravni EU, 
ne da bi pri tem države članice omejevali 
pri uresničevanju ciljev Unije, bi bilo treba 
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Povezane okvirne opredelitve pojmov
„orno zemljišče“, „trajni nasad“ in „trajno 
travinje“ bi morale biti določene široko, da 
bi lahko države članice podrobneje določile 
opredelitve pojmov v skladu s svojimi 
lokalnimi razmerami. Okvirno opredelitev 
pojma „orno zemljišče“ bi bilo treba 
določiti tako, da bi državam članicam 
omogočili, da zajamejo različne oblike 
proizvodnje, vključno s sistemom, kot je 
kmetijsko-gozdarski, in ornimi zemljišči z 
grmovjem in drevjem, in da bi bilo treba 
vključiti neobdelana zemljišča, da se 
zagotovi nevezanost intervencij. Okvirna 
opredelitev pojma „trajni nasad“ bi morala 
vključevati tako območja, ki se dejansko 
uporabljajo za proizvodnjo, kot tudi tista, 
ki se ne, ter drevesnice in panjevce s kratko 
obhodnjo, ki jih določijo države članice. 
Okvirno opredelitev pojma „trajno 
travinje“ bi bilo treba določiti tako, da bi 
državam članicam omogočili določitev 
dodatnih meril in vključitev vrst, ki niso 
trave ali druge zelene krmne rastline in se 
lahko uporabljajo za pašo ali proizvodnjo 
živalske krme, če se uporabljajo za 
dejansko proizvodnjo ali ne.

določiti okvirno opredelitev pojma
„kmetijska površina“. Povezane okvirne 
opredelitve pojmov „orno zemljišče“,
„trajni nasad“ in „trajno travinje“ bi morale 
biti določene široko, da bi lahko države 
članice podrobneje določile opredelitve 
pojmov v skladu s svojimi lokalnimi 
razmerami. Okvirno opredelitev pojma
„orno zemljišče“ bi bilo treba določiti tako, 
da bi državam članicam omogočili, da 
zajamejo različne oblike proizvodnje, 
vključno s sistemom, kot je kmetijsko-
gozdarski, in ornimi zemljišči z grmovjem 
in drevjem, in da bi bilo treba vključiti 
neobdelana zemljišča, da se zagotovi 
nevezanost intervencij. Okvirna 
opredelitev pojma „trajni nasad“ bi morala 
vključevati tako območja, ki se dejansko 
uporabljajo za proizvodnjo, kot tudi tista, 
ki se ne, ter drevesnice in panjevce s kratko 
obhodnjo, ki jih določijo države članice. 
Okvirno opredelitev pojma „trajno 
travinje“ bi bilo treba določiti tako, da bi 
državam članicam omogočili določitev 
dodatnih meril in vključitev vrst, ki niso 
trave ali druge zelene krmne rastline in se 
lahko uporabljajo za pašo ali proizvodnjo 
živalske krme, če se uporabljajo za 
dejansko proizvodnjo ali ne.

Or. fr

Predlog spremembe 497
Maria Lidia Senra Rodríguez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi ohranili bistvene elemente na 
ravni Unije in zagotovili primerljivost 
odločitev držav članic, ne da bi pri tem 
države članice omejevali pri uresničevanju 
ciljev Unije, bi bilo treba določiti okvirno 
opredelitev pojma „kmetijska površina“. 
Povezane okvirne opredelitve pojmov

(5) Da bi ohranili bistvene elemente na 
ravni Unije in zagotovili primerljivost 
odločitev držav članic, ne da bi pri tem 
države članice omejevali pri uresničevanju 
ciljev Unije, bi bilo treba določiti okvirno 
opredelitev pojma „kmetijska površina“. 
Povezane okvirne opredelitve pojmov
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„orno zemljišče“, „trajni nasad“ in „trajno 
travinje“ bi morale biti določene široko, da 
bi lahko države članice podrobneje določile 
opredelitve pojmov v skladu s svojimi 
lokalnimi razmerami. Okvirno opredelitev 
pojma „orno zemljišče“ bi bilo treba 
določiti tako, da bi državam članicam 
omogočili, da zajamejo različne oblike 
proizvodnje, vključno s sistemom, kot je 
kmetijsko-gozdarski, in ornimi zemljišči z 
grmovjem in drevjem, in da bi bilo treba 
vključiti neobdelana zemljišča, da se 
zagotovi nevezanost intervencij. Okvirna 
opredelitev pojma „trajni nasad“ bi morala 
vključevati tako območja, ki se dejansko 
uporabljajo za proizvodnjo, kot tudi tista, 
ki se ne, ter drevesnice in panjevce s 
kratko obhodnjo, ki jih določijo države 
članice. Okvirno opredelitev pojma „trajno 
travinje“ bi bilo treba določiti tako, da bi 
državam članicam omogočili določitev 
dodatnih meril in vključitev vrst, ki niso 
trave ali druge zelene krmne rastline in se 
lahko uporabljajo za pašo ali proizvodnjo 
živalske krme, če se uporabljajo za 
dejansko proizvodnjo ali ne.

„orno zemljišče“, „trajni nasad“ in „trajno 
travinje“ bi morale biti določene široko, da 
bi lahko države članice podrobneje določile 
opredelitve pojmov v skladu s svojimi 
lokalnimi razmerami. Okvirno opredelitev 
pojma „orno zemljišče“ bi bilo treba 
določiti tako, da bi državam članicam 
omogočili, da zajamejo različne oblike 
proizvodnje, vključno s sistemom, kot je 
kmetijsko-gozdarski, in ornimi zemljišči z 
grmovjem in drevjem, in da bi bilo treba 
vključiti neobdelana zemljišča, da se 
zagotovi nevezanost intervencij. Okvirna 
opredelitev pojma „trajni nasad“ bi morala 
vključevati območja, ki se dejansko 
uporabljajo za proizvodnjo, in drevesnice. 
Okvirno opredelitev pojma „trajno 
travinje“ bi bilo treba določiti tako, da bi 
državam članicam omogočili določitev 
dodatnih meril in vključitev vrst, ki niso 
trave ali druge zelene krmne rastline, ter 
plodov grmičevja in dreves, na primer 
želoda ali kostanja, ki se lahko uporabljajo 
za pašo ali proizvodnjo živalske krme.

Or. es

Predlog spremembe 498
Luke Ming Flanagan
v imenu skupine GUE/NGL
Estefanía Torres Martínez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi ohranili bistvene elemente na 
ravni Unije in zagotovili primerljivost 
odločitev držav članic, ne da bi pri tem 
države članice omejevali pri uresničevanju 
ciljev Unije, bi bilo treba določiti okvirno 
opredelitev pojma „kmetijska površina“. 
Povezane okvirne opredelitve pojmov
„orno zemljišče“, „trajni nasad“ in „trajno 

(5) Da bi ohranili bistvene elemente na 
ravni Unije in zagotovili primerljivost 
odločitev držav članic, ne da bi pri tem 
države članice omejevali pri uresničevanju 
ciljev Unije, bi bilo treba določiti okvirno 
opredelitev pojma „kmetijska površina“. 
Povezane okvirne opredelitve pojmov
„orno zemljišče“, „trajni nasad“ in „trajno 
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travinje“ bi morale biti določene široko, da 
bi lahko države članice podrobneje določile 
opredelitve pojmov v skladu s svojimi 
lokalnimi razmerami. Okvirno opredelitev 
pojma „orno zemljišče“ bi bilo treba 
določiti tako, da bi državam članicam 
omogočili, da zajamejo različne oblike 
proizvodnje, vključno s sistemom, kot je 
kmetijsko-gozdarski, in ornimi zemljišči z 
grmovjem in drevjem, in da bi bilo treba 
vključiti neobdelana zemljišča, da se 
zagotovi nevezanost intervencij. Okvirna 
opredelitev pojma „trajni nasad“ bi morala 
vključevati tako območja, ki se dejansko 
uporabljajo za proizvodnjo, kot tudi tista, 
ki se ne, ter drevesnice in panjevce s kratko 
obhodnjo, ki jih določijo države članice. 
Okvirno opredelitev pojma „trajno 
travinje“ bi bilo treba določiti tako, da bi 
državam članicam omogočili določitev 
dodatnih meril in vključitev vrst, ki niso 
trave ali druge zelene krmne rastline in se 
lahko uporabljajo za pašo ali proizvodnjo 
živalske krme, če se uporabljajo za 
dejansko proizvodnjo ali ne.

travinje“ bi morale biti določene široko, da 
bi lahko države članice podrobneje določile 
opredelitve pojmov v skladu s svojimi 
lokalnimi razmerami in tradicionalnimi 
praksami. Okvirno opredelitev pojma
„orno zemljišče“ bi bilo treba določiti tako, 
da bi državam članicam omogočili, da 
zajamejo različne oblike proizvodnje, 
vključno s sistemom, kot je kmetijsko-
gozdarski, in ornimi zemljišči z grmovjem 
in drevjem, in da bi bilo treba vključiti 
neobdelana zemljišča, da se zagotovi 
nevezanost intervencij. Okvirna 
opredelitev pojma „trajni nasad“ bi morala 
vključevati tako območja, ki se dejansko 
uporabljajo za proizvodnjo, kot tudi tista, 
ki se ne, ter drevesnice in panjevce s kratko 
obhodnjo, ki jih določijo države članice. 
Okvirno opredelitev pojma „trajno 
travinje“ bi bilo treba določiti tako, da bi 
državam članicam omogočili določitev 
dodatnih meril in vključitev vrst, ki niso 
trave ali druge zelene krmne rastline in se 
lahko uporabljajo za pašo, kot pašna 
površina za opraševalce ali za proizvodnjo 
živalske krme, če se uporabljajo za 
dejansko proizvodnjo ali ne.

Or. en

Obrazložitev

Zaščita trajnega travinja na nekaterih območjih temelji na tradicionalnih praksah.

Predlog spremembe 499
Matt Carthy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi ohranili bistvene elemente na 
ravni Unije in zagotovili primerljivost 
odločitev držav članic, ne da bi pri tem 
države članice omejevali pri uresničevanju 
ciljev Unije, bi bilo treba določiti okvirno 

(5) Da bi ohranili bistvene elemente na 
ravni Unije in zagotovili primerljivost 
odločitev držav članic, ne da bi pri tem 
države članice omejevali pri uresničevanju 
ciljev Unije, bi bilo treba določiti okvirno 
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opredelitev pojma „kmetijska površina“. 
Povezane okvirne opredelitve pojmov
„orno zemljišče“, „trajni nasad“ in „trajno 
travinje“ bi morale biti določene široko, da 
bi lahko države članice podrobneje določile 
opredelitve pojmov v skladu s svojimi 
lokalnimi razmerami. Okvirno opredelitev 
pojma „orno zemljišče“ bi bilo treba 
določiti tako, da bi državam članicam 
omogočili, da zajamejo različne oblike 
proizvodnje, vključno s sistemom, kot je 
kmetijsko-gozdarski, in ornimi zemljišči z 
grmovjem in drevjem, in da bi bilo treba 
vključiti neobdelana zemljišča, da se 
zagotovi nevezanost intervencij. Okvirna 
opredelitev pojma „trajni nasad“ bi morala 
vključevati tako območja, ki se dejansko 
uporabljajo za proizvodnjo, kot tudi tista, 
ki se ne, ter drevesnice in panjevce s kratko 
obhodnjo, ki jih določijo države članice. 
Okvirno opredelitev pojma „trajno 
travinje“ bi bilo treba določiti tako, da bi 
državam članicam omogočili določitev 
dodatnih meril in vključitev vrst, ki niso 
trave ali druge zelene krmne rastline in se 
lahko uporabljajo za pašo ali proizvodnjo 
živalske krme, če se uporabljajo za 
dejansko proizvodnjo ali ne.

opredelitev pojma „kmetijska površina“. 
Povezane okvirne opredelitve pojmov
„orno zemljišče“, „trajni nasad“ in „trajno 
travinje“ bi morale biti določene široko, da 
bi lahko države članice podrobneje določile 
opredelitve pojmov v skladu s svojimi 
lokalnimi razmerami in tradicionalnimi 
praksami. Okvirno opredelitev pojma
„orno zemljišče“ bi bilo treba določiti tako, 
da bi državam članicam omogočili, da 
zajamejo različne oblike proizvodnje, 
vključno s sistemom, kot je kmetijsko-
gozdarski, in ornimi zemljišči z grmovjem 
in drevjem, in da bi bilo treba vključiti 
neobdelana zemljišča, da se zagotovi 
nevezanost intervencij. Okvirna 
opredelitev pojma „trajni nasad“ bi morala 
vključevati tako območja, ki se dejansko 
uporabljajo za proizvodnjo, kot tudi tista,
ki se ne, ter drevesnice in panjevce s kratko 
obhodnjo, ki jih določijo države članice. 
Okvirno opredelitev pojma „trajno 
travinje“ bi bilo treba določiti tako, da bi 
državam članicam omogočili določitev 
dodatnih meril in vključitev vrst, ki niso 
trave ali druge zelene krmne rastline in se 
lahko uporabljajo za pašo ali proizvodnjo 
živalske krme, če se uporabljajo za 
dejansko proizvodnjo ali ne.

Or. en

Predlog spremembe 500
Mairead McGuinness

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da bi ohranili bistvene elemente na 
ravni Unije in zagotovili primerljivost 
odločitev držav članic, ne da bi pri tem 
države članice omejevali pri uresničevanju 
ciljev Unije, bi bilo treba določiti okvirno 
opredelitev pojma „kmetijska površina“. 
Povezane okvirne opredelitve pojmov

(5) Da bi ohranili bistvene elemente na 
ravni Unije in zagotovili primerljivost 
odločitev držav članic, ne da bi pri tem 
države članice omejevali pri uresničevanju 
ciljev Unije, bi bilo treba določiti okvirno 
opredelitev pojma „kmetijska površina“. 
Povezane okvirne opredelitve pojmov
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„orno zemljišče“, „trajni nasad“ in „trajno 
travinje“ bi morale biti določene široko, da 
bi lahko države članice podrobneje določile 
opredelitve pojmov v skladu s svojimi 
lokalnimi razmerami. Okvirno opredelitev 
pojma „orno zemljišče“ bi bilo treba 
določiti tako, da bi državam članicam 
omogočili, da zajamejo različne oblike 
proizvodnje, vključno s sistemom, kot je 
kmetijsko-gozdarski, in ornimi zemljišči z 
grmovjem in drevjem, in da bi bilo treba 
vključiti neobdelana zemljišča, da se 
zagotovi nevezanost intervencij. Okvirna 
opredelitev pojma „trajni nasad“ bi morala 
vključevati tako območja, ki se dejansko 
uporabljajo za proizvodnjo, kot tudi tista, 
ki se ne, ter drevesnice in panjevce s kratko 
obhodnjo, ki jih določijo države članice. 
Okvirno opredelitev pojma „trajno 
travinje“ bi bilo treba določiti tako, da bi 
državam članicam omogočili določitev 
dodatnih meril in vključitev vrst, ki niso 
trave ali druge zelene krmne rastline in se 
lahko uporabljajo za pašo ali proizvodnjo 
živalske krme, če se uporabljajo za 
dejansko proizvodnjo ali ne.

„orno zemljišče“, „trajni nasad“ in „trajno 
travinje“ bi morale biti določene široko, da 
bi lahko države članice podrobneje določile 
opredelitve pojmov v skladu s svojimi 
lokalnimi razmerami in tradicionalnimi 
praksami. Okvirno opredelitev pojma
„orno zemljišče“ bi bilo treba določiti tako, 
da bi državam članicam omogočili, da 
zajamejo različne oblike proizvodnje, 
vključno s sistemom, kot je kmetijsko-
gozdarski, in ornimi zemljišči z grmovjem 
in drevjem, in da bi bilo treba vključiti 
neobdelana zemljišča, da se zagotovi 
nevezanost intervencij. Okvirna 
opredelitev pojma „trajni nasad“ bi morala 
vključevati tako območja, ki se dejansko 
uporabljajo za proizvodnjo, kot tudi tista, 
ki se ne, ter drevesnice in panjevce s kratko 
obhodnjo, ki jih določijo države članice. 
Okvirno opredelitev pojma „trajno 
travinje“ bi bilo treba določiti tako, da bi 
državam članicam omogočili določitev 
dodatnih meril in vključitev vrst, ki niso 
trave ali druge zelene krmne rastline in se 
lahko uporabljajo za pašo ali proizvodnjo 
živalske krme, če se uporabljajo za 
dejansko proizvodnjo ali ne.

Or. en

Predlog spremembe 501
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Marc 
Tarabella

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Sinergije med EKSRP in 
programom Obzorje Evropa bi morale 
pripomoči k temu, da EKSRP kar najbolje 
izkoristi rezultate raziskav in inovacij, 
zlasti rezultate na podlagi projektov, ki se 
financirajo iz programa Obzorje Evropa in 
evropskega inovacijskega partnerstva za 
kmetijsko produktivnost in trajnostnost ter 

(6) Sinergije med EKSRP in 
programom Obzorje Evropa bi morale 
pripomoči k temu, da EKSRP kar najbolje 
izkoristi rezultate raziskav in inovacij, 
zlasti rezultate na podlagi projektov, ki se 
financirajo iz sklopov „Hrana in naravni 
viri“ ter „Vključujoča in varna družba“, 
vključno s prožnostjo ob naravnih 
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vodijo v inovacije v kmetijskem sektorju in 
na podeželskih območjih.

nesrečah, v okviru programa Obzorje 
Evropa in evropskega inovacijskega 
partnerstva za kmetijsko produktivnost in 
trajnostnost ter vodijo v inovacije v 
kmetijskem sektorju in na podeželskih 
območjih, ki so v skladu s cilji 
trajnostnega razvoja.

Or. en

Predlog spremembe 502
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Sinergije med EKSRP in 
programom Obzorje Evropa bi morale 
pripomoči k temu, da EKSRP kar najbolje 
izkoristi rezultate raziskav in inovacij, 
zlasti rezultate na podlagi projektov, ki se 
financirajo iz programa Obzorje Evropa in 
evropskega inovacijskega partnerstva za 
kmetijsko produktivnost in trajnostnost ter 
vodijo v inovacije v kmetijskem sektorju in 
na podeželskih območjih.

(6) Sinergije med EKSRP in 
programom Obzorje Evropa bi morale 
pripomoči k temu, da EKSRP kar najbolje 
izkoristi rezultate raziskav in inovacij, 
zlasti rezultate na podlagi projektov, ki se 
financirajo iz programa Obzorje Evropa in 
evropskega inovacijskega partnerstva za 
kmetijsko produktivnost in trajnostnost ter 
vodijo v inovacije v kmetijskem sektorju in 
na podeželskih območjih, da bi kmetom 
zagotovili dostop do najnovejše 
tehnologije.

Or. ro

Predlog spremembe 503
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Sinergije med EKSRP in 
programom Obzorje Evropa bi morale 
pripomoči k temu, da EKSRP kar najbolje 
izkoristi rezultate raziskav in inovacij, 

(6) Sinergije med EKSRP in 
programom Obzorje Evropa bi morale 
pripomoči k temu, da EKSRP kar najbolje 
izkoristi rezultate raziskav in inovacij, 
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zlasti rezultate na podlagi projektov, ki se 
financirajo iz programa Obzorje Evropa in 
evropskega inovacijskega partnerstva za 
kmetijsko produktivnost in trajnostnost ter 
vodijo v inovacije v kmetijskem sektorju in 
na podeželskih območjih.

zlasti rezultate na podlagi projektov, ki se 
financirajo iz programa Obzorje Evropa in 
evropskega inovacijskega partnerstva za 
kmetijsko produktivnost in trajnostnost ter 
vodijo v inovacije in imajo neposreden 
pozitiven vpliv v kmetijskem sektorju in na 
podeželskih območjih.

Or. it

Predlog spremembe 504
Luke Ming Flanagan, Estefanía Torres Martínez
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Sinergije med EKSRP in 
programom Obzorje Evropa bi morale 
pripomoči k temu, da EKSRP kar najbolje 
izkoristi rezultate raziskav in inovacij, 
zlasti rezultate na podlagi projektov, ki se 
financirajo iz programa Obzorje Evropa in 
evropskega inovacijskega partnerstva za 
kmetijsko produktivnost in trajnostnost ter 
vodijo v inovacije v kmetijskem sektorju in 
na podeželskih območjih.

(6) Sinergije med EKSRP in 
programom Obzorje Evropa bi morale 
pripomoči k temu, da EKSRP kar najbolje 
izkoristi rezultate raziskav in inovacij, 
zlasti rezultate na podlagi projektov, ki se 
financirajo iz programa Obzorje Evropa in 
evropskega inovacijskega partnerstva za 
kmetijsko produktivnost in okoljsko
trajnostnost ter vodijo v inovacije v 
kmetijskem sektorju in na podeželskih 
območjih.

Or. en

Obrazložitev

Okoljska trajnostnost bi morala biti v prihodnje enako pomembna kot kmetijska 
produktivnost.

Predlog spremembe 505
Michel Dantin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(7) Da bi zagotovili pravno varnost, da 
je podpora plačana za kmetijsko površino, 
ki je kmetu na voljo in kjer se opravlja 
kmetijska dejavnost, bi bilo treba določiti 
okvirno opredelitev pojma „upravičeni 
hektar“ z bistvenimi elementi. Da bi zlasti 
preprečili podvajanje zahtevkov, bi morale 
države članice določiti pogoje za določitev, 
ali je zemljišče kmetu na voljo. Glede na 
verjetnost občasne in začasne uporabe 
kmetijskih zemljišč za dejavnost, ki ni 
strogo kmetijska, in glede na možnosti, da 
nekatere nekmetijske dejavnosti prispevajo 
k diverzifikaciji dohodkov kmetijskih 
gospodarstev, bi morale države članice 
določiti ustrezne pogoje, da bi kot 
upravičene hektare vključile območja, ki se 
uporabljajo tudi za nekmetijske dejavnosti.

(7) Da bi zagotovili pravno varnost, da 
je podpora plačana za kmetijsko površino, 
ki je kmetu na voljo in kjer se opravlja 
kmetijska dejavnost, bi bilo treba določiti 
okvirno opredelitev pojma „upravičeni 
hektar“ z bistvenimi elementi, hkrati pa 
državam članicam omogočati, da na teh 
upravičenih hektarjih upoštevajo 
krajinske značilnosti na kmetijskih 
površinah kmetijskega gospodarstva. Da 
bi zlasti preprečili podvajanje zahtevkov, 
bi morale države članice določiti pogoje za 
določitev, ali je zemljišče kmetu na voljo. 
Glede na verjetnost občasne in začasne 
uporabe kmetijskih zemljišč za dejavnost, 
ki ni strogo kmetijska, in glede na 
možnosti, da nekatere nekmetijske 
dejavnosti prispevajo k diverzifikaciji 
dohodkov kmetijskih gospodarstev, bi 
morale države članice določiti ustrezne 
pogoje, da bi kot upravičene hektare 
vključile območja, ki se uporabljajo tudi za 
nekmetijske dejavnosti. Glede na možnost 
nezakonite zasedbe upravičenih 
kmetijskih zemljišč bi morale države 
članice imeti možnost, da območja, ki se 
uporabljajo nezakonito, štejejo za 
neupravičena, zlasti če je v pravnomočni 
sodni odločbi navedeno, da prijavitelj ta 
območja zaseda nezakonito.

Or. fr

Predlog spremembe 506
Maria Lidia Senra Rodríguez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Da bi zagotovili pravno varnost, da 
je podpora plačana za kmetijsko površino, 
ki je kmetu na voljo in kjer se opravlja 
kmetijska dejavnost, bi bilo treba določiti 
okvirno opredelitev pojma „upravičeni 
hektar“ z bistvenimi elementi. Da bi zlasti 

(7) Da bi zagotovili pravno varnost, da 
je podpora plačana za kmetijsko površino, 
ki je kmetu na voljo in kjer se opravlja 
kmetijska dejavnost, bi bilo treba določiti 
okvirno opredelitev pojma „upravičeni 
hektar“ z bistvenimi elementi. Da bi zlasti 
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preprečili podvajanje zahtevkov, bi morale 
države članice določiti pogoje za določitev, 
ali je zemljišče kmetu na voljo. Glede na 
verjetnost občasne in začasne uporabe 
kmetijskih zemljišč za dejavnost, ki ni 
strogo kmetijska, in glede na možnosti, da 
nekatere nekmetijske dejavnosti 
prispevajo k diverzifikaciji dohodkov 
kmetijskih gospodarstev, bi morale države 
članice določiti ustrezne pogoje, da bi kot 
upravičene hektare vključile območja, ki 
se uporabljajo tudi za nekmetijske
dejavnosti.

preprečili podvajanje zahtevkov, bi morale 
države članice določiti pogoje za določitev, 
ali je zemljišče kmetu na voljo.

Or. es

Predlog spremembe 507
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Da bi zagotovili pravno varnost, da 
je podpora plačana za kmetijsko površino, 
ki je kmetu na voljo in kjer se opravlja 
kmetijska dejavnost, bi bilo treba določiti 
okvirno opredelitev pojma „upravičeni 
hektar“ z bistvenimi elementi. Da bi zlasti 
preprečili podvajanje zahtevkov, bi morale 
države članice določiti pogoje za določitev, 
ali je zemljišče kmetu na voljo. Glede na 
verjetnost občasne in začasne uporabe 
kmetijskih zemljišč za dejavnost, ki ni 
strogo kmetijska, in glede na možnosti, da 
nekatere nekmetijske dejavnosti prispevajo 
k diverzifikaciji dohodkov kmetijskih 
gospodarstev, bi morale države članice 
določiti ustrezne pogoje, da bi kot 
upravičene hektare vključile območja, ki se 
uporabljajo tudi za nekmetijske dejavnosti.

(7) Da bi zagotovili pravno varnost, da 
je podpora plačana za kmetijsko površino, 
ki je kmetu na voljo in kjer se opravlja 
kmetijska dejavnost, bi bilo treba določiti 
okvirno opredelitev pojma „upravičeni 
hektar“ z bistvenimi elementi. Da bi zlasti 
preprečili podvajanje zahtevkov, bi morale 
države članice določiti pogoje za določitev, 
ali je zemljišče kmetu na voljo. Glede na 
verjetnost občasne in začasne uporabe 
kmetijskih zemljišč za dejavnost, ki ni 
strogo kmetijska, in glede na možnosti, da 
nekatere nekmetijske dejavnosti prispevajo 
k diverzifikaciji dohodkov kmetijskih 
gospodarstev, bi morale države članice 
določiti ustrezne pogoje, da bi kot 
upravičene hektare vključile območja, ki se 
uporabljajo tudi za nekmetijske dejavnosti.
Komisija bi morala kot referenčna leta za 
skupno število prijavljenih upravičenih 
hektarov upoštevati zadnja ali 
najpomembnejša leta, ki jih sporočijo 
države članice.
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Or. ro

Predlog spremembe 508
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momčil Nekov (Momchil Nekov)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Da bi zagotovili pravno varnost, da 
je podpora plačana za kmetijsko površino, 
ki je kmetu na voljo in kjer se opravlja 
kmetijska dejavnost, bi bilo treba določiti 
okvirno opredelitev pojma „upravičeni 
hektar“ z bistvenimi elementi. Da bi zlasti 
preprečili podvajanje zahtevkov, bi morale 
države članice določiti pogoje za določitev, 
ali je zemljišče kmetu na voljo. Glede na 
verjetnost občasne in začasne uporabe 
kmetijskih zemljišč za dejavnost, ki ni 
strogo kmetijska, in glede na možnosti, da 
nekatere nekmetijske dejavnosti prispevajo 
k diverzifikaciji dohodkov kmetijskih 
gospodarstev, bi morale države članice 
določiti ustrezne pogoje, da bi kot 
upravičene hektare vključile območja, ki se 
uporabljajo tudi za nekmetijske dejavnosti.

(7) Da bi zagotovili pravno varnost, da 
je podpora plačana za kmetijsko površino, 
ki je kmetu na voljo in kjer se opravlja 
kmetijska dejavnost, bi bilo treba določiti 
okvirno opredelitev pojma „upravičeni 
hektar“ z bistvenimi elementi. Da bi zlasti 
preprečili podvajanje zahtevkov, bi morale 
države članice določiti pogoje za določitev, 
ali je zemljišče kmetu na voljo. Glede na 
verjetnost občasne in začasne uporabe 
kmetijskih zemljišč za dejavnost, ki ni 
strogo kmetijska, in glede na možnosti, da 
nekatere nekmetijske dejavnosti prispevajo 
k diverzifikaciji dohodkov kmetijskih 
gospodarstev, če ne škodijo kmetijski 
zmogljivosti ali naravnim značilnostim, bi 
morale države članice določiti ustrezne 
pogoje, da bi kot upravičene hektare 
vključile območja, ki se uporabljajo tudi za
trajnostne nekmetijske dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 509
Momčil Nekov (Momchil Nekov)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Da bi zagotovili pravno varnost, da 
je podpora plačana za kmetijsko površino, 
ki je kmetu na voljo in kjer se opravlja 
kmetijska dejavnost, bi bilo treba določiti 
okvirno opredelitev pojma „upravičeni 

(7) Da bi zagotovili pravno varnost, da 
je podpora plačana za kmetijsko površino, 
ki je kmetu na voljo in kjer se opravlja 
kmetijska dejavnost, bi bilo treba določiti 
okvirno opredelitev pojma „upravičeni 
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hektar“ z bistvenimi elementi. Da bi zlasti 
preprečili podvajanje zahtevkov, bi morale 
države članice določiti pogoje za določitev, 
ali je zemljišče kmetu na voljo. Glede na 
verjetnost občasne in začasne uporabe 
kmetijskih zemljišč za dejavnost, ki ni 
strogo kmetijska, in glede na možnosti, da 
nekatere nekmetijske dejavnosti prispevajo 
k diverzifikaciji dohodkov kmetijskih 
gospodarstev, bi morale države članice 
določiti ustrezne pogoje, da bi kot 
upravičene hektare vključile območja, ki se 
uporabljajo tudi za nekmetijske dejavnosti.

hektar“ z bistvenimi elementi. Da bi zlasti 
preprečili podvajanje zahtevkov, bi morale 
države članice določiti pogoje za določitev, 
ali je zemljišče kmetu na voljo. Glede na 
verjetnost občasne in začasne uporabe 
kmetijskih zemljišč za dejavnost, ki ni 
strogo kmetijska, in glede na možnosti, da 
nekatere nekmetijske dejavnosti prispevajo 
k diverzifikaciji dohodkov kmetijskih 
gospodarstev, bi morale države članice 
določiti ustrezne pogoje, da bi kot 
upravičene hektare začasno in z omejitvijo 
na določen delež upravičene površine
vključile območja, ki se uporabljajo tudi za 
nekmetijske dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 510
Luke Ming Flanagan
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Glede območij, ki se uporabljajo za 
pridelavo konoplje, bi morala biti uporaba 
semena sort konoplje z vsebnostjo 
tetrahidrokanabinola pod 0,2 % za 
ohranjanje javnega zdravja in zagotavljanje 
skladnosti z drugimi zakonodajnimi organi 
del opredelitve pojma „upravičeni hektar“.

(8) Glede območij, ki se uporabljajo za 
pridelavo konoplje, bi morala biti uporaba 
semena sort konoplje z vsebnostjo 
tetrahidrokanabinola pod 0,5 % za 
ohranjanje javnega zdravja in zagotavljanje 
skladnosti z drugimi zakonodajnimi organi 
del opredelitve pojma „upravičeni hektar“.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi strožje omejitve vsebnosti tetrahidrokanabinola v Evropi imajo evropski kmetje na 
izbiro manj sort.

Evropska industrija živil iz konoplje je zaradi omejitve na 0,2 % tetrahidrokanabinola na 
poljih v znatno slabšem konkurenčnem položaju kot proizvajalci iz Severne Amerike in Azije 
(0,3–1 %).
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V Evropski uniji se je do leta 1999 uporabljala mednarodno sprejeta vrednost 0,3 %. 
Omejitev je bila nato znižana na 0,2 %. Ponovna uvedba 0,3-odstotne vrednosti ali povečanje 
na 0,5 % bi omogočila izboljšanje kakovosti in povečanje količine rastlinskih proizvodov.

Predlog spremembe 511
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Glede območij, ki se uporabljajo za 
pridelavo konoplje, bi morala biti uporaba 
semena sort konoplje z vsebnostjo 
tetrahidrokanabinola pod 0,2 % za 
ohranjanje javnega zdravja in zagotavljanje 
skladnosti z drugimi zakonodajnimi organi 
del opredelitve pojma „upravičeni hektar“.

(8) Glede območij, ki se uporabljajo za 
pridelavo konoplje, bi morala biti uporaba 
semena sort konoplje z vsebnostjo 
tetrahidrokanabinola pod 0,3% za 
ohranjanje javnega zdravja in zagotavljanje 
skladnosti z drugimi zakonodajnimi organi 
del opredelitve pojma „upravičeni hektar“.

Or. it

Predlog spremembe 512
Nuno Melo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da bi nadalje izboljšali smotrnost 
SKP, bi bilo treba dohodkovno podporo 
ciljno usmeriti na prave kmete. Da bi 
zagotovili enoten pristop na ravni Unije za 
tako ciljno usmerjenost podpore, bi bilo 
treba določiti okvirno opredelitev pojma
„pravi kmet“, ki bi vključevala bistvene
elemente. Države članice bi morale na 
podlagi tega okvira v svojih strateških 
načrtih SKP opredeliti, kateri kmetje se ne 
štejejo za prave kmete na podlagi pogojev, 
kot so preverjanje dohodkov, vložek dela 
na kmetiji, poslovni namen in vpis v 
registre. Pri tem iz podpore ne bi smeli 
izključiti večdejavnih kmetov, ki dejavno 
kmetujejo, vendar so vključeni tudi v 

(9) Da bi nadalje izboljšali smotrnost 
SKP in zagotovili pravično porazdelitev 
neposrednih plačil, bi bilo treba 
dohodkovno podporo ciljno usmeriti na 
prave kmete. Da bi zagotovili trden, enoten 
pristop na ravni Unije za tako ciljno 
usmerjenost podpore, bi bilo treba določiti 
okvirno opredelitev pojma „pravi kmet“, ki 
bi vključevala skupne elemente. Ta 
opredelitev bi morala temeljiti na resni in 
dejanski kmetijski dejavnosti, da bi s tem 
zagotovili, da je ciljno usmerjena na 
dejavne kmete, tiste, ki proizvajajo krmo, 
vlakna in energijo iz obnovljivih virov –
tiste, ki prispevajo k trajnostnemu 
kmetijskem sektorju ter zagotavljajo javne 
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nekmetijske dejavnosti zunaj kmetijskega 
gospodarstva, saj njihove številne 
dejavnosti pogosto krepijo socialno-
ekonomsko tkivo podeželskih območij.

dobrine in rast. Države članice bi morale 
na podlagi tega okvira v svojih strateških 
načrtih SKP opredeliti, kateri kmetje se ne 
štejejo za prave kmete na podlagi pogojev, 
kot so preverjanje dohodkov, vložek dela 
na kmetiji, poslovni namen in vpis v 
registre. Iz podpore ne bi smeli izključiti 
večdejavnih kmetov, ki dejavno kmetujejo, 
vendar so vključeni tudi v nekmetijske 
dejavnosti zunaj kmetijskega gospodarstva, 
saj njihove številne dejavnosti pogosto 
krepijo socialno-ekonomsko tkivo 
podeželskih območij. Okvirna opredelitev 
mora vsekakor prispevati k ohranjanju 
modela družinske kmetije, značilnega za
Evropsko unijo, in temeljiti na dokazani 
kmetijski dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 513
Norbert Erdős

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da bi nadalje izboljšali smotrnost 
SKP, bi bilo treba dohodkovno podporo 
ciljno usmeriti na prave kmete. Da bi 
zagotovili enoten pristop na ravni Unije za 
tako ciljno usmerjenost podpore, bi bilo 
treba določiti okvirno opredelitev pojma
„pravi kmet“, ki bi vključevala bistvene 
elemente. Države članice bi morale na 
podlagi tega okvira v svojih strateških 
načrtih SKP opredeliti, kateri kmetje se ne 
štejejo za prave kmete na podlagi pogojev, 
kot so preverjanje dohodkov, vložek dela 
na kmetiji, poslovni namen in vpis v 
registre. Pri tem iz podpore ne bi smeli 
izključiti večdejavnih kmetov, ki dejavno 
kmetujejo, vendar so vključeni tudi v 
nekmetijske dejavnosti zunaj kmetijskega 
gospodarstva, saj njihove številne 
dejavnosti pogosto krepijo socialno-

(9) Da bi nadalje izboljšali smotrnost 
SKP, bi bilo treba dohodkovno podporo 
ciljno usmeriti na prave kmete. Da bi 
zagotovili enoten pristop na ravni Unije za 
tako ciljno usmerjenost podpore, bi bilo 
treba določiti okvirno opredelitev pojma
„pravi kmet“, ki bi vključevala bistvene 
elemente. Države članice bi morale na 
podlagi tega okvira v svojih strateških 
načrtih SKP opredeliti, kateri kmetje se ne 
štejejo za prave kmete na podlagi pogojev, 
kot so preverjanje dohodkov, vložek dela 
na kmetiji, poslovni namen in vpis v 
registre. Določiti pa je treba skupen 
seznam subjektov, ki so izključeni iz 
neposrednih plačil, kot je naveden v 
odstavku 2 člena 9 Uredbe (EU) št. 
1307/2013. Pri tem iz podpore ne bi smeli 
izključiti večdejavnih kmetov, ki dejavno 
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ekonomsko tkivo podeželskih območij. kmetujejo, vendar so vključeni tudi v 
nekmetijske dejavnosti zunaj kmetijskega 
gospodarstva, saj njihove številne 
dejavnosti pogosto krepijo socialno-
ekonomsko tkivo podeželskih 
območij. Okvirna opredelitev mora 
vsekakor prispevati k ohranjanju modela 
družinske kmetije, značilnega za Evropsko
unijo, in temeljiti na dokazani kmetijski 
dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

Upravljavci letališč, železniških storitev, vodnih objektov, nepremičninskih storitev ali stalnih
športnih in rekreacijskih igrišč še naprej ne bi smeli biti upravičeni do neposrednih plačil.

Predlog spremembe 514
Tom Vandenkendelaere

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da bi nadalje izboljšali smotrnost 
SKP, bi bilo treba dohodkovno podporo 
ciljno usmeriti na prave kmete. Da bi 
zagotovili enoten pristop na ravni Unije za 
tako ciljno usmerjenost podpore, bi bilo 
treba določiti okvirno opredelitev pojma
„pravi kmet“, ki bi vključevala bistvene
elemente. Države članice bi morale na 
podlagi tega okvira v svojih strateških 
načrtih SKP opredeliti, kateri kmetje se ne 
štejejo za prave kmete na podlagi pogojev, 
kot so preverjanje dohodkov, vložek dela 
na kmetiji, poslovni namen in vpis v 
registre. Pri tem iz podpore ne bi smeli 
izključiti večdejavnih kmetov, ki dejavno
kmetujejo, vendar so vključeni tudi v 
nekmetijske dejavnosti zunaj kmetijskega 
gospodarstva, saj njihove številne 
dejavnosti pogosto krepijo socialno-
ekonomsko tkivo podeželskih območij.

(9) Da bi nadalje izboljšali smotrnost 
SKP in zagotovili pravično porazdelitev 
neposrednih plačil, bi bilo treba 
dohodkovno podporo ciljno usmeriti na 
prave kmete. Da bi zagotovili enoten 
pristop na ravni Unije za tako ciljno 
usmerjenost podpore, bi bilo treba določiti 
okvirno opredelitev pojma „pravi kmet“, ki 
bi vključevala skupne elemente. Države 
članice bi morale na podlagi tega okvira v 
svojih strateških načrtih SKP opredeliti, 
kateri kmetje se ne štejejo za prave kmete 
na podlagi pogojev, kot so preverjanje 
dohodkov, vložek dela na kmetiji, poslovni 
namen in vpis v registre. Pri tem iz 
podpore ne bi smeli izključiti večdejavnih 
kmetov, ki dejavno kmetujejo, vendar so 
vključeni tudi v nekmetijske dejavnosti 
zunaj kmetijskega gospodarstva, saj 
njihove številne dejavnosti pogosto krepijo 
socialno-ekonomsko tkivo podeželskih 
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območij. Okvirna opredelitev bi morala 
vsekakor prispevati k ohranjanju 
obstoječega modela družinske kmetije, 
značilnega za Evropsko unijo, in temeljiti 
na dokazani kmetijski dejavnosti, kot je 
opredeljena v členu 4(1)(a) te uredbe.

Or. nl

Predlog spremembe 515
Nicola Caputo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da bi nadalje izboljšali smotrnost 
SKP, bi bilo treba dohodkovno podporo 
ciljno usmeriti na prave kmete. Da bi 
zagotovili enoten pristop na ravni Unije za 
tako ciljno usmerjenost podpore, bi bilo 
treba določiti okvirno opredelitev pojma
„pravi kmet“, ki bi vključevala bistvene
elemente. Države članice bi morale na 
podlagi tega okvira v svojih strateških 
načrtih SKP opredeliti, kateri kmetje se ne 
štejejo za prave kmete na podlagi pogojev, 
kot so preverjanje dohodkov, vložek dela 
na kmetiji, poslovni namen in vpis v 
registre. Pri tem iz podpore ne bi smeli 
izključiti večdejavnih kmetov, ki dejavno 
kmetujejo, vendar so vključeni tudi v 
nekmetijske dejavnosti zunaj kmetijskega 
gospodarstva, saj njihove številne 
dejavnosti pogosto krepijo socialno-
ekonomsko tkivo podeželskih območij.

(9) Da bi nadalje izboljšali smotrnost 
SKP in zagotovili pravično porazdelitev 
neposrednih plačil, bi bilo treba 
dohodkovno podporo ciljno usmeriti na 
prave kmete. Da bi zagotovili enoten 
pristop na ravni Unije za tako ciljno 
usmerjenost podpore, bi bilo treba določiti 
okvirno opredelitev pojma „pravi kmet“, ki 
bi vključevala skupne elemente. Države 
članice bi morale na podlagi tega okvira v 
svojih strateških načrtih SKP opredeliti, 
kateri kmetje se ne štejejo za prave kmete 
na podlagi pogojev, kot so preverjanje 
dohodkov, vložek dela na kmetiji, poslovni 
namen in vpis v registre. Iz podpore ne bi 
smeli izključiti večdejavnih kmetov, ki 
dejavno kmetujejo, vendar so vključeni 
tudi v nekmetijske dejavnosti zunaj 
kmetijskega gospodarstva, saj njihove 
številne dejavnosti pogosto krepijo 
socialno-ekonomsko tkivo podeželskih 
območij. Okvirna opredelitev mora 
vsekakor prispevati k ohranjanju modela 
družinske kmetije, značilnega za Evropsko
unijo, in temeljiti na jasno opredeljeni 
kmetijski dejavnosti v skladu s členom 
4(1)(a).

Or. en
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Obrazložitev

Dodeljevanje neposrednih plačil pravim kmetom z jasno povezavo s kmetijsko dejavnostjo je 
najpravičnejša rešitev za porazdelitev sredstev Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada 
(EKJS).

Predlog spremembe 516
Marijana Petir, Luděk Niedermayer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da bi nadalje izboljšali smotrnost 
SKP, bi bilo treba dohodkovno podporo 
ciljno usmeriti na prave kmete. Da bi 
zagotovili enoten pristop na ravni Unije za 
tako ciljno usmerjenost podpore, bi bilo 
treba določiti okvirno opredelitev pojma
„pravi kmet“, ki bi vključevala bistvene
elemente. Države članice bi morale na 
podlagi tega okvira v svojih strateških 
načrtih SKP opredeliti, kateri kmetje se ne 
štejejo za prave kmete na podlagi pogojev, 
kot so preverjanje dohodkov, vložek dela 
na kmetiji, poslovni namen in vpis v 
registre. Pri tem iz podpore ne bi smeli 
izključiti večdejavnih kmetov, ki dejavno 
kmetujejo, vendar so vključeni tudi v 
nekmetijske dejavnosti zunaj kmetijskega 
gospodarstva, saj njihove številne 
dejavnosti pogosto krepijo socialno-
ekonomsko tkivo podeželskih območij.

(9) Da bi nadalje izboljšali smotrnost 
SKP in zagotovili pravično porazdelitev 
neposrednih plačil, bi bilo treba 
dohodkovno podporo ciljno usmeriti na 
prave kmete. Da bi zagotovili enoten 
pristop na ravni Unije za tako ciljno 
usmerjenost podpore, bi bilo treba določiti 
okvirno opredelitev pojma „pravi kmet“, ki 
bi vključevala skupne elemente. Države 
članice bi morale na podlagi tega okvira v 
svojih strateških načrtih SKP opredeliti, 
kateri kmetje se ne štejejo za prave kmete 
na podlagi pogojev, kot so preverjanje 
dohodkov, vložek dela na kmetiji, poslovni 
namen in vpis v registre. Iz podpore ne bi 
smeli izključiti večdejavnih kmetov, ki 
dejavno kmetujejo, vendar so vključeni 
tudi v nekmetijske dejavnosti zunaj 
kmetijskega gospodarstva, saj njihove 
številne dejavnosti pogosto krepijo 
socialno-ekonomsko tkivo podeželskih 
območij. Okvirna opredelitev mora 
vsekakor prispevati k ohranjanju modela 
družinske kmetije, značilnega za Evropsko
unijo, in temeljiti na jasno opredeljeni 
kmetijski dejavnosti v skladu s členom 
4(1)(a).

Or. en
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Obrazložitev

Skupni elementi SKP, kot so opredelitve, bi morali biti dogovorjeni in opredeljeni na ravni 
EU, vendar z dovolj prožnosti, da bi jih bilo mogoče na ravni držav članic natančno 
prilagoditi.

Predlog spremembe 517
Beata Gosiewska

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da bi nadalje izboljšali smotrnost 
SKP, bi bilo treba dohodkovno podporo 
ciljno usmeriti na prave kmete. Da bi 
zagotovili enoten pristop na ravni Unije za 
tako ciljno usmerjenost podpore, bi bilo 
treba določiti okvirno opredelitev pojma 
„pravi kmet“, ki bi vključevala bistvene 
elemente. Države članice bi morale na 
podlagi tega okvira v svojih strateških 
načrtih SKP opredeliti, kateri kmetje se ne 
štejejo za prave kmete na podlagi pogojev, 
kot so preverjanje dohodkov, vložek dela 
na kmetiji, poslovni namen in vpis v 
registre. Pri tem iz podpore ne bi smeli 
izključiti večdejavnih kmetov, ki dejavno 
kmetujejo, vendar so vključeni tudi v 
nekmetijske dejavnosti zunaj kmetijskega 
gospodarstva, saj njihove številne 
dejavnosti pogosto krepijo socialno-
ekonomsko tkivo podeželskih območij.

(9) Da bi nadalje izboljšali smotrnost 
SKP, lahko države članice na podlagi tega 
okvira v svojih strateških načrtih SKP
opredelijo, kateri kmetje se ne štejejo za 
prave kmete na podlagi pogojev, kot so 
preverjanje dohodkov, vložek dela na 
kmetiji, poslovni namen in vpis v registre. 
Pri tem iz podpore ne bi smeli izključiti 
večdejavnih kmetov, ki dejavno kmetujejo, 
vendar so vključeni tudi v nekmetijske 
dejavnosti zunaj kmetijskega gospodarstva, 
saj njihove številne dejavnosti pogosto 
krepijo socialno-ekonomsko tkivo 
podeželskih območij.

Or. en

Predlog spremembe 518
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da bi nadalje izboljšali smotrnost (9) Da bi nadalje izboljšali smotrnost 
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SKP, bi bilo treba dohodkovno podporo 
ciljno usmeriti na prave kmete. Da bi 
zagotovili enoten pristop na ravni Unije za 
tako ciljno usmerjenost podpore, bi bilo 
treba določiti okvirno opredelitev pojma 
„pravi kmet“, ki bi vključevala bistvene 
elemente. Države članice bi morale na 
podlagi tega okvira v svojih strateških 
načrtih SKP opredeliti, kateri kmetje se ne 
štejejo za prave kmete na podlagi pogojev, 
kot so preverjanje dohodkov, vložek dela 
na kmetiji, poslovni namen in vpis v 
registre. Pri tem iz podpore ne bi smeli 
izključiti večdejavnih kmetov, ki dejavno 
kmetujejo, vendar so vključeni tudi v 
nekmetijske dejavnosti zunaj kmetijskega 
gospodarstva, saj njihove številne 
dejavnosti pogosto krepijo socialno-
ekonomsko tkivo podeželskih območij.

SKP, lahko države članice na podlagi tega 
okvira v svojih strateških načrtih SKP
opredelijo, kateri kmetje se ne štejejo za 
prave kmete na podlagi pogojev, kot so 
preverjanje dohodkov, vložek dela na 
kmetiji, poslovni namen in vpis v registre. 
Pri tem iz podpore ne bi smeli izključiti 
večdejavnih kmetov, ki dejavno kmetujejo, 
vendar so vključeni tudi v nekmetijske 
dejavnosti zunaj kmetijskega gospodarstva, 
saj njihove številne dejavnosti pogosto 
krepijo socialno-ekonomsko tkivo 
podeželskih območij.

Or. en

Predlog spremembe 519
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da bi nadalje izboljšali smotrnost 
SKP, bi bilo treba dohodkovno podporo 
ciljno usmeriti na prave kmete. Da bi 
zagotovili enoten pristop na ravni Unije za 
tako ciljno usmerjenost podpore, bi bilo 
treba določiti okvirno opredelitev pojma
„pravi kmet“, ki bi vključevala bistvene 
elemente. Države članice bi morale na 
podlagi tega okvira v svojih strateških 
načrtih SKP opredeliti, kateri kmetje se ne 
štejejo za prave kmete na podlagi pogojev, 
kot so preverjanje dohodkov, vložek dela 
na kmetiji, poslovni namen in vpis v 
registre. Pri tem iz podpore ne bi smeli 
izključiti večdejavnih kmetov, ki dejavno 
kmetujejo, vendar so vključeni tudi v 
nekmetijske dejavnosti zunaj kmetijskega 

(9) Da bi nadalje izboljšali smotrnost 
SKP, bi bilo treba dohodkovno podporo 
ciljno usmeriti na prave kmete. Da bi 
zagotovili enoten pristop na ravni Unije za 
tako ciljno usmerjenost podpore, bi bilo 
treba določiti okvirno opredelitev pojma
„pravi kmet“, ki bi vključevala bistvene 
elemente. Da bi preprečili nevarne trende 
preračunljivega prilaščanja zemljišč, bi 
morale države članice na podlagi tega 
okvira v svojih strateških načrtih SKP 
opredeliti, kateri kmetje se ne štejejo za 
prave kmete na podlagi pogojev, kot so 
preverjanje dohodkov, vložek dela na 
kmetiji, poslovni namen in vpis v registre, 
in zagotoviti, da podporo SKP res 
prejmejo pravi kmetje. Pri tem iz podpore 
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gospodarstva, saj njihove številne 
dejavnosti pogosto krepijo socialno-
ekonomsko tkivo podeželskih območij.

ne bi smeli izključiti večdejavnih kmetov, 
ki dejavno kmetujejo, vendar so vključeni 
tudi v nekmetijske dejavnosti zunaj 
kmetijskega gospodarstva, saj njihove 
številne dejavnosti pogosto krepijo 
socialno-ekonomsko tkivo podeželskih 
območij.

Or. ro

Predlog spremembe 520
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da bi nadalje izboljšali smotrnost 
SKP, bi bilo treba dohodkovno podporo 
ciljno usmeriti na prave kmete. Da bi 
zagotovili enoten pristop na ravni Unije za 
tako ciljno usmerjenost podpore, bi bilo 
treba določiti okvirno opredelitev pojma
„pravi kmet“, ki bi vključevala bistvene 
elemente. Države članice bi morale na 
podlagi tega okvira v svojih strateških 
načrtih SKP opredeliti, kateri kmetje se ne 
štejejo za prave kmete na podlagi pogojev, 
kot so preverjanje dohodkov, vložek dela 
na kmetiji, poslovni namen in vpis v 
registre. Pri tem iz podpore ne bi smeli 
izključiti večdejavnih kmetov, ki dejavno 
kmetujejo, vendar so vključeni tudi v 
nekmetijske dejavnosti zunaj kmetijskega 
gospodarstva, saj njihove številne 
dejavnosti pogosto krepijo socialno-
ekonomsko tkivo podeželskih območij.

(9) Da bi nadalje izboljšali smotrnost 
SKP, bi bilo treba dohodkovno podporo 
ciljno usmeriti na prave kmete. Da bi 
zagotovili enoten pristop na ravni Unije za 
tako ciljno usmerjenost podpore, bi bilo 
treba določiti okvirno opredelitev pojma
„pravi kmet“, ki bi vključevala bistvene 
elemente. Države članice bi lahko na 
podlagi tega okvira v svojih strateških 
načrtih SKP opredelile, kateri kmetje se ne 
štejejo za prave kmete na podlagi pogojev, 
kot so preverjanje dohodkov, vložek dela 
na kmetiji, poslovni namen in vpis v 
registre. Pri tem iz podpore ne bi smeli 
izključiti večdejavnih kmetov, ki dejavno 
kmetujejo, vendar so vključeni tudi v 
nekmetijske dejavnosti zunaj kmetijskega 
gospodarstva, saj njihove številne 
dejavnosti pogosto krepijo socialno-
ekonomsko tkivo podeželskih območij. Ta 
okvirna opredelitev mora vsekakor 
prispevati k ohranjanju obstoječega
modela družinske kmetije v Evropski uniji 
in temeljiti na dokazanih kmetijskih 
dejavnostih.

Or. ro
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Predlog spremembe 521
Luke Ming Flanagan
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da bi nadalje izboljšali smotrnost 
SKP, bi bilo treba dohodkovno podporo 
ciljno usmeriti na prave kmete. Da bi 
zagotovili enoten pristop na ravni Unije za 
tako ciljno usmerjenost podpore, bi bilo 
treba določiti okvirno opredelitev pojma
„pravi kmet“, ki bi vključevala bistvene 
elemente. Države članice bi morale na 
podlagi tega okvira v svojih strateških 
načrtih SKP opredeliti, kateri kmetje se ne 
štejejo za prave kmete na podlagi pogojev, 
kot so preverjanje dohodkov, vložek dela 
na kmetiji, poslovni namen in vpis v 
registre. Pri tem iz podpore ne bi smeli 
izključiti večdejavnih kmetov, ki dejavno 
kmetujejo, vendar so vključeni tudi v 
nekmetijske dejavnosti zunaj kmetijskega 
gospodarstva, saj njihove številne 
dejavnosti pogosto krepijo socialno-
ekonomsko tkivo podeželskih območij.

(9) Da bi nadalje izboljšali smotrnost 
SKP, bi bilo treba dohodkovno podporo 
ciljno usmeriti na kmete, ki izvajajo 
kmetijsko dejavnost na kmetijskih 
površinah svojega gospodarstva. Da bi 
zagotovili enoten pristop na ravni Unije za 
tako ciljno usmerjenost podpore, bi bilo 
treba določiti okvirno opredelitev pojma
„kmet“, ki bi vključevala bistvene 
elemente, in jasno opredelitev pojma 
„kmet“ za namene ugotavljanja 
upravičenosti do podpore. Države članice 
bi morale na podlagi tega okvira v svojih 
strateških načrtih SKP opredeliti, kateri 
kmetje so upravičeni do podpore; ker je 
usmeritev politike razvoja podeželja 
spodbujala kmete k diverzifikaciji 
dejavnosti, da te ne bi bile le kmetijske, pri 
tem iz podpore ne bi smeli izključiti 
večdejavnih kmetov, ki dejavno kmetujejo, 
vendar so vključeni tudi v nekmetijske 
dejavnosti zunaj kmetijskega gospodarstva, 
saj njihove številne dejavnosti pogosto 
krepijo socialno-ekonomsko tkivo 
podeželskih območij.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev kmeta bi bilo treba določiti na ravni EU za namene ugotavljanja upravičenosti do 
plačil, da bi se zagotovili enaki konkurenčni pogoji. Uporabe pojma „kmet“ ne bi smeli 
spremljati pridevniki, ki vzbujajo dvom o legitimnosti kmetov. Izraz „pravi“ se črta v 
celotnem besedilu.

Predlog spremembe 522
Michel Dantin
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da bi nadalje izboljšali smotrnost 
SKP, bi bilo treba dohodkovno podporo 
ciljno usmeriti na prave kmete. Da bi 
zagotovili enoten pristop na ravni Unije za 
tako ciljno usmerjenost podpore, bi bilo 
treba določiti okvirno opredelitev pojma
„pravi kmet“, ki bi vključevala bistvene 
elemente. Države članice bi morale na 
podlagi tega okvira v svojih strateških 
načrtih SKP opredeliti, kateri kmetje se ne 
štejejo za prave kmete na podlagi pogojev, 
kot so preverjanje dohodkov, vložek dela 
na kmetiji, poslovni namen in vpis v 
registre. Pri tem iz podpore ne bi smeli 
izključiti večdejavnih kmetov, ki dejavno 
kmetujejo, vendar so vključeni tudi v 
nekmetijske dejavnosti zunaj kmetijskega 
gospodarstva, saj njihove številne 
dejavnosti pogosto krepijo socialno-
ekonomsko tkivo podeželskih območij.

(9) Da bi nadalje izboljšali smotrnost 
SKP, bi bilo treba dohodkovno podporo 
ciljno usmeriti na prave kmete. Da bi 
zagotovili enoten pristop na ravni Unije za 
tako ciljno usmerjenost podpore, bi bilo 
treba določiti okvirno opredelitev pojma
„pravi kmet“, ki bi vključevala bistvene 
elemente. Države članice bi morale na 
podlagi tega okvira v svojih strateških 
načrtih SKP opredeliti, kateri kmetje se ne 
štejejo za prave kmete na podlagi enega ali 
več pogojev, kot so preverjanje dohodkov,
starost kmeta glede na veljavne 
nacionalne določbe o zakonsko določeni 
upokojitveni starosti, vložek dela na 
kmetiji, poslovni namen in/ali vpis v 
registre. Pri tem iz podpore ne bi smeli 
izključiti večdejavnih kmetov, ki dejavno 
kmetujejo, vendar so vključeni tudi v 
nekmetijske dejavnosti zunaj kmetijskega 
gospodarstva, saj njihove številne 
dejavnosti pogosto krepijo socialno-
ekonomsko tkivo podeželskih območij.

Or. fr

Predlog spremembe 523
Mairead McGuinness

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da bi nadalje izboljšali smotrnost 
SKP, bi bilo treba dohodkovno podporo 
ciljno usmeriti na prave kmete. Da bi 
zagotovili enoten pristop na ravni Unije za 
tako ciljno usmerjenost podpore, bi bilo 
treba določiti okvirno opredelitev pojma
„pravi kmet“, ki bi vključevala bistvene 
elemente. Države članice bi morale na 

(9) Da bi nadalje izboljšali smotrnost 
SKP, je treba dohodkovno podporo ciljno 
usmeriti na upravičene kmete. Da bi 
zagotovili enoten pristop na ravni Unije za 
tako ciljno usmerjenost podpore, bi bilo 
treba določiti okvirno opredelitev pojma
„upravičeni kmet“, ki bi določila splošna 
merila, na podlagi katerih bi države 
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podlagi tega okvira v svojih strateških 
načrtih SKP opredeliti, kateri kmetje se ne 
štejejo za prave kmete na podlagi pogojev, 
kot so preverjanje dohodkov, vložek dela 
na kmetiji, poslovni namen in vpis v 
registre. Pri tem iz podpore ne bi smeli 
izključiti večdejavnih kmetov, ki dejavno 
kmetujejo, vendar so vključeni tudi v 
nekmetijske dejavnosti zunaj kmetijskega 
gospodarstva, saj njihove številne 
dejavnosti pogosto krepijo socialno-
ekonomsko tkivo podeželskih območij.

članice v svojih strateških načrtih SKP
opredelile, kateri kmetje se ne štejejo za
upravičene kmete. Pri tem iz podpore ne bi 
smeli izključiti večdejavnih kmetov, ki 
dejavno kmetujejo, vendar so vključeni 
tudi v nekmetijske dejavnosti zunaj 
kmetijskega gospodarstva, saj njihove 
številne dejavnosti pogosto krepijo 
socialno-ekonomsko tkivo podeželskih 
območij.

Or. en

Predlog spremembe 524
Maria Lidia Senra Rodríguez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da bi nadalje izboljšali smotrnost
SKP, bi bilo treba dohodkovno podporo 
ciljno usmeriti na prave kmete. Da bi 
zagotovili enoten pristop na ravni Unije za 
tako ciljno usmerjenost podpore, bi bilo 
treba določiti okvirno opredelitev pojma
„pravi kmet“, ki bi vključevala bistvene 
elemente. Države članice bi morale na 
podlagi tega okvira v svojih strateških 
načrtih SKP opredeliti, kateri kmetje se ne 
štejejo za prave kmete na podlagi pogojev, 
kot so preverjanje dohodkov, vložek dela 
na kmetiji, poslovni namen in vpis v 
registre. Pri tem iz podpore ne bi smeli 
izključiti večdejavnih kmetov, ki dejavno 
kmetujejo, vendar so vključeni tudi v 
nekmetijske dejavnosti zunaj kmetijskega 
gospodarstva, saj njihove številne 
dejavnosti pogosto krepijo socialno-
ekonomsko tkivo podeželskih območij.

(9) Da bi nadalje izboljšali ustreznost
SKP, bi bilo treba dohodkovno podporo 
ciljno usmeriti na prave kmete. Da bi 
zagotovili enoten pristop na ravni Unije za 
tako ciljno usmerjenost podpore, bi bilo 
treba določiti okvirno opredelitev pojma
„pravi kmet“, ki bi vključevala bistvene 
elemente. Države članice bi morale na 
podlagi tega okvira v svojih strateških 
načrtih SKP opredeliti, kateri kmetje se ne 
štejejo za prave kmete na podlagi pogojev, 
kot so preverjanje dohodkov, čas dela na 
kmetiji, poslovni namen in vpis v registre. 
Pri tem iz podpore ne bi smeli izključiti 
večdejavnih kmetov, ki dejavno kmetujejo, 
vendar so vključeni tudi v nekmetijske 
dejavnosti zunaj kmetijskega gospodarstva, 
saj njihove številne dejavnosti pogosto 
krepijo socialno-ekonomsko tkivo 
podeželskih območij.

Or. es
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Predlog spremembe 525
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da bi nadalje izboljšali smotrnost 
SKP, bi bilo treba dohodkovno podporo 
ciljno usmeriti na prave kmete. Da bi 
zagotovili enoten pristop na ravni Unije za 
tako ciljno usmerjenost podpore, bi bilo 
treba določiti okvirno opredelitev pojma
„pravi kmet“, ki bi vključevala bistvene 
elemente. Države članice bi morale na 
podlagi tega okvira v svojih strateških 
načrtih SKP opredeliti, kateri kmetje se ne 
štejejo za prave kmete na podlagi pogojev, 
kot so preverjanje dohodkov, vložek dela 
na kmetiji, poslovni namen in vpis v 
registre. Pri tem iz podpore ne bi smeli 
izključiti večdejavnih kmetov, ki dejavno 
kmetujejo, vendar so vključeni tudi v 
nekmetijske dejavnosti zunaj kmetijskega 
gospodarstva, saj njihove številne 
dejavnosti pogosto krepijo socialno-
ekonomsko tkivo podeželskih območij.

(9) Da bi nadalje izboljšali smotrnost 
SKP, bi bilo treba dohodkovno podporo 
ciljno usmeriti na kmete. Da bi zagotovili 
enoten pristop na ravni Unije za tako ciljno 
usmerjenost podpore, bi bilo treba določiti 
okvirno opredelitev pojma „kmet“, ki bi 
vključevala bistvene elemente. Države 
članice bi morale na podlagi tega okvira v 
svojih strateških načrtih SKP opredeliti, 
kateri kmetje se ne štejejo za prave kmete 
na podlagi pogojev, kot so preverjanje 
dohodkov, vložek dela na kmetiji, poslovni 
namen in vpis v registre. Pri tem iz 
podpore ne bi smeli izključiti večdejavnih 
kmetov, ki dejavno kmetujejo, vendar so 
vključeni tudi v nekmetijske dejavnosti 
zunaj kmetijskega gospodarstva, saj 
njihove številne dejavnosti pogosto krepijo 
socialno-ekonomsko tkivo podeželskih 
območij.

Or. de

Predlog spremembe 526
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da bi nadalje izboljšali smotrnost 
SKP, bi bilo treba dohodkovno podporo 
ciljno usmeriti na prave kmete. Da bi 
zagotovili enoten pristop na ravni Unije za 
tako ciljno usmerjenost podpore, bi bilo 
treba določiti okvirno opredelitev pojma
„pravi kmet“, ki bi vključevala bistvene 
elemente. Države članice bi morale na 

(9) Da bi nadalje izboljšali smotrnost 
SKP, bi bilo treba dohodkovno podporo 
ciljno usmeriti na prave kmete. Da bi 
zagotovili enoten pristop na ravni Unije za 
tako ciljno usmerjenost podpore, bi bilo 
treba določiti okvirno opredelitev pojma
„pravi kmet“, ki bi vključevala bistvene 
elemente. Države članice bi morale na 
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podlagi tega okvira v svojih strateških 
načrtih SKP opredeliti, kateri kmetje se ne 
štejejo za prave kmete na podlagi pogojev, 
kot so preverjanje dohodkov, vložek dela 
na kmetiji, poslovni namen in vpis v 
registre. Pri tem iz podpore ne bi smeli 
izključiti večdejavnih kmetov, ki dejavno 
kmetujejo, vendar so vključeni tudi v 
nekmetijske dejavnosti zunaj kmetijskega 
gospodarstva, saj njihove številne 
dejavnosti pogosto krepijo socialno-
ekonomsko tkivo podeželskih območij.

podlagi tega okvira v svojih strateških 
načrtih SKP opredeliti, kateri kmetje se ne 
štejejo za prave kmete na podlagi pogojev, 
kot so preverjanje dohodkov, vložek dela 
na kmetiji in vpis v registre. Pri tem iz 
podpore ne bi smeli izključiti večdejavnih 
kmetov, ki dejavno kmetujejo, vendar so 
vključeni tudi v nekmetijske dejavnosti 
zunaj kmetijskega gospodarstva, saj 
njihove številne dejavnosti pogosto krepijo 
socialno-ekonomsko tkivo podeželskih 
območij.

Or. en

Predlog spremembe 527
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da bi nadalje izboljšali smotrnost 
SKP, bi bilo treba dohodkovno podporo 
ciljno usmeriti na prave kmete. Da bi 
zagotovili enoten pristop na ravni Unije za 
tako ciljno usmerjenost podpore, bi bilo 
treba določiti okvirno opredelitev pojma
„pravi kmet“, ki bi vključevala bistvene 
elemente. Države članice bi morale na 
podlagi tega okvira v svojih strateških 
načrtih SKP opredeliti, kateri kmetje se ne 
štejejo za prave kmete na podlagi pogojev, 
kot so preverjanje dohodkov, vložek dela 
na kmetiji, poslovni namen in vpis v 
registre. Pri tem iz podpore ne bi smeli 
izključiti večdejavnih kmetov, ki dejavno 
kmetujejo, vendar so vključeni tudi v 
nekmetijske dejavnosti zunaj kmetijskega
gospodarstva, saj njihove številne 
dejavnosti pogosto krepijo socialno-
ekonomsko tkivo podeželskih območij.

(9) Da bi nadalje izboljšali smotrnost 
SKP, bi bilo treba dohodkovno podporo 
ciljno usmeriti na prave kmete. Da bi 
zagotovili enoten pristop na ravni Unije za 
tako ciljno usmerjenost podpore, bi bilo 
treba določiti okvirno opredelitev pojma
„pravi kmet“, ki bi vključevala bistvene 
elemente. Države članice bi morale na 
podlagi tega okvira v svojih strateških 
načrtih SKP opredeliti, kateri kmetje se ne 
štejejo za prave kmete na podlagi pogojev, 
kot so preverjanje dohodkov, vložek dela 
na kmetiji, poslovni namen in vpis v 
registre. Pri tem iz podpore ne bi smeli 
izključiti večdejavnih kmetov, ki dejavno 
kmetujejo in prispevajo k trajnostnosti
kmetijskega sektorja, saj njihove številne 
dejavnosti pogosto krepijo socialno-
ekonomsko tkivo podeželskih območij.

Or. it
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Predlog spremembe 528
Michel Dantin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Da bi upoštevali primere pravne 
osebe ali skupine fizičnih ali pravnih 
oseb, za katere nacionalna zakonodaja 
predvideva, da posamezni člani 
prevzamejo pravice in obveznosti, 
primerljive s tistimi, ki jih imajo 
posamezni kmetje, ki imajo status vodje 
kmetijskega gospodarstva, zlasti kar 
zadeva njihov gospodarski, socialni in 
davčni status, pod pogojem, da so 
prispevali h krepitvi kmetijskih struktur 
zadevnih pravnih oseb ali skupin, je treba 
državam članicam omogočiti, da dodelijo 
pomoč v obliki neposrednih plačil, 
podpore v okviru sektorskih intervencij in 
intervencij za razvoj podeželja pravni 
osebi ali skupini fizičnih ali pravnih oseb, 
ki ustreza opredelitvi pravega kmeta ter 
pravic in dolžnosti, ki jih ima posamezni 
kmet, ki ima status vodje kmetijskega 
gospodarstva, s posebnim poudarkom na 
njegovem gospodarskem, socialnem in 
davčnem statusu. Skupina v svojem imenu 
prejme skupno višino podpore vsakega 
posameznega kmeta, pod pogojem, da 
lahko dokaže, da vsak partner prispeva h 
krepitvi podjetja.

Or. fr

Predlog spremembe 529
Maria Gabriela Zoană

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Pri SKP je treba ubrati pristop 
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vključevanja načela enakosti spolov, saj 
se ženske na podeželju pri izobraževanju, 
poklicnem in strokovnem usposabljanju, 
zaposlovanju ter dostopu do socialne 
zaščite soočajo s posebnimi izzivi, včasih 
pa tudi z večplastno diskriminacijo. 
Obenem so kmetije, ki jih upravljajo 
ženske, navadno bistveno manjše, delovni 
prispevek žensk kot soprog kmetov pa se 
ne upošteva vedno pri izračunu, zato 
nimajo neodvisnih dohodkov in 
zagotovljenega dostopa do socialne 
zaščite, zaradi česar na podeželju 
obstajajo razlike v plačah in pokojninah 
med spoloma.

Or. en

Predlog spremembe 530
Nuno Melo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Nadalje lahko države članice za 
pravne osebe ali skupine, sestavljene iz 
posameznikov ali pravnih oseb, opredelijo 
ustrezne pragove in zgornje meje, ki se 
bodo uporabljali za podporo in 
intervencije, vzpostavljene v okviru 
strateških načrtov držav članic. Zato se 
lahko za okrepitev struktur kmetijskih 
gospodarstev s spodbujanjem vzpostavitve 
zadevnih pravnih oseb ali skupin ta 
posebna pravila uporabljajo, kadar 
nacionalna zakonodaja določa, da ima 
posamezni član pravice in obveznosti, 
primerljive tistim posameznega kmeta, ki 
je vodja kmetijskega gospodarstva.

Or. en

Predlog spremembe 531
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Maria Gabriela Zoană

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9b) Države članice si prizadevajo za 
spodbujanje enakosti spolov na podeželju 
in morajo pri oblikovanju strateškega 
načrta upoštevati ranljivosti žensk. 
Strateški načrt se oblikuje, izvaja, 
spremlja in ocenjuje na način, ki upošteva 
različnost spolov. V zvezi s tem države 
članice zagotavljajo, da imajo kmetice 
dostop do storitev kmetijskega svetovanja, 
in spodbujajo ženske, naj sodelujejo v 
odboru za spremljanje SKP. Države 
članice tudi krepijo svoje zmogljivosti na 
področju vključevanja vidika spola v 
proračun in zbiranja podatkov, 
razčlenjenih po spolu.

Or. en

Predlog spremembe 532
Luke Ming Flanagan
v imenu skupine GUE/NGL
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da bi zagotovili skladnost med 
vrstami intervencij v obliki neposrednih 
plačil in vrstami intervencij za razvoj 
podeželja pri obravnavanju cilja 
generacijske pomladitve, bi bilo treba na 
ravni Unije določiti okvirno opredelitev 
pojma „mladi kmet“ z bistvenimi elementi.

(10) Da bi zagotovili skladnost med 
vrstami intervencij v obliki neposrednih 
plačil in vrstami intervencij za razvoj 
podeželja pri obravnavanju cilja 
generacijske pomladitve, ki je izjemno 
pomemben, bi bilo treba na ravni Unije 
določiti okvirno opredelitev pojma „mladi 
kmet“ z bistvenimi splošnimi elementi, ki 
ne sme biti omejevalna, da bi spodbujala 
vstop novih udeležencev v kmetijstvo in 
odražala dejansko stanje na terenu v 
državah članicah.
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Or. en

Obrazložitev

Prejšnje sheme podpore v zvezi s to temo so bile preveč omejevalne, zaradi česar so bili mladi 
kmetje izključeni iz podpore.

Predlog spremembe 533
Nuno Melo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da bi zagotovili skladnost med 
vrstami intervencij v obliki neposrednih 
plačil in vrstami intervencij za razvoj 
podeželja pri obravnavanju cilja 
generacijske pomladitve, bi bilo treba na 
ravni Unije določiti okvirno opredelitev 
pojma „mladi kmet“ z bistvenimi elementi.

(10) Da bi zagotovili skladnost med 
vrstami intervencij v obliki neposrednih 
plačil in vrstami intervencij za razvoj 
podeželja pri obravnavanju cilja 
generacijske pomladitve, bi bilo treba na 
ravni Unije v skladu z Uredbo št. 
2016/282B določiti okvirno opredelitev 
pojma „mladi kmet“ s skupnimi elementi.

Or. en

Predlog spremembe 534
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da bi zagotovili skladnost med 
vrstami intervencij v obliki neposrednih 
plačil in vrstami intervencij za razvoj 
podeželja pri obravnavanju cilja 
generacijske pomladitve, bi bilo treba na 
ravni Unije določiti okvirno opredelitev 
pojma „mladi kmet“ z bistvenimi elementi.

(10) Da bi zagotovili skladnost med 
vrstami intervencij v obliki neposrednih 
plačil in vrstami intervencij za razvoj 
podeželja pri obravnavanju cilja 
generacijske pomladitve, bi bilo treba na 
ravni držav članic določiti specifično 
ustrezno opredelitev pojma „mladi kmet“ z 
bistvenimi elementi.

Or. ro



PE629.664v01-00 64/180 AM\1167703SL.docx

SL

Predlog spremembe 535
Marijana Petir

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da bi zagotovili skladnost med 
vrstami intervencij v obliki neposrednih 
plačil in vrstami intervencij za razvoj 
podeželja pri obravnavanju cilja 
generacijske pomladitve, bi bilo treba na 
ravni Unije določiti okvirno opredelitev 
pojma „mladi kmet“ z bistvenimi elementi.

(10) Da bi zagotovili skladnost med 
vrstami intervencij v obliki neposrednih 
plačil in vrstami intervencij za razvoj 
podeželja pri obravnavanju cilja 
generacijske pomladitve, bi bilo treba na 
ravni Unije določiti okvirno opredelitev 
pojma „mladi kmet“ s skupnimi elementi.

Or. hr

Predlog spremembe 536
Marijana Petir

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Da bi zagotovili skladnost med 
vrstami intervencij v obliki neposrednih 
plačil in vrstami intervencij za razvoj 
podeželja pri obravnavanju cilja 
spodbujanja razvoja podjetij na 
podeželskih območjih, bi bilo treba na 
ravni Unije določiti okvirno opredelitev 
pojma „mladi kmet“ s skupnimi elementi.

Or. hr

Obrazložitev

V uredbi je treba bolje ločiti mlade in nove kmete, vključno s posebnimi vrstami intervencij za 
vsako skupino in razdelitvijo finančnih sredstev.

Predlog spremembe 537
Marijana Petir

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10b) Skupna kmetijska politika mora 
upoštevati načelo enakosti žensk in 
moških na področju Evropske unije, pri 
tem pa posebej poudariti sodelovanje 
žensk pri socialno-ekonomskem razvoju 
podeželskih območij. Ta uredba bi morala 
prispevati k temu, da bi bilo delo žensk 
vidnejše in bolj cenjeno ter bi ga 
upoštevali v okviru specifičnih ciljev, ki 
jih bodo države članice priložile svojim 
strateškim načrtom.

Or. hr

Predlog spremembe 538
Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Da bi dali vsebino ciljem SKP, kot 
so določeni v členu 39 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU), in 
zagotovili, da Unija ustrezno rešuje svoje 
najnovejše izzive, je primerno, da se določi 
niz splošnih ciljev, pri katerih so 
upoštevane usmeritve, podane v sporočilu 
z naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in 
kmetijstva. Niz specifičnih ciljev bi bilo 
treba podrobneje opredeliti na ravni Unije, 
države članice pa bi jih morale uporabiti v 
svojih strateških načrtih SKP. Ti specifični 
cilji bi morali doseči ravnovesje med 
različnimi razsežnostmi trajnostnega 
razvoja v skladu z oceno učinka ter splošne 
cilje SKP pretvoriti v konkretnejše 
prednostne naloge in upoštevati ustrezno 
zakonodajo Unije, zlasti v zvezi s 
podnebjem, energijo in okoljem.

(11) Da bi dali vsebino ciljem SKP, kot 
so določeni v členu 39 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU), in 
zagotovili, da Unija ustrezno rešuje svoje 
najnovejše izzive, je primerno, da se določi 
niz splošnih ciljev, pri katerih so
upoštevane usmeritve, podane v sporočilu 
z naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in 
kmetijstva. Niz specifičnih ciljev bi bilo 
treba podrobneje opredeliti na ravni Unije, 
države članice pa bi jih morale uporabiti v 
svojih strateških načrtih SKP. Ti specifični 
cilji bi morali doseči ravnovesje med 
različnimi razsežnostmi trajnostnega 
razvoja v skladu z oceno učinka ter splošne 
cilje SKP pretvoriti v konkretnejše 
prednostne naloge in upoštevati ustrezno 
zakonodajo Unije, zlasti v zvezi s 
podnebjem, energijo in okoljem.
SKP mora izrecno upoštevati politiko 
enakosti Evropske unije in nameniti 
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posebno pozornost potrebi po spodbujanju 
udejstvovanja žensk v razvoju socialno-
ekonomskega tkiva podeželskih območij. 
Ta uredba bi morala prispevati k večji 
prepoznavnosti dela žensk, zato ga je treba 
upoštevati med specifičnimi cilji, ki jih 
bodo države članice vključile v svoje 
strateške načrte.

Or. en

Predlog spremembe 539
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Da bi dali vsebino ciljem SKP, kot 
so določeni v členu 39 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU), in 
zagotovili, da Unija ustrezno rešuje svoje 
najnovejše izzive, je primerno, da se določi 
niz splošnih ciljev, pri katerih so 
upoštevane usmeritve, podane v sporočilu 
z naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in 
kmetijstva. Niz specifičnih ciljev bi bilo 
treba podrobneje opredeliti na ravni Unije, 
države članice pa bi jih morale uporabiti v 
svojih strateških načrtih SKP. Ti specifični 
cilji bi morali doseči ravnovesje med 
različnimi razsežnostmi trajnostnega 
razvoja v skladu z oceno učinka ter
splošne cilje SKP pretvoriti v konkretnejše 
prednostne naloge in upoštevati ustrezno 
zakonodajo Unije, zlasti v zvezi s 
podnebjem, energijo in okoljem.

(11) Da bi dali vsebino ciljem SKP, kot 
so določeni v členu 39 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU), in 
zagotovili, da Unija ustrezno rešuje svoje 
najnovejše izzive in izpolnjuje 
mednarodne obveznosti, je primerno, da se 
določi niz splošnih ciljev, pri katerih so 
upoštevane usmeritve, podane v sporočilu 
z naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in 
kmetijstva. Niz specifičnih ciljev bi bilo 
treba podrobneje opredeliti na ravni Unije, 
države članice pa bi jih morale uporabiti v 
svojih strateških načrtih SKP. Da bi se 
doseglo ravnovesje med različnimi 
razsežnostmi trajnostnega razvoja, bi bilo 
treba zahtevati, da države članice 
ukrepajo tako, da bi vse specifične cilje 
dosegle naenkrat. Ti specifični cilji bi 
morali splošne cilje SKP pretvoriti v 
konkretnejše prednostne naloge in 
upoštevati ustrezno zakonodajo Unije, 
zlasti v zvezi s podnebjem, raznovrstnostjo 
prosto živečih vrst in kmetijsko 
raznovrstnostjo, varstvom voda, javnim 
zdravjem, zaposlovanjem, obnovljivimi 
viri energije, dobrobitjo živali in okoljem.
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Or. en

Obrazložitev

Cilje je treba obravnavati enako, kar pomeni, da državam članicam ne bi smelo biti 
dovoljeno, da premalo ali sploh ne upoštevajo enega ali več ciljev, določenih na ravni EU. 
Čeprav so pri političnih odločitvah včasih potrebni kompromisi med cilji, mora splošna 
strategija obravnavati vse cilje naenkrat.

Predlog spremembe 540
Daniel Buda

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Da bi dali vsebino ciljem SKP, kot 
so določeni v členu 39 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU), in 
zagotovili, da Unija ustrezno rešuje svoje 
najnovejše izzive, je primerno, da se določi 
niz splošnih ciljev, pri katerih so 
upoštevane usmeritve, podane v sporočilu 
z naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in 
kmetijstva. Niz specifičnih ciljev bi bilo 
treba podrobneje opredeliti na ravni Unije, 
države članice pa bi jih morale uporabiti v 
svojih strateških načrtih SKP. Ti specifični 
cilji bi morali doseči ravnovesje med 
različnimi razsežnostmi trajnostnega 
razvoja v skladu z oceno učinka ter splošne 
cilje SKP pretvoriti v konkretnejše 
prednostne naloge in upoštevati ustrezno 
zakonodajo Unije, zlasti v zvezi s 
podnebjem, energijo in okoljem.

(11) Da bi dali vsebino ciljem SKP, kot 
so določeni v členu 39 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU), in 
zagotovili, da Unija ustrezno rešuje svoje 
najnovejše izzive, je primerno, da se določi 
niz splošnih ciljev, pri katerih so 
upoštevane usmeritve, podane v sporočilu 
z naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in 
kmetijstva. Niz specifičnih ciljev bi bilo 
treba podrobneje opredeliti na ravni Unije, 
države članice pa bi jim morale slediti v 
svojih strateških načrtih SKP. Ti specifični 
cilji bi morali doseči ravnovesje med 
različnimi razsežnostmi trajnostnega 
razvoja v skladu z oceno učinka ter splošne 
cilje SKP pretvoriti v konkretnejše 
prednostne naloge in upoštevati ustrezno 
zakonodajo Unije, zlasti v zvezi s 
podnebjem, energijo in okoljem. Komisija 
bi morala zagotoviti, da države članice 
poleg določb iz te uredbe ne določijo 
pogojev, ki bi ogrožali biotsko 
raznovrstnost kmetov.

Or. ro

Predlog spremembe 541
Luke Ming Flanagan
v imenu skupine GUE/NGL
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Matt Carthy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Da bi dali vsebino ciljem SKP, kot 
so določeni v členu 39 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU), in 
zagotovili, da Unija ustrezno rešuje svoje 
najnovejše izzive, je primerno, da se določi 
niz splošnih ciljev, pri katerih so 
upoštevane usmeritve, podane v sporočilu 
z naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in 
kmetijstva. Niz specifičnih ciljev bi bilo 
treba podrobneje opredeliti na ravni Unije, 
države članice pa bi jih morale uporabiti v 
svojih strateških načrtih SKP. Ti specifični 
cilji bi morali doseči ravnovesje med 
različnimi razsežnostmi trajnostnega
razvoja v skladu z oceno učinka ter splošne 
cilje SKP pretvoriti v konkretnejše 
prednostne naloge in upoštevati ustrezno 
zakonodajo Unije, zlasti v zvezi s 
podnebjem, energijo in okoljem.

(11) Da bi dali vsebino ciljem SKP, kot 
so določeni v členu 39 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU),
ohranili skupnost te politike in zagotovili, 
da Unija ustrezno rešuje svoje najnovejše 
izzive, je primerno, da se določi niz 
splošnih ciljev, pri katerih so upoštevane 
usmeritve, podane v sporočilu z naslovom 
Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva. 
Niz specifičnih ciljev bi bilo treba 
podrobneje opredeliti na ravni Unije, 
države članice pa bi jih morale uporabiti v 
svojih strateških načrtih SKP. Ti specifični 
cilji bi morali doseči ravnovesje med 
različnimi razsežnostmi uravnoteženega 
teritorialnega razvoja, ki je okoljsko 
trajnosten, v skladu z oceno učinka ter 
splošne cilje SKP pretvoriti v konkretnejše 
prednostne naloge in upoštevati ustrezno 
zakonodajo Unije, zlasti v zvezi s 
podnebjem, energijo in okoljem.

Or. en

Obrazložitev

SKP bi morala ostati skupna vsej EU in podpirati vsa področja.

Predlog spremembe 542
Beata Gosiewska

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Da bi dali vsebino ciljem SKP, kot 
so določeni v členu 39 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU), in 
zagotovili, da Unija ustrezno rešuje svoje 
najnovejše izzive, je primerno, da se določi 

(11) Da bi dali vsebino ciljem SKP, kot 
so določeni v členu 39 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU), in 
zagotovili, da Unija ustrezno rešuje svoje 
najnovejše izzive, ter da bi Unija 
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niz splošnih ciljev, pri katerih so 
upoštevane usmeritve, podane v sporočilu 
z naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in 
kmetijstva. Niz specifičnih ciljev bi bilo 
treba podrobneje opredeliti na ravni Unije, 
države članice pa bi jih morale uporabiti v 
svojih strateških načrtih SKP. Ti specifični 
cilji bi morali doseči ravnovesje med 
različnimi razsežnostmi trajnostnega 
razvoja v skladu z oceno učinka ter splošne 
cilje SKP pretvoriti v konkretnejše 
prednostne naloge in upoštevati ustrezno 
zakonodajo Unije, zlasti v zvezi s 
podnebjem, energijo in okoljem.

oblikovala dolgoročno trajnostno vizijo 
kmetijskega razvoja, je primerno, da se 
določi niz splošnih ciljev, pri katerih so 
upoštevane usmeritve, podane v sporočilu 
z naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in 
kmetijstva. Niz specifičnih ciljev bi bilo 
treba podrobneje opredeliti na ravni Unije, 
države članice pa bi jih morale uporabiti v 
svojih strateških načrtih SKP. Ti specifični 
cilji bi morali doseči ravnovesje med 
različnimi razsežnostmi trajnostnega 
razvoja v skladu z oceno učinka ter splošne 
cilje SKP pretvoriti v konkretnejše 
prednostne naloge in upoštevati ustrezno 
zakonodajo Unije, zlasti v zvezi s 
podnebjem, energijo in okoljem.

Or. pl

Predlog spremembe 543
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Da bi dali vsebino ciljem SKP, kot 
so določeni v členu 39 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU), in 
zagotovili, da Unija ustrezno rešuje svoje 
najnovejše izzive, je primerno, da se določi 
niz splošnih ciljev, pri katerih so 
upoštevane usmeritve, podane v sporočilu 
z naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in 
kmetijstva. Niz specifičnih ciljev bi bilo 
treba podrobneje opredeliti na ravni Unije,
države članice pa bi jih morale uporabiti v 
svojih strateških načrtih SKP. Ti specifični 
cilji bi morali doseči ravnovesje med 
različnimi razsežnostmi trajnostnega 
razvoja v skladu z oceno učinka ter splošne 
cilje SKP pretvoriti v konkretnejše 
prednostne naloge in upoštevati ustrezno 
zakonodajo Unije, zlasti v zvezi s 
podnebjem, energijo in okoljem.

(11) Da bi dali vsebino ciljem SKP, kot 
so določeni v členu 39 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU), in 
zagotovili, da Unija ustrezno rešuje svoje 
najnovejše izzive, ter da bi Unija 
oblikovala dolgoročno trajnostno vizijo 
kmetijskega razvoja, je primerno, da se 
določi niz splošnih ciljev, pri katerih so 
upoštevane usmeritve, podane v sporočilu 
z naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in 
kmetijstva. Niz specifičnih ciljev bi bilo 
treba podrobneje opredeliti na ravni Unije, 
države članice pa bi jih morale uporabiti v 
svojih strateških načrtih SKP. Ti specifični 
cilji bi morali doseči ravnovesje med 
različnimi razsežnostmi trajnostnega 
razvoja v skladu z oceno učinka ter splošne 
cilje SKP pretvoriti v konkretnejše 
prednostne naloge in upoštevati ustrezno 
zakonodajo Unije, zlasti v zvezi s 
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podnebjem, energijo in okoljem.

Or. pl

Predlog spremembe 544
Matt Carthy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Da bi dali vsebino ciljem SKP, kot 
so določeni v členu 39 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU), in 
zagotovili, da Unija ustrezno rešuje svoje 
najnovejše izzive, je primerno, da se določi 
niz splošnih ciljev, pri katerih so 
upoštevane usmeritve, podane v sporočilu 
z naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in 
kmetijstva. Niz specifičnih ciljev bi bilo 
treba podrobneje opredeliti na ravni Unije, 
države članice pa bi jih morale uporabiti v 
svojih strateških načrtih SKP. Ti specifični 
cilji bi morali doseči ravnovesje med 
različnimi razsežnostmi trajnostnega 
razvoja v skladu z oceno učinka ter splošne 
cilje SKP pretvoriti v konkretnejše 
prednostne naloge in upoštevati ustrezno 
zakonodajo Unije, zlasti v zvezi s 
podnebjem, energijo in okoljem.

(11) Da bi dali vsebino ciljem SKP, kot 
so določeni v členu 39 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU), in 
zagotovili, da Unija ustrezno rešuje svoje 
najnovejše izzive, je primerno, da se določi 
niz splošnih ciljev, pri katerih so 
upoštevane usmeritve, podane v sporočilu 
z naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in 
kmetijstva. Niz specifičnih ciljev bi bilo 
treba podrobneje opredeliti na ravni Unije, 
države članice pa bi jih morale uporabiti v 
svojih strateških načrtih SKP. Da bi se 
doseglo ravnovesje med različnimi 
razsežnostmi trajnostnega razvoja, bi 
morale države članice ukrepati tako, da bi 
vse specifične cilje dosegle naenkrat, v 
skladu z oceno učinka. Ti specifični cilji bi 
morali splošne cilje SKP pretvoriti v 
konkretnejše prednostne naloge in 
upoštevati ustrezno zakonodajo Unije, 
zlasti v zvezi s podnebjem, energijo in 
okoljem.

Or. en

Predlog spremembe 545
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González Pons

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Da bi dali vsebino ciljem SKP, kot 
so določeni v členu 39 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU), in 
zagotovili, da Unija ustrezno rešuje svoje 
najnovejše izzive, je primerno, da se določi 
niz splošnih ciljev, pri katerih so 
upoštevane usmeritve, podane v sporočilu 
z naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in 
kmetijstva. Niz specifičnih ciljev bi bilo 
treba podrobneje opredeliti na ravni Unije, 
države članice pa bi jih morale uporabiti v 
svojih strateških načrtih SKP. Ti specifični 
cilji bi morali doseči ravnovesje med 
različnimi razsežnostmi trajnostnega 
razvoja v skladu z oceno učinka ter splošne 
cilje SKP pretvoriti v konkretnejše 
prednostne naloge in upoštevati ustrezno 
zakonodajo Unije, zlasti v zvezi s 
podnebjem, energijo in okoljem.

(11) Da bi uresničevali cilje SKP, kot so 
določeni v členu 39 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU), in zagotovili, da
Unija ustrezno rešuje svoje najnovejše 
izzive, je primerno, da se določi niz 
splošnih ciljev, pri katerih so upoštevane 
usmeritve, podane v sporočilu z naslovom 
Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva. 
Niz specifičnih ciljev bi bilo treba 
podrobneje opredeliti na ravni Unije, 
države članice pa bi si morale prizadevati 
zanje v svojih strateških načrtih SKP. Ti 
specifični cilji bi morali doseči ravnovesje 
med različnimi razsežnostmi trajnostnega 
razvoja v skladu z oceno učinka ter splošne 
cilje SKP pretvoriti v konkretnejše 
prednostne naloge na gospodarskem, 
okoljskem in socialnem področju s 
posebnim poudarkom na območjih, s 
katerih se prebivalstvo odseljuje, in
upoštevati ustrezno zakonodajo Unije.

Or. es

Predlog spremembe 546
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Marc 
Tarabella

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Da bi dali vsebino ciljem SKP, kot 
so določeni v členu 39 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU), in 
zagotovili, da Unija ustrezno rešuje svoje 
najnovejše izzive, je primerno, da se določi 
niz splošnih ciljev, pri katerih so 
upoštevane usmeritve, podane v sporočilu 
z naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in 
kmetijstva. Niz specifičnih ciljev bi bilo 
treba podrobneje opredeliti na ravni Unije, 
države članice pa bi jih morale uporabiti v 
svojih strateških načrtih SKP. Ti specifični 

(11) Da bi dali vsebino ciljem SKP, kot 
so določeni v členu 39 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU), in 
zagotovili, da Unija ustrezno rešuje svoje 
najnovejše izzive, je primerno, da se določi 
niz splošnih ciljev, pri katerih so 
upoštevane usmeritve, podane v sporočilu 
z naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in 
kmetijstva. Niz specifičnih ciljev bi bilo 
treba podrobneje opredeliti na ravni Unije, 
države članice pa bi jih morale uporabiti v 
svojih strateških načrtih SKP. Ti specifični 
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cilji bi morali doseči ravnovesje med 
različnimi razsežnostmi trajnostnega 
razvoja v skladu z oceno učinka ter splošne 
cilje SKP pretvoriti v konkretnejše 
prednostne naloge in upoštevati ustrezno 
zakonodajo Unije, zlasti v zvezi s 
podnebjem, energijo in okoljem.

cilji bi morali zagotoviti ukrepanje za 
trajnostni razvoj v skladu z oceno učinka 
ter splošne cilje SKP pretvoriti v 
konkretnejše prednostne naloge in 
upoštevati ustrezno zakonodajo Unije, 
zlasti v zvezi s podnebjem in okoljem.

Or. en

Predlog spremembe 547
Beata Gosiewska

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Skupna kmetijska politika bi 
morala upoštevati grožnje trajnostnemu 
razvoju kmetijstva in naslednja dejstva:

– kmetij je manj, vendar so večje: leta 
2013 je bilo 10,8 milijona kmetij (kar je 22 
% manj kot leta 2007), njihova povprečna 
velikost pa se je povečala z 12,6 ha na 
16,1 ha;

– kmetijska delovna sila se je zmanjšala za 
25 % (z 12,8 milijona ekvivalentov 
polnega delovnega časa leta 2005 na 9,5 
milijona leta 2017);

– EU je od leta 2010 neto izvoznica hrane; 
trgovinski presežek je leta 2017 znašal 
20,5 milijarde EUR, kar večinoma izhaja 
iz predelanih živil, saj je EU neto 
uvoznica nepredelanih kmetijskih 
proizvodov;

– povprečna kmetija zagotavlja delo manj 
kot eni osebi, zaposleni za polni delovni 
čas;

– čeprav se uspešnost med sektorji zelo 
razlikuje, so se dohodki na ekvivalent
polnega delovnega časa, v kmetijstvu 
bistveno povečali;

– kmetijsko prebivalstvo se stara, mladih 
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kmetov pa je vedno manj: vsakim 100 
upraviteljem kmetij, starejšim od 55 let, je 
leta 2010 ustrezalo 14 upraviteljev, 
mlajših od 35 let, leta 2013 pa le še 11.

Or. en

Predlog spremembe 548
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Skupna kmetijska politika bi 
morala upoštevati grožnje trajnostnemu 
razvoju kmetijstva in naslednja dejstva:

– kmetij je manj, vendar so večje: leta 
2013 je bilo 10,8 milijona kmetij (kar je 22 
% manj kot leta 2007), njihova povprečna 
velikost pa se je povečala z 12,6 ha na 
16,1 ha;

– kmetijska delovna sila se je zmanjšala za 
25 % (z 12,8 milijona ekvivalentov 
polnega delovnega časa leta 2005 na 9,5 
milijona leta 2017);

– EU je od leta 2010 neto izvoznica hrane; 
trgovinski presežek je leta 2017 znašal 
20,5 milijarde EUR, kar večinoma izhaja 
iz predelanih živil, saj je EU neto 
uvoznica nepredelanih kmetijskih 
proizvodov;

– povprečna kmetija zagotavlja delo manj 
kot eni osebi, zaposleni za polni delovni 
čas;

– čeprav se uspešnost med sektorji zelo 
razlikuje, so se dohodki na ekvivalent
polnega delovnega časa, v kmetijstvu 
bistveno povečali;

– kmetijsko prebivalstvo se stara, mladih 
kmetov pa je vedno manj: vsakim 100 
upraviteljem kmetij, starejšim od 55 let, je 
leta 2010 ustrezalo 14 upraviteljev, 
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mlajših od 35 let, leta 2013 pa le še 11.

Or. en

Predlog spremembe 549
Maria Heubuch, Martin Häusling
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Ker je EU največja svetovna 
agroživilska izvoznica in uvoznica, ima 
SKP znaten vpliv na mednarodne 
kmetijske trge, zaradi česar lahko vpliva 
na zmogljivosti kmetijske proizvodnje in 
vzorce porabe živil v tretjih državah, 
preživljanje malih kmetov ter odpornost 
podeželskih skupnosti in ekosistemov. 
SKP bi morala upoštevati cilje razvojnega 
sodelovanja EU, določene v členu 208 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(PDEU), pri katerih je treba upoštevati 
načelo skladnosti politik za razvoj in 
pravico do razvoja, določeno v deklaraciji 
o pravici do razvoja1a. Ukrepi, sprejeti v 
skladu s to uredbo, ne smejo ogrožati 
zmogljivosti proizvodnje in predelave 
hrane ter dolgoročne prehranske varnosti 
v državah v razvoju, zlasti najmanj 
razvitih državah, ter bi morali upoštevati 
načelo neškodovanja ter mednarodne 
obveznosti na področju razvoja, 
človekovih pravic, podnebja in okolja.

_________________

1a Sprejela jo je generalna skupščina 
Združenih narodov z resolucijo 41/128 z 
dne 4. decembra 1986.

Or. en
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Obrazložitev

Komisija je priznala zunanjo razsežnost SKP v svojem sporočilu o prihodnosti preskrbe s 
hrano in kmetijstva (COM(2017)0713). Prihodnja SKP bi morala upoštevati razvojne cilje in 
uporabiti načelo skladnosti politik za razvoj (člen 208 PDEU). Prav tako bi bilo treba SKP 
uskladiti z obveznostmi EU iz globalne agende za trajnostni razvoj, vključno s cilji 
trajnostnega razvoja, ter Pariškim sporazumom o podnebnih spremembah.

Predlog spremembe 550
Clara Eugenia Aguilera García

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) SKP mora izrecno upoštevati 
politiko enakosti Evropske unije in 
namenjati posebno pozornost potrebi po 
spodbujanju udejstvovanja žensk v 
razvoju socialno-ekonomskega tkiva 
podeželskih območij. Ta uredba bi morala 
prispevati k prepoznavnosti dela žensk, 
zato jih je treba upoštevati pri specifičnih 
ciljih, ki jih države članice obravnavajo v 
svojih strateških načrtih.

Or. es

Predlog spremembe 551
Matt Carthy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Enakost spolov je osrednji cilj EU 
in njenih držav članic, ki bi ga bilo treba 
vključiti v SKP in strateške načrte držav 
članic tako, da bi spodbujali razvoj 
podeželja in izboljšanje socialno-
ekonomskih pogojev žensk, ki živijo na 
podeželju.
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Or. en

Predlog spremembe 552
Maria Lidia Senra Rodríguez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pametnejša, posodobljena in bolj 
trajnostna SKP mora spodbujati raziskave 
in inovacije, da bi podpirala 
večfunkcionalnost kmetijstva, gozdarstva
in prehranskega sistema v Uniji, pri čemer 
mora vlagati v tehnološki razvoj in 
digitalizacijo ter izboljšati dostop do 
nepristranskega, zanesljivega in 
relevantnega znanja ter novih spoznanj.

(12) Odpornejša in bolj trajnostna SKP 
mora spodbujati raziskave in inovacije, da 
bi podpirala večfunkcionalnost kmetijstva,
gozdarsko-pašnih sistemov in 
prehranskega sistema v Uniji, pri čemer 
mora vlagati v tehnološki razvoj in 
digitalizacijo ter izboljšati dostop do 
nepristranskega, zanesljivega in 
relevantnega znanja ter novih spoznanj.
Tehnološki razvoj, ki temelji na 
digitalizaciji in robotizaciji kmetij, kjer to 
vključuje večje naložbe in izgubo nadzora 
nad kmetijo, lahko vodi v nadaljnje 
opuščanje kmetij in dezertifikacijo 
podeželskega okolja.

Or. es

Predlog spremembe 553
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Morten Løkkegaard, 
Pavel Telička

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pametnejša, posodobljena in bolj 
trajnostna SKP mora spodbujati raziskave 
in inovacije, da bi podpirala 
večfunkcionalnost kmetijstva, gozdarstva 
in prehranskega sistema v Uniji, pri čemer 
mora vlagati v tehnološki razvoj in 
digitalizacijo ter izboljšati dostop do 
nepristranskega, zanesljivega in 

(12) Pametnejša, posodobljena in bolj 
trajnostna SKP mora spodbujati raziskave 
in inovacije, da bi podpirala 
večfunkcionalnost kmetijstva, gozdarstva 
in prehranskega sistema v Uniji, pri čemer 
mora vlagati v tehnološki razvoj in 
digitalizacijo ter izboljšati dostop do 
nepristranskega, zanesljivega in 
relevantnega znanja ter novih spoznanj, pa 
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relevantnega znanja ter novih spoznanj. tudi spodbujati izmenjavo obstoječega 
znanja ter strokovnega znanja in izkušenj 
med kmeti, vključno z dobrimi praksami 
za spodbujanje konkurenčnosti ter 
krepitev uspešnosti pri okoljskih in 
podnebnih ciljih.

Or. en

Predlog spremembe 554
Clara Eugenia Aguilera García

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pametnejša, posodobljena in bolj 
trajnostna SKP mora spodbujati raziskave 
in inovacije, da bi podpirala 
večfunkcionalnost kmetijstva, gozdarstva 
in prehranskega sistema v Uniji, pri čemer 
mora vlagati v tehnološki razvoj in 
digitalizacijo ter izboljšati dostop do 
nepristranskega, zanesljivega in 
relevantnega znanja ter novih spoznanj.

(12) Pametnejša, posodobljena in bolj 
trajnostna SKP mora spodbujati raziskave 
in inovacije, da bi podpirala 
večfunkcionalnost kmetijstva, gozdarstva 
in prehranskega sistema v Uniji, pri čemer 
mora vlagati v tehnološki razvoj in 
digitalizacijo ter izboljšati dostop do 
nepristranskega, zanesljivega in 
relevantnega znanja ter novih spoznanj in 
zlasti upoštevati kmete s spodbujanjem 
njihovega dostopa do usposabljanja, 
izmenjave znanj med kmeti in 
participativnih raziskav.

Or. es

Predlog spremembe 555
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momčil Nekov (Momchil Nekov), 
Karine Gloanec Maurin, Marc Tarabella

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pametnejša, posodobljena in bolj 
trajnostna SKP mora spodbujati raziskave 
in inovacije, da bi podpirala 

(12) Odpornejša in bolj trajnostna SKP 
mora spodbujati raziskave in inovacije, da 
bi podpirala večfunkcionalnost kmetijstva, 
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večfunkcionalnost kmetijstva, gozdarstva 
in prehranskega sistema v Uniji, pri čemer 
mora vlagati v tehnološki razvoj in
digitalizacijo ter izboljšati dostop do 
nepristranskega, zanesljivega in 
relevantnega znanja ter novih spoznanj.

gozdarstva in prehranskega sistema v 
Uniji, pri čemer mora vlagati v tehnološki 
razvoj, digitalizacijo in agroekološke 
prakse ter izboljšati dostop do 
nepristranskega, zanesljivega in 
relevantnega znanja ter novih spoznanj, pa 
tudi možnosti za izmenjavo med kmeti v 
korist podeželskih skupnosti in 
kmetijskega sektorja.

Or. en

Predlog spremembe 556
Nicola Caputo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pametnejša, posodobljena in bolj 
trajnostna SKP mora spodbujati raziskave 
in inovacije, da bi podpirala 
večfunkcionalnost kmetijstva, gozdarstva 
in prehranskega sistema v Uniji, pri čemer 
mora vlagati v tehnološki razvoj in 
digitalizacijo ter izboljšati dostop do 
nepristranskega, zanesljivega in 
relevantnega znanja ter novih spoznanj.

(12) Pametnejša, posodobljena in bolj 
trajnostna SKP mora spodbujati raziskave 
in inovacije, da bi podpirala 
večfunkcionalnost kmetijstva, gozdarstva 
in prehranskega sistema v Uniji, pri čemer 
mora vlagati v tehnološki razvoj in 
digitalizacijo ter izboljšati dostop do 
nepristranskega, zanesljivega in 
relevantnega znanja ter novih spoznanj.
Poleg tega mora vključevati načelo 
enakosti spolov z upoštevanjem vseh 
vidikov dejavnosti žensk v kmetijstvu in na 
podeželju.

Or. en

Obrazložitev

Ženske bi bilo treba ustrezno podpirati za njihovo delo na področju kmetijstva ter za njihove 
prispevke, in sicer na način, ki bi povečal enakost spolov.

Predlog spremembe 557
Annie Schreijer-Pierik

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pametnejša, posodobljena in bolj 
trajnostna SKP mora spodbujati raziskave 
in inovacije, da bi podpirala 
večfunkcionalnost kmetijstva, gozdarstva 
in prehranskega sistema v Uniji, pri čemer 
mora vlagati v tehnološki razvoj in 
digitalizacijo ter izboljšati dostop do 
nepristranskega, zanesljivega in 
relevantnega znanja ter novih spoznanj.

(12) Pametnejša, posodobljena in bolj 
trajnostna SKP mora spodbujati raziskave 
in inovacije, da bi podpirala 
večfunkcionalnost kmetijstva, gozdarstva 
in prehranskega sistema v Uniji, pri čemer 
mora vlagati v tehnološki razvoj in 
digitalizacijo ter izboljšati dostop do 
nepristranskega, zanesljivega in 
relevantnega znanja ter novih spoznanj.
Poleg tega mora obravnavati vprašanje 
spola z upoštevanjem vseh vidikov 
dejavnosti žensk v kmetijstvu in na 
podeželju.

Or. en

Predlog spremembe 558
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pametnejša, posodobljena in bolj 
trajnostna SKP mora spodbujati raziskave 
in inovacije, da bi podpirala 
večfunkcionalnost kmetijstva, gozdarstva 
in prehranskega sistema v Uniji, pri čemer 
mora vlagati v tehnološki razvoj in 
digitalizacijo ter izboljšati dostop do 
nepristranskega, zanesljivega in 
relevantnega znanja ter novih spoznanj.

(12) Pametnejša, posodobljena in bolj 
trajnostna SKP mora spodbujati raziskave 
in inovacije, da bi podpirala 
večfunkcionalnost kmetijstva, gozdarstva 
in prehranskega sistema v Uniji, pri čemer 
mora primerno vlagati v tehnološki razvoj 
in digitalizacijo, ob upoštevanju 
razmeroma majhnega tehnološkega 
prispevka v kmetijstvu, ter izboljšati 
dostop do nepristranskega, zanesljivega in 
relevantnega znanja ter novih spoznanj.

Or. ro

Predlog spremembe 559
James Nicholson, Jørn Dohrmann
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pametnejša, posodobljena in bolj 
trajnostna SKP mora spodbujati raziskave 
in inovacije, da bi podpirala 
večfunkcionalnost kmetijstva, gozdarstva 
in prehranskega sistema v Uniji, pri čemer 
mora vlagati v tehnološki razvoj in 
digitalizacijo ter izboljšati dostop do 
nepristranskega, zanesljivega in 
relevantnega znanja ter novih spoznanj.

(12) Pametnejša, posodobljena in bolj 
trajnostna SKP mora spodbujati raziskave 
in inovacije, da bi podpirala 
večfunkcionalnost kmetijstva, gozdarstva 
in prehranskega sistema v Uniji, pri čemer 
mora ustrezno vlagati v tehnološki razvoj 
in digitalizacijo, saj je uvajanje novih 
tehnologij v kmetijstvu razmeroma 
počasno, ter izboljšati dostop do 
nepristranskega, zanesljivega in 
relevantnega znanja ter novih spoznanj.

Or. en

Predlog spremembe 560
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pametnejša, posodobljena in bolj 
trajnostna SKP mora spodbujati raziskave 
in inovacije, da bi podpirala 
večfunkcionalnost kmetijstva, gozdarstva 
in prehranskega sistema v Uniji, pri čemer 
mora vlagati v tehnološki razvoj in 
digitalizacijo ter izboljšati dostop do 
nepristranskega, zanesljivega in 
relevantnega znanja ter novih spoznanj.

(12) Pametnejša, posodobljena in bolj 
trajnostna SKP mora spodbujati raziskave 
in inovacije, da bi podpirala 
večfunkcionalnost kmetijstva, gozdarstva 
in prehranskega sistema v Uniji, pri čemer 
mora vlagati v tehnološki razvoj in 
digitalizacijo ter izboljšati dostop do 
nepristranskega, zanesljivega in 
relevantnega znanja ter novih spoznanj za 
namene vlaganja v tehnologijo in 
digitalizacijo podeželja.

Or. ro

Predlog spremembe 561
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pametnejša, posodobljena in bolj 
trajnostna SKP mora spodbujati raziskave 
in inovacije, da bi podpirala 
večfunkcionalnost kmetijstva, gozdarstva 
in prehranskega sistema v Uniji, pri čemer 
mora vlagati v tehnološki razvoj in 
digitalizacijo ter izboljšati dostop do 
nepristranskega, zanesljivega in 
relevantnega znanja ter novih spoznanj.

(12) Pametnejša, posodobljena in bolj 
trajnostna SKP mora spodbujati raziskave 
in inovacije, da bi prispevala k izboljšanju 
tehnik pridelave, izboljšala skupno 
faktorsko produktivnost in podpirala 
večfunkcionalnost kmetijstva, gozdarstva 
in prehranskega sistema v Uniji, pri čemer 
mora vlagati v tehnološki razvoj ter 
izboljšati dostop do nepristranskega, 
zanesljivega in relevantnega znanja ter 
novih spoznanj.

Or. it

Obrazložitev

Cilji SKP za obdobje 2021–2027 so izrazito usmerjeni k trajnosti, okolju prijaznim ukrepom 
in boju proti podnebnim spremembam.

Treba jih je uskladiti s cilji iz člena 39 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in vanje 
vključiti tudi izboljšanje skupne faktorske produktivnosti.

Digitalizacija poleg tega ni edini razlog za naložbe v tehnoloških razvoj; to področje mora 
ostati širše.

Predlog spremembe 562
Mairead McGuinness

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pametnejša, posodobljena in bolj 
trajnostna SKP mora spodbujati raziskave 
in inovacije, da bi podpirala 
večfunkcionalnost kmetijstva, gozdarstva 
in prehranskega sistema v Uniji, pri čemer 
mora vlagati v tehnološki razvoj in 
digitalizacijo ter izboljšati dostop do 
nepristranskega, zanesljivega in 
relevantnega znanja ter novih spoznanj.

(12) Pametnejša, posodobljena in bolj 
trajnostna SKP mora spodbujati raziskave 
in inovacije, da bi podpirala 
večfunkcionalnost kmetijstva, gozdarstva, 
vključno s kmetijsko-gozdarskim 
sistemom, in prehranskega sistema v Uniji, 
pri čemer mora vlagati v tehnološki razvoj 
in digitalizacijo ter izboljšati dostop do 
nepristranskega, zanesljivega in 
relevantnega znanja ter novih spoznanj.
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Or. en

Predlog spremembe 563
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pametnejša, posodobljena in bolj 
trajnostna SKP mora spodbujati raziskave 
in inovacije, da bi podpirala 
večfunkcionalnost kmetijstva, gozdarstva
in prehranskega sistema v Uniji, pri čemer 
mora vlagati v tehnološki razvoj in 
digitalizacijo ter izboljšati dostop do 
nepristranskega, zanesljivega in 
relevantnega znanja ter novih spoznanj.

(12) Pametnejša, posodobljena in bolj 
trajnostna SKP mora spodbujati raziskave 
in inovacije, da bi podpirala 
večfunkcionalnost kmetijstva, gozdarstva,
prehranskega sistema in pametnih vasi v 
Uniji, za kar je treba vlagati v tehnološki 
razvoj in digitalizacijo ter izboljšati dostop 
do nepristranskega, zanesljivega in 
relevantnega znanja ter novih spoznanj.

Or. en

Predlog spremembe 564
Matt Carthy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pametnejša, posodobljena in bolj 
trajnostna SKP mora spodbujati raziskave 
in inovacije, da bi podpirala 
večfunkcionalnost kmetijstva, gozdarstva 
in prehranskega sistema v Uniji, pri čemer 
mora vlagati v tehnološki razvoj in 
digitalizacijo ter izboljšati dostop do 
nepristranskega, zanesljivega in 
relevantnega znanja ter novih spoznanj.

(12) Pametnejša, posodobljena in bolj 
trajnostna SKP mora spodbujati raziskave 
in inovacije, da bi podpirala 
večfunkcionalnost kmetijstva, kmetijsko-
gozdarskega sistema, gozdarstva in 
prehranskega sistema v Uniji, pri čemer 
mora vlagati v tehnološki razvoj in 
digitalizacijo ter izboljšati dostop do 
nepristranskega, zanesljivega in 
relevantnega znanja ter novih spoznanj.

Or. en

Predlog spremembe 565
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Luke Ming Flanagan
v imenu skupine GUE/NGL
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pametnejša, posodobljena in bolj 
trajnostna SKP mora spodbujati raziskave 
in inovacije, da bi podpirala 
večfunkcionalnost kmetijstva, gozdarstva 
in prehranskega sistema v Uniji, pri čemer 
mora vlagati v tehnološki razvoj in 
digitalizacijo ter izboljšati dostop do 
nepristranskega, zanesljivega in 
relevantnega znanja ter novih spoznanj.

(12) Pametnejša, posodobljena in bolj 
trajnostna SKP mora spodbujati raziskave 
in inovacije, da bi podpirala 
večfunkcionalnost kmetijstva, kmetijsko-
gozdarskega sistema, gozdarstva in 
prehranskega sistema v Uniji, pri čemer 
mora vlagati v tehnološki razvoj in 
digitalizacijo ter izboljšati dostop do 
nepristranskega, zanesljivega in 
relevantnega znanja ter novih spoznanj.

Or. en

Obrazložitev

Kmetijsko-gozdarski sistem ima veliko koristi za kmetijski in prehranski sistem.

Predlog spremembe 566
Hilde Vautmans

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pametnejša, posodobljena in bolj 
trajnostna SKP mora spodbujati raziskave 
in inovacije, da bi podpirala 
večfunkcionalnost kmetijstva, gozdarstva 
in prehranskega sistema v Uniji, pri čemer 
mora vlagati v tehnološki razvoj in 
digitalizacijo ter izboljšati dostop do 
nepristranskega, zanesljivega in 
relevantnega znanja ter novih spoznanj.

(12) Pametnejša, posodobljena in bolj 
trajnostna SKP mora spodbujati raziskave 
in inovacije, da bi podpirala 
večfunkcionalnost kmetijstva, vrtnarstva,
gozdarstva in prehranskega sistema v 
Uniji, pri čemer mora vlagati v tehnološki 
razvoj in digitalizacijo ter izboljšati dostop 
do nepristranskega, zanesljivega in 
relevantnega znanja ter novih spoznanj.

Or. en
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Predlog spremembe 567
Momčil Nekov (Momchil Nekov)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pametnejša, posodobljena in bolj 
trajnostna SKP mora spodbujati raziskave 
in inovacije, da bi podpirala 
večfunkcionalnost kmetijstva, gozdarstva 
in prehranskega sistema v Uniji, pri čemer 
mora vlagati v tehnološki razvoj in 
digitalizacijo ter izboljšati dostop do 
nepristranskega, zanesljivega in 
relevantnega znanja ter novih spoznanj.

(12) Pametnejša, posodobljena in bolj 
trajnostna SKP mora spodbujati raziskave 
in inovacije, da bi podpirala 
večfunkcionalnost kmetijstva, gozdarstva 
in prehranskega sistema v Uniji, pri čemer 
mora vlagati v tehnološki razvoj in 
digitalizacijo ter omogočiti ali izboljšati 
dostop do nepristranskega, zanesljivega in 
relevantnega znanja ter novih spoznanj.

Or. en

Predlog spremembe 568
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Unija bi morala v okviru modela 
izvajanja SKP določiti cilje Unije ter 
opredeliti vrste intervencij in osnovne 
zahteve Unije za države članice, te pa bi 
morale biti odgovorne za prenos tega 
okvira Unije v ureditve podpore, ki veljajo 
za upravičence. Države članice bi morale v 
tem okviru ravnati v skladu z Listino 
Evropske unije o temeljnih pravicah in 
splošnimi načeli prava Unije ter
zagotoviti, da bo pravni okvir za odobritev 
podpore Unije upravičencem temeljil na 
njihovih strateških načrtih SKP ter bo v 
skladu z načeli in zahtevami, določenimi v 
tej uredbi in [horizontalna uredba].

(13) Unija bi morala v okviru modela 
izvajanja SKP določiti cilje Unije ter 
opredeliti vrste intervencij in osnovne 
zahteve Unije za države članice, te pa bi 
morale biti odgovorne za prenos tega 
okvira Unije v ureditve podpore, ki veljajo 
za upravičence. Države članice bi morale v 
tem okviru zagotoviti, da bo pravni okvir 
za odobritev podpore Unije upravičencem 
temeljil na njihovih strateških načrtih SKP 
ter bo v skladu z načeli in zahtevami, 
določenimi v tej uredbi in [horizontalna 
uredba].

Or. fr
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Predlog spremembe 569
Bronis Ropė

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Pri izvajanju strateških načrtov 
SKP bi morali upoštevati vsesplošna 
načela, kot so določena v členu 3 Pogodbe 
o Evropski uniji (PEU) in v členu 10 
PDEU, vključno z načeli subsidiarnosti in 
sorazmernosti iz člena 5 PEU. Države 
članice in Komisija bi morale tudi 
izpolnjevati obveznosti, ki izhajajo iz 
Konvencije OZN o pravicah invalidov, in 
zagotavljati dostopnost v skladu s členom 
9 te konvencije in v skladu s pravom 
Unije, ki usklajuje zahteve glede 
dostopnosti proizvodov in storitev. Države 
članice in Komisija bi si morale 
prizadevati za odpravo neenakosti in 
spodbujanje enakosti moških in žensk ter 
vključevanje načela enakosti spolov in se 
bojevati tudi proti diskriminaciji na 
podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali 
prepričanja, invalidnosti, starosti ali 
spolne usmerjenosti. Skladi ne bi smeli 
podpirati ukrepov, ki prispevajo h kakršni 
koli obliki segregacije, diskriminacije ali 
izključevanja. Cilji skladov bi se morali 
dosegati z vidika trajnostnega razvoja in v 
skladu s ciljem, ki ga spodbujata 
Aarhuška konvencija in Unija o 
ohranjanju, varovanju in izboljšanju 
kakovosti okolja ter boja proti podnebnim 
spremembam, kot je določeno v členih 11 
in 191(1) PDEU, pri čemer bi se moralo 
uporabljati načelo „onesnaževalec plača“.

Or. lt

Predlog spremembe 570
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Pri izvajanju strateških načrtov 
SKP bi morali upoštevati horizontalna 
načela, kot so določena v členu 3 Pogodbe 
o Evropski uniji (PEU) in v členu 10 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
vključno z načeli subsidiarnosti in 
sorazmernosti iz člena 5 PEU. Države 
članice in Komisija bi si morale 
prizadevati za odpravo neenakosti in 
spodbujanje enakosti moških in žensk ter 
vključevanje vidika spola in se bojevati 
tudi proti diskriminaciji na podlagi spola, 
rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti. Skladi ne bi smeli podpirati 
ukrepov, ki prispevajo h kakršni koli 
obliki segregacije, diskriminacije ali 
izključevanja. Cilji skladov bi se morali 
dosegati v okviru trajnostnega razvoja in v 
skladu z Aarhuško konvencijo in 
spodbujanjem cilja Unije o ohranjanju, 
varovanju in izboljšanju kakovosti okolja 
ter boja proti podnebnim spremembam, 
kot je določeno v členu 11 in členu 191(1) 
PDEU, pri čemer bi se moralo uporabljati 
načelo „onesnaževalec plača“.

Or. en

Predlog spremembe 571
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13b) Cilje strateških načrtov SKP bi bilo 
treba uresničevati v okviru ciljev, ki jih 
določa evropski steber socialnih pravic. 
Da bi vsem zagotovili boljšo in bolj 
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trajnostno prihodnost, je treba podporo 
usmeriti v krovno in pravno zavezujočo 
Agendo 2030 Združenih narodov ter 
prispevati k ciljem trajnostnega razvoja, 
in sicer tistim, ki so določeni za leto 2030. 
Države članice bi morale ob upoštevanju 
lokalnih izzivov zagotavljati doslednost, 
skladnost in sinergijo z evropskim stebrom 
socialnih pravic in cilji trajnostnega 
razvoja.

Or. en

Predlog spremembe 572
Nuno Melo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da bi spodbujali pameten in 
odporen kmetijski sektor, morajo 
neposredna plačila še naprej predstavljati 
bistveni del za zagotavljanje pravične 
dohodkovne podpore kmetom. Prav tako so 
potrebne naložbe v prestrukturiranje 
kmetij, modernizacijo, inovacije, 
diverzifikacijo in uvajanje novih 
tehnologij, da bi izboljšali tržno 
nagrajevanje kmetov.

(14) Da bi spodbujali sodoben, 
konkurenčen in odporen kmetijski sektor, 
morajo neposredna plačila še naprej 
predstavljati bistveni del za zagotavljanje 
pravične dohodkovne podpore kmetom.
Ker je predvideno, da se bodo njihovi 
dohodki v prihodnje zmanjšali, bo vloga 
neposrednih plačil še pomembnejša, zato 
je treba v zvezi s tem v prihodnji SKP 
zagotoviti močno podporo. Prav tako so 
potrebne naložbe v prestrukturiranje 
kmetij, modernizacijo, inovacije, 
diverzifikacijo in uvajanje novih 
tehnologij, da bi izboljšali tržno 
nagrajevanje kmetov.

Or. en

Predlog spremembe 573
Annie Schreijer-Pierik

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da bi spodbujali pameten in 
odporen kmetijski sektor, morajo 
neposredna plačila še naprej predstavljati 
bistveni del za zagotavljanje pravične 
dohodkovne podpore kmetom. Prav tako so 
potrebne naložbe v prestrukturiranje 
kmetij, modernizacijo, inovacije, 
diverzifikacijo in uvajanje novih 
tehnologij, da bi izboljšali tržno 
nagrajevanje kmetov.

(14) Da bi spodbujali pameten in 
odporen kmetijski sektor, morajo 
neposredna plačila še naprej predstavljati 
bistveni del za zagotavljanje pravične 
dohodkovne podpore kmetom. Prav tako so 
potrebne naložbe v prestrukturiranje 
kmetij, modernizacijo, inovacije, 
diverzifikacijo in uvajanje novih 
tehnologij, da bi izboljšali tržno 
nagrajevanje kmetov. Pozornost bi bilo 
treba nameniti družbenim izzivom in 
temam, kot sta blažitev podnebnih 
sprememb in prilagajanje nanje, in sicer 
na način, ki bi koristil kmetom.

Or. en

Predlog spremembe 574
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da bi spodbujali pameten in 
odporen kmetijski sektor, morajo 
neposredna plačila še naprej predstavljati 
bistveni del za zagotavljanje pravične 
dohodkovne podpore kmetom. Prav tako so 
potrebne naložbe v prestrukturiranje 
kmetij, modernizacijo, inovacije, 
diverzifikacijo in uvajanje novih 
tehnologij, da bi izboljšali tržno 
nagrajevanje kmetov.

(14) Da bi spodbujali pameten in 
odporen kmetijski sektor, morajo 
neposredna plačila še naprej predstavljati 
bistveni del za zagotavljanje pravične 
dohodkovne podpore kmetom, s posebnim 
poudarkom na ciljno usmerjenih plačilih 
za okolje, podnebje in dobrobit živali, pa 
tudi spodbujanje konkurenčnosti. Prav 
tako so potrebne naložbe v 
prestrukturiranje kmetij, modernizacijo, 
inovacije, diverzifikacijo in uvajanje novih 
tehnologij, da bi izboljšali tržno 
nagrajevanje kmetov.

Or. en

Predlog spremembe 575
Peter Jahr
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da bi spodbujali pameten in 
odporen kmetijski sektor, morajo 
neposredna plačila še naprej predstavljati 
bistveni del za zagotavljanje pravične 
dohodkovne podpore kmetom. Prav tako so 
potrebne naložbe v prestrukturiranje 
kmetij, modernizacijo, inovacije, 
diverzifikacijo in uvajanje novih 
tehnologij, da bi izboljšali tržno 
nagrajevanje kmetov.

(14) Da bi spodbujali pameten in 
odporen kmetijski sektor, morajo 
neposredna plačila še naprej predstavljati 
bistveni del za zagotavljanje pravične 
dohodkovne podpore kmetom,
enakopravnim članom zadrug ter 
zaposlenim v kmetijstvu. Prav tako so 
potrebne naložbe v prestrukturiranje 
kmetij, modernizacijo, inovacije, 
diverzifikacijo in uvajanje novih 
tehnologij, da bi izboljšali tržno 
nagrajevanje kmetov.

Or. de

Predlog spremembe 576
Luke Ming Flanagan
v imenu skupine GUE/NGL
Estefanía Torres Martínez, Matt Carthy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da bi spodbujali pameten in 
odporen kmetijski sektor, morajo 
neposredna plačila še naprej predstavljati 
bistveni del za zagotavljanje pravične
dohodkovne podpore kmetom. Prav tako so 
potrebne naložbe v prestrukturiranje 
kmetij, modernizacijo, inovacije, 
diverzifikacijo in uvajanje novih 
tehnologij, da bi izboljšali tržno 
nagrajevanje kmetov.

(14) Da bi spodbujali pameten in 
odporen kmetijski sektor, morajo 
neposredna plačila, ki so verodostojna, 
pravična in poštena, še naprej predstavljati 
bistveni del za zagotavljanje dohodkovne 
podpore kmetom. Prav tako so potrebne 
naložbe v prestrukturiranje kmetij,
okrepitev položaja kmetov v prehranski 
verigi, modernizacijo, inovacije, 
diverzifikacijo in uvajanje novih 
tehnologij, da bi izboljšali tržno 
nagrajevanje kmetov.

Or. en
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Obrazložitev

Plačila SKP morajo biti pravična in poštena, da se zagotovi nadaljnja javna podpora.

Predlog spremembe 577
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da bi spodbujali pameten in 
odporen kmetijski sektor, morajo 
neposredna plačila še naprej predstavljati 
bistveni del za zagotavljanje pravične 
dohodkovne podpore kmetom. Prav tako so 
potrebne naložbe v prestrukturiranje 
kmetij, modernizacijo, inovacije, 
diverzifikacijo in uvajanje novih 
tehnologij, da bi izboljšali tržno
nagrajevanje kmetov.

(14) Da bi spodbujali pameten in 
odporen kmetijski sektor, morajo 
neposredna plačila še naprej predstavljati 
bistveni del za zagotavljanje pravične 
dohodkovne podpore kmetom. Prav tako so 
potrebne naložbe v prestrukturiranje 
kmetij, modernizacijo, inovacije, 
diverzifikacijo in uvajanje novih 
tehnologij, da bi izboljšali skupno 
faktorsko produktivnost in povečali tržno
vrednost ustvarjenega blaga in storitev.

Or. it

Obrazložitev

Cilji SKP za obdobje 2021–2027 so izrazito usmerjeni k trajnostnosti, okolju prijaznim 
ukrepom in boju proti podnebnim spremembam.

Treba jih je uskladiti s cilji iz člena 39 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) ter vanje 
vključiti tudi izboljšanje skupne faktorske produktivnosti in povečanje tržne vrednosti blaga in 
storitev.

Digitalizacija poleg tega ni edini razlog za naložbe v tehnoloških razvoj; to področje mora 
ostati širše.

Predlog spremembe 578
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(14) Da bi spodbujali pameten in 
odporen kmetijski sektor, morajo 
neposredna plačila še naprej predstavljati 
bistveni del za zagotavljanje pravične 
dohodkovne podpore kmetom. Prav tako so 
potrebne naložbe v prestrukturiranje 
kmetij, modernizacijo, inovacije, 
diverzifikacijo in uvajanje novih 
tehnologij, da bi izboljšali tržno 
nagrajevanje kmetov.

(14) Da bi spodbujali pameten in 
odporen kmetijski sektor, morajo 
neposredna plačila še naprej predstavljati 
bistveni del za zagotavljanje pravične 
dohodkovne podpore kmetom. Prav tako so
glede na trenutno naložbeno vrzel
potrebne naložbe v prestrukturiranje 
kmetij, modernizacijo, inovacije, 
diverzifikacijo in uvajanje novih 
tehnologij, da bi izboljšali tržno 
nagrajevanje kmetov.

Or. ro

Predlog spremembe 579
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da bi spodbujali pameten in 
odporen kmetijski sektor, morajo 
neposredna plačila še naprej predstavljati 
bistveni del za zagotavljanje pravične 
dohodkovne podpore kmetom. Prav tako so 
potrebne naložbe v prestrukturiranje 
kmetij, modernizacijo, inovacije, 
diverzifikacijo in uvajanje novih 
tehnologij, da bi izboljšali tržno 
nagrajevanje kmetov.

(14) Da bi spodbujali pameten in 
odporen kmetijski sektor, morajo 
neposredna plačila še naprej predstavljati 
bistveni del za zagotavljanje pravične 
dohodkovne podpore kmetom. Prav tako so
glede na trenutno naložbeno vrzel
potrebne naložbe v prestrukturiranje 
kmetij, modernizacijo, inovacije, 
diverzifikacijo in uvajanje novih 
tehnologij, da bi izboljšali tržno 
nagrajevanje kmetov.

Or. en

Predlog spremembe 580
Norbert Erdős

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da bi spodbujali pameten in (14) Da bi spodbujali sodoben, 
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odporen kmetijski sektor, morajo 
neposredna plačila še naprej predstavljati 
bistveni del za zagotavljanje pravične 
dohodkovne podpore kmetom. Prav tako so 
potrebne naložbe v prestrukturiranje 
kmetij, modernizacijo, inovacije, 
diverzifikacijo in uvajanje novih 
tehnologij, da bi izboljšali tržno 
nagrajevanje kmetov.

digitaliziran, konkurenčen in odporen 
kmetijski sektor, morajo neposredna plačila 
še naprej predstavljati bistveni del za 
zagotavljanje pravične dohodkovne 
podpore kmetom. Prav tako so potrebne 
naložbe v prestrukturiranje kmetij, 
modernizacijo, inovacije, diverzifikacijo in 
uvajanje novih tehnologij, da bi izboljšali 
tržno nagrajevanje kmetov.

Or. en

Predlog spremembe 581
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Marc Tarabella

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da bi spodbujali pameten in 
odporen kmetijski sektor, morajo 
neposredna plačila še naprej predstavljati
bistveni del za zagotavljanje pravične 
dohodkovne podpore kmetom. Prav tako so 
potrebne naložbe v prestrukturiranje 
kmetij, modernizacijo, inovacije,
diverzifikacijo in uvajanje novih 
tehnologij, da bi izboljšali tržno 
nagrajevanje kmetov.

(14) Da bi spodbujali trajnosten in 
odporen kmetijski sektor, morajo 
neposredna plačila še naprej predstavljati 
del za zagotavljanje pravične dohodkovne 
podpore kmetom. Prav tako so potrebne 
naložbe v modernizacijo, inovacije in
diverzifikacijo, da bi izboljšali odpornost
kmetov.

Or. en

Predlog spremembe 582
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da bi spodbujali pameten in 
odporen kmetijski sektor, morajo 
neposredna plačila še naprej predstavljati 
bistveni del za zagotavljanje pravične 

(14) Da bi spodbujali pameten in 
odporen kmetijski sektor, morajo 
neposredna plačila še naprej predstavljati 
bistveni del za zagotavljanje pravične 



AM\1167703SL.docx 93/180 PE629.664v01-00

SL

dohodkovne podpore kmetom. Prav tako so 
potrebne naložbe v prestrukturiranje 
kmetij, modernizacijo, inovacije, 
diverzifikacijo in uvajanje novih 
tehnologij, da bi izboljšali tržno 
nagrajevanje kmetov.

dohodkovne podpore kmetom. Prav tako so 
potrebne naložbe v prestrukturiranje 
kmetij, modernizacijo, inovacije,
preoblikovanje, diverzifikacijo in uvajanje 
novih tehnologij, da bi izboljšali tržno 
nagrajevanje kmetov.

Or. ro

Predlog spremembe 583
Martin Häusling, Maria Heubuch
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da bi spodbujali pameten in 
odporen kmetijski sektor, morajo
neposredna plačila še naprej predstavljati 
bistveni del za zagotavljanje pravične 
dohodkovne podpore kmetom. Prav tako 
so potrebne naložbe v prestrukturiranje 
kmetij, modernizacijo, inovacije, 
diverzifikacijo in uvajanje novih 
tehnologij, da bi izboljšali tržno 
nagrajevanje kmetov.

(14) Da bi spodbujali pameten in 
odporen kmetijski sektor, neposredna 
plačila predstavljajo največji delež 
proračunskih sredstev in zato lahko 
prispevajo k dohodkom kmetij. Da bi 
izboljšali tržno nagrajevanje kmetov, sta 
potrebna boljši položaj kmetov v dobavni 
verigi in okrepitev kratkih dobavnih verig.

Or. en

Obrazložitev

Neposredna plačila predstavljajo največji delež SKP, vendar zaradi njihove nepravične 
porazdelitve pravična dohodkovna podpora ni dosežena. Naložbe v prestrukturiranje kmetij, 
modernizacijo, inovacije, diverzifikacijo in nove tehnologije so prav tako glavni instrumenti, 
ki prispevajo h krepitvi intenzivnosti kmetijstva ter socialnemu izključevanju, saj z njimi le 
majhen delež kmetov lahko doseže konkurenčnost. Da bi se resnično izboljšalo tržno 
nagrajevanje kmetov, se mora izboljšati njihov položaj v dobavni verigi.

Predlog spremembe 584
Maria Lidia Senra Rodríguez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da bi spodbujali pameten in 
odporen kmetijski sektor, morajo 
neposredna plačila še naprej predstavljati 
bistveni del za zagotavljanje pravične 
dohodkovne podpore kmetom. Prav tako so 
potrebne naložbe v prestrukturiranje 
kmetij, modernizacijo, inovacije, 
diverzifikacijo in uvajanje novih 
tehnologij, da bi izboljšali tržno 
nagrajevanje kmetov.

(14) Da bi spodbujali trajnosten in 
odporen kmetijski sektor, morajo 
neposredna plačila še naprej predstavljati 
bistveni del za zagotavljanje pravične 
dohodkovne podpore kmetom. Prav tako so 
potrebne naložbe v prestrukturiranje 
kmetij, inovacije, diverzifikacijo in 
uvajanje novih tehnologij, da bi
kmetovalcem in kmetovalkam zagotovili 
sprejemljiv življenjskih standard.

Or. es

Predlog spremembe 585
Maria Lidia Senra Rodríguez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) V okviru večje tržne usmerjenosti 
SKP, kot je opredeljeno v sporočilu z 
naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in 
kmetijstva, lahko tržna izpostavljenost, 
podnebne spremembe ter z njimi povezani 
pogostost in intenzivnost skrajnih 
vremenskih pojavov ter sanitarne in 
fitosanitarne krize vodijo v tveganje 
nihanja cen in večje pritiske na dohodke.
Čeprav so torej kmetje na koncu 
odgovorni za oblikovanje lastnih strategij 
na kmetiji, bi bilo treba določiti trden 
okvir, da bi zagotovili ustrezno 
obvladovanje tveganj. V ta namen bi lahko 
države članice in kmetje imeli dostop do 
platforme na ravni Unije za obvladovanje 
tveganj za krepitev zmogljivosti, da se 
kmetom zagotovijo ustrezni finančni 
instrumenti za naložbe in dostop do 
obratnega kapitala, usposabljanja, 
prenosa znanja in svetovanja.

(15) V okviru večje tržne usmerjenosti 
SKP, kot je opredeljeno v sporočilu z 
naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in 
kmetijstva, lahko tržna izpostavljenost, 
podnebne spremembe ter z njimi povezani 
pogostost in intenzivnost skrajnih 
vremenskih pojavov ter sanitarne in 
fitosanitarne krize vodijo v tveganje 
nihanja cen in večje pritiske na dohodke.
Določiti bi bilo torej treba trden okvir, da 
bi regulirali trge in zagotovili ustrezno 
obvladovanje zdravstvenih in podnebnih
tveganj.

Or. es
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Predlog spremembe 586
Maria Gabriela Zoană

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) V okviru večje tržne usmerjenosti 
SKP, kot je opredeljeno v sporočilu z 
naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in 
kmetijstva, lahko tržna izpostavljenost, 
podnebne spremembe ter z njimi povezani 
pogostost in intenzivnost skrajnih 
vremenskih pojavov ter sanitarne in 
fitosanitarne krize vodijo v tveganje 
nihanja cen in večje pritiske na dohodke. 
Čeprav so torej kmetje na koncu odgovorni 
za oblikovanje lastnih strategij na kmetiji, 
bi bilo treba določiti trden okvir, da bi 
zagotovili ustrezno obvladovanje tveganj. 
V ta namen bi lahko države članice in 
kmetje imeli dostop do platforme na ravni 
Unije za obvladovanje tveganj za krepitev 
zmogljivosti, da se kmetom zagotovijo 
ustrezni finančni instrumenti za naložbe in 
dostop do obratnega kapitala, 
usposabljanja, prenosa znanja in 
svetovanja.

(15) V okviru večje tržne usmerjenosti 
SKP, kot je opredeljeno v sporočilu z 
naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in 
kmetijstva, lahko tržna izpostavljenost, 
podnebne spremembe ter z njimi povezani 
pogostost in intenzivnost skrajnih 
vremenskih pojavov ter sanitarne in 
fitosanitarne krize vodijo v tveganje 
nihanja cen in večje pritiske na dohodke. 
Čeprav so torej kmetje na koncu odgovorni 
za oblikovanje lastnih strategij na kmetiji, 
bi bilo treba določiti trden okvir, da bi 
zagotovili ustrezno obvladovanje tveganj. 
V ta namen bi lahko države članice in 
kmetje imeli dostop do platforme na ravni 
Unije za obvladovanje tveganj za krepitev 
zmogljivosti, da se kmetom zagotovijo 
ustrezni finančni instrumenti za naložbe in 
dostop do obratnega kapitala, 
usposabljanja, prenosa znanja in 
svetovanja. Ob upoštevanju obstoječih 
razlik med spoloma, vključno z digitalnim 
razkorakom med spoloma, je treba v SKP 
vključiti vidik spola, države članice pa 
lahko v okviru strateškega načrta 
oblikujejo podprograme za podporo 
kmeticam pri uporabi finančnih 
instrumentov ter nadgrajevanju znanj in 
spretnosti.

Or. en

Predlog spremembe 587
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momčil Nekov 
(Momchil Nekov), Marc Tarabella

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) V okviru večje tržne usmerjenosti 
SKP, kot je opredeljeno v sporočilu z 
naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in 
kmetijstva, lahko tržna izpostavljenost, 
podnebne spremembe ter z njimi povezani 
pogostost in intenzivnost skrajnih 
vremenskih pojavov ter sanitarne in 
fitosanitarne krize vodijo v tveganje 
nihanja cen in večje pritiske na dohodke. 
Čeprav so torej kmetje na koncu odgovorni 
za oblikovanje lastnih strategij na kmetiji, 
bi bilo treba določiti trden okvir, da bi 
zagotovili ustrezno obvladovanje tveganj. 
V ta namen bi lahko države članice in 
kmetje imeli dostop do platforme na ravni 
Unije za obvladovanje tveganj za krepitev 
zmogljivosti, da se kmetom zagotovijo 
ustrezni finančni instrumenti za naložbe in 
dostop do obratnega kapitala, 
usposabljanja, prenosa znanja in 
svetovanja.

(15) V okviru večje usmerjenosti SKP
na evropski trg, kot je opredeljeno v 
sporočilu z naslovom Prihodnost preskrbe s 
hrano in kmetijstva, lahko tržna 
izpostavljenost, podnebne spremembe ter z 
njimi povezani pogostost in intenzivnost 
skrajnih vremenskih pojavov ter sanitarne 
in fitosanitarne krize vodijo v tveganje 
nihanja cen in večje pritiske na dohodke. 
Čeprav so torej kmetje na koncu odgovorni 
za oblikovanje lastnih strategij na kmetiji, 
bi bilo treba določiti trden okvir za 
reguliranje trgov, da bi zagotovili ustrezno 
obvladovanje tveganj za zdravje in 
podnebje, s čimer bi se izognili pastem in 
težavam, ki so se pojavile pri drugih 
modelih, sprejetih po svetu. V ta namen bi 
lahko države članice in kmetje imeli dostop 
do platforme na ravni Unije za
obvladovanje tveganj za krepitev 
zmogljivosti, da se kmetom zagotovijo 
ustrezni finančni instrumenti za naložbe in 
dostop do obratnega kapitala, 
usposabljanja, prenosa znanja in 
svetovanja.

Or. en

Predlog spremembe 588
Luke Ming Flanagan
v imenu skupine GUE/NGL
Estefanía Torres Martínez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) V okviru večje tržne usmerjenosti 
SKP, kot je opredeljeno v sporočilu z 
naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in 
kmetijstva, lahko tržna izpostavljenost, 
podnebne spremembe ter z njimi povezani 

(15) V okviru večje tržne usmerjenosti 
SKP, kot je opredeljeno v sporočilu z 
naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in 
kmetijstva, lahko tržna izpostavljenost,
mednarodni trgovinski sporazumi,



AM\1167703SL.docx 97/180 PE629.664v01-00

SL

pogostost in intenzivnost skrajnih 
vremenskih pojavov ter sanitarne in 
fitosanitarne krize vodijo v tveganje 
nihanja cen in večje pritiske na dohodke. 
Čeprav so torej kmetje na koncu odgovorni 
za oblikovanje lastnih strategij na kmetiji, 
bi bilo treba določiti trden okvir, da bi 
zagotovili ustrezno obvladovanje tveganj. 
V ta namen bi lahko države članice in 
kmetje imeli dostop do platforme na ravni 
Unije za obvladovanje tveganj za krepitev 
zmogljivosti, da se kmetom zagotovijo 
ustrezni finančni instrumenti za naložbe in 
dostop do obratnega kapitala, 
usposabljanja, prenosa znanja in 
svetovanja.

podnebne spremembe ter z njimi povezani 
pogostost in intenzivnost skrajnih 
vremenskih pojavov ter sanitarne in 
fitosanitarne krize vodijo v tveganje 
nihanja cen in večje pritiske na dohodke. 
Čeprav so torej kmetje na koncu odgovorni 
za oblikovanje lastnih strategij na kmetiji, 
bi bilo treba določiti trden okvir, da bi 
zagotovili ustrezno zmanjševanje in
obvladovanje tveganj. V ta namen bi lahko 
države članice in kmetje imeli dostop do 
platforme na ravni Unije za obvladovanje 
tveganj za krepitev zmogljivosti, da se 
kmetom zagotovijo ustrezni finančni 
instrumenti za naložbe in dostop do 
obratnega kapitala, usposabljanja, prenosa 
znanja in svetovanja.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi mednarodnih trgovinskih sporazumov so lahko primarni proizvajalci v EU v 
neugodnem položaju.

Predlog spremembe 589
Martin Häusling
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) V okviru večje tržne usmerjenosti 
SKP, kot je opredeljeno v sporočilu z 
naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in 
kmetijstva, lahko tržna izpostavljenost,
podnebne spremembe ter z njimi povezani 
pogostost in intenzivnost skrajnih 
vremenskih pojavov ter sanitarne in 
fitosanitarne krize vodijo v tveganje 
nihanja cen in večje pritiske na dohodke. 
Čeprav so torej kmetje na koncu odgovorni 
za oblikovanje lastnih strategij na kmetiji, 
bi bilo treba določiti trden okvir, da bi 
zagotovili ustrezno obvladovanje tveganj. 

(15) V okviru večje tržne usmerjenosti 
SKP, kot je opredeljeno v sporočilu z 
naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in 
kmetijstva, lahko izpostavljenost
svetovnemu trgu, učinki podnebnih 
sprememb ter z njimi povezani pogostost 
in intenzivnost skrajnih vremenskih 
pojavov ter sanitarne in fitosanitarne krize 
vodijo v tveganje nihanja cen in večje 
pritiske na dohodke. Čeprav so torej kmetje 
na koncu odgovorni za oblikovanje lastnih 
strategij na kmetiji, bi bilo treba določiti 
trden okvir, da bi zagotovili ustrezno
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V ta namen bi lahko države članice in 
kmetje imeli dostop do platforme na ravni 
Unije za obvladovanje tveganj za krepitev 
zmogljivosti, da se kmetom zagotovijo 
ustrezni finančni instrumenti za naložbe in 
dostop do obratnega kapitala, 
usposabljanja, prenosa znanja in 
svetovanja.

zmanjševanje in obvladovanje tveganj. V 
ta namen bi lahko države članice in kmetje 
imeli dostop do platforme na ravni Unije za 
obvladovanje tveganj za krepitev 
zmogljivosti, da se kmetom zagotovijo 
ustrezni finančni instrumenti za naložbe in 
dostop do obratnega kapitala, 
usposabljanja, prenosa znanja in 
svetovanja.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z načeli proračunske učinkovitosti mora podpora v prvi vrsti zagotavljati 
zmanjševanje tveganj, saj bodo učinki podnebnih sprememb vse pogostejši. Nihanje cen je 
povezano tudi z izpostavljenostjo svetovnemu trgu, npr. špekulacijam s hrano oziroma 
primarnimi proizvodi, vzponu protekcionizma ali politično motiviranim oviram itd.

Predlog spremembe 590
Matt Carthy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) V okviru večje tržne usmerjenosti 
SKP, kot je opredeljeno v sporočilu z 
naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in 
kmetijstva, lahko tržna izpostavljenost, 
podnebne spremembe ter z njimi povezani 
pogostost in intenzivnost skrajnih 
vremenskih pojavov ter sanitarne in 
fitosanitarne krize vodijo v tveganje
nihanja cen in večje pritiske na dohodke. 
Čeprav so torej kmetje na koncu odgovorni 
za oblikovanje lastnih strategij na kmetiji, 
bi bilo treba določiti trden okvir, da bi 
zagotovili ustrezno obvladovanje tveganj. 
V ta namen bi lahko države članice in 
kmetje imeli dostop do platforme na ravni 
Unije za obvladovanje tveganj za krepitev 
zmogljivosti, da se kmetom zagotovijo
ustrezni finančni instrumenti za naložbe 
in dostop do obratnega kapitala, 
usposabljanja, prenosa znanja in 

(15) Tržna izpostavljenost, podnebne 
spremembe ter z njimi povezani pogostost 
in intenzivnost skrajnih vremenskih 
pojavov, globalizirani trgi s primarnimi 
kmetijskimi proizvodi, sporazumi o prosti 
trgovini ter sanitarne in fitosanitarne krize 
vodijo v primere nihanja cen in večje 
pritiske na dohodke. Čeprav so torej kmetje 
na koncu odgovorni za oblikovanje lastnih 
strategij na kmetiji, bi bilo treba določiti 
trden okvir, da bi zagotovili ustrezno 
obvladovanje tveganj in zaščito dohodkov 
kmetij. V ta namen bi lahko države članice 
in kmetje imeli dostop do platforme na 
ravni Unije za obvladovanje tveganj za 
krepitev zmogljivosti, da se kmetom 
zagotovijo ustrezna orodja za varčevanje 
dohodkov v dobrih letih, da bi lahko lažje 
prestali slaba, naložbe in dostop do 
obratnega kapitala, usposabljanja, prenosa 
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svetovanja. znanja in svetovanja.

Or. en

Predlog spremembe 591
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Okrepitev varstva okolja in
podnebnih ukrepov ter prispevanje k 
uresničevanju okoljskih in podnebnih 
ciljev Unije bosta v prihodnosti v 
kmetijstvu in gozdarstvu Unije zelo
pomembni prednostni nalogi. Struktura 
SKP bi morala zato odražati večje ambicije 
v zvezi s temi cilji. Na podlagi modela 
izvajanja bi morali biti ukrepi za boj proti 
poslabšanju okolja in podnebnim 
spremembam usmerjeni v rezultate in 
člen 11 PDEU bi moral v ta namen šteti kot 
obveznost rezultata.

(16) Okrepitev varstva okolja, ohranitev 
biotske in genetske raznovrstnosti znotraj 
kmetijskega sistema in podnebni ukrepi
ter prispevanje k uresničevanju okoljskih in 
podnebnih ciljev Unije bodo v prihodnosti 
v kmetijstvu, gozdarstvu in razvoju
podeželja Unije zelo pomembne 
prednostne naloge. Struktura SKP bi 
morala zato odražati velike ambicije v 
zvezi s temi cilji. Na podlagi modela 
izvajanja bi morali biti ukrepi za
preprečevanje nadaljnjega poslabšanja
okolja in podnebnih sprememb, ki jih 
povzročajo netrajnostni sistemi 
kmetovanja, usmerjeni v rezultate in 
člen 11 PDEU bi moral v ta namen šteti kot 
obveznost rezultata. Ker mnogo 
podeželskih območij v Uniji trpi zaradi 
strukturnih težav in pomanjkljivosti, kot 
so slabši dostop do trgov in manjša 
povrnitev dodane vrednosti za podeželske 
regije, pomanjkanje privlačnih 
zaposlitvenih možnosti, izobraževanja, 
usposabljanja in kmetijskih svetovalnih 
služb, ki bi se odzivale na zgornje izzive, 
nezadostno vlaganje v povezljivost, 
infrastrukturo in osnovne storitve kot tudi 
beg mladih, je nujno krepiti socialno-
ekonomsko tkivo na teh območjih v 
skladu z deklaracijo iz Corka 2.0, in sicer 
s spodbujanjem socialnega vključevanja, 
generacijske pomladitve in razvojem 
odpornih vasi in podjetij po vsem 
evropskem podeželju. Kot je navedeno v 
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sporočilu z naslovom Prihodnost preskrbe 
s hrano in kmetijstva, lahko nove 
podeželske vrednostne verige, sistemi 
ekološko pridelane hrane, 
decentralizirana infrastruktura za 
obdelavo in trženje kmetijskih proizvodov, 
krožno gospodarstvo in ekološki turizem 
ponujajo vključujoč gospodarski razvoj in 
možnosti za delovna mesta na podeželskih 
območjih. Glede tega imajo lahko 
finančni instrumenti ključno vlogo pri 
zagotavljanju dostopa do financiranja ter 
krepitvi zmogljivosti kmetij in podjetij za 
rast. Na podeželskih območjih obstajajo 
zaposlitvene možnosti tudi za zakonito 
prebivajoče državljane tretjih držav, ki v 
okviru pobude LEADER in strategij 
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, 
spodbujajo njihovo družbeno in 
gospodarsko integracijo.

Or. en

Predlog spremembe 592
Momčil Nekov (Momchil Nekov)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Okrepitev varstva okolja in 
podnebnih ukrepov ter prispevanje k 
uresničevanju okoljskih in podnebnih 
ciljev Unije bosta v prihodnosti v 
kmetijstvu in gozdarstvu Unije zelo 
pomembni prednostni nalogi. Struktura 
SKP bi morala zato odražati večje ambicije 
v zvezi s temi cilji. Na podlagi modela 
izvajanja bi morali biti ukrepi za boj proti 
poslabšanju okolja in podnebnim 
spremembam usmerjeni v rezultate in 
člen 11 PDEU bi moral v ta namen šteti kot 
obveznost rezultata.

(16) Okrepitev varstva okolja in 
podnebnih ukrepov ter prispevanje k 
uresničevanju okoljskih in podnebnih 
ciljev Unije bosta v prihodnosti v 
kmetijstvu in gozdarstvu Unije zelo 
pomembni prednostni nalogi. Struktura 
SKP bi morala zato odražati večje ambicije 
v zvezi s temi cilji, obenem pa ustrezno 
odražati večje breme in zahteve za 
proizvajalce. Na podlagi modela izvajanja 
bi morali biti ukrepi za boj proti 
poslabšanju okolja in podnebnim 
spremembam usmerjeni v rezultate in 
člen 11 PDEU bi moral v ta namen šteti kot 
obveznost rezultata.
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Or. en

Predlog spremembe 593
Mairead McGuinness

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Okrepitev varstva okolja in 
podnebnih ukrepov ter prispevanje k 
uresničevanju okoljskih in podnebnih 
ciljev Unije bosta v prihodnosti v 
kmetijstvu in gozdarstvu Unije zelo 
pomembni prednostni nalogi. Struktura 
SKP bi morala zato odražati večje ambicije 
v zvezi s temi cilji. Na podlagi modela 
izvajanja bi morali biti ukrepi za boj proti 
poslabšanju okolja in podnebnim 
spremembam usmerjeni v rezultate in 
člen 11 PDEU bi moral v ta namen šteti kot 
obveznost rezultata.

(16) Podpiranje in izboljšanje varstva 
okolja in podnebnih ukrepov ter 
prispevanje k uresničevanju okoljskih in 
podnebnih ciljev Unije bosta v prihodnosti 
v kmetijstvu in gozdarstvu Unije zelo 
pomembni prednostni nalogi. Struktura 
SKP bi morala zato odražati večje ambicije 
v zvezi s temi cilji. Na podlagi modela 
izvajanja bi morali biti ukrepi za boj proti 
poslabšanju okolja in podnebnim 
spremembam usmerjeni v rezultate in 
člen 11 PDEU bi moral v ta namen šteti kot 
obveznost rezultata.

Or. en

Predlog spremembe 594
Hilde Vautmans

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Okrepitev varstva okolja in 
podnebnih ukrepov ter prispevanje k 
uresničevanju okoljskih in podnebnih 
ciljev Unije bosta v prihodnosti v 
kmetijstvu in gozdarstvu Unije zelo 
pomembni prednostni nalogi. Struktura 
SKP bi morala zato odražati večje ambicije 
v zvezi s temi cilji. Na podlagi modela 
izvajanja bi morali biti ukrepi za boj proti 
poslabšanju okolja in podnebnim 
spremembam usmerjeni v rezultate in 
člen 11 PDEU bi moral v ta namen šteti kot 

(16) Okrepitev varstva okolja in 
podnebnih ukrepov ter prispevanje k 
uresničevanju okoljskih in podnebnih 
ciljev Unije bosta v prihodnosti v 
kmetijstvu, vrtnarstvu in gozdarstvu Unije 
zelo pomembni prednostni nalogi. 
Struktura SKP bi morala zato odražati 
večje ambicije v zvezi s temi cilji. Na 
podlagi modela izvajanja bi morali biti 
ukrepi za boj proti poslabšanju okolja in 
podnebnim spremembam usmerjeni v 
rezultate in člen 11 PDEU bi moral v ta 
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obveznost rezultata. namen šteti kot obveznost rezultata.

Or. en

Predlog spremembe 595
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Marc 
Tarabella

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Okrepitev varstva okolja in 
podnebnih ukrepov ter prispevanje k 
uresničevanju okoljskih in podnebnih 
ciljev Unije bosta v prihodnosti v 
kmetijstvu in gozdarstvu Unije zelo 
pomembni prednostni nalogi. Struktura 
SKP bi morala zato odražati večje ambicije 
v zvezi s temi cilji. Na podlagi modela 
izvajanja bi morali biti ukrepi za boj proti 
poslabšanju okolja in podnebnim 
spremembam usmerjeni v rezultate in 
člen 11 PDEU bi moral v ta namen šteti
kot obveznost rezultata.

(16) Okrepitev varstva okolja in 
podnebnih ukrepov ter prispevanje k 
uresničevanju okoljskih in podnebnih 
ciljev Unije bosta v prihodnosti v 
kmetijstvu in gozdarstvu Unije zelo 
pomembni prednostni nalogi. Struktura 
SKP bi morala zato odražati znatno večje 
ambicije v zvezi s temi cilji. Na podlagi 
modela izvajanja bi morali biti ukrepi za 
boj proti poslabšanju okolja in podnebnim 
spremembam usmerjeni v rezultate in 
člen 11 PDEU se v ta namen šteje kot 
obveznost rezultata.

Or. en

Predlog spremembe 596
Maria Lidia Senra Rodríguez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ker mnogo podeželskih območij v Uniji 
trpi zaradi strukturnih težav, kot so 
pomanjkanje privlačnih zaposlitvenih 
možnosti, pomanjkanje znanj in spretnosti, 
nezadostno vlaganje v povezljivost, 
infrastrukturo in osnovne storitve kot tudi 
beg mladih, je nujno krepiti socialno-
ekonomsko tkivo na teh območjih v skladu 

Ker mnogo podeželskih območij v Uniji 
trpi zaradi strukturnih težav, kot so 
pomanjkanje privlačnih zaposlitvenih 
možnosti, pomanjkanje znanj in spretnosti, 
nezadostno vlaganje v povezljivost, 
infrastrukturo in osnovne storitve kot tudi 
beg mladih, je nujno krepiti socialno-
ekonomsko tkivo na teh območjih v skladu 
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z deklaracijo iz Corka 2.0, zlasti z 
ustvarjanjem delovnih mest in generacijsko 
pomladitvijo, tako da Komisija na 
podeželska območja prinese delovna mesta 
in rast ter po vsem evropskem podeželju
spodbuja socialno vključenost, 
generacijsko pomladitev in razvoj 
„pametnih vasi“. Kot je navedeno v 
sporočilu z naslovom Prihodnost preskrbe s 
hrano in kmetijstva, lahko nove podeželske 
vrednostne verige, kot so energija iz 
obnovljivih virov, razvijajoče se 
biogospodarstvo, krožno gospodarstvo in 
ekološki turizem, ponujajo dobre možnosti 
za rast in nova delovna mesta na 
podeželskih območjih. Glede tega imajo 
lahko finančni instrumenti in uporaba 
jamstva InvestEU ključno vlogo pri 
zagotavljanju dostopa do financiranja ter 
krepitvi zmogljivosti kmetij in podjetij za 
rast. Na podeželskih območjih obstajajo 
zaposlitvene možnosti za zakonito 
prebivajoče državljane tretjih držav, ki v 
okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost, spodbujajo njihovo 
družbeno in gospodarsko integracijo.

z deklaracijo iz Corka 2.0, zlasti z 
ustvarjanjem delovnih mest in generacijsko 
pomladitvijo, tako da se na podeželska 
območja prinesejo delovna mesta in rast 
ter po vsem evropskem podeželju
spodbujata socialna vključenost in
generacijska pomladitev. Kot je navedeno 
v sporočilu z naslovom Prihodnost 
preskrbe s hrano in kmetijstva, lahko nove 
podeželske vrednostne verige, kot so 
energija iz obnovljivih virov, krožno 
gospodarstvo in ekološki turizem,
dopolnjujejo gospodarstvo in zaposlovanje
na podeželskih območjih. Na podeželskih 
območjih obstajajo zaposlitvene možnosti 
za državljane tretjih držav.

Or. es

Predlog spremembe 597
Momčil Nekov (Momchil Nekov)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ker mnogo podeželskih območij v Uniji 
trpi zaradi strukturnih težav, kot so 
pomanjkanje privlačnih zaposlitvenih 
možnosti, pomanjkanje znanj in spretnosti, 
nezadostno vlaganje v povezljivost, 
infrastrukturo in osnovne storitve kot tudi 
beg mladih, je nujno krepiti socialno-
ekonomsko tkivo na teh območjih v skladu 
z deklaracijo iz Corka 2.0, zlasti z 
ustvarjanjem delovnih mest in

Ker mnogo podeželskih območij v Uniji 
trpi zaradi strukturnih težav, kot so 
pomanjkanje privlačnih zaposlitvenih 
možnosti, pomanjkanje znanj in spretnosti, 
nezadostno vlaganje v povezljivost, 
infrastrukturo in osnovne storitve kot tudi 
beg mladih, je nujno krepiti socialno-
ekonomsko tkivo na teh območjih v skladu 
z deklaracijo iz Corka 2.0, zlasti z 
ustvarjanjem kakovostnih delovnih mest in
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generacijsko pomladitvijo, tako da 
Komisija na podeželska območja prinese 
delovna mesta in rast ter po vsem 
evropskem podeželju spodbuja socialno 
vključenost, generacijsko pomladitev in 
razvoj „pametnih vasi“. Kot je navedeno v 
sporočilu z naslovom Prihodnost preskrbe s 
hrano in kmetijstva, lahko nove podeželske 
vrednostne verige, kot so energija iz 
obnovljivih virov, razvijajoče se 
biogospodarstvo, krožno gospodarstvo in 
ekološki turizem, ponujajo dobre možnosti 
za rast in nova delovna mesta na 
podeželskih območjih. Glede tega imajo 
lahko finančni instrumenti in uporaba 
jamstva InvestEU ključno vlogo pri 
zagotavljanju dostopa do financiranja ter 
krepitvi zmogljivosti kmetij in podjetij za 
rast. Na podeželskih območjih obstajajo 
zaposlitvene možnosti za zakonito 
prebivajoče državljane tretjih držav, ki v 
okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost, spodbujajo njihovo 
družbeno in gospodarsko integracijo.

spodbujanjem generacijske pomladitve, 
tako da Komisija na podeželska območja
prinese delovna mesta in rast ter po vsem 
evropskem podeželju spodbuja socialno 
vključenost, generacijsko pomladitev in 
razvoj „pametnih vasi“. Kot je navedeno v 
sporočilu z naslovom Prihodnost preskrbe s 
hrano in kmetijstva, lahko nove podeželske 
vrednostne verige, kot so energija iz 
obnovljivih virov, razvijajoče se 
biogospodarstvo, krožno gospodarstvo in 
ekološki turizem, ponujajo dobre možnosti 
za rast in nova delovna mesta na 
podeželskih območjih. Glede tega imajo 
lahko finančni instrumenti in uporaba
jamstva InvestEU ključno vlogo pri 
zagotavljanju dostopa do financiranja ter 
krepitvi zmogljivosti kmetij in podjetij za 
rast. Na podeželskih območjih obstajajo 
zaposlitvene možnosti za zakonito 
prebivajoče državljane tretjih držav, ki v 
okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost, spodbujajo njihovo 
družbeno in gospodarsko integracijo.
Obenem bi bilo treba upoštevati dejstvo, 
da številna podeželska območja zaradi 
upravnih delitev v državah članicah ne 
spadajo na področje uporabe trenutno 
razpoložljivih instrumentov, kot so 
programi za razvoj podeželja za obdobje 
2014–2020, zaradi česar obstaja tveganje 
povečevanja razlik med podeželskimi 
območji celo znotraj posameznih držav 
članic.

Or. en

Predlog spremembe 598
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momčil Nekov (Momchil Nekov), 
Karine Gloanec Maurin, Marc Tarabella

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ker mnogo podeželskih območij v Uniji Ker mnogo podeželskih območij v Uniji 
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trpi zaradi strukturnih težav, kot so 
pomanjkanje privlačnih zaposlitvenih 
možnosti, pomanjkanje znanj in spretnosti, 
nezadostno vlaganje v povezljivost, 
infrastrukturo in osnovne storitve kot tudi 
beg mladih, je nujno krepiti socialno-
ekonomsko tkivo na teh območjih v skladu 
z deklaracijo iz Corka 2.0, zlasti z 
ustvarjanjem delovnih mest in generacijsko 
pomladitvijo, tako da Komisija na 
podeželska območja prinese delovna mesta 
in rast ter po vsem evropskem podeželju 
spodbuja socialno vključenost, 
generacijsko pomladitev in razvoj
„pametnih vasi“. Kot je navedeno v 
sporočilu z naslovom Prihodnost preskrbe s 
hrano in kmetijstva, lahko nove podeželske 
vrednostne verige, kot so energija iz 
obnovljivih virov, razvijajoče se 
biogospodarstvo, krožno gospodarstvo in 
ekološki turizem, ponujajo dobre možnosti 
za rast in nova delovna mesta na 
podeželskih območjih. Glede tega imajo 
lahko finančni instrumenti in uporaba 
jamstva InvestEU ključno vlogo pri 
zagotavljanju dostopa do financiranja ter 
krepitvi zmogljivosti kmetij in podjetij za 
rast. Na podeželskih območjih obstajajo 
zaposlitvene možnosti za zakonito 
prebivajoče državljane tretjih držav, ki v 
okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost, spodbujajo njihovo 
družbeno in gospodarsko integracijo.

trpi zaradi strukturnih težav, kot so 
pomanjkanje privlačnih zaposlitvenih 
možnosti, pomanjkanje znanj in spretnosti, 
nezadostno vlaganje v povezljivost, 
infrastrukturo in osnovne storitve kot tudi 
beg mladih, je nujno krepiti socialno-
ekonomsko tkivo na teh območjih v skladu 
z deklaracijo iz Corka 2.0, zlasti z 
ustvarjanjem delovnih mest in generacijsko 
pomladitvijo, tako da Komisija na 
podeželska območja prinese delovna mesta 
in rast ter po vsem evropskem podeželju 
spodbuja socialno vključenost,
vključevanje novih kmetov, večje 
udejstvovanje žensk v podeželskem 
gospodarstvu, generacijsko pomladitev in 
razvoj „pametnih vasi“. Za stabilizacijo in 
diverzifikacijo podeželskega gospodarstva 
so potrebni tudi zagon podjetij in njihov 
razvoj ter privabljanje in ohranjanje 
nekmetijskih podjetij, pa tudi 
zagotavljanje in ohranjanje osnovnih 
storitev za podeželsko prebivalstvo. Kot je 
navedeno v sporočilu z naslovom 
Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva, 
lahko nove podeželske vrednostne verige, 
kot so energija iz obnovljivih virov, 
razvijajoče se biogospodarstvo, krožno 
gospodarstvo in ekološki turizem, ponujajo 
dobre možnosti za rast in nova delovna 
mesta na podeželskih območjih. Glede tega 
imajo lahko finančni instrumenti in 
uporaba jamstva InvestEU ključno vlogo 
pri zagotavljanju dostopa do financiranja 
ter krepitvi zmogljivosti kmetij in podjetij 
za rast. Na podeželskih območjih obstajajo 
zaposlitvene možnosti za zakonito 
prebivajoče državljane tretjih držav, ki v 
okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost, spodbujajo njihovo 
družbeno in gospodarsko integracijo.

Or. en

Predlog spremembe 599
Nicola Caputo
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ker mnogo podeželskih območij v Uniji 
trpi zaradi strukturnih težav, kot so 
pomanjkanje privlačnih zaposlitvenih 
možnosti, pomanjkanje znanj in spretnosti, 
nezadostno vlaganje v povezljivost, 
infrastrukturo in osnovne storitve kot tudi 
beg mladih, je nujno krepiti socialno-
ekonomsko tkivo na teh območjih v skladu 
z deklaracijo iz Corka 2.0, zlasti z 
ustvarjanjem delovnih mest in generacijsko 
pomladitvijo, tako da Komisija na 
podeželska območja prinese delovna mesta 
in rast ter po vsem evropskem podeželju 
spodbuja socialno vključenost,
generacijsko pomladitev in razvoj
„pametnih vasi“. Kot je navedeno v 
sporočilu z naslovom Prihodnost preskrbe s 
hrano in kmetijstva, lahko nove podeželske 
vrednostne verige, kot so energija iz 
obnovljivih virov, razvijajoče se 
biogospodarstvo, krožno gospodarstvo in 
ekološki turizem, ponujajo dobre možnosti 
za rast in nova delovna mesta na 
podeželskih območjih. Glede tega imajo 
lahko finančni instrumenti in uporaba 
jamstva InvestEU ključno vlogo pri 
zagotavljanju dostopa do financiranja ter 
krepitvi zmogljivosti kmetij in podjetij za 
rast. Na podeželskih območjih obstajajo 
zaposlitvene možnosti za zakonito 
prebivajoče državljane tretjih držav, ki v 
okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost, spodbujajo njihovo 
družbeno in gospodarsko integracijo.

Ker mnogo podeželskih območij v Uniji 
trpi zaradi strukturnih težav, kot so 
pomanjkanje privlačnih zaposlitvenih 
možnosti, pomanjkanje znanj in spretnosti, 
nezadostno vlaganje v širokopasovne 
povezave in povezljivost, infrastrukturo in 
osnovne storitve kot tudi beg mladih, je 
nujno krepiti socialno-ekonomsko tkivo na 
teh območjih v skladu z deklaracijo iz 
Corka 2.0, zlasti z ustvarjanjem delovnih 
mest in generacijsko pomladitvijo, tako da 
Komisija na podeželska območja prinese 
delovna mesta in rast ter po vsem 
evropskem podeželju spodbuja socialno 
vključenost, podporo mladim, večje 
udejstvovanje žensk v podeželskem 
gospodarstvu in razvoj „pametnih vasi“.
SKP trenutno prispeva k zmanjšanju 
revščine in ustvarjanju boljših delovnih 
mest za kmete po vsej EU, kar bi se 
moralo v prihodnosti nadaljevati. Kot je 
navedeno v sporočilu z naslovom 
Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva, 
lahko nove podeželske vrednostne verige, 
kot so energija iz obnovljivih virov, 
razvijajoče se biogospodarstvo, krožno 
gospodarstvo in ekološki turizem, ponujajo 
dobre možnosti za rast in nova delovna 
mesta na podeželskih območjih. Glede tega 
imajo lahko finančni instrumenti in 
uporaba jamstva InvestEU ključno vlogo 
pri zagotavljanju dostopa do financiranja 
ter krepitvi zmogljivosti kmetij in podjetij 
za rast. Na podeželskih območjih obstajajo 
zaposlitvene možnosti za zakonito 
prebivajoče državljane tretjih držav, ki v 
okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost, spodbujajo njihovo 
družbeno in gospodarsko integracijo.

Or. en
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Obrazložitev

Širokopasovne povezave so temeljno zagotovilo za bolje povezano podeželje in kmetije ter za 
ustvarjanje delovnih mest in rasti na podeželju. V EU trenutno ni trdne in jasne strategije o 
visokozmogljivih širokopasovnih povezavah ter digitalizaciji na podeželju. Poudariti bi bilo 
treba tudi pozitivni učinek SKP v smislu zmanjšanja revščine in prispevanja k ustvarjanju 
delovnih mest.

Predlog spremembe 600
Nuno Melo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ker mnogo podeželskih območij v Uniji
trpi zaradi strukturnih težav, kot so 
pomanjkanje privlačnih zaposlitvenih 
možnosti, pomanjkanje znanj in spretnosti, 
nezadostno vlaganje v povezljivost, 
infrastrukturo in osnovne storitve kot tudi 
beg mladih, je nujno krepiti socialno-
ekonomsko tkivo na teh območjih v skladu 
z deklaracijo iz Corka 2.0, zlasti z 
ustvarjanjem delovnih mest in generacijsko 
pomladitvijo, tako da Komisija na 
podeželska območja prinese delovna mesta 
in rast ter po vsem evropskem podeželju 
spodbuja socialno vključenost,
generacijsko pomladitev in razvoj
„pametnih vasi“. Kot je navedeno v 
sporočilu z naslovom Prihodnost preskrbe s 
hrano in kmetijstva, lahko nove podeželske 
vrednostne verige, kot so energija iz 
obnovljivih virov, razvijajoče se 
biogospodarstvo, krožno gospodarstvo in 
ekološki turizem, ponujajo dobre možnosti 
za rast in nova delovna mesta na 
podeželskih območjih. Glede tega imajo 
lahko finančni instrumenti in uporaba 
jamstva InvestEU ključno vlogo pri 
zagotavljanju dostopa do financiranja ter 
krepitvi zmogljivosti kmetij in podjetij za 
rast. Na podeželskih območjih obstajajo 
zaposlitvene možnosti za zakonito 
prebivajoče državljane tretjih držav, ki v 

Ker mnogo podeželskih območij v Uniji 
trpi zaradi strukturnih težav, kot so 
pomanjkanje privlačnih zaposlitvenih 
možnosti, pomanjkanje znanj in spretnosti, 
nezadostno vlaganje v širokopasovne 
povezave in povezljivost, infrastrukturo in 
osnovne storitve kot tudi beg mladih, je 
nujno krepiti socialno-ekonomsko tkivo na 
teh območjih v skladu z deklaracijo iz 
Corka 2.0, zlasti z ustvarjanjem delovnih 
mest in generacijsko pomladitvijo, tako da 
Komisija na podeželska območja prinese 
delovna mesta in rast ter po vsem 
evropskem podeželju spodbuja socialno 
vključenost, podporo mladim, večje 
udejstvovanje žensk v podeželskem 
gospodarstvu in razvoj „pametnih vasi“.
SKP trenutno prispeva k zmanjšanju 
revščine in ustvarjanju boljših delovnih 
mest za kmete po vsej EU, kar bi se
moralo v prihodnosti nadaljevati. Kot je 
navedeno v sporočilu z naslovom 
Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva, 
lahko nove podeželske vrednostne verige, 
kot so energija iz obnovljivih virov, 
razvijajoče se biogospodarstvo, krožno 
gospodarstvo in ekološki turizem, ponujajo 
dobre možnosti za rast in nova delovna 
mesta na podeželskih območjih. Glede tega 
imajo lahko finančni instrumenti in 
uporaba jamstva InvestEU ključno vlogo 
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okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost, spodbujajo njihovo 
družbeno in gospodarsko integracijo.

pri zagotavljanju dostopa do financiranja 
ter krepitvi zmogljivosti kmetij in podjetij 
za rast. Na podeželskih območjih obstajajo 
zaposlitvene možnosti za zakonito 
prebivajoče državljane tretjih držav, ki v 
okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost, spodbujajo njihovo 
družbeno in gospodarsko integracijo.

Or. en

Predlog spremembe 601
Peter Jahr, Ulrike Müller, Norbert Lins, Albert Deß

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ker mnogo podeželskih območij v Uniji 
trpi zaradi strukturnih težav, kot so 
pomanjkanje privlačnih zaposlitvenih 
možnosti, pomanjkanje znanj in spretnosti, 
nezadostno vlaganje v povezljivost, 
infrastrukturo in osnovne storitve kot tudi 
beg mladih, je nujno krepiti socialno-
ekonomsko tkivo na teh območjih v skladu 
z deklaracijo iz Corka 2.0, zlasti z 
ustvarjanjem delovnih mest in generacijsko 
pomladitvijo, tako da Komisija na 
podeželska območja prinese delovna mesta 
in rast ter po vsem evropskem podeželju 
spodbuja socialno vključenost, 
generacijsko pomladitev in razvoj
„pametnih vasi“. Kot je navedeno v 
sporočilu z naslovom Prihodnost preskrbe s 
hrano in kmetijstva, lahko nove podeželske 
vrednostne verige, kot so energija iz 
obnovljivih virov, razvijajoče se 
biogospodarstvo, krožno gospodarstvo in 
ekološki turizem, ponujajo dobre možnosti 
za rast in nova delovna mesta na 
podeželskih območjih. Glede tega imajo 
lahko finančni instrumenti in uporaba 
jamstva InvestEU ključno vlogo pri 
zagotavljanju dostopa do financiranja ter 
krepitvi zmogljivosti kmetij in podjetij za 

Ker mnogo podeželskih območij v Uniji 
trpi zaradi strukturnih težav, kot so 
pomanjkanje privlačnih zaposlitvenih 
možnosti, pomanjkanje znanj in spretnosti, 
nezadostno vlaganje v povezljivost, 
infrastrukturo in osnovne storitve kot tudi 
beg mladih, je nujno krepiti socialno-
ekonomsko tkivo na teh območjih v skladu 
z deklaracijo iz Corka 2.0, zlasti z 
ustvarjanjem delovnih mest in generacijsko 
pomladitvijo, tako da Komisija na 
podeželska območja prinese delovna mesta 
in rast ter po vsem evropskem podeželju 
spodbuja socialno vključenost, 
generacijsko pomladitev in razvoj
„pametnih vasi“. Za stabilizacijo in 
diverzifikacijo podeželskega gospodarstva 
je treba zato podpirati tudi razvoj in zagon 
nekmetijskih podjetij ter zagotavljanje 
lokacij zanje. Kot je navedeno v sporočilu 
z naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in 
kmetijstva, lahko nove podeželske 
vrednostne verige, kot so energija iz 
obnovljivih virov, razvijajoče se 
biogospodarstvo, krožno gospodarstvo in 
ekološki turizem, ponujajo dobre možnosti 
za rast in nova delovna mesta na 
podeželskih območjih. Glede tega imajo 
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rast. Na podeželskih območjih obstajajo 
zaposlitvene možnosti za zakonito 
prebivajoče državljane tretjih držav, ki v 
okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost, spodbujajo njihovo 
družbeno in gospodarsko integracijo.

lahko finančni instrumenti in uporaba 
jamstva InvestEU ključno vlogo pri 
zagotavljanju dostopa do financiranja ter 
krepitvi zmogljivosti kmetij in podjetij za 
rast. Na podeželskih območjih obstajajo 
zaposlitvene možnosti za zakonito 
prebivajoče državljane tretjih držav, ki v 
okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost, spodbujajo njihovo 
družbeno in gospodarsko integracijo.

Or. de

Predlog spremembe 602
Marijana Petir

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ker mnogo podeželskih območij v Uniji 
trpi zaradi strukturnih težav, kot so 
pomanjkanje privlačnih zaposlitvenih 
možnosti, pomanjkanje znanj in spretnosti, 
nezadostno vlaganje v povezljivost, 
infrastrukturo in osnovne storitve kot tudi 
beg mladih, je nujno krepiti socialno-
ekonomsko tkivo na teh območjih v skladu 
z deklaracijo iz Corka 2.0, zlasti z 
ustvarjanjem delovnih mest in generacijsko 
pomladitvijo, tako da Komisija na 
podeželska območja prinese delovna mesta 
in rast ter po vsem evropskem podeželju 
spodbuja socialno vključenost, 
generacijsko pomladitev in razvoj
„pametnih vasi“. Kot je navedeno v 
sporočilu z naslovom Prihodnost preskrbe s 
hrano in kmetijstva, lahko nove podeželske 
vrednostne verige, kot so energija iz 
obnovljivih virov, razvijajoče se 
biogospodarstvo, krožno gospodarstvo in 
ekološki turizem, ponujajo dobre možnosti 
za rast in nova delovna mesta na 
podeželskih območjih. Glede tega imajo 
lahko finančni instrumenti in uporaba 
jamstva InvestEU ključno vlogo pri 

Ker mnogo podeželskih območij v Uniji 
trpi zaradi strukturnih težav, kot so 
pomanjkanje privlačnih zaposlitvenih 
možnosti, pomanjkanje znanj in spretnosti, 
nezadostno vlaganje v povezljivost, 
infrastrukturo in osnovne storitve kot tudi 
beg mladih, je nujno krepiti socialno-
ekonomsko tkivo na teh območjih v skladu 
z deklaracijo iz Corka 2.0, zlasti z 
ustvarjanjem delovnih mest in generacijsko 
pomladitvijo, tako da Komisija na 
podeželska območja prinese delovna mesta 
in rast ter po vsem evropskem podeželju 
spodbuja socialno vključenost, 
generacijsko pomladitev, boljšo 
vključenost žensk v gospodarstvo 
podeželskega območja in razvoj „pametnih 
vasi“. Kot je navedeno v sporočilu z 
naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in 
kmetijstva, lahko nove podeželske 
vrednostne verige, kot so energija iz 
obnovljivih virov, zlasti energija iz 
ostankov iz kmetijstva, razvijajoče se 
biogospodarstvo, krožno gospodarstvo in 
ekološki turizem, ponujajo dobre možnosti 
za rast in nova delovna mesta na 
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zagotavljanju dostopa do financiranja ter 
krepitvi zmogljivosti kmetij in podjetij za 
rast. Na podeželskih območjih obstajajo 
zaposlitvene možnosti za zakonito 
prebivajoče državljane tretjih držav, ki v 
okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost, spodbujajo njihovo 
družbeno in gospodarsko integracijo.

podeželskih območjih. Glede tega imajo 
lahko finančni instrumenti in uporaba 
jamstva InvestEU ključno vlogo pri 
zagotavljanju dostopa do financiranja ter 
krepitvi zmogljivosti kmetij in podjetij za 
rast. Na podeželskih območjih obstajajo 
zaposlitvene možnosti za zakonito 
prebivajoče državljane tretjih držav, ki v 
okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost, spodbujajo njihovo 
družbeno in gospodarsko integracijo.

Or. hr

Predlog spremembe 603
Luke Ming Flanagan
v imenu skupine GUE/NGL
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ker mnogo podeželskih območij v Uniji 
trpi zaradi strukturnih težav, kot so 
pomanjkanje privlačnih zaposlitvenih 
možnosti, pomanjkanje znanj in spretnosti, 
nezadostno vlaganje v povezljivost, 
infrastrukturo in osnovne storitve kot tudi 
beg mladih, je nujno krepiti socialno-
ekonomsko tkivo na teh območjih v skladu 
z deklaracijo iz Corka 2.0, zlasti z 
ustvarjanjem delovnih mest in generacijsko 
pomladitvijo, tako da Komisija na 
podeželska območja prinese delovna mesta 
in rast ter po vsem evropskem podeželju 
spodbuja socialno vključenost, 
generacijsko pomladitev in razvoj
„pametnih vasi“. Kot je navedeno v 
sporočilu z naslovom Prihodnost preskrbe s 
hrano in kmetijstva, lahko nove podeželske 
vrednostne verige, kot so energija iz 
obnovljivih virov, razvijajoče se 
biogospodarstvo, krožno gospodarstvo in 
ekološki turizem, ponujajo dobre možnosti 
za rast in nova delovna mesta na 

Ker mnogo podeželskih območij v Uniji, 
zlasti obrobnih, trpi zaradi strukturnih 
težav, kot so pomanjkanje privlačnih 
zaposlitvenih možnosti, pomanjkanje znanj 
in spretnosti, nezadostno vlaganje v 
povezljivost, infrastrukturo in osnovne 
storitve kot tudi beg mladih, je nujno 
krepiti socialno-ekonomsko tkivo na teh 
območjih v skladu z deklaracijo iz Corka 
2.0, zlasti z ustvarjanjem delovnih mest in 
generacijsko pomladitvijo, tako da 
Komisija na podeželska območja prinese 
delovna mesta in rast ter po vsem 
evropskem podeželju spodbuja socialno 
vključenost, generacijsko pomladitev in 
razvoj „pametnih vasi“. Kot je navedeno v 
sporočilu z naslovom Prihodnost preskrbe s 
hrano in kmetijstva, lahko nove podeželske 
vrednostne verige, kot so kratke dobavne 
verige, inovativni živilski proizvodi,
energija iz obnovljivih virov, razvijajoče se 
biogospodarstvo, krožno gospodarstvo in 
ekološki turizem, ponujajo dobre možnosti 
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podeželskih območjih. Glede tega imajo 
lahko finančni instrumenti in uporaba 
jamstva InvestEU ključno vlogo pri 
zagotavljanju dostopa do financiranja ter 
krepitvi zmogljivosti kmetij in podjetij za 
rast. Na podeželskih območjih obstajajo 
zaposlitvene možnosti za zakonito 
prebivajoče državljane tretjih držav, ki v 
okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost, spodbujajo njihovo 
družbeno in gospodarsko integracijo.

za rast in nova delovna mesta na 
podeželskih območjih. Glede tega imajo 
lahko finančni instrumenti in uporaba 
jamstva InvestEU ključno vlogo pri 
zagotavljanju dostopa do financiranja ter 
krepitvi zmogljivosti kmetij in podjetij za 
rast. Na podeželskih območjih obstajajo 
zaposlitvene možnosti za zakonito 
prebivajoče državljane tretjih držav, ki v 
okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost, spodbujajo njihovo 
družbeno in gospodarsko integracijo.

Or. en

Predlog spremembe 604
Maria Gabriela Zoană

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ker mnogo podeželskih območij v Uniji 
trpi zaradi strukturnih težav, kot so 
pomanjkanje privlačnih zaposlitvenih 
možnosti, pomanjkanje znanj in spretnosti, 
nezadostno vlaganje v povezljivost, 
infrastrukturo in osnovne storitve kot tudi 
beg mladih, je nujno krepiti socialno-
ekonomsko tkivo na teh območjih v skladu 
z deklaracijo iz Corka 2.0, zlasti z 
ustvarjanjem delovnih mest in generacijsko 
pomladitvijo, tako da Komisija na 
podeželska območja prinese delovna mesta 
in rast ter po vsem evropskem podeželju 
spodbuja socialno vključenost, 
generacijsko pomladitev in razvoj
„pametnih vasi“. Kot je navedeno v 
sporočilu z naslovom Prihodnost preskrbe s 
hrano in kmetijstva, lahko nove podeželske 
vrednostne verige, kot so energija iz 
obnovljivih virov, razvijajoče se 
biogospodarstvo, krožno gospodarstvo in 
ekološki turizem, ponujajo dobre možnosti 
za rast in nova delovna mesta na 
podeželskih območjih. Glede tega imajo 

Ker mnogo podeželskih območij v Uniji 
trpi zaradi strukturnih težav, kot so 
pomanjkanje privlačnih zaposlitvenih 
možnosti, pomanjkanje znanj in spretnosti, 
nezadostno vlaganje v povezljivost, 
infrastrukturo in osnovne storitve, zlasti 
storitve otroškega varstva in dolgotrajne 
oskrbe, kot tudi beg mladih, je nujno 
krepiti socialno-ekonomsko tkivo na teh 
območjih v skladu z deklaracijo iz Corka 
2.0, zlasti z ustvarjanjem delovnih mest in 
generacijsko pomladitvijo, tako da 
Komisija na podeželska območja prinese 
delovna mesta in rast ter po vsem 
evropskem podeželju spodbuja socialno 
vključenost, generacijsko pomladitev in 
razvoj „pametnih vasi“. Kot je navedeno v 
sporočilu z naslovom Prihodnost preskrbe s 
hrano in kmetijstva, lahko nove podeželske 
vrednostne verige, kot so energija iz 
obnovljivih virov, razvijajoče se 
biogospodarstvo, krožno gospodarstvo in 
ekološki turizem, ponujajo dobre možnosti 
za rast in nova delovna mesta na 
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lahko finančni instrumenti in uporaba 
jamstva InvestEU ključno vlogo pri 
zagotavljanju dostopa do financiranja ter 
krepitvi zmogljivosti kmetij in podjetij za 
rast. Na podeželskih območjih obstajajo 
zaposlitvene možnosti za zakonito 
prebivajoče državljane tretjih držav, ki v 
okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost, spodbujajo njihovo 
družbeno in gospodarsko integracijo.

podeželskih območjih. Glede tega imajo 
lahko finančni instrumenti in uporaba 
jamstva InvestEU ključno vlogo pri 
zagotavljanju dostopa do financiranja ter 
krepitvi zmogljivosti kmetij in podjetij za 
rast. Na podeželskih območjih obstajajo 
zaposlitvene možnosti za zakonito 
prebivajoče državljane tretjih držav, ki v 
okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost, spodbujajo njihovo 
družbeno in gospodarsko integracijo.

Or. en

Predlog spremembe 605
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ker mnogo podeželskih območij v Uniji 
trpi zaradi strukturnih težav, kot so 
pomanjkanje privlačnih zaposlitvenih 
možnosti, pomanjkanje znanj in spretnosti, 
nezadostno vlaganje v povezljivost, 
infrastrukturo in osnovne storitve kot tudi 
beg mladih, je nujno krepiti socialno-
ekonomsko tkivo na teh območjih v skladu 
z deklaracijo iz Corka 2.0, zlasti z 
ustvarjanjem delovnih mest in generacijsko 
pomladitvijo, tako da Komisija na 
podeželska območja prinese delovna mesta 
in rast ter po vsem evropskem podeželju 
spodbuja socialno vključenost, 
generacijsko pomladitev in razvoj
„pametnih vasi“. Kot je navedeno v 
sporočilu z naslovom Prihodnost preskrbe s 
hrano in kmetijstva, lahko nove podeželske 
vrednostne verige, kot so energija iz 
obnovljivih virov, razvijajoče se 
biogospodarstvo, krožno gospodarstvo in 
ekološki turizem, ponujajo dobre možnosti 
za rast in nova delovna mesta na 
podeželskih območjih. Glede tega imajo 
lahko finančni instrumenti in uporaba 

Ker mnogo podeželskih območij v Uniji 
trpi zaradi strukturnih težav, kot so 
pomanjkanje privlačnih zaposlitvenih
možnosti, pomanjkanje znanj in spretnosti, 
nezadostno vlaganje v povezljivost, zlasti 
kakovostne širokopasovne storitve,
infrastrukturo in osnovne storitve kot tudi 
beg mladih, je nujno krepiti socialno-
ekonomsko tkivo na teh območjih v skladu 
z deklaracijo iz Corka 2.0, zlasti z 
ustvarjanjem delovnih mest in generacijsko 
pomladitvijo, tako da Komisija na 
podeželska območja prinese delovna mesta 
in rast ter po vsem evropskem podeželju 
spodbuja socialno vključenost, 
generacijsko pomladitev, boljšo 
vključenost žensk v gospodarstvo 
podeželskega območja in razvoj „pametnih 
vasi“. Kot je navedeno v sporočilu z 
naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in 
kmetijstva, lahko nove podeželske 
vrednostne verige, kot so energija iz 
obnovljivih virov, razvijajoče se 
biogospodarstvo, krožno gospodarstvo in 
ekološki turizem, ponujajo dobre možnosti 
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jamstva InvestEU ključno vlogo pri 
zagotavljanju dostopa do financiranja ter 
krepitvi zmogljivosti kmetij in podjetij za 
rast. Na podeželskih območjih obstajajo 
zaposlitvene možnosti za zakonito 
prebivajoče državljane tretjih držav, ki v 
okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost, spodbujajo njihovo 
družbeno in gospodarsko integracijo.

za rast in nova delovna mesta na 
podeželskih območjih. Glede tega imajo 
lahko finančni instrumenti in uporaba 
jamstva InvestEU ključno vlogo pri 
zagotavljanju dostopa do financiranja ter 
krepitvi zmogljivosti kmetij in podjetij za 
rast. Na podeželskih območjih obstajajo 
zaposlitvene možnosti za zakonito 
prebivajoče državljane tretjih držav, ki v 
okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost, spodbujajo njihovo 
družbeno in gospodarsko integracijo.

Or. ro

Predlog spremembe 606
Mairead McGuinness

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ker mnogo podeželskih območij v Uniji 
trpi zaradi strukturnih težav, kot so 
pomanjkanje privlačnih zaposlitvenih 
možnosti, pomanjkanje znanj in spretnosti, 
nezadostno vlaganje v povezljivost, 
infrastrukturo in osnovne storitve kot tudi 
beg mladih, je nujno krepiti socialno-
ekonomsko tkivo na teh območjih v skladu 
z deklaracijo iz Corka 2.0, zlasti z 
ustvarjanjem delovnih mest in generacijsko 
pomladitvijo, tako da Komisija na 
podeželska območja prinese delovna mesta 
in rast ter po vsem evropskem podeželju 
spodbuja socialno vključenost, 
generacijsko pomladitev in razvoj
„pametnih vasi“. Kot je navedeno v 
sporočilu z naslovom Prihodnost preskrbe s 
hrano in kmetijstva, lahko nove podeželske 
vrednostne verige, kot so energija iz 
obnovljivih virov, razvijajoče se 
biogospodarstvo, krožno gospodarstvo in 
ekološki turizem, ponujajo dobre možnosti 
za rast in nova delovna mesta na 
podeželskih območjih. Glede tega imajo 

Ker mnogo podeželskih območij v Uniji 
trpi zaradi strukturnih težav, kot so 
pomanjkanje privlačnih zaposlitvenih 
možnosti, pomanjkanje znanj in spretnosti, 
nezadostno vlaganje v povezljivost, 
infrastrukturo in osnovne storitve kot tudi 
beg mladih, je nujno krepiti socialno-
ekonomsko tkivo na teh območjih v skladu 
z deklaracijo iz Corka 2.0, zlasti z 
ustvarjanjem delovnih mest in generacijsko 
pomladitvijo, tako da Komisija na 
podeželska območja prinese delovna mesta 
in rast ter po vsem evropskem podeželju 
spodbuja socialno vključenost, 
generacijsko pomladitev in razvoj
„pametnih vasi“. Kot je navedeno v 
sporočilu z naslovom Prihodnost preskrbe s 
hrano in kmetijstva, lahko nove podeželske 
vrednostne verige, kot so energija iz 
obnovljivih virov, razvijajoče se 
biogospodarstvo, krožno gospodarstvo in 
ekološki turizem, ponujajo dobre možnosti 
za rast in nova delovna mesta na 
podeželskih območjih, obenem pa 
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lahko finančni instrumenti in uporaba 
jamstva InvestEU ključno vlogo pri 
zagotavljanju dostopa do financiranja ter 
krepitvi zmogljivosti kmetij in podjetij za 
rast. Na podeželskih območjih obstajajo 
zaposlitvene možnosti za zakonito 
prebivajoče državljane tretjih držav, ki v 
okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost, spodbujajo njihovo 
družbeno in gospodarsko integracijo.

prispevajo k ohranjanju naravnih virov. 
Glede tega imajo lahko finančni 
instrumenti in uporaba jamstva InvestEU 
ključno vlogo pri zagotavljanju dostopa do 
financiranja ter krepitvi zmogljivosti 
kmetij in podjetij za rast. Na podeželskih 
območjih obstajajo zaposlitvene možnosti 
za zakonito prebivajoče državljane tretjih 
držav, ki v okviru strategij lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost, spodbujajo 
njihovo družbeno in gospodarsko 
integracijo.

Or. en

Predlog spremembe 607
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ker mnogo podeželskih območij v Uniji 
trpi zaradi strukturnih težav, kot so 
pomanjkanje privlačnih zaposlitvenih 
možnosti, pomanjkanje znanj in spretnosti, 
nezadostno vlaganje v povezljivost, 
infrastrukturo in osnovne storitve kot tudi 
beg mladih, je nujno krepiti socialno-
ekonomsko tkivo na teh območjih v skladu 
z deklaracijo iz Corka 2.0, zlasti z 
ustvarjanjem delovnih mest in generacijsko 
pomladitvijo, tako da Komisija na 
podeželska območja prinese delovna mesta 
in rast ter po vsem evropskem podeželju 
spodbuja socialno vključenost, 
generacijsko pomladitev in razvoj
„pametnih vasi“. Kot je navedeno v 
sporočilu z naslovom Prihodnost preskrbe s 
hrano in kmetijstva, lahko nove podeželske 
vrednostne verige, kot so energija iz 
obnovljivih virov, razvijajoče se 
biogospodarstvo, krožno gospodarstvo in 
ekološki turizem, ponujajo dobre možnosti 
za rast in nova delovna mesta na 
podeželskih območjih. Glede tega imajo 

Ker mnogo podeželskih območij v Uniji 
trpi zaradi strukturnih težav, kot so 
pomanjkanje privlačnih zaposlitvenih 
možnosti, pomanjkanje znanj in spretnosti, 
nezadostno vlaganje v povezljivost, zlasti 
kakovostne širokopasovne povezave,
infrastrukturo in osnovne storitve kot tudi 
beg mladih, je nujno krepiti socialno-
ekonomsko tkivo na teh območjih v skladu 
z deklaracijo iz Corka 2.0, zlasti z 
ustvarjanjem delovnih mest in generacijsko 
pomladitvijo, tako da Komisija na 
podeželska območja prinese delovna mesta 
in rast ter po vsem evropskem podeželju 
spodbuja socialno vključenost, 
generacijsko pomladitev in razvoj
„pametnih vasi“. Kot je navedeno v 
sporočilu z naslovom Prihodnost preskrbe s 
hrano in kmetijstva, lahko nove podeželske 
vrednostne verige, kot so energija iz 
obnovljivih virov, razvijajoče se 
biogospodarstvo, krožno gospodarstvo in 
ekološki turizem, ponujajo dobre možnosti 
za rast in nova delovna mesta na 
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lahko finančni instrumenti in uporaba 
jamstva InvestEU ključno vlogo pri 
zagotavljanju dostopa do financiranja ter 
krepitvi zmogljivosti kmetij in podjetij za 
rast. Na podeželskih območjih obstajajo 
zaposlitvene možnosti za zakonito 
prebivajoče državljane tretjih držav, ki v 
okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost, spodbujajo njihovo 
družbeno in gospodarsko integracijo.

podeželskih območjih. Glede tega imajo 
lahko finančni instrumenti in uporaba 
jamstva InvestEU ključno vlogo pri 
zagotavljanju dostopa do financiranja ter 
krepitvi zmogljivosti kmetij in podjetij za 
rast. Na podeželskih območjih obstajajo 
zaposlitvene možnosti za zakonito 
prebivajoče državljane tretjih držav, ki v 
okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost, spodbujajo njihovo 
družbeno in gospodarsko integracijo.

Or. en

Predlog spremembe 608
Matt Carthy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ker mnogo podeželskih območij v Uniji 
trpi zaradi strukturnih težav, kot so 
pomanjkanje privlačnih zaposlitvenih 
možnosti, pomanjkanje znanj in spretnosti, 
nezadostno vlaganje v povezljivost, 
infrastrukturo in osnovne storitve kot tudi 
beg mladih, je nujno krepiti socialno-
ekonomsko tkivo na teh območjih v skladu 
z deklaracijo iz Corka 2.0, zlasti z 
ustvarjanjem delovnih mest in generacijsko 
pomladitvijo, tako da Komisija na 
podeželska območja prinese delovna 
mesta in rast ter po vsem evropskem 
podeželju spodbuja socialno vključenost, 
generacijsko pomladitev in razvoj 
„pametnih vasi“. Kot je navedeno v 
sporočilu z naslovom Prihodnost preskrbe 
s hrano in kmetijstva, lahko nove 
podeželske vrednostne verige, kot so 
energija iz obnovljivih virov, razvijajoče se 
biogospodarstvo, krožno gospodarstvo in 
ekološki turizem, ponujajo dobre možnosti 
za rast in nova delovna mesta na 
podeželskih območjih. Glede tega imajo
lahko finančni instrumenti in uporaba 

Ker mnogo podeželskih območij v Uniji 
trpi zaradi strukturnih težav, kot so 
pomanjkanje privlačnih zaposlitvenih 
možnosti, pomanjkanje znanj in spretnosti, 
nezadostno vlaganje v širokopasovne 
povezave in povezljivost, infrastrukturo in 
osnovne storitve kot tudi beg mladih, je 
nujno krepiti socialno-ekonomsko tkivo na 
teh območjih v skladu z deklaracijo iz 
Corka 2.0, zlasti z ustvarjanjem delovnih 
mest in generacijsko pomladitvijo,
spodbujanjem javnih naložb, socialne 
vključenosti, generacijske pomladitve in 
razvoja „pametnih vasi“ na evropskem 
podeželju. SKP trenutno prispeva k 
zmanjšanju revščine in ustvarjanju 
boljših delovnih mest za kmete po vsej 
EU, kar bi se moralo nadaljevati. Nove 
podeželske vrednostne verige, kot so 
energija iz obnovljivih virov, zadružna 
gibanja, razvijajoče se biogospodarstvo, 
krožno gospodarstvo in ekološki turizem,
lahko ponujajo dobre možnosti za rast in 
nova delovna mesta na podeželskih 
območjih. Glede tega ima lahko
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jamstva InvestEU ključno vlogo pri 
zagotavljanju dostopa do financiranja ter 
krepitvi zmogljivosti kmetij in podjetij za 
rast. Na podeželskih območjih obstajajo 
zaposlitvene možnosti za zakonito 
prebivajoče državljane tretjih držav, ki v 
okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost, spodbujajo njihovo 
družbeno in gospodarsko integracijo.

financiranje EU ključno vlogo pri 
zagotavljanju dostopa do financ ter 
krepitvi trajnostnosti kmetij in podjetij. Na 
podeželskih območjih obstajajo 
zaposlitvene možnosti za prišleke z drugih 
območij, ki v okviru strategij lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost, spodbujajo 
njihovo družbeno in gospodarsko 
integracijo.

Or. en

Predlog spremembe 609
Marijana Petir

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Glede socialno-ekonomske 
trajnostnosti podeželskih območij 
Evropska komisija preveri, da države 
članice v strateškem načrtu SKP 
zagotavljajo skladnost med uporabo 
Direktive 2010/41/EU in dolgoročnim 
pristopom k porabi sredstev za razvoj 
podeželja.

Or. en

Predlog spremembe 610
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momčil Nekov (Momchil Nekov), 
Karine Gloanec Maurin, Marc Tarabella

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) SKP bi morala še naprej 
zagotavljati prehransko varnost, ki bi 
morala pomeniti stalen dostop do zadostne, 
varne in hranljive hrane. Poleg tega bi 
morala prispevati k boljšemu odzivanju 

(17) SKP bi morala še naprej 
zagotavljati prehransko varnost v Evropi, 
ki bi morala pomeniti stalen dostop do 
zadostne, varne in hranljive hrane ter 
povečanje proizvodnje rastlinskih 
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kmetijstva Unije na nove družbene potrebe 
glede živil in zdravja, vključno s trajnostno 
kmetijsko proizvodnjo, bolj zdravo 
prehrano, živilskimi odpadki in dobrobitjo 
živali. SKP bi morala še naprej spodbujati 
proizvodnjo s posebnimi in dragocenimi 
značilnostmi, hkrati pa kmetom pomagati, 
da svojo proizvodnjo proaktivno 
prilagodijo tržnim signalom in 
povpraševanju potrošnikov.

beljakovin v EU. Poleg tega bi morala 
prispevati k boljšemu odzivanju kmetijstva 
Unije na nove družbene potrebe glede živil 
in zdravja, vključno s trajnostno kmetijsko 
proizvodnjo, bolj zdravo prehrano,
zmanjšanjem živilskih odpadkov in večjo
dobrobitjo živali. SKP bi morala še naprej 
spodbujati proizvodnjo s posebnimi in 
dragocenimi značilnostmi, kot so 
regionalno sledljive prehranske verige,
hkrati pa kmetom pomagati, da svojo 
proizvodnjo proaktivno prilagodijo tržnim 
signalom in povpraševanju potrošnikov.
Države članice bi morale zagotoviti, da se 
dodeljuje finančna podpora kmetom za 
pridobivanje novih znanj in spretnosti ter 
opreme, ki jih potrebujejo za prilagoditev 
proizvodnje v skladu s spreminjajočim se 
povpraševanjem potrošnikov in 
zagotovitev preživljanja podeželskih 
skupnosti.

Or. en

Predlog spremembe 611
Jørn Dohrmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) SKP bi morala še naprej 
zagotavljati prehransko varnost, ki bi 
morala pomeniti stalen dostop do zadostne, 
varne in hranljive hrane. Poleg tega bi 
morala prispevati k boljšemu odzivanju 
kmetijstva Unije na nove družbene potrebe 
glede živil in zdravja, vključno s trajnostno 
kmetijsko proizvodnjo, bolj zdravo 
prehrano, živilskimi odpadki in dobrobitjo 
živali. SKP bi morala še naprej spodbujati 
proizvodnjo s posebnimi in dragocenimi 
značilnostmi, hkrati pa kmetom pomagati, 
da svojo proizvodnjo proaktivno 
prilagodijo tržnim signalom in 
povpraševanju potrošnikov.

(17) SKP bi morala še naprej 
zagotavljati prehransko varnost, ki bi 
morala pomeniti stalen dostop do zadostne, 
varne in hranljive hrane. Prav tako mora 
biti financiranje SKP povezano z 
družbeno dodano vrednostjo, ki se ujema s 
pričakovanji državljanov, zlasti v zvezi z 
okoljem, trajnostnostjo in dobrobitjo 
živali. Poleg tega bi morala prispevati k 
boljšemu odzivanju kmetijstva Unije na 
nove družbene potrebe glede živil in 
zdravja, vključno s trajnostno kmetijsko 
proizvodnjo, bolj zdravo prehrano, 
živilskimi odpadki in dobrobitjo živali. 
SKP bi morala še naprej spodbujati 
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proizvodnjo s posebnimi in dragocenimi 
značilnostmi, hkrati pa kmetom pomagati, 
da svojo proizvodnjo proaktivno 
prilagodijo tržnim signalom in 
povpraševanju potrošnikov.

Or. en

Predlog spremembe 612
Alberto Cirio, Giovanni La Via

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) SKP bi morala še naprej 
zagotavljati prehransko varnost, ki bi 
morala pomeniti stalen dostop do zadostne, 
varne in hranljive hrane. Poleg tega bi 
morala prispevati k boljšemu odzivanju 
kmetijstva Unije na nove družbene potrebe 
glede živil in zdravja, vključno s trajnostno 
kmetijsko proizvodnjo, bolj zdravo 
prehrano, živilskimi odpadki in dobrobitjo 
živali. SKP bi morala še naprej spodbujati 
proizvodnjo s posebnimi in dragocenimi 
značilnostmi, hkrati pa kmetom pomagati, 
da svojo proizvodnjo proaktivno 
prilagodijo tržnim signalom in 
povpraševanju potrošnikov.

(17) SKP bi morala še naprej 
zagotavljati prehransko varnost, ki bi 
morala pomeniti stalen dostop do zadostne, 
varne in hranljive hrane. Poleg tega bi 
morala prispevati k boljšemu odzivanju 
kmetijstva Unije na nove družbene potrebe 
glede živil in zdravja, vključno s trajnostno 
kmetijsko proizvodnjo, bolj zdravo 
prehrano, živilskimi odpadki in dobrobitjo 
živali. SKP bi morala še naprej spodbujati 
proizvodnjo s posebnimi in dragocenimi 
značilnostmi, hkrati pa kmetom pomagati, 
da svojo proizvodnjo proaktivno 
prilagodijo tržnim signalom, na primer s 
preprečevanjem prevelike ponudbe v 
sektorjih, za katere je značilna presežna 
proizvodnja, in povpraševanju potrošnikov.

Or. it

Predlog spremembe 613
Paolo De Castro

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) SKP bi morala še naprej (17) SKP bi morala še naprej 
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zagotavljati prehransko varnost, ki bi 
morala pomeniti stalen dostop do zadostne, 
varne in hranljive hrane. Poleg tega bi 
morala prispevati k boljšemu odzivanju 
kmetijstva Unije na nove družbene potrebe 
glede živil in zdravja, vključno s trajnostno 
kmetijsko proizvodnjo, bolj zdravo 
prehrano, živilskimi odpadki in dobrobitjo 
živali. SKP bi morala še naprej spodbujati 
proizvodnjo s posebnimi in dragocenimi 
značilnostmi, hkrati pa kmetom pomagati, 
da svojo proizvodnjo proaktivno 
prilagodijo tržnim signalom in 
povpraševanju potrošnikov.

zagotavljati prehransko varnost, ki bi 
morala pomeniti stalen dostop do zadostne, 
varne in hranljive hrane. Poleg tega bi 
morala prispevati k boljšemu odzivanju 
kmetijstva Unije na nove družbene potrebe 
glede živil in zdravja, vključno s trajnostno 
kmetijsko proizvodnjo, bolj zdravo 
prehrano in dobrobitjo živali. SKP bi 
morala še naprej spodbujati proizvodnjo s 
posebnimi in dragocenimi značilnostmi, 
hkrati pa kmetom pomagati, da svojo 
proizvodnjo proaktivno prilagodijo tržnim 
signalom, na primer s preprečevanjem 
prevelike ponudbe v sektorjih, za katere je 
značilna presežna proizvodnja, in 
povpraševanju potrošnikov.

Or. it

Predlog spremembe 614
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) SKP bi morala še naprej 
zagotavljati prehransko varnost, ki bi 
morala pomeniti stalen dostop do zadostne, 
varne in hranljive hrane. Poleg tega bi 
morala prispevati k boljšemu odzivanju 
kmetijstva Unije na nove družbene potrebe 
glede živil in zdravja, vključno s trajnostno 
kmetijsko proizvodnjo, bolj zdravo 
prehrano, živilskimi odpadki in dobrobitjo 
živali. SKP bi morala še naprej spodbujati 
proizvodnjo s posebnimi in dragocenimi 
značilnostmi, hkrati pa kmetom pomagati, 
da svojo proizvodnjo proaktivno 
prilagodijo tržnim signalom in 
povpraševanju potrošnikov.

(17) SKP bi morala še naprej 
zagotavljati prehransko varnost, ki bi 
morala pomeniti stalen dostop vseh 
potrošnikov do zadostne, varne in hranljive 
hrane po zmernih cenah. Poleg tega bi 
morala prispevati k boljšemu odzivanju 
kmetijstva Unije na nove družbene potrebe 
glede živil in zdravja, vključno s trajnostno 
kmetijsko proizvodnjo, bolj zdravo 
prehrano, živilskimi odpadki in dobrobitjo 
živali. SKP bi morala še naprej spodbujati 
proizvodnjo s posebnimi in dragocenimi 
značilnostmi, hkrati pa kmetom pomagati, 
da svojo proizvodnjo proaktivno 
prilagodijo tržnim signalom in 
povpraševanju potrošnikov.

Or. ro
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Predlog spremembe 615
Mairead McGuinness

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) SKP bi morala še naprej 
zagotavljati prehransko varnost, ki bi 
morala pomeniti stalen dostop do zadostne, 
varne in hranljive hrane. Poleg tega bi 
morala prispevati k boljšemu odzivanju 
kmetijstva Unije na nove družbene potrebe 
glede živil in zdravja, vključno s trajnostno 
kmetijsko proizvodnjo, bolj zdravo 
prehrano, živilskimi odpadki in dobrobitjo 
živali. SKP bi morala še naprej spodbujati 
proizvodnjo s posebnimi in dragocenimi 
značilnostmi, hkrati pa kmetom pomagati, 
da svojo proizvodnjo proaktivno 
prilagodijo tržnim signalom in 
povpraševanju potrošnikov.

(17) SKP bi morala še naprej 
zagotavljati prehransko varnost, ki bi 
morala pomeniti stalen dostop do zadostne, 
varne in hranljive hrane. Poleg tega bi 
morala prispevati k boljšemu odzivanju 
kmetijstva Unije na nove družbene potrebe 
glede živil in zdravja, vključno s trajnostno 
kmetijsko proizvodnjo, bolj zdravo 
prehrano, živilskimi odpadki in dobrobitjo 
živali. SKP bi morala še naprej spodbujati
trajnostno proizvodnjo s posebnimi in 
dragocenimi značilnostmi, kot so sistemi 
kmetovanja z visoko naravno vrednostjo,
hkrati pa kmetom pomagati, da svojo 
proizvodnjo proaktivno prilagodijo tržnim 
signalom in povpraševanju potrošnikov.

Or. en

Predlog spremembe 616
Othmar Karas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) SKP bi morala še naprej 
zagotavljati prehransko varnost, ki bi 
morala pomeniti stalen dostop do zadostne, 
varne in hranljive hrane. Poleg tega bi 
morala prispevati k boljšemu odzivanju 
kmetijstva Unije na nove družbene potrebe 
glede živil in zdravja, vključno s trajnostno 
kmetijsko proizvodnjo, bolj zdravo 
prehrano, živilskimi odpadki in dobrobitjo 
živali. SKP bi morala še naprej spodbujati 
proizvodnjo s posebnimi in dragocenimi 
značilnostmi, hkrati pa kmetom pomagati, 

(17) SKP bi morala še naprej 
zagotavljati prehransko varnost, ki bi 
morala pomeniti stalen dostop do zadostne, 
varne in hranljive hrane. Poleg tega bi 
morala prispevati k boljšemu odzivanju 
kmetijstva Unije na nove družbene potrebe 
glede živil in zdravja, vključno s trajnostno 
kmetijsko proizvodnjo, bolj zdravo 
prehrano, kakovostno proizvodnjo in 
razlikovanjem kakovosti, živilskimi 
odpadki ter dobrobitjo živali. SKP bi 
morala še naprej spodbujati proizvodnjo s 
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da svojo proizvodnjo proaktivno 
prilagodijo tržnim signalom in 
povpraševanju potrošnikov.

posebnimi in dragocenimi značilnostmi, 
hkrati pa kmetom pomagati, da svojo 
proizvodnjo proaktivno prilagodijo tržnim 
signalom in povpraševanju potrošnikov.

Or. de

Obrazložitev

Načelna opredelitev povečanja kakovostne proizvodnje in razlikovanja kakovosti predstavlja 
delujoč pristop k uspešnosti kmetijstva, ki lahko doprinese tudi h konkurenčnosti. V zvezi s 
točko (b) člena 6(1) je povečanje kakovostne proizvodnje bistven dejavnik sprejemljivosti in 
uspešnosti tako za evropske potrošnike kot za evropsko prehrambno industrijo.

Predlog spremembe 617
Nuno Melo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) SKP bi morala še naprej 
zagotavljati prehransko varnost, ki bi 
morala pomeniti stalen dostop do zadostne, 
varne in hranljive hrane. Poleg tega bi 
morala prispevati k boljšemu odzivanju 
kmetijstva Unije na nove družbene potrebe 
glede živil in zdravja, vključno s trajnostno 
kmetijsko proizvodnjo, bolj zdravo 
prehrano, živilskimi odpadki in dobrobitjo 
živali. SKP bi morala še naprej spodbujati 
proizvodnjo s posebnimi in dragocenimi 
značilnostmi, hkrati pa kmetom pomagati, 
da svojo proizvodnjo proaktivno 
prilagodijo tržnim signalom in 
povpraševanju potrošnikov.

(17) SKP bi morala še naprej 
zagotavljati prehransko varnost, ki bi 
morala pomeniti stalen dostop do zadostne, 
varne in hranljive hrane. Poleg tega bi 
morala prispevati k boljšemu odzivanju 
kmetijstva Unije na nove družbene potrebe 
glede živil in zdravja, vključno s trajnostno 
kmetijsko proizvodnjo, bolj zdravo 
prehrano, živilskimi odpadki in dobrobitjo 
živali, vendar ne na račun prehranske 
varnosti. SKP bi morala še naprej 
spodbujati proizvodnjo s posebnimi in 
dragocenimi značilnostmi, hkrati pa 
kmetom pomagati, da svojo proizvodnjo 
proaktivno prilagodijo tržnim signalom in 
povpraševanju potrošnikov.

Or. en

Predlog spremembe 618
Luke Ming Flanagan
v imenu skupine GUE/NGL
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez



PE629.664v01-00 122/180 AM\1167703SL.docx

SL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) SKP bi morala še naprej 
zagotavljati prehransko varnost, ki bi 
morala pomeniti stalen dostop do zadostne, 
varne in hranljive hrane. Poleg tega bi 
morala prispevati k boljšemu odzivanju 
kmetijstva Unije na nove družbene potrebe 
glede živil in zdravja, vključno s trajnostno 
kmetijsko proizvodnjo, bolj zdravo 
prehrano, živilskimi odpadki in dobrobitjo 
živali. SKP bi morala še naprej spodbujati 
proizvodnjo s posebnimi in dragocenimi 
značilnostmi, hkrati pa kmetom pomagati, 
da svojo proizvodnjo proaktivno 
prilagodijo tržnim signalom in 
povpraševanju potrošnikov.

(17) SKP bi morala še naprej 
zagotavljati prehransko varnost, ki bi 
morala pomeniti stalen dostop do zadostne, 
varne, cenovno dostopne in hranljive 
hrane. Poleg tega bi morala prispevati k 
boljšemu odzivanju kmetijstva Unije na 
nove družbene potrebe glede živil in 
zdravja, vključno z okoljsko trajnostno 
kmetijsko proizvodnjo, bolj zdravo 
prehrano, živilskimi odpadki in dobrobitjo 
živali. SKP bi morala še naprej spodbujati 
proizvodnjo s posebnimi in dragocenimi 
značilnostmi, hkrati pa kmetom pomagati, 
da svojo proizvodnjo proaktivno 
prilagodijo tržnim signalom in 
povpraševanju potrošnikov.

Or. en

Obrazložitev

Cenovna dostopnost hrane je ključno vprašanje za potrošnike.

Predlog spremembe 619
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) SKP bi morala še naprej 
zagotavljati prehransko varnost, ki bi 
morala pomeniti stalen dostop do zadostne, 
varne in hranljive hrane. Poleg tega bi 
morala prispevati k boljšemu odzivanju 
kmetijstva Unije na nove družbene potrebe 
glede živil in zdravja, vključno s trajnostno 
kmetijsko proizvodnjo, bolj zdravo 
prehrano, živilskimi odpadki in dobrobitjo 
živali. SKP bi morala še naprej spodbujati 
proizvodnjo s posebnimi in dragocenimi 

(17) SKP bi morala še naprej 
zagotavljati prehransko suverenost, ki bi 
morala pomeniti stalen dostop do zadostne, 
varne in hranljive hrane. Poleg tega bi 
morala prispevati k boljšemu odzivanju 
kmetijstva Unije na nove družbene potrebe 
glede živil in zdravja, vključno s trajnostno 
kmetijsko proizvodnjo, bolj zdravo 
prehrano, živilskimi odpadki in dobrobitjo 
živali. SKP bi morala še naprej spodbujati 
proizvodnjo s posebnimi in dragocenimi 
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značilnostmi, hkrati pa kmetom pomagati, 
da svojo proizvodnjo proaktivno 
prilagodijo tržnim signalom in 
povpraševanju potrošnikov.

značilnostmi, hkrati pa kmetom pomagati, 
da svojo proizvodnjo proaktivno 
prilagodijo tržnim signalom in 
povpraševanju potrošnikov.

Or. fr

Predlog spremembe 620
Matt Carthy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) SKP bi morala še naprej 
zagotavljati prehransko varnost, ki bi 
morala pomeniti stalen dostop do zadostne, 
varne in hranljive hrane. Poleg tega bi 
morala prispevati k boljšemu odzivanju 
kmetijstva Unije na nove družbene potrebe 
glede živil in zdravja, vključno s trajnostno 
kmetijsko proizvodnjo, bolj zdravo 
prehrano, živilskimi odpadki in dobrobitjo 
živali. SKP bi morala še naprej spodbujati 
proizvodnjo s posebnimi in dragocenimi 
značilnostmi, hkrati pa kmetom pomagati, 
da svojo proizvodnjo proaktivno 
prilagodijo tržnim signalom in
povpraševanju potrošnikov.

(17) SKP bi morala še naprej 
zagotavljati prehransko varnost, ki bi 
morala pomeniti stalen dostop do zadostne, 
varne in hranljive hrane. Poleg tega bi 
morala prispevati k boljšemu odzivanju 
kmetijstva Unije na nove družbene potrebe 
glede živil in zdravja, vključno s trajnostno 
kmetijsko proizvodnjo, bolj zdravo 
prehrano, živilskimi odpadki in dobrobitjo 
živali. SKP bi morala še naprej spodbujati 
proizvodnjo s posebnimi in dragocenimi 
značilnostmi, hkrati pa kmetom pomagati, 
da svojo proizvodnjo proaktivno 
prilagodijo tržnim signalom,
povpraševanju potrošnikov in okoljskim 
zahtevam.

Or. en

Predlog spremembe 621
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) SKP bi morala še naprej 
zagotavljati prehransko varnost, ki bi 
morala pomeniti stalen dostop do zadostne, 

(17) SKP mora v Evropi še naprej 
zagotavljati prehransko varnost, ki bi 
morala pomeniti stalen dostop do zadostne, 
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varne in hranljive hrane. Poleg tega bi 
morala prispevati k boljšemu odzivanju 
kmetijstva Unije na nove družbene potrebe 
glede živil in zdravja, vključno s trajnostno 
kmetijsko proizvodnjo, bolj zdravo 
prehrano, živilskimi odpadki in dobrobitjo 
živali. SKP bi morala še naprej spodbujati 
proizvodnjo s posebnimi in dragocenimi 
značilnostmi, hkrati pa kmetom pomagati, 
da svojo proizvodnjo proaktivno 
prilagodijo tržnim signalom in 
povpraševanju potrošnikov.

varne in hranljive hrane. Poleg tega bi 
morala prispevati k boljšemu odzivanju 
kmetijstva Unije na nove družbene potrebe 
glede živil in zdravja, vključno s trajnostno 
kmetijsko proizvodnjo, bolj zdravo 
prehrano, živilskimi odpadki in dobrobitjo 
živali. SKP bi morala še naprej spodbujati 
proizvodnjo s posebnimi in dragocenimi 
značilnostmi, hkrati pa kmetom pomagati, 
da svojo proizvodnjo proaktivno 
prilagodijo tržnim signalom in 
povpraševanju potrošnikov.

Or. it

Predlog spremembe 622
Martin Häusling
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Unija in države članice bi morale v 
skladu z zavezami v okviru Agende 2030 
in Pariškega sporazuma ter ugotovitvami 
Mednarodne ocene kmetijskega znanja, 
znanosti in tehnologije za razvoj, pa tudi 
priporočili posebnega poročevalca OZN o 
pravici do hrane, izvesti prehod na 
trajnosten evropski sistem preskrbe s 
hrano in kmetijstva. Ta prehod bi bilo 
treba doseči s spodbujanjem raznolikih, 
trajnostnih in odpornih kmetijskih praks, 
ki prispevajo k varstvu in krepitvi 
naravnih virov, krepitvi ekosistemov ter 
prilagajanju podnebnim spremembam in 
njihovi blažitvi, in sicer s prilagajanjem 
reje živali za proizvodnjo hrane ekološki 
nosilni zmogljivosti, zmanjšanjem 
odvisnosti od netrajnostnih vložkov, 
vključno od fosilnih virov energije, in 
postopnim izboljšanjem biotske 
raznovrstnosti in kakovosti tal.

Or. en
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Predlog spremembe 623
Ramón Luis Valcárcel Siso

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Poleg tega mora SKP pri 
zavzemanju za okolje spodbujati 
trajnostno upravljanje voda, kot določajo 
cilji trajnostnega razvoja, zato podpira 
integrirano upravljanje vodnih virov, ki 
vključuje tradicionalne vodne vire (na 
primer razsoljeno vodo), kadar je 
potrebno njihovo načrtovanje in 
povezovanje, da se zagotovijo pravilno 
ravnovesje med presežnimi in 
deficitarnimi povodji, uporaba novih 
tehnologij za izboljšanje učinkovitosti, 
zmanjšanje stroškov in modernizacija 
sistemov upravljanja, kar bo prispevalo k 
boju proti dezertifikaciji, poplavam in 
podnebnim spremembam.

Or. es

Predlog spremembe 624
Maria Noichl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Za izpolnjevanje obveznosti EU iz 
člena 13 PDEU in pričakovanj 
prebivalstva je treba rejo perutnine, 
kuncev in drugih živali v kletkah postopno 
odpravljati, z letom 2027 pa povsem 
prepovedati. V splošnem se morajo pogoji 
reje izboljšati, tako da se živinoreja brez 
uporabe tal odpravi in spodbuja prosta 
reja. Na ta način se bo okrepila 
preglednost kmetij, ki se ukvarjajo z 
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živinorejo, ter lokalnih in mobilnih 
klavnic.

Or. de

Predlog spremembe 625
Annie Schreijer-Pierik

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) V akcijskem načrtu „eno zdravje“ 
zoper odpornost proti antimikrobikom je 
cepljenje omenjeno kot stroškovno 
učinkovit javnozdravstveni ukrep za boj 
zoper odpornost proti antimikrobikom, 
vendar sorazmerno višji stroški 
diagnostike, alternativ antimikrobikom in 
cepiv v primerjavi z običajnimi antibiotiki 
predstavljajo oviro za povečanje 
precepljenosti živali.

Or. en

Predlog spremembe 626
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17b) EU bi morala prispevati k svetovni 
prehranski varnosti s skladnostjo politik 
in podpiranjem prizadevanj za zmanjšanje 
odvisnosti držav v razvoju od uvoza živil. 
SKP bi morala prispevati h krepitvi 
odpornosti držav v razvoju na zunanje 
pretrese, povezane z nihanjem cen 
primarnih kmetijskih proizvodov, ter k 
izkoriščanju potenciala malih kmetov in 
malih kmetijskih podjetij v državah v 
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razvoju, da bi povečali in diverzificirali 
njihove proizvodne zmogljivosti za 
domače in regionalne agroživilske trge.

Or. en

Predlog spremembe 627
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momčil Nekov (Momchil Nekov), 
Karine Gloanec Maurin, Marc Tarabella

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Za EKSRP morajo biti na voljo 
zadostna sredstva, saj so intervencije 
pomembne za razvoj podeželja, zlasti kar 
zadeva ambicioznejše okoljske in 
podnebne cilje, ki se jim je Evropska unija 
zavezala v okviru mednarodnih 
sporazumov ter h katerim mora prispevati 
tudi kmetijstvo.

Or. en

Predlog spremembe 628
Czesław Adam Siekierski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Ta uredba bi morala določiti 
pravila, ki veljajo za podporo Unije, ki se 
financira iz EKJS in EKSRP ter odobri v 
obliki vrst intervencij, opredeljenih v 
strateškem načrtu SKP, ki jih pripravijo 
države članice, Komisija pa jih odobri.

(19) Ta uredba bi morala določiti 
pravila, ki veljajo za podporo Unije, ki se 
financira iz EKJS in EKSRP ter odobri v
obliki vrst intervencij, opredeljenih v 
strateškem načrtu SKP, ki jih pripravijo 
države članice, Komisija pa jih odobri, pri 
čemer so Evropski parlament in zadevni 
nacionalni parlamenti v fazi sprejetja 
obveščeni o strateških načrtih in njihovih 
možnih nadaljnjih spremembah.



PE629.664v01-00 128/180 AM\1167703SL.docx

SL

Or. pl

Predlog spremembe 629
Bronis Ropė

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Države članice bi se morale 
vzdržati dodajanja pravil, ki bi otežila 
uporabo skladov EKJS in EKSRP za 
upravičence.

Or. lt

Predlog spremembe 630
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Da bi zagotovili, da Unija lahko 
spoštuje svoje mednarodne obveznosti 
glede domače podpore, določene v 
Sporazumu STO o kmetijstvu, bi bilo 
treba nekatere vrste intervencij, določene 
v tej uredbi, še naprej priglašati kot 
podporo v obliki „zelene škatle“, ki nima
učinkov izkrivljanja trgovine ali učinkov 
na proizvodnjo ali pa so ti minimalni, ali 
kot podporo v obliki „modre škatle“ na 
podlagi programov omejevanja 
proizvodnje, tako da je izvzeta iz 
obveznosti zmanjšanja. Čeprav so določbe 
iz te uredbe za te vrste intervencij že 
skladne z zahtevami glede „zelene škatle“ 
iz Priloge 2 k Sporazumu STO o 
kmetijstvu ali zahtevami glede „modre 
škatle“ iz člena 6.5, bi bilo treba 
zagotoviti, da so intervencije, ki jih države 
članice v strateških načrtih SKP 
načrtujejo za te vrste intervencij, še naprej 

črtano
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skladne s temi zahtevami.

Or. fr

Predlog spremembe 631
Miguel Viegas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Da bi zagotovili, da Unija lahko 
spoštuje svoje mednarodne obveznosti 
glede domače podpore, določene v 
Sporazumu STO o kmetijstvu, bi bilo 
treba nekatere vrste intervencij, določene 
v tej uredbi, še naprej priglašati kot 
podporo v obliki „zelene škatle“, ki nima 
učinkov izkrivljanja trgovine ali učinkov 
na proizvodnjo ali pa so ti minimalni, ali 
kot podporo v obliki „modre škatle“ na 
podlagi programov omejevanja 
proizvodnje, tako da je izvzeta iz 
obveznosti zmanjšanja. Čeprav so določbe 
iz te uredbe za te vrste intervencij že 
skladne z zahtevami glede „zelene škatle“ 
iz Priloge 2 k Sporazumu STO o 
kmetijstvu ali zahtevami glede „modre 
škatle“ iz člena 6.5, bi bilo treba 
zagotoviti, da so intervencije, ki jih države 
članice v strateških načrtih SKP 
načrtujejo za te vrste intervencij, še naprej 
skladne s temi zahtevami.

črtano

Or. pt

Predlog spremembe 632
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(20) Da bi zagotovili, da Unija lahko 
spoštuje svoje mednarodne obveznosti 
glede domače podpore, določene v 
Sporazumu STO o kmetijstvu, bi bilo 
treba nekatere vrste intervencij, določene 
v tej uredbi, še naprej priglašati kot 
podporo v obliki „zelene škatle“, ki nima 
učinkov izkrivljanja trgovine ali učinkov 
na proizvodnjo ali pa so ti minimalni, ali 
kot podporo v obliki „modre škatle“ na 
podlagi programov omejevanja 
proizvodnje, tako da je izvzeta iz 
obveznosti zmanjšanja. Čeprav so določbe 
iz te uredbe za te vrste intervencij že 
skladne z zahtevami glede „zelene škatle“ 
iz Priloge 2 k Sporazumu STO o 
kmetijstvu ali zahtevami glede „modre 
škatle“ iz člena 6.5, bi bilo treba 
zagotoviti, da so intervencije, ki jih države 
članice v strateških načrtih SKP 
načrtujejo za te vrste intervencij, še naprej 
skladne s temi zahtevami.

črtano

Or. it

Obrazložitev

Neprimerno je, da je naloga držav članic zagotoviti, da so intervencije, določene v strateških 
načrtih SKP, še naprej skladne z zahtevami iz Sporazuma STO, saj je to preveč 
obremenjujoče glede na njihove pristojnosti.

Določbe o navedenih intervencijah iz te uredbe so že v skladu z „zeleno škatlo“ iz Priloge 2 k 
Sporazumu STO o kmetijstvu in „modro škatlo“ iz člena 6.5.

Predlog spremembe 633
Maria Noichl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20 a) Za izvajanje ciljev trajnostnega 
razvoja Združenih narodov, zlasti cilja 1 
(odprava revščine) in 2 (odprava lakote),
ter zagotavljanje skladnosti politik za 
razvoj v skladu s členom 208 PDEU mora 



AM\1167703SL.docx 131/180 PE629.664v01-00

SL

SKP spodbujati trajnostne družinske 
kmetije v državah v razvoju, da bi 
zagotovili prehranska varnost na lokalni 
ravni in se zoperstavili begu podeželskega 
prebivalstva. Zato se kmetijski proizvodi iz 
EU ne smejo izvažati po cenah, nižjih od 
proizvodnih stroškov.

Or. de

Predlog spremembe 634
Nuno Melo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Na podlagi prejšnjega sistema 
navzkrižne skladnosti, ki se bo izvajal do 
leta 2020, sistem nove pogojenosti 
prejemanje celotne podpore SKP povezuje 
z izpolnjevanjem osnovnih standardov za 
okolje, podnebne spremembe, javno 
zdravje, zdravje živali in rastlin ter 
dobrobit živali s strani upravičencev. 
Osnovni standardi v poenostavljeni obliki 
zajemajo seznam predpisanih zahtev 
ravnanja ter standardov za dobre kmetijske 
in okoljske pogoje za zemljišča. Ti osnovni 
standardi bi morali bolj upoštevati okoljske 
in podnebne izzive kot tudi novo okoljsko 
strukturo SKP ter tako zagotavljati višjo 
raven okoljskih in podnebnih ciljev, kot je 
Komisija napovedala v sporočilu o 
prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva 
ter sporočilu o večletnem finančnem 
okviru. Namen pogojenosti je prispevati k 
razvoju trajnostnega kmetijstva s tem, da se 
upravičenci bolje zavedajo potrebe po 
upoštevanju navedenih osnovnih 
standardov. Prav tako naj bi prispevala k 
temu, da bi bila SKP bolj skladna s 
pričakovanji družbe, in sicer z izboljšanjem 
usklajenosti te politike s cilji na področju 
okolja, javnega zdravja, zdravja živali in 
rastlin ter dobrobiti živali. Pogojenost bi 

(21) Na podlagi prejšnjega sistema 
navzkrižne skladnosti, ki se bo izvajal do 
leta 2020, sistem nove pogojenosti 
prejemanje celotne podpore SKP povezuje 
z izpolnjevanjem osnovnih standardov za 
okolje, podnebne spremembe, javno 
zdravje, zdravje živali in rastlin ter 
dobrobit živali s strani upravičencev. 
Osnovni standardi v poenostavljeni obliki 
zajemajo seznam predpisanih zahtev 
ravnanja ter standardov za dobre kmetijske 
in okoljske pogoje za zemljišča. Ti osnovni 
standardi bi morali bolj upoštevati okoljske 
in podnebne izzive kot tudi novo okoljsko 
strukturo SKP ter tako zagotavljati višjo 
raven okoljskih in podnebnih ciljev, kot je 
Komisija napovedala v sporočilu o 
prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva 
ter sporočilu o večletnem finančnem 
okviru. Namen pogojenosti je prispevati k 
razvoju trajnostnega kmetijstva s tem, da se 
upravičenci bolje zavedajo potrebe po 
upoštevanju navedenih osnovnih 
standardov. Upravičence bi bilo treba tudi 
v ustrezni meri podpirati pri izpolnjevanju 
teh obveznosti in standardov. Prav tako naj 
bi prispevala k temu, da bi bila SKP bolj 
skladna s pričakovanji družbe, in sicer z 
izboljšanjem usklajenosti te politike s cilji 
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morala biti sestavni del okoljske strukture 
SKP kot del izhodišča za bolj ambiciozne 
okoljske in podnebne obveznosti ter bi se 
morala na splošno uporabljati po vsej 
Uniji. Pri kmetih, ki ne izpolnjujejo teh 
zahtev, bi morale države članice zagotoviti, 
da se uporabljajo sorazmerne, učinkovite in 
odvračilne kazni v skladu z [HZU].

na področju okolja, javnega zdravja, 
zdravja živali in rastlin ter dobrobiti živali. 
Pogojenost bi morala biti sestavni del 
okoljske strukture SKP kot del izhodišča za 
bolj ambiciozne okoljske in podnebne 
obveznosti ter bi se morala na splošno 
uporabljati po vsej Uniji. Pri kmetih, ki ne 
izpolnjujejo teh zahtev, bi morale države 
članice zagotoviti, da se uporabljajo 
sorazmerne, učinkovite in odvračilne kazni 
v skladu z [HZU], vendar bi bilo treba 
kmete, ki trenutno sodelujejo v shemi za 
male kmete v skladu z Uredbo št.
1307/2013, izvzeti iz zahtev po 
pogojenosti. Prav tako bi bilo treba za 
ekološke kmete samodejno šteti, da so v 
celoti skladni s pravili o pogojenosti. 
Države članice so odgovorne, da se dobri 
kmetijski in okoljski pogoji (kot del 
okrepljene pogojenosti) izvajajo tako, da 
se upoštevajo kmetijske prakse in kot so 
opredeljeni v analizi SWOT v okviru 
oblikovanja strateških načrtov SKP.

Or. en

Predlog spremembe 635
Matt Carthy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Na podlagi prejšnjega sistema 
navzkrižne skladnosti, ki se bo izvajal do 
leta 2020, sistem nove pogojenosti 
prejemanje celotne podpore SKP povezuje 
z izpolnjevanjem osnovnih standardov za 
okolje, podnebne spremembe, javno 
zdravje, zdravje živali in rastlin ter 
dobrobit živali s strani upravičencev. 
Osnovni standardi v poenostavljeni obliki 
zajemajo seznam predpisanih zahtev 
ravnanja ter standardov za dobre kmetijske 
in okoljske pogoje za zemljišča. Ti osnovni 
standardi bi morali bolj upoštevati okoljske 

(21) Na podlagi prejšnjega sistema 
navzkrižne skladnosti, ki se bo izvajal do 
leta 2020, sistem nove pogojenosti 
prejemanje podpore SKP povezuje z 
izpolnjevanjem osnovnih standardov za 
okolje, podnebne spremembe, javno 
zdravje, zdravje živali in rastlin ter 
dobrobit živali s strani upravičencev. 
Osnovni standardi v poenostavljeni obliki 
zajemajo seznam predpisanih zahtev 
ravnanja ter standardov za dobre kmetijske 
in okoljske pogoje za zemljišča. Ti osnovni 
standardi bi morali bolj upoštevati okoljske 
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in podnebne izzive kot tudi novo okoljsko 
strukturo SKP ter tako zagotavljati višjo 
raven okoljskih in podnebnih ciljev, kot je 
Komisija napovedala v sporočilu o 
prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva 
ter sporočilu o večletnem finančnem 
okviru. Namen pogojenosti je prispevati k 
razvoju trajnostnega kmetijstva s tem, da se 
upravičenci bolje zavedajo potrebe po 
upoštevanju navedenih osnovnih 
standardov. Prav tako naj bi prispevala k 
temu, da bi bila SKP bolj skladna s 
pričakovanji družbe, in sicer z izboljšanjem 
usklajenosti te politike s cilji na področju 
okolja, javnega zdravja, zdravja živali in 
rastlin ter dobrobiti živali. Pogojenost bi 
morala biti sestavni del okoljske strukture 
SKP kot del izhodišča za bolj ambiciozne 
okoljske in podnebne obveznosti ter bi se 
morala na splošno uporabljati po vsej 
Uniji. Pri kmetih, ki ne izpolnjujejo teh 
zahtev, bi morale države članice zagotoviti, 
da se uporabljajo sorazmerne, učinkovite 
in odvračilne kazni v skladu z [HZU].

in podnebne izzive kot tudi novo okoljsko 
strukturo SKP ter tako zagotavljati višjo 
raven okoljskih in podnebnih ciljev, kot je 
Komisija napovedala v sporočilu o 
prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva 
ter sporočilu o večletnem finančnem 
okviru. Namen pogojenosti je prispevati k
razvoju trajnostnega kmetijstva s tem, da se 
upravičenci bolje zavedajo potrebe po 
upoštevanju navedenih osnovnih 
standardov. Prav tako naj bi prispevala k 
temu, da bi bila SKP bolj skladna s 
pričakovanji družbe, in sicer z izboljšanjem 
usklajenosti te politike s cilji na področju 
okolja, javnega zdravja, zdravja živali in 
rastlin ter dobrobiti živali. Pogojenost bi 
morala biti sestavni del okoljske strukture 
SKP kot del izhodišča za bolj ambiciozne 
okoljske in podnebne obveznosti ter bi se 
morala na splošno uporabljati po vsej 
Uniji. Države članice zagotovijo ustrezno 
raven podpore za doseganje teh obveznosti 
in standardov. Pri kmetih, ki ne 
izpolnjujejo teh zahtev, bi morale države 
članice zagotoviti, da se vzpostavijo
sorazmerne, učinkovite in odvračilne
kazni, ki se uporabljajo samo v okviru 
sistema rumenega kartona v skladu z 
[HZU].

Or. en

Predlog spremembe 636
Marijana Petir

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Na podlagi prejšnjega sistema 
navzkrižne skladnosti, ki se bo izvajal do 
leta 2020, sistem nove pogojenosti 
prejemanje celotne podpore SKP povezuje 
z izpolnjevanjem osnovnih standardov za 
okolje, podnebne spremembe, javno 
zdravje, zdravje živali in rastlin ter 

(21) Na podlagi prejšnjega sistema 
navzkrižne skladnosti, ki se bo izvajal do 
leta 2020, sistem nove pogojenosti 
prejemanje celotne podpore SKP povezuje 
z izpolnjevanjem osnovnih standardov za 
okolje, podnebne spremembe, javno 
zdravje, zdravje živali in rastlin ter 
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dobrobit živali s strani upravičencev. 
Osnovni standardi v poenostavljeni obliki 
zajemajo seznam predpisanih zahtev 
ravnanja ter standardov za dobre kmetijske 
in okoljske pogoje za zemljišča. Ti osnovni 
standardi bi morali bolj upoštevati okoljske 
in podnebne izzive kot tudi novo okoljsko 
strukturo SKP ter tako zagotavljati višjo 
raven okoljskih in podnebnih ciljev, kot je 
Komisija napovedala v sporočilu o 
prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva 
ter sporočilu o večletnem finančnem 
okviru. Namen pogojenosti je prispevati k 
razvoju trajnostnega kmetijstva s tem, da se 
upravičenci bolje zavedajo potrebe po 
upoštevanju navedenih osnovnih 
standardov. Prav tako naj bi prispevala k 
temu, da bi bila SKP bolj skladna s 
pričakovanji družbe, in sicer z izboljšanjem 
usklajenosti te politike s cilji na področju 
okolja, javnega zdravja, zdravja živali in 
rastlin ter dobrobiti živali. Pogojenost bi 
morala biti sestavni del okoljske strukture 
SKP kot del izhodišča za bolj ambiciozne 
okoljske in podnebne obveznosti ter bi se 
morala na splošno uporabljati po vsej 
Uniji. Pri kmetih, ki ne izpolnjujejo teh 
zahtev, bi morale države članice zagotoviti, 
da se uporabljajo sorazmerne, učinkovite in 
odvračilne kazni v skladu z [HZU].

dobrobit živali s strani upravičencev. 
Osnovni standardi v poenostavljeni obliki 
zajemajo seznam predpisanih zahtev 
ravnanja ter standardov za dobre kmetijske 
in okoljske pogoje za zemljišča. Ti osnovni 
standardi bi morali bolj upoštevati okoljske 
in podnebne izzive kot tudi novo okoljsko 
strukturo SKP ter tako zagotavljati višjo 
raven okoljskih in podnebnih ciljev, kot je 
Komisija napovedala v sporočilu o 
prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva 
ter sporočilu o večletnem finančnem 
okviru. Namen pogojenosti je prispevati k 
razvoju trajnostnega kmetijstva s tem, da se 
upravičenci bolje zavedajo potrebe po 
upoštevanju navedenih osnovnih 
standardov. Upravičenci bi morali tudi 
prejeti ustrezna nadomestila za 
zagotavljanje teh standardov. Prav tako 
naj bi prispevala k temu, da bi bila SKP 
bolj skladna s pričakovanji družbe, in sicer 
z izboljšanjem usklajenosti te politike s 
cilji na področju okolja, javnega zdravja, 
zdravja živali in rastlin ter dobrobiti živali. 
Pogojenost bi morala biti sestavni del 
okoljske strukture SKP kot del izhodišča za 
bolj ambiciozne okoljske in podnebne 
obveznosti ter bi se morala na splošno 
uporabljati po vsej Uniji. Pri kmetih, ki ne 
izpolnjujejo teh zahtev, bi morale države 
članice zagotoviti, da se uporabljajo 
sorazmerne, učinkovite in odvračilne kazni 
v skladu z [HZU].

Or. en

Obrazložitev

Višji standardi pomenijo tudi višje stroške. Da bi podprli zagotavljanje višje ravni okoljskih in 
podnebnih koristi, je treba kmetom in imetnikom gozdov zagotoviti ustrezna finančna
nadomestila.

Predlog spremembe 637
Elsi Katainen, Herbert Dorfmann, Ulrike Müller, Pavel Telička, Petri Sarvamaa, Merja 
Kyllönen

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Na podlagi prejšnjega sistema 
navzkrižne skladnosti, ki se bo izvajal do 
leta 2020, sistem nove pogojenosti 
prejemanje celotne podpore SKP povezuje 
z izpolnjevanjem osnovnih standardov za 
okolje, podnebne spremembe, javno 
zdravje, zdravje živali in rastlin ter 
dobrobit živali s strani upravičencev. 
Osnovni standardi v poenostavljeni obliki 
zajemajo seznam predpisanih zahtev 
ravnanja ter standardov za dobre kmetijske 
in okoljske pogoje za zemljišča. Ti osnovni 
standardi bi morali bolj upoštevati okoljske 
in podnebne izzive kot tudi novo okoljsko 
strukturo SKP ter tako zagotavljati višjo 
raven okoljskih in podnebnih ciljev, kot je 
Komisija napovedala v sporočilu o 
prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva 
ter sporočilu o večletnem finančnem 
okviru. Namen pogojenosti je prispevati k 
razvoju trajnostnega kmetijstva s tem, da se 
upravičenci bolje zavedajo potrebe po 
upoštevanju navedenih osnovnih 
standardov. Prav tako naj bi prispevala k 
temu, da bi bila SKP bolj skladna s 
pričakovanji družbe, in sicer z izboljšanjem 
usklajenosti te politike s cilji na področju 
okolja, javnega zdravja, zdravja živali in 
rastlin ter dobrobiti živali. Pogojenost bi 
morala biti sestavni del okoljske strukture 
SKP kot del izhodišča za bolj ambiciozne 
okoljske in podnebne obveznosti ter bi se 
morala na splošno uporabljati po vsej 
Uniji. Pri kmetih, ki ne izpolnjujejo teh 
zahtev, bi morale države članice zagotoviti, 
da se uporabljajo sorazmerne, učinkovite in 
odvračilne kazni v skladu z [HZU].

(21) Na podlagi prejšnjega sistema 
navzkrižne skladnosti, ki se bo izvajal do 
leta 2020, sistem nove pogojenosti 
prejemanje celotne podpore SKP povezuje 
z izpolnjevanjem osnovnih standardov za 
okolje, podnebne spremembe, javno 
zdravje, zdravje živali in rastlin ter 
dobrobit živali s strani upravičencev. 
Osnovni standardi v poenostavljeni obliki 
zajemajo seznam predpisanih zahtev 
ravnanja ter standardov za dobre kmetijske 
in okoljske pogoje za zemljišča. Ti osnovni 
standardi bi morali bolj upoštevati okoljske 
in podnebne izzive kot tudi novo okoljsko 
strukturo SKP ter tako zagotavljati višjo 
raven okoljskih in podnebnih ciljev, kot je 
Komisija napovedala v sporočilu o 
prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva 
ter sporočilu o večletnem finančnem 
okviru. Namen pogojenosti je prispevati k 
razvoju trajnostnega kmetijstva s tem, da se 
upravičenci bolje zavedajo potrebe po 
upoštevanju navedenih osnovnih 
standardov. Upravičenci bi morali tudi 
prejeti ustrezna nadomestila za 
zagotavljanje teh standardov. Prav tako 
naj bi prispevala k temu, da bi bila SKP 
bolj skladna s pričakovanji družbe, in sicer 
z izboljšanjem usklajenosti te politike s 
cilji na področju okolja, javnega zdravja, 
zdravja živali in rastlin ter dobrobiti živali. 
Pogojenost bi morala biti sestavni del 
okoljske strukture SKP kot del izhodišča za 
bolj ambiciozne okoljske in podnebne 
obveznosti ter bi se morala na splošno 
uporabljati po vsej Uniji. Pri kmetih, ki ne 
izpolnjujejo teh zahtev, bi morale države 
članice zagotoviti, da se uporabljajo 
sorazmerne, učinkovite in odvračilne kazni 
v skladu z [HZU].

Or. en
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Obrazložitev

Višji standardi lahko pomenijo tudi višje stroške. Da bi podprli zagotavljanje višje ravni 
okoljskih in podnebnih koristi, je treba upravičencem zagotoviti ustrezna finančna 
nadomestila.

Predlog spremembe 638
Norbert Erdős

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Na podlagi prejšnjega sistema 
navzkrižne skladnosti, ki se bo izvajal do 
leta 2020, sistem nove pogojenosti 
prejemanje celotne podpore SKP povezuje 
z izpolnjevanjem osnovnih standardov za 
okolje, podnebne spremembe, javno 
zdravje, zdravje živali in rastlin ter 
dobrobit živali s strani upravičencev. 
Osnovni standardi v poenostavljeni obliki 
zajemajo seznam predpisanih zahtev 
ravnanja ter standardov za dobre kmetijske 
in okoljske pogoje za zemljišča. Ti osnovni 
standardi bi morali bolj upoštevati okoljske 
in podnebne izzive kot tudi novo okoljsko 
strukturo SKP ter tako zagotavljati višjo 
raven okoljskih in podnebnih ciljev, kot je 
Komisija napovedala v sporočilu o 
prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva 
ter sporočilu o večletnem finančnem 
okviru. Namen pogojenosti je prispevati k 
razvoju trajnostnega kmetijstva s tem, da se 
upravičenci bolje zavedajo potrebe po 
upoštevanju navedenih osnovnih
standardov. Prav tako naj bi prispevala k 
temu, da bi bila SKP bolj skladna s 
pričakovanji družbe, in sicer z izboljšanjem 
usklajenosti te politike s cilji na področju 
okolja, javnega zdravja, zdravja živali in 
rastlin ter dobrobiti živali. Pogojenost bi 
morala biti sestavni del okoljske strukture 
SKP kot del izhodišča za bolj ambiciozne
okoljske in podnebne obveznosti ter bi se 
morala na splošno uporabljati po vsej 

(21) Na podlagi prejšnjega sistema 
navzkrižne skladnosti, ki se bo izvajal do 
leta 2020, sistem nove pogojenosti 
prejemanje celotne podpore SKP povezuje 
z izpolnjevanjem osnovnih standardov za 
okolje, podnebne spremembe, javno 
zdravje, zdravje živali in rastlin ter 
dobrobit živali s strani upravičencev. 
Osnovni standardi v poenostavljeni obliki 
zajemajo seznam predpisanih zahtev 
ravnanja ter standardov za dobre kmetijske 
in okoljske pogoje za zemljišča. Ti osnovni 
standardi bi morali bolj upoštevati okoljske 
in podnebne izzive kot tudi novo okoljsko 
strukturo SKP ter tako zagotavljati
enostavnejše in razumnejše skupne 
zahteve za doseganje višje ravni okoljskih 
in podnebnih ciljev, kot je Komisija 
napovedala v sporočilu o prihodnosti 
preskrbe s hrano in kmetijstva ter sporočilu 
o večletnem finančnem okviru. Namen 
pogojenosti je prispevati k razvoju 
trajnostnega kmetijstva s tem, da se 
upravičenci bolje zavedajo potrebe po 
upoštevanju navedenih skupnih
standardov. Prav tako naj bi prispevala k 
temu, da bi bila SKP bolj skladna s 
pričakovanji družbe, in sicer z izboljšanjem 
usklajenosti te politike s cilji na področju 
okolja, javnega zdravja, zdravja živali in 
rastlin ter dobrobiti živali. Pogojenost bi 
morala biti sestavni del okoljske strukture 
SKP kot del izhodišča za enostavnejše in 
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Uniji. Pri kmetih, ki ne izpolnjujejo teh 
zahtev, bi morale države članice zagotoviti, 
da se uporabljajo sorazmerne, učinkovite in 
odvračilne kazni v skladu z [HZU].

razumnejše okoljske in podnebne 
obveznosti ter bi se morala na splošno 
uporabljati po vsej Uniji. Pri kmetih, ki ne 
izpolnjujejo teh zahtev, bi morale države 
članice zagotoviti, da se uporabljajo 
sorazmerne, učinkovite in odvračilne kazni 
v skladu z [HZU].

Or. en

Predlog spremembe 639
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Marc 
Tarabella

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Na podlagi prejšnjega sistema 
navzkrižne skladnosti, ki se bo izvajal do 
leta 2020, sistem nove pogojenosti 
prejemanje celotne podpore SKP povezuje
z izpolnjevanjem osnovnih standardov za 
okolje, podnebne spremembe, javno 
zdravje, zdravje živali in rastlin ter 
dobrobit živali s strani upravičencev. 
Osnovni standardi v poenostavljeni obliki 
zajemajo seznam predpisanih zahtev 
ravnanja ter standardov za dobre kmetijske 
in okoljske pogoje za zemljišča. Ti osnovni 
standardi bi morali bolj upoštevati okoljske 
in podnebne izzive kot tudi novo okoljsko 
strukturo SKP ter tako zagotavljati višjo 
raven okoljskih in podnebnih ciljev, kot je 
Komisija napovedala v sporočilu o 
prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva 
ter sporočilu o večletnem finančnem 
okviru. Namen pogojenosti je prispevati k 
razvoju trajnostnega kmetijstva s tem, da se 
upravičenci bolje zavedajo potrebe po
upoštevanju navedenih osnovnih 
standardov. Prav tako naj bi prispevala k 
temu, da bi bila SKP bolj skladna s 
pričakovanji družbe, in sicer z izboljšanjem 
usklajenosti te politike s cilji na področju 
okolja, javnega zdravja, zdravja živali in 

(21) Na podlagi prejšnjega sistema 
navzkrižne skladnosti, ki se bo izvajal do 
leta 2020, sistem nove pogojenosti 
prejemanje celotne podpore SKP povezuje
s polnim izpolnjevanjem osnovnih 
standardov za okolje, podnebne 
spremembe, javno zdravje, zdravje živali in 
rastlin ter dobrobit živali s strani 
upravičencev. Osnovni standardi v 
poenostavljeni obliki zajemajo seznam 
predpisanih zahtev ravnanja ter standardov 
za dobre kmetijske in okoljske pogoje za 
zemljišča. Ti osnovni standardi bi morali 
bolj upoštevati okoljske in podnebne izzive 
kot tudi novo okoljsko strukturo SKP ter 
tako zagotavljati višjo raven okoljskih in 
podnebnih ciljev, kot je Komisija 
napovedala v sporočilu o prihodnosti 
preskrbe s hrano in kmetijstva ter sporočilu 
o večletnem finančnem okviru. Pogojenost 
bo prispevala k razvoju trajnostnega 
kmetijstva s tem, da se bodo upravičenci 
bolje zavedali potrebe po izpolnjevanju
navedenih osnovnih standardov. Prav tako 
naj bi prispevala k temu, da bi bila SKP 
bolj usklajena s pričakovanji družbe, in 
sicer z izboljšanjem usklajenosti te politike 
s cilji na področju okolja, javnega zdravja, 
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rastlin ter dobrobiti živali. Pogojenost bi 
morala biti sestavni del okoljske strukture 
SKP kot del izhodišča za bolj ambiciozne 
okoljske in podnebne obveznosti ter bi se 
morala na splošno uporabljati po vsej 
Uniji. Pri kmetih, ki ne izpolnjujejo teh 
zahtev, bi morale države članice 
zagotoviti, da se uporabljajo sorazmerne, 
učinkovite in odvračilne kazni v skladu z 
[HZU].

zdravja živali in rastlin ter dobrobiti živali. 
Pogojenost bo sestavni del okoljske 
strukture SKP kot del izhodišča za bolj 
ambiciozne okoljske in podnebne 
obveznosti ter se mora na splošno 
uporabljati po vsej Uniji. Pri kmetih, ki ne 
izpolnjujejo teh zahtev, skupni evropski 
okvir zagotavlja, da so vzpostavljene
sorazmerne, učinkovite in odvračilne kazni 
v skladu z [HZU].

Or. en

Predlog spremembe 640
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Za ohranitev enakih konkurenčnih 
pogojev med državami članicami in v njih 
v zvezi s kmetijsko zakonodajo in 
standardi ali dobrimi praksami glede 
vprašanj s področja okolja, javnega 
zdravja, zdravstva in dobrobiti živali pri 
pogojenosti ne bi smelo biti izjem in 
predpisi bi morali veljati za vse ustrezne 
upravičence. Poleg tega predpisane 
zahteve ravnanja temeljijo na že 
obstoječih in samostojnih zakonih, ki jih 
morajo vsi organi EU in vsi državljani 
uporabljati v celoti same po sebi. Toda v 
analizi tveganja, ki se uporablja za izbor 
vzorca kmetij, pri katerih bodo izvedene 
kontrole, države članice lahko izberejo 
uporabo drugačnih utežnih faktorjev, ki 
odražajo verjetnost neupoštevanja, da se 
lahko preprečijo nepotrebne kontrole 
kmetij, ne da bi nastalo tveganje za 
nepravilno uporabo sredstev EU. Pri 
malih kmetijah se zaradi njihove velikosti 
na primer uporabijo manjše uteži 
tveganja, pri velikih gostotah živali se 
uporabijo večje uteži tveganja za dobrobit 
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živali in vprašanja javnega zdravja, pri 
ekološkem kmetovanju pa se uporabijo 
manjše uteži tveganja za okoljska ali 
podnebna vprašanja.

Or. en

Predlog spremembe 641
Norbert Erdős

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Da bi upoštevali raznolikost 
poljedelskih in živinorejskih sistemov ter 
različnih okoljskih razmer v Uniji, je 
upravičeno priznanje, da poleg dobrih 
praks v zvezi z dobrimi kmetijskimi in 
okoljskimi pogoji tudi kmetijsko-okoljsko-
podnebni ukrepi in sistemi certificiranja, 
ki so podobni tem praksam, enako ali še 
bolj koristijo podnebju in okolju. Poleg 
tega je treba glede na priznane okoljske 
koristi sistemov ekološkega kmetovanja 
upoštevati, da ti sistemi sami po sebi 
izpolnjujejo določene zahteve glede dobrih 
kmetijskih in okoljskih praks.

Or. en

Obrazložitev

Ekološko kmetovanje je izključeno iz obveznosti izpolnjevanja nekaterih zahtev glede dobrih 
kmetijskih in okoljskih praks, iz katerih je bilo izvzeto že v zadnji reformi SKP.

Predlog spremembe 642
Nuno Melo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(21a) Da bi upoštevali raznolikost 
poljedelskih in živinorejskih sistemov ter 
različnih okoljskih razmer v Uniji, je 
upravičeno priznanje, da poleg dobrih 
praks v zvezi z dobrimi kmetijskimi in 
okoljskimi pogoji tudi kmetijsko-okoljsko-
podnebni ukrepi in sistemi certificiranja, 
ki so podobni tem praksam, enako ali še 
bolj koristijo podnebju in okolju. Poleg 
tega je treba glede na priznane okoljske 
koristi sistemov ekološkega kmetovanja 
upoštevati, da ti sistemi sami po sebi 
izpolnjujejo vse zahteve glede dobrih 
kmetijskih in okoljskih praks.

Or. en

Predlog spremembe 643
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momčil Nekov 
(Momchil Nekov), Paul Brannen, Marc Tarabella

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Komisija ves čas in v vseh državah 
članicah zagotavlja strogo izvajanje 
zakonodaje Unije na področju dobrobiti 
živali, varstva okolja, podnebnih ukrepov 
in prehranske varnosti. Zato Komisija v 
primeru večkratnih kršitev držav članic 
sistematično uporablja ustrezne sankcije 
in kazni.

Or. en

Predlog spremembe 644
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(22) Namen okvira standardov za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje je prispevati k 
blaženju podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje, reševanju izzivov, 
povezanih z vodo, ter varstvu in kakovosti 
tal in biotske raznovrstnosti. Okvir je treba 
okrepiti, da bi se upoštevale zlasti prakse, 
ki so določene do leta 2020 v okviru 
zelene komponente neposrednih plačil,
blažitve podnebnih sprememb in potrebe 
po izboljšanju trajnostnosti kmetij, 
predvsem upravljanja hranil. Priznava se, 
da vsak dober kmetijski in okoljski pogoj 
prispeva k izpolnjevanju več ciljev. Za 
izvajanje okvira bi morale države članice 
opredeliti nacionalni standard za vsak 
standard, določen na ravni Unije, ob 
upoštevanju posebnih značilnosti 
zadevnega območja, vključno s stanjem 
prsti in podnebnimi razmerami, 
obstoječimi pogoji kmetovanja, rabo 
zemljišč, kolobarjenjem, kmetijskimi 
praksami in strukturami kmetijskih 
gospodarstev. Poleg tega lahko države 
članice opredelijo tudi druge nacionalne 
standarde v zvezi z glavnimi cilji, 
določenimi v Prilogi III, da se izboljša 
uresničevanje okoljskih in podnebnih 
ciljev okvira za dobre kmetijske in 
okoljske pogoje. Kot del okvira za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje z namenom 
podpreti tako agronomsko in okoljsko 
uspešnost kmetij bodo pripravljeni načrti 
za upravljanje hranil s pomočjo
namenskega elektronskega orodja za 
trajnostnost kmetij, ki ga bodo države 
članice dale na voljo posameznim 
kmetom. Orodje bi moralo zagotavljati 
podporo pri odločanju na kmetiji, začenši 
z minimalnimi funkcijami za upravljanje 
hranil. Poleg tega bi morali široka 
interoperabilnost in modularnost orodja 
zagotavljati možnost dodajanja drugih 
elektronskih aplikacij upravljanja, ki se 
lahko uporabljajo na kmetiji. Da bi 
zagotovili enake konkurenčne pogoje med 
kmeti in po vsej EU, lahko Komisija 
državam članicam zagotovi podporo pri 
oblikovanju orodja ter potrebnih storitvah 

(22) Namen okvira standardov za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje je prispevati k
izboljšanju skupne faktorske
produktivnosti, blaženju podnebnih 
sprememb in prilagajanju nanje, reševanju 
izzivov, povezanih z vodo, ter varstvu in 
kakovosti tal in biotske raznovrstnosti. 
Okvir je treba okrepiti, da bi se upoštevale 
blažitve podnebnih sprememb in potrebe 
po izboljšanju trajnostnosti kmetij. 
Priznava se, da vsak dober kmetijski in 
okoljski pogoj prispeva k izpolnjevanju več 
ciljev. Za izvajanje okvira bi morale države 
članice opredeliti nacionalni standard za 
vsak standard, določen na ravni Unije, ob 
upoštevanju posebnih značilnosti 
zadevnega območja, vključno s stanjem 
prsti in podnebnimi razmerami, 
obstoječimi pogoji kmetovanja, rabo 
zemljišč, kolobarjenjem, kmetijskimi 
praksami in strukturami kmetijskih 
gospodarstev.
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shranjevanja in obdelave podatkov.

Or. it

Obrazložitev

Iz SKP je treba izključiti dodatne standarde, ki so splošni, se razlikujejo glede na posamezna 
ozemlja in jih tem ozemljem ni vedno mogoče prilagoditi, ter neupravičene upravne 
obremenitve, zlasti za mala podjetja.

Zaveze, ki presegajo veljavne standarde, morajo biti neobvezne in krite s kmetijsko-okoljskimi 
plačili v okviru podpore za razvoj podeželja.

Predlog spremembe 645
Nuno Melo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Namen okvira standardov za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje je prispevati k 
blaženju podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje, reševanju izzivov, 
povezanih z vodo, ter varstvu in kakovosti 
tal in biotske raznovrstnosti. Okvir je treba 
okrepiti, da bi se upoštevale zlasti prakse, 
ki so določene do leta 2020 v okviru zelene 
komponente neposrednih plačil, blažitve 
podnebnih sprememb in potrebe po 
izboljšanju trajnostnosti kmetij, predvsem 
upravljanja hranil. Priznava se, da vsak 
dober kmetijski in okoljski pogoj prispeva 
k izpolnjevanju več ciljev. Za izvajanje 
okvira bi morale države članice opredeliti 
nacionalni standard za vsak standard, 
določen na ravni Unije, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti zadevnega območja, 
vključno s stanjem prsti in podnebnimi 
razmerami, obstoječimi pogoji kmetovanja, 
rabo zemljišč, kolobarjenjem, kmetijskimi 
praksami in strukturami kmetijskih 
gospodarstev. Poleg tega lahko države 
članice opredelijo tudi druge nacionalne 
standarde v zvezi z glavnimi cilji, 
določenimi v Prilogi III, da se izboljša 

(22) Namen okvira standardov za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje je prispevati k 
blaženju podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje, reševanju izzivov, 
povezanih z vodo, ter varstvu in kakovosti 
tal in biotske raznovrstnosti. Okvir je treba 
okrepiti, da bi se upoštevale zlasti prakse, 
ki so določene do leta 2020 v okviru zelene 
komponente neposrednih plačil, blažitve 
podnebnih sprememb in prilagajanja 
nanje ter potrebe po izboljšanju 
trajnostnosti kmetij, predvsem upravljanja 
hranil. Priznava se, da vsak dober kmetijski 
in okoljski pogoj prispeva k izpolnjevanju
več ciljev. Za izvajanje okvira bi morale 
države članice opredeliti nacionalni 
standard za vsak standard, določen na ravni 
Unije, ob upoštevanju posebnih značilnosti 
zadevnega območja, vključno s stanjem 
prsti in podnebnimi razmerami, 
obstoječimi pogoji kmetovanja,
agronomskimi značilnostmi različnih 
proizvodenj, rabo zemljišč, kolobarjenjem, 
kmetijskimi praksami in strukturami 
kmetijskih gospodarstev.
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uresničevanje okoljskih in podnebnih 
ciljev okvira za dobre kmetijske in 
okoljske pogoje. Kot del okvira za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje z namenom 
podpreti tako agronomsko in okoljsko 
uspešnost kmetij bodo pripravljeni načrti 
za upravljanje hranil s pomočjo 
namenskega elektronskega orodja za 
trajnostnost kmetij, ki ga bodo države 
članice dale na voljo posameznim 
kmetom. Orodje bi moralo zagotavljati 
podporo pri odločanju na kmetiji, začenši 
z minimalnimi funkcijami za upravljanje 
hranil. Poleg tega bi morali široka 
interoperabilnost in modularnost orodja 
zagotavljati možnost dodajanja drugih 
elektronskih aplikacij upravljanja, ki se 
lahko uporabljajo na kmetiji. Da bi 
zagotovili enake konkurenčne pogoje med 
kmeti in po vsej EU, lahko Komisija 
državam članicam zagotovi podporo pri 
oblikovanju orodja ter potrebnih storitvah 
shranjevanja in obdelave podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 646
Michel Dantin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Namen okvira standardov za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje je prispevati k 
blaženju podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje, reševanju izzivov, 
povezanih z vodo, ter varstvu in kakovosti 
tal in biotske raznovrstnosti. Okvir je treba 
okrepiti, da bi se upoštevale zlasti prakse, 
ki so določene do leta 2020 v okviru zelene 
komponente neposrednih plačil, blažitve 
podnebnih sprememb in potrebe po 
izboljšanju trajnostnosti kmetij, predvsem 
upravljanja hranil. Priznava se, da vsak 
dober kmetijski in okoljski pogoj prispeva 

(22) Namen okvira standardov za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje je prispevati k 
blaženju podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje, reševanju izzivov, 
povezanih z vodo, ter varstvu in kakovosti 
tal in biotske raznovrstnosti. Okvir je treba 
okrepiti, da bi se upoštevale zlasti prakse, 
ki so določene do leta 2020 v okviru zelene 
komponente neposrednih plačil, blažitve 
podnebnih sprememb in potrebe po 
izboljšanju trajnostnosti kmetij, predvsem 
upravljanja hranil. Priznava se, da vsak 
dober kmetijski in okoljski pogoj prispeva 
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k izpolnjevanju več ciljev. Za izvajanje 
okvira bi morale države članice opredeliti 
nacionalni standard za vsak standard, 
določen na ravni Unije, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti zadevnega območja, 
vključno s stanjem prsti in podnebnimi 
razmerami, obstoječimi pogoji kmetovanja, 
rabo zemljišč, kolobarjenjem, kmetijskimi 
praksami in strukturami kmetijskih 
gospodarstev. Poleg tega lahko države 
članice opredelijo tudi druge nacionalne 
standarde v zvezi z glavnimi cilji, 
določenimi v Prilogi III, da se izboljša 
uresničevanje okoljskih in podnebnih 
ciljev okvira za dobre kmetijske in 
okoljske pogoje. Kot del okvira za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje z namenom 
podpreti tako agronomsko in okoljsko 
uspešnost kmetij bodo pripravljeni načrti 
za upravljanje hranil s pomočjo 
namenskega elektronskega orodja za 
trajnostnost kmetij, ki ga bodo države 
članice dale na voljo posameznim 
kmetom. Orodje bi moralo zagotavljati 
podporo pri odločanju na kmetiji, začenši 
z minimalnimi funkcijami za upravljanje 
hranil. Poleg tega bi morali široka 
interoperabilnost in modularnost orodja 
zagotavljati možnost dodajanja drugih 
elektronskih aplikacij upravljanja, ki se 
lahko uporabljajo na kmetiji. Da bi 
zagotovili enake konkurenčne pogoje med 
kmeti in po vsej EU, lahko Komisija 
državam članicam zagotovi podporo pri 
oblikovanju orodja ter potrebnih storitvah 
shranjevanja in obdelave podatkov.

k izpolnjevanju več ciljev. Za izvajanje 
okvira bi morale države članice opredeliti 
nacionalni standard za vsak standard, 
določen na ravni Unije, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti zadevnega območja, 
vključno s stanjem prsti in podnebnimi 
razmerami, obstoječimi pogoji kmetovanja, 
rabo zemljišč, kolobarjenjem, kmetijskimi 
praksami in strukturami kmetijskih 
gospodarstev. Poleg tega lahko države 
članice opredelijo tudi enakovredne prakse 
ali sisteme certificiranja, ki na podnebje 
in okolje vplivajo podobno ali ugodneje 
kot ena ali več praks v zvezi z dobrimi 
kmetijskimi in okoljskimi pogoji.

Or. fr

Predlog spremembe 647
Norbert Erdős

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(22) Namen okvira standardov za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje je prispevati k 
blaženju podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje, reševanju izzivov, 
povezanih z vodo, ter varstvu in kakovosti 
tal in biotske raznovrstnosti. Okvir je treba 
okrepiti, da bi se upoštevale zlasti prakse, 
ki so določene do leta 2020 v okviru zelene 
komponente neposrednih plačil, blažitve 
podnebnih sprememb in potrebe po 
izboljšanju trajnostnosti kmetij, predvsem 
upravljanja hranil. Priznava se, da vsak 
dober kmetijski in okoljski pogoj prispeva 
k izpolnjevanju več ciljev. Za izvajanje 
okvira bi morale države članice opredeliti 
nacionalni standard za vsak standard, 
določen na ravni Unije, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti zadevnega območja, 
vključno s stanjem prsti in podnebnimi 
razmerami, obstoječimi pogoji kmetovanja, 
rabo zemljišč, kolobarjenjem, kmetijskimi 
praksami in strukturami kmetijskih 
gospodarstev. Poleg tega lahko države 
članice opredelijo tudi druge nacionalne 
standarde v zvezi z glavnimi cilji,
določenimi v Prilogi III, da se izboljša 
uresničevanje okoljskih in podnebnih ciljev 
okvira za dobre kmetijske in okoljske 
pogoje. Kot del okvira za dobre kmetijske 
in okoljske pogoje z namenom podpreti 
tako agronomsko in okoljsko uspešnost 
kmetij bodo pripravljeni načrti za 
upravljanje hranil s pomočjo namenskega 
elektronskega orodja za trajnostnost 
kmetij, ki ga bodo države članice dale na 
voljo posameznim kmetom. Orodje bi 
moralo zagotavljati podporo pri odločanju 
na kmetiji, začenši z minimalnimi 
funkcijami za upravljanje hranil. Poleg 
tega bi morali široka interoperabilnost in 
modularnost orodja zagotavljati možnost 
dodajanja drugih elektronskih aplikacij 
upravljanja, ki se lahko uporabljajo na 
kmetiji. Da bi zagotovili enake 
konkurenčne pogoje med kmeti in po vsej 
EU, lahko Komisija državam članicam 
zagotovi podporo pri oblikovanju orodja 
ter potrebnih storitvah shranjevanja in 

(22) Namen okvira standardov za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje je prispevati k 
blaženju podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje, reševanju izzivov, 
povezanih z vodo, ter varstvu in kakovosti 
tal in biotske raznovrstnosti. Okvir je treba 
okrepiti, da bi se upoštevale zlasti prakse, 
ki so določene do leta 2020 v okviru zelene 
komponente neposrednih plačil, blažitve 
podnebnih sprememb in potrebe po 
izboljšanju trajnostnosti kmetij. Priznava 
se, da vsak dober kmetijski in okoljski 
pogoj prispeva k izpolnjevanju več ciljev. 
Za izvajanje okvira bi morale države 
članice opredeliti nacionalni standard za 
vsak standard, določen na ravni Unije, ob 
upoštevanju posebnih značilnosti 
zadevnega območja, vključno s stanjem 
prsti in podnebnimi razmerami, 
obstoječimi pogoji kmetovanja, rabo 
zemljišč, kolobarjenjem, kmetijskimi 
praksami in strukturami kmetijskih 
gospodarstev. Poleg tega lahko države 
članice opredelijo tudi druge nacionalne 
standarde, da se izboljša uresničevanje 
okoljskih in podnebnih ciljev okvira za 
dobre kmetijske in okoljske pogoje.
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obdelave podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Povsem nerazumno bi bilo, da bi instrument za trajnost hranil vključili med pravila o 
pogojenosti, saj bi to lahko povzročilo težave številnim kmetijam, zlasti na območjih brez 
širokopasovnih povezav. Poleg tega je treba zagotavljati čim bolj enotno uporabo pogojenosti 
v vsej EU.

Predlog spremembe 648
Mairead McGuinness

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Namen okvira standardov za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje je prispevati k 
blaženju podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje, reševanju izzivov, 
povezanih z vodo, ter varstvu in kakovosti 
tal in biotske raznovrstnosti. Okvir je treba 
okrepiti, da bi se upoštevale zlasti prakse, 
ki so določene do leta 2020 v okviru zelene 
komponente neposrednih plačil, blažitve 
podnebnih sprememb in potrebe po 
izboljšanju trajnostnosti kmetij, predvsem 
upravljanja hranil. Priznava se, da vsak 
dober kmetijski in okoljski pogoj prispeva 
k izpolnjevanju več ciljev. Za izvajanje 
okvira bi morale države članice opredeliti 
nacionalni standard za vsak standard, 
določen na ravni Unije, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti zadevnega območja, 
vključno s stanjem prsti in podnebnimi 
razmerami, obstoječimi pogoji kmetovanja, 
rabo zemljišč, kolobarjenjem, kmetijskimi 
praksami in strukturami kmetijskih 
gospodarstev. Poleg tega lahko države 
članice opredelijo tudi druge nacionalne 
standarde v zvezi z glavnimi cilji, 
določenimi v Prilogi III, da se izboljša 
uresničevanje okoljskih in podnebnih ciljev 
okvira za dobre kmetijske in okoljske 

(22) Namen okvira standardov za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje je prispevati k 
blaženju podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje, reševanju izzivov, 
povezanih z vodo, ter varstvu in kakovosti 
tal in biotske raznovrstnosti. Okvir je treba 
okrepiti, da bi se upoštevale zlasti prakse, 
ki so določene do leta 2020 v okviru zelene 
komponente neposrednih plačil, blažitve 
podnebnih sprememb in potrebe po 
izboljšanju trajnostnosti kmetij, predvsem 
upravljanja hranil. Priznava se, da vsak 
dober kmetijski in okoljski pogoj prispeva 
k izpolnjevanju več ciljev. Za izvajanje 
okvira bi morale države članice opredeliti 
nacionalni standard za vsak standard, 
določen na ravni Unije, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti zadevnega območja, 
vključno s stanjem prsti in podnebnimi 
razmerami, obstoječimi pogoji kmetovanja, 
rabo zemljišč, kolobarjenjem, kmetijskimi 
praksami in strukturami kmetijskih 
gospodarstev. Poleg tega lahko države 
članice opredelijo tudi druge nacionalne 
standarde v zvezi z glavnimi cilji, 
določenimi v Prilogi III, da se izboljša 
uresničevanje okoljskih in podnebnih ciljev 
okvira za dobre kmetijske in okoljske 
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pogoje. Kot del okvira za dobre kmetijske 
in okoljske pogoje z namenom podpreti 
tako agronomsko in okoljsko uspešnost 
kmetij bodo pripravljeni načrti za 
upravljanje hranil s pomočjo namenskega 
elektronskega orodja za trajnostnost kmetij, 
ki ga bodo države članice dale na voljo 
posameznim kmetom. Orodje bi moralo 
zagotavljati podporo pri odločanju na 
kmetiji, začenši z minimalnimi funkcijami 
za upravljanje hranil. Poleg tega bi morali 
široka interoperabilnost in modularnost 
orodja zagotavljati možnost dodajanja 
drugih elektronskih aplikacij upravljanja, 
ki se lahko uporabljajo na kmetiji. Da bi 
zagotovili enake konkurenčne pogoje med 
kmeti in po vsej EU, lahko Komisija 
državam članicam zagotovi podporo pri 
oblikovanju orodja ter potrebnih storitvah 
shranjevanja in obdelave podatkov.

pogoje. Kot del okvira za dobre kmetijske 
in okoljske pogoje z namenom podpreti 
tako agronomsko in okoljsko uspešnost 
kmetij bodo pripravljeni načrti za 
upravljanje hranil s pomočjo namenskega 
elektronskega orodja za trajnostnost kmetij, 
ki ga bodo države članice dale na voljo 
posameznim kmetom. Pri uporabi načrta 
za upravljanje hranil bi bilo treba 
upoštevati velikost in intenzivnost kmetije.
Orodje bi moralo zagotavljati podporo pri 
odločanju na kmetiji, začenši z 
minimalnimi funkcijami za upravljanje 
hranil. Poleg tega bi morali široka 
interoperabilnost in modularnost orodja 
zagotavljati možnost dodajanja drugih 
elektronskih aplikacij upravljanja, ki se 
lahko uporabljajo na kmetiji. Da bi 
zagotovili enake konkurenčne pogoje med 
kmeti in po vsej EU, lahko Komisija 
državam članicam zagotovi podporo pri 
oblikovanju orodja ter potrebnih storitvah 
shranjevanja in obdelave podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 649
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Paul 
Brannen, Marc Tarabella

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Namen okvira standardov za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje je prispevati
k blaženju podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje, reševanju izzivov, 
povezanih z vodo, ter varstvu in kakovosti 
tal in biotske raznovrstnosti. Okvir je treba
okrepiti, da bi se upoštevale zlasti prakse, 
ki so določene do leta 2020 v okviru zelene 
komponente neposrednih plačil, blažitve 
podnebnih sprememb in potrebe po 
izboljšanju trajnostnosti kmetij, predvsem 
upravljanja hranil. Priznava se, da vsak 

(22) Okvir standardov za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje bo prispeval
k blaženju podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje, reševanju izzivov, 
povezanih z vodo, ter varstvu in kakovosti 
tal in biotske raznovrstnosti. Pri okviru je 
treba upoštevati zlasti prakse, ki so 
določene do leta 2020 v okviru zelene 
komponente neposrednih plačil, blažitve 
podnebnih sprememb in potrebe po 
izboljšanju trajnostnosti kmetij, predvsem 
upravljanja hranil. Priznava se, da vsak 
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dober kmetijski in okoljski pogoj prispeva 
k izpolnjevanju več ciljev. Za izvajanje 
okvira bi morale države članice opredeliti 
nacionalni standard za vsak standard, 
določen na ravni Unije, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti zadevnega območja, 
vključno s stanjem prsti in podnebnimi 
razmerami, obstoječimi pogoji kmetovanja, 
rabo zemljišč, kolobarjenjem, kmetijskimi 
praksami in strukturami kmetijskih 
gospodarstev. Poleg tega lahko države 
članice opredelijo tudi druge nacionalne 
standarde v zvezi z glavnimi cilji, 
določenimi v Prilogi III, da se izboljša 
uresničevanje okoljskih in podnebnih ciljev 
okvira za dobre kmetijske in okoljske 
pogoje. Kot del okvira za dobre kmetijske 
in okoljske pogoje z namenom podpreti 
tako agronomsko in okoljsko uspešnost 
kmetij bodo pripravljeni načrti za 
upravljanje hranil s pomočjo namenskega 
elektronskega orodja za trajnostnost kmetij, 
ki ga bodo države članice dale na voljo 
posameznim kmetom. Orodje bi moralo 
zagotavljati podporo pri odločanju na 
kmetiji, začenši z minimalnimi funkcijami 
za upravljanje hranil. Poleg tega bi morali 
široka interoperabilnost in modularnost 
orodja zagotavljati možnost dodajanja 
drugih elektronskih aplikacij upravljanja, 
ki se lahko uporabljajo na kmetiji. Da bi 
zagotovili enake konkurenčne pogoje med 
kmeti in po vsej EU, lahko Komisija 
državam članicam zagotovi podporo pri 
oblikovanju orodja ter potrebnih storitvah 
shranjevanja in obdelave podatkov.

dober kmetijski in okoljski pogoj prispeva 
k izpolnjevanju več ciljev. Za izvajanje 
okvira bi morale države članice opredeliti 
nacionalni standard v skladu z vsakim 
minimalnim standardom, določenim na 
ravni Unije, ob upoštevanju posebnih 
značilnosti zadevnega območja, vključno s 
stanjem prsti in podnebnimi razmerami, 
obstoječimi pogoji kmetovanja, rabo 
zemljišč, letnim kolobarjenjem, 
kmetijskimi praksami in strukturami 
kmetijskih gospodarstev. Poleg tega lahko 
države članice opredelijo tudi druge 
nacionalne standarde v zvezi z glavnimi 
cilji, določenimi v Prilogi III, da se izboljša 
uresničevanje okoljskih in podnebnih ciljev 
okvira za dobre kmetijske in okoljske 
pogoje. Kot del okvira za dobre kmetijske 
in okoljske pogoje z namenom podpreti 
tako agronomsko in okoljsko uspešnost 
kmetij bodo pripravljeni načrti za 
upravljanje hranil s pomočjo namenskega 
elektronskega orodja za trajnostnost kmetij, 
ki ga bodo države članice dale na voljo 
posameznim kmetom. Orodje bi moralo 
zagotavljati podporo pri odločanju na 
kmetiji, začenši z minimalnimi funkcijami 
za upravljanje hranil ter vključno z 
gospodarjenjem z vodo, upravljanjem tal, 
zmanjševanjem vnosa in ukrepi za biotsko 
raznovrstnost. Poleg tega bi morali široka 
interoperabilnost in modularnost orodja 
zagotavljati možnost dodajanja drugih 
elektronskih aplikacij upravljanja, ki se 
lahko uporabljajo na kmetiji. Da bi 
zagotovili enake konkurenčne pogoje med 
kmeti in po vsej EU, lahko Komisija 
državam članicam zagotovi podporo pri 
oblikovanju orodja ter potrebnih storitvah 
shranjevanja in obdelave podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 650
Franc Bogovič

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Namen okvira standardov za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje je prispevati k 
blaženju podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje, reševanju izzivov, 
povezanih z vodo, ter varstvu in kakovosti 
tal in biotske raznovrstnosti. Okvir je treba 
okrepiti, da bi se upoštevale zlasti prakse, 
ki so določene do leta 2020 v okviru zelene 
komponente neposrednih plačil, blažitve 
podnebnih sprememb in potrebe po 
izboljšanju trajnostnosti kmetij, predvsem 
upravljanja hranil. Priznava se, da vsak 
dober kmetijski in okoljski pogoj prispeva 
k izpolnjevanju več ciljev. Za izvajanje 
okvira bi morale države članice opredeliti 
nacionalni standard za vsak standard, 
določen na ravni Unije, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti zadevnega območja, 
vključno s stanjem prsti in podnebnimi 
razmerami, obstoječimi pogoji kmetovanja, 
rabo zemljišč, kolobarjenjem, kmetijskimi 
praksami in strukturami kmetijskih 
gospodarstev. Poleg tega lahko države 
članice opredelijo tudi druge nacionalne 
standarde v zvezi z glavnimi cilji, 
določenimi v Prilogi III, da se izboljša 
uresničevanje okoljskih in podnebnih ciljev 
okvira za dobre kmetijske in okoljske 
pogoje. Kot del okvira za dobre kmetijske 
in okoljske pogoje z namenom podpreti 
tako agronomsko in okoljsko uspešnost 
kmetij bodo pripravljeni načrti za 
upravljanje hranil s pomočjo namenskega 
elektronskega orodja za trajnostnost kmetij, 
ki ga bodo države članice dale na voljo 
posameznim kmetom. Orodje bi moralo 
zagotavljati podporo pri odločanju na 
kmetiji, začenši z minimalnimi funkcijami 
za upravljanje hranil. Poleg tega bi morali 
široka interoperabilnost in modularnost 
orodja zagotavljati možnost dodajanja 
drugih elektronskih aplikacij upravljanja, 
ki se lahko uporabljajo na kmetiji. Da bi 
zagotovili enake konkurenčne pogoje med 
kmeti in po vsej EU, lahko Komisija 

(22) Namen okvira standardov za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje je prispevati k 
blaženju podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje, reševanju izzivov, 
povezanih z vodo, ter varstvu in kakovosti 
tal in biotske raznovrstnosti. Okvir je treba 
okrepiti, da bi se upoštevale zlasti prakse, 
ki so določene do leta 2020 v okviru zelene 
komponente neposrednih plačil, blažitve 
podnebnih sprememb in potrebe po 
izboljšanju trajnostnosti kmetij, predvsem 
upravljanja hranil. Priznava se, da vsak 
dober kmetijski in okoljski pogoj prispeva 
k izpolnjevanju več ciljev. Za izvajanje 
okvira bi morale države članice opredeliti 
nacionalni standard za vsak standard, 
določen na ravni Unije, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti zadevnega območja, 
vključno s stanjem prsti in podnebnimi 
razmerami, obstoječimi pogoji kmetovanja, 
rabo zemljišč, kolobarjenjem, kmetijskimi 
praksami in strukturami kmetijskih 
gospodarstev. Poleg tega lahko države 
članice opredelijo tudi druge nacionalne 
standarde v zvezi z glavnimi cilji, 
določenimi v Prilogi III, da se izboljša 
uresničevanje okoljskih in podnebnih ciljev 
okvira za dobre kmetijske in okoljske 
pogoje. Kot del okvira za dobre kmetijske 
in okoljske pogoje z namenom podpreti 
tako agronomsko in okoljsko uspešnost 
kmetij bodo pripravljeni načrti za 
upravljanje hranil s pomočjo namenskega 
elektronskega orodja za trajnostnost kmetij, 
ki ga bodo države članice dale na voljo 
posameznim kmetom najpozneje tri leta po 
začetku veljavnosti te uredbe. Orodje bi 
moralo zagotavljati podporo pri odločanju 
na kmetiji, začenši z minimalnimi 
funkcijami za upravljanje hranil. Poleg 
tega bi morali široka interoperabilnost in 
modularnost orodja zagotavljati možnost 
dodajanja drugih elektronskih aplikacij 
upravljanja, ki se lahko uporabljajo na 
kmetiji. Da bi zagotovili enake 
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državam članicam zagotovi podporo pri 
oblikovanju orodja ter potrebnih storitvah 
shranjevanja in obdelave podatkov.

konkurenčne pogoje med kmeti in po vsej 
EU, lahko Komisija državam članicam 
zagotovi podporo pri oblikovanju orodja 
ter potrebnih storitvah shranjevanja in 
obdelave podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Orodje za trajnostnost kmetij za hranila bo imelo številne koristi: kmetom bo zagotovilo 
orodje za podporo pri odločanju, prispevalo bo k boljšim donosom in prihrankom pri uporabi 
gnojil, spodbujalo uravnoteženo prehrano rastlin ter izboljšalo kakovost pridelkov. Vendar pa 
je potrebno več časa, da bodo vsi kmetje v EU zmožni uporabljati orodje, kot ga predlaga 
Evropska komisija. S tem predlogom spremembe se predlaga prehodno obdobje treh let.

Predlog spremembe 651
Momčil Nekov (Momchil Nekov)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Namen okvira standardov za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje je prispevati k 
blaženju podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje, reševanju izzivov, 
povezanih z vodo, ter varstvu in kakovosti 
tal in biotske raznovrstnosti. Okvir je treba 
okrepiti, da bi se upoštevale zlasti prakse, 
ki so določene do leta 2020 v okviru zelene 
komponente neposrednih plačil, blažitve 
podnebnih sprememb in potrebe po 
izboljšanju trajnostnosti kmetij, predvsem 
upravljanja hranil. Priznava se, da vsak 
dober kmetijski in okoljski pogoj prispeva 
k izpolnjevanju več ciljev. Za izvajanje 
okvira bi morale države članice opredeliti 
nacionalni standard za vsak standard, 
določen na ravni Unije, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti zadevnega območja, 
vključno s stanjem prsti in podnebnimi 
razmerami, obstoječimi pogoji kmetovanja, 
rabo zemljišč, kolobarjenjem, kmetijskimi 
praksami in strukturami kmetijskih 
gospodarstev. Poleg tega lahko države 

(22) Namen okvira standardov za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje je prispevati k 
blaženju podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje, reševanju izzivov, 
povezanih z vodo, ter varstvu in kakovosti 
tal in biotske raznovrstnosti. Okvir je treba 
okrepiti, da bi se upoštevale zlasti prakse, 
ki so določene do leta 2020 v okviru zelene 
komponente neposrednih plačil, blažitve 
podnebnih sprememb in potrebe po 
izboljšanju trajnostnosti kmetij, predvsem 
upravljanja hranil. Priznava se, da vsak 
dober kmetijski in okoljski pogoj prispeva 
k izpolnjevanju več ciljev. Za izvajanje 
okvira bi morale države članice opredeliti 
nacionalni standard za vsak standard, 
določen na ravni Unije, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti zadevnega območja, 
vključno s stanjem prsti in podnebnimi 
razmerami, obstoječimi pogoji kmetovanja, 
rabo zemljišč, stanjem opraševalcev, 
raznolikostjo gojenih kultur,
kolobarjenjem, kmetijskimi praksami in 
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članice opredelijo tudi druge nacionalne 
standarde v zvezi z glavnimi cilji, 
določenimi v Prilogi III, da se izboljša 
uresničevanje okoljskih in podnebnih ciljev 
okvira za dobre kmetijske in okoljske 
pogoje. Kot del okvira za dobre kmetijske 
in okoljske pogoje z namenom podpreti 
tako agronomsko in okoljsko uspešnost 
kmetij bodo pripravljeni načrti za 
upravljanje hranil s pomočjo namenskega 
elektronskega orodja za trajnostnost kmetij, 
ki ga bodo države članice dale na voljo 
posameznim kmetom. Orodje bi moralo 
zagotavljati podporo pri odločanju na 
kmetiji, začenši z minimalnimi funkcijami 
za upravljanje hranil. Poleg tega bi morali 
široka interoperabilnost in modularnost 
orodja zagotavljati možnost dodajanja 
drugih elektronskih aplikacij upravljanja, 
ki se lahko uporabljajo na kmetiji. Da bi 
zagotovili enake konkurenčne pogoje med 
kmeti in po vsej EU, lahko Komisija 
državam članicam zagotovi podporo pri 
oblikovanju orodja ter potrebnih storitvah 
shranjevanja in obdelave podatkov.

strukturami kmetijskih gospodarstev. Poleg 
tega lahko države članice opredelijo tudi 
druge nacionalne standarde v zvezi z 
glavnimi cilji, določenimi v Prilogi III, da 
se izboljša uresničevanje okoljskih in 
podnebnih ciljev okvira za dobre kmetijske 
in okoljske pogoje. Kot del okvira za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje z namenom 
podpreti tako agronomsko in okoljsko 
uspešnost kmetij bodo pripravljeni načrti 
za upravljanje hranil s pomočjo 
namenskega elektronskega orodja za 
trajnostnost kmetij, ki ga bodo države 
članice dale na voljo posameznim kmetom. 
Orodje bi moralo zagotavljati podporo pri 
odločanju na kmetiji, začenši z 
minimalnimi funkcijami za upravljanje 
hranil. Poleg tega bi morali široka 
interoperabilnost in modularnost orodja 
zagotavljati možnost dodajanja drugih 
elektronskih aplikacij upravljanja, ki se 
lahko uporabljajo na kmetiji. Da bi 
zagotovili enake konkurenčne pogoje med 
kmeti in po vsej EU, lahko Komisija 
državam članicam zagotovi podporo pri 
oblikovanju orodja ter potrebnih storitvah 
shranjevanja in obdelave podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 652
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Namen okvira standardov za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje je prispevati k 
blaženju podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje, reševanju izzivov, 
povezanih z vodo, ter varstvu in kakovosti 
tal in biotske raznovrstnosti. Okvir je treba 
okrepiti, da bi se upoštevale zlasti prakse, 
ki so določene do leta 2020 v okviru zelene 

(22) Namen okvira standardov za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje je prispevati k 
blaženju podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje, reševanju izzivov, 
povezanih z vodo, ter varstvu in kakovosti 
tal in biotske raznovrstnosti. Okvir je treba 
okrepiti, da bi se upoštevale zlasti prakse, 
ki so določene do leta 2020 v okviru zelene 
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komponente neposrednih plačil, blažitve 
podnebnih sprememb in potrebe po 
izboljšanju trajnostnosti kmetij, predvsem 
upravljanja hranil. Priznava se, da vsak 
dober kmetijski in okoljski pogoj prispeva 
k izpolnjevanju več ciljev. Za izvajanje 
okvira bi morale države članice opredeliti 
nacionalni standard za vsak standard, 
določen na ravni Unije, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti zadevnega območja, 
vključno s stanjem prsti in podnebnimi 
razmerami, obstoječimi pogoji kmetovanja, 
rabo zemljišč, kolobarjenjem, kmetijskimi 
praksami in strukturami kmetijskih 
gospodarstev. Poleg tega lahko države 
članice opredelijo tudi druge nacionalne 
standarde v zvezi z glavnimi cilji, 
določenimi v Prilogi III, da se izboljša 
uresničevanje okoljskih in podnebnih ciljev 
okvira za dobre kmetijske in okoljske 
pogoje. Kot del okvira za dobre kmetijske 
in okoljske pogoje z namenom podpreti 
tako agronomsko in okoljsko uspešnost 
kmetij bodo pripravljeni načrti za 
upravljanje hranil s pomočjo namenskega 
elektronskega orodja za trajnostnost kmetij, 
ki ga bodo države članice dale na voljo 
posameznim kmetom. Orodje bi moralo 
zagotavljati podporo pri odločanju na 
kmetiji, začenši z minimalnimi funkcijami 
za upravljanje hranil. Poleg tega bi morali 
široka interoperabilnost in modularnost 
orodja zagotavljati možnost dodajanja 
drugih elektronskih aplikacij upravljanja, 
ki se lahko uporabljajo na kmetiji. Da bi 
zagotovili enake konkurenčne pogoje med 
kmeti in po vsej EU, lahko Komisija 
državam članicam zagotovi podporo pri 
oblikovanju orodja ter potrebnih storitvah 
shranjevanja in obdelave podatkov.

komponente neposrednih plačil, blažitve 
podnebnih sprememb in potrebe po 
izboljšanju trajnostnosti kmetij, predvsem 
upravljanja hranil in zmanjševanja vnosa 
kemičnih sredstev. Priznava se, da vsak 
dober kmetijski in okoljski pogoj prispeva 
k izpolnjevanju več ciljev. Za izvajanje 
okvira bi morale države članice opredeliti 
nacionalni standard za vsak standard, 
določen na ravni Unije, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti zadevnega območja, 
vključno s stanjem prsti in podnebnimi 
razmerami, obstoječimi pogoji kmetovanja, 
rabo zemljišč, kolobarjenjem, kmetijskimi 
praksami in strukturami kmetijskih 
gospodarstev. Poleg tega lahko države 
članice opredelijo tudi druge nacionalne 
standarde v zvezi z glavnimi cilji, 
določenimi v Prilogi III, da se izboljša 
uresničevanje okoljskih in podnebnih ciljev 
okvira za dobre kmetijske in okoljske 
pogoje. Kot del okvira za dobre kmetijske 
in okoljske pogoje z namenom podpreti 
tako agronomsko in okoljsko uspešnost 
kmetij bodo pripravljeni načrti za 
upravljanje vnosov s pomočjo namenskega 
elektronskega orodja za trajnostnost kmetij, 
ki ga bodo države članice dale na voljo 
posameznim kmetom. Orodje bi moralo 
zagotavljati podporo pri odločanju na 
kmetiji, začenši z minimalnimi funkcijami 
za upravljanje hranil in kemičnih sredstev. 
Poleg tega bi morali široka 
interoperabilnost in modularnost orodja 
zagotavljati možnost dodajanja drugih 
elektronskih aplikacij upravljanja, ki se 
lahko uporabljajo na kmetiji. Da bi 
zagotovili enake konkurenčne pogoje med 
kmeti in po vsej EU, lahko Komisija 
državam članicam zagotovi podporo pri 
oblikovanju orodja ter potrebnih storitvah 
shranjevanja in obdelave podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Orodje za trajnostnost kmetij bi moralo vključevati vse kmetijske vnose – vključno s pesticidi, 
biocidi in veterinarskimi zdravili – ne le hranila.
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Predlog spremembe 653
Luke Ming Flanagan
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Namen okvira standardov za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje je prispevati k 
blaženju podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje, reševanju izzivov, 
povezanih z vodo, ter varstvu in kakovosti 
tal in biotske raznovrstnosti. Okvir je treba 
okrepiti, da bi se upoštevale zlasti prakse, 
ki so določene do leta 2020 v okviru zelene 
komponente neposrednih plačil, blažitve 
podnebnih sprememb in potrebe po 
izboljšanju trajnostnosti kmetij, predvsem 
upravljanja hranil. Priznava se, da vsak 
dober kmetijski in okoljski pogoj prispeva 
k izpolnjevanju več ciljev. Za izvajanje 
okvira bi morale države članice opredeliti 
nacionalni standard za vsak standard, 
določen na ravni Unije, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti zadevnega območja, 
vključno s stanjem prsti in podnebnimi 
razmerami, obstoječimi pogoji kmetovanja, 
rabo zemljišč, kolobarjenjem, kmetijskimi 
praksami in strukturami kmetijskih 
gospodarstev. Poleg tega lahko države 
članice opredelijo tudi druge nacionalne 
standarde v zvezi z glavnimi cilji,
določenimi v Prilogi III, da se izboljša 
uresničevanje okoljskih in podnebnih 
ciljev okvira za dobre kmetijske in 
okoljske pogoje. Kot del okvira za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje z namenom 
podpreti tako agronomsko in okoljsko 
uspešnost kmetij bodo pripravljeni načrti 
za upravljanje hranil s pomočjo 
namenskega elektronskega orodja za 
trajnostnost kmetij, ki ga bodo države 
članice dale na voljo posameznim kmetom. 
Orodje bi moralo zagotavljati podporo pri 
odločanju na kmetiji, začenši z 

(22) Namen okvira standardov za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje je prispevati k 
blaženju podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje, reševanju izzivov, 
povezanih z vodo, ter varstvu in kakovosti 
tal in biotske raznovrstnosti. Okvir je treba 
okrepiti, da bi se upoštevale zlasti prakse, 
ki so določene do leta 2020 v okviru zelene 
komponente neposrednih plačil, blažitve 
podnebnih sprememb in potrebe po 
izboljšanju trajnostnosti kmetij, predvsem 
upravljanja hranil. Priznava se, da vsak 
dober kmetijski in okoljski pogoj prispeva 
k izpolnjevanju več ciljev. Za izvajanje 
okvira bi morale države članice opredeliti 
nacionalni standard za vsak standard, 
določen na ravni Unije, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti zadevnega območja, 
vključno s stanjem prsti in podnebnimi 
razmerami, obstoječimi pogoji kmetovanja, 
rabo zemljišč, kolobarjenjem, kmetijskimi 
praksami in strukturami kmetijskih 
gospodarstev. Ti dobri kmetijski in 
okoljski pogoji bi morali nato postati 
referenčna merila in vnaprej opredeljeni 
standardi za oblikovanje in izvajanje 
ekoloških shem za zagotavljanje, da bodo 
v konvencionalno kmetijstvo vključeni 
količinsko opredeljivi ukrepi glede 
podnebnih sprememb in prilagajanja 
nanje. Kot del okvira za dobre kmetijske in 
okoljske pogoje z namenom podpreti tako 
agronomsko in okoljsko uspešnost kmetij 
bodo pripravljeni načrti za upravljanje 
hranil s pomočjo namenskega 
elektronskega orodja za trajnostnost kmetij, 
ki ga bodo države članice dale na voljo 
posameznim kmetom. Orodje bi moralo 
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minimalnimi funkcijami za upravljanje 
hranil. Poleg tega bi morali široka 
interoperabilnost in modularnost orodja 
zagotavljati možnost dodajanja drugih 
elektronskih aplikacij upravljanja, ki se 
lahko uporabljajo na kmetiji. Da bi 
zagotovili enake konkurenčne pogoje med 
kmeti in po vsej EU, lahko Komisija 
državam članicam zagotovi podporo pri 
oblikovanju orodja ter potrebnih storitvah 
shranjevanja in obdelave podatkov.

zagotavljati podporo pri odločanju na 
kmetiji, začenši z minimalnimi funkcijami 
za upravljanje hranil. Poleg tega bi morali 
široka interoperabilnost in modularnost 
orodja zagotavljati možnost dodajanja 
drugih elektronskih aplikacij upravljanja, 
ki se lahko uporabljajo na kmetiji. Da bi 
zagotovili enake konkurenčne pogoje med 
kmeti in po vsej EU, lahko Komisija 
državam članicam zagotovi podporo pri 
oblikovanju orodja ter potrebnih storitvah 
shranjevanja in obdelave podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 654
Angélique Delahaye

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Namen okvira standardov za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje je prispevati k 
blaženju podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje, reševanju izzivov, 
povezanih z vodo, ter varstvu in kakovosti 
tal in biotske raznovrstnosti. Okvir je treba 
okrepiti, da bi se upoštevale zlasti prakse, 
ki so določene do leta 2020 v okviru zelene 
komponente neposrednih plačil, blažitve 
podnebnih sprememb in potrebe po 
izboljšanju trajnostnosti kmetij, predvsem 
upravljanja hranil. Priznava se, da vsak 
dober kmetijski in okoljski pogoj prispeva 
k izpolnjevanju več ciljev. Za izvajanje 
okvira bi morale države članice opredeliti 
nacionalni standard za vsak standard, 
določen na ravni Unije, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti zadevnega območja, 
vključno s stanjem prsti in podnebnimi 
razmerami, obstoječimi pogoji kmetovanja, 
rabo zemljišč, kolobarjenjem, kmetijskimi 
praksami in strukturami kmetijskih 
gospodarstev. Poleg tega lahko države 
članice opredelijo tudi druge nacionalne 

(22) Namen okvira standardov za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje je prispevati k 
blaženju podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje, reševanju izzivov, 
povezanih z vodo, ter varstvu in kakovosti 
tal in biotske raznovrstnosti. Okvir je treba 
okrepiti, da bi se upoštevale zlasti prakse, 
ki so določene do leta 2020 v okviru zelene 
komponente neposrednih plačil, blažitve 
podnebnih sprememb in potrebe po 
izboljšanju trajnostnosti kmetij, predvsem 
upravljanja hranil. Priznava se, da vsak 
dober kmetijski in okoljski pogoj prispeva 
k izpolnjevanju več ciljev. Za izvajanje 
okvira bi morale države članice opredeliti 
nacionalni standard za vsak standard, 
določen na ravni Unije, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti zadevnega območja, 
vključno s stanjem prsti in podnebnimi 
razmerami, obstoječimi pogoji kmetovanja, 
rabo zemljišč, diverzifikacijo kmetijskih 
rastlin, kmetijskimi praksami in 
strukturami kmetijskih gospodarstev. Poleg 
tega lahko države članice opredelijo tudi 



AM\1167703SL.docx 155/180 PE629.664v01-00

SL

standarde v zvezi z glavnimi cilji, 
določenimi v Prilogi III, da se izboljša 
uresničevanje okoljskih in podnebnih ciljev 
okvira za dobre kmetijske in okoljske 
pogoje. Kot del okvira za dobre kmetijske 
in okoljske pogoje z namenom podpreti 
tako agronomsko in okoljsko uspešnost 
kmetij bodo pripravljeni načrti za 
upravljanje hranil s pomočjo namenskega 
elektronskega orodja za trajnostnost kmetij, 
ki ga bodo države članice dale na voljo 
posameznim kmetom. Orodje bi moralo 
zagotavljati podporo pri odločanju na 
kmetiji, začenši z minimalnimi funkcijami 
za upravljanje hranil. Poleg tega bi morali 
široka interoperabilnost in modularnost 
orodja zagotavljati možnost dodajanja 
drugih elektronskih aplikacij upravljanja, 
ki se lahko uporabljajo na kmetiji. Da bi 
zagotovili enake konkurenčne pogoje med 
kmeti in po vsej EU, lahko Komisija 
državam članicam zagotovi podporo pri 
oblikovanju orodja ter potrebnih storitvah 
shranjevanja in obdelave podatkov.

druge nacionalne standarde v zvezi z 
glavnimi cilji, določenimi v Prilogi III, da 
se izboljša uresničevanje okoljskih in 
podnebnih ciljev okvira za dobre kmetijske 
in okoljske pogoje. Kot del okvira za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje z namenom 
podpreti tako agronomsko in okoljsko 
uspešnost kmetij bodo pripravljeni načrti 
za upravljanje hranil s pomočjo 
namenskega elektronskega orodja za 
trajnostnost kmetij, ki ga bodo države 
članice dale na voljo posameznim kmetom. 
Orodje bi moralo zagotavljati podporo pri 
odločanju na kmetiji, začenši z 
minimalnimi funkcijami za upravljanje 
hranil. Poleg tega bi morali široka 
interoperabilnost in modularnost orodja 
zagotavljati možnost dodajanja drugih 
elektronskih aplikacij upravljanja, ki se 
lahko uporabljajo na kmetiji. Da bi 
zagotovili enake konkurenčne pogoje med 
kmeti in po vsej EU, lahko Komisija 
državam članicam zagotovi podporo pri 
oblikovanju orodja ter potrebnih storitvah 
shranjevanja in obdelave podatkov.

Or. fr

Predlog spremembe 655
Paul Brannen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Čeprav plastični proizvodi, ki se 
uporabljajo v kmetijstvu, predstavljajo 
majhen delež celotne količine uporabljene 
plastike in plastičnih odpadkov, je njihova 
uporaba geografsko skoncentrirana. 
Poleg tega imajo kategorije plastičnih 
proizvodov, ki se uporabljajo v kmetijstvu, 
zelo enotno sestavo, zaradi česar je tok 
odpadkov zelo dragocen za izvajalce 
recikliranja. V strateških načrtih SKP bi 
bilo treba obravnavati problematiko 
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plastičnih odpadkov v kmetijstvu, 
Evropska komisija pa bi morala po 
potrebi uvesti standard za dobre kmetijske 
in okoljske pogoje zemljišč za plastične 
odpadke kot nov element okrepljene 
pogojenosti v vmesnem obdobju, tj. do 
leta 2023. Za kmete bi veljala nova 
zahteva glede navzkrižne skladnosti, v 
skladu s katero bi bili zavezani uporabljati 
storitve pooblaščenega podjetja za 
ravnanje z odpadki, ki bi poskrbelo za 
zbiranje in recikliranje plastike ter vodilo 
evidence o ustreznem ravnanju z odpadki.

Or. en

Predlog spremembe 656
Paul Brannen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Države članice morajo predpisane 
zahteve ravnanja v celoti izvajati, da bodo 
delovale na ravni kmetij in da se zagotovi 
enako obravnavanje kmetov. Da se 
zagotovi usklajenost pravil o pogojevanju 
pri krepitvi trajnostnosti politike, bi morale 
predpisane zahteve ravnanja zajemati 
glavno zakonodajo Unije na področju 
okolja, javnega zdravja, zdravja živali in 
rastlin ter dobrobiti živali, katere izvajanje 
na nacionalni ravni posameznim kmetom 
nalaga natančne obveznosti, vključno z 
obveznostmi iz Direktive Sveta 
92/43/EGS11 in Direktive 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta12 ali 
Direktive Sveta 91/676/EGS13. Da bi 
sprejeli nadaljnje ukrepe na podlagi skupne 
izjave Evropskega parlamenta in Sveta, 
priložene k Uredbi (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta14, so 
zadevne določbe Direktive 2000/60/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta15 in 
Direktive 2009/128/ES Evropskega 

(23) Države članice morajo predpisane 
zahteve ravnanja v celoti izvajati, da bodo 
delovale na ravni kmetij in da se zagotovi 
enako obravnavanje kmetov. Da se 
zagotovi usklajenost pravil o pogojevanju 
pri krepitvi trajnostnosti politike, bi morale 
predpisane zahteve ravnanja zajemati 
glavno zakonodajo Unije na področju 
okolja, javnega zdravja, zdravja živali in 
rastlin ter dobrobiti živali, katere izvajanje 
na nacionalni ravni posameznim kmetom 
nalaga natančne obveznosti, vključno z 
obveznostmi iz Direktive Sveta 
92/43/EGS11 in Direktive 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta12 ali 
Direktive Sveta 91/676/EGS13. Da bi 
sprejeli nadaljnje ukrepe na podlagi skupne 
izjave Evropskega parlamenta in Sveta, 
priložene k Uredbi (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta14, so 
zadevne določbe Direktive 2000/60/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta15 in 
Direktive 2009/128/ES Evropskega 
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parlamenta in Sveta16 vključene kot 
predpisane zahteve ravnanja v področje 
uporabe pogojevanja, seznam standardov 
za dobre kmetijske in okoljske pogoje pa se 
ustrezno prilagodi.

parlamenta in Sveta16 vključene kot 
predpisane zahteve ravnanja v področje 
uporabe pogojevanja, seznam standardov 
za dobre kmetijske in okoljske pogoje pa se 
ustrezno prilagodi, tudi v skladu z 
direktivo [Direktiva XXX Evropskega 
parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva 
nekaterih plastičnih proizvodov za 
enkratno uporabo na okolje] in uredbo 
[Uredba (EU) 2018/XXX Evropskega 
parlamenta in Sveta o zdravilih za 
uporabo v veterinarski medicini in 
razveljavitvi Direktive 2001/82/ES].

_________________ _________________

11 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, 
str. 7).

11 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, 
str. 7).

12 Direktiva 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

12 Direktiva 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

13 Direktiva Sveta 91/676/EGS z dne
12. decembra 1991 o varstvu voda pred 
onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov 
(UL L 375, 31.12.1991, str. 1).

13 Direktiva Sveta 91/676/EGS z dne
12. decembra 1991 o varstvu voda pred 
onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov 
(UL L 375, 31.12.1991, str. 1).

14 Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne
17. decembra 2013 o financiranju, 
upravljanju in spremljanju skupne 
kmetijske politike in razveljavitvi uredb
Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, 
(ES) št. 2799/98, (EC) št. 814/2000, (ES) 
št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL 
L 347, 20.12.2013, str. 549).

14 Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne
17. decembra 2013 o financiranju, 
upravljanju in spremljanju skupne 
kmetijske politike in razveljavitvi uredb 
Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, 
(ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) 
št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL 
L 347, 20.12.2013, str. 549).

15 Direktiva Evropskega parlamenta in 
Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o 
določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju vodne politike (UL L 327, 
22.12.2000, str. 1).

15 Direktiva Evropskega parlamenta in 
Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o 
določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju vodne politike (UL L 327, 
22.12.2000, str. 1).

16 Direktiva 2009/128/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 
o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za 
doseganje trajnostne rabe pesticidov 

16 Direktiva 2009/128/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 
o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za 
doseganje trajnostne rabe pesticidov 
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(UL L 309, 24.11.2009, str. 71). (UL L 309, 24.11.2009, str. 71).

Or. en

Obrazložitev

Lastniki in imetniki živali morajo voditi evidence o uporabljenih zdravilih. V uredbi je 
navedeno tudi, da se protimikrobna zdravila ne uporabljajo rutinsko. EP v tej fazi pogajanj 
(trialog) o direktivi o proizvodih za enkratno uporabo predlaga prepoved proizvodov iz 
oksorazgradljive plastike, kot se še vedno uporabljajo v kmetijstvu (npr. zastirne folije). Za 
zdravje naših tal je ključno, da se to dobro izvaja in nadzira (po potrebi kot dober kmetijski in 
okoljski pogoj in ne predpisana zahteva ravnanja).

Predlog spremembe 657
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Marc 
Tarabella

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Države članice morajo predpisane 
zahteve ravnanja v celoti izvajati, da bodo 
delovale na ravni kmetij in da se zagotovi 
enako obravnavanje kmetov. Da se 
zagotovi usklajenost pravil o pogojevanju 
pri krepitvi trajnostnosti politike, bi morale 
predpisane zahteve ravnanja zajemati
glavno zakonodajo Unije na področju 
okolja, javnega zdravja, zdravja živali in 
rastlin ter dobrobiti živali, katere izvajanje 
na nacionalni ravni posameznim kmetom 
nalaga natančne obveznosti, vključno z 
obveznostmi iz Direktive Sveta 
92/43/EGS11 in Direktive 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta12 ali 
Direktive Sveta 91/676/EGS13. Da bi 
sprejeli nadaljnje ukrepe na podlagi skupne 
izjave Evropskega parlamenta in Sveta, 
priložene k Uredbi (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta14, so 
zadevne določbe Direktive 2000/60/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta15 in 
Direktive 2009/128/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta16 vključene kot 
predpisane zahteve ravnanja v področje 

(23) Države članice morajo predpisane 
zahteve ravnanja v celoti izvajati, da bodo 
delovale na ravni kmetij in da se zagotovi 
enako obravnavanje kmetov. Da se 
zagotovi usklajenost pravil o pogojevanju 
pri krepitvi trajnostnosti politike, bi morale 
predpisane zahteve ravnanja zajemati 
zakonodajo Unije na področju okolja, 
javnega zdravja, zdravja živali in rastlin ter 
dobrobiti živali, katere izvajanje na 
nacionalni ravni posameznim kmetom 
nalaga natančne obveznosti, vključno z 
obveznostmi iz Direktive Sveta 
92/43/EGS11 in Direktive 2009/147/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta12 ali 
Direktive Sveta 91/676/EGS13. Da bi 
sprejeli nadaljnje ukrepe na podlagi skupne 
izjave Evropskega parlamenta in Sveta, 
priložene k Uredbi (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta14, so 
zadevne določbe Direktive 2000/60/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta15 in 
Direktive 2009/128/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta16 vključene kot 
predpisane zahteve ravnanja v področje 
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uporabe pogojevanja, seznam standardov 
za dobre kmetijske in okoljske pogoje pa se 
ustrezno prilagodi.

uporabe pogojevanja, seznam standardov 
za dobre kmetijske in okoljske pogoje pa se 
ustrezno prilagodi.

_________________ _________________

11 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, 
str. 7).

11 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, 
str. 7).

12 Direktiva 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

12 Direktiva 2009/147/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne
30. novembra 2009 o ohranjanju prosto 
živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

13 Direktiva Sveta 91/676/EGS z dne
12. decembra 1991 o varstvu voda pred 
onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov 
(UL L 375, 31.12.1991, str. 1).

13 Direktiva Sveta 91/676/EGS z dne
12. decembra 1991 o varstvu voda pred 
onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov 
(UL L 375, 31.12.1991, str. 1).

14 Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne
17. decembra 2013 o financiranju, 
upravljanju in spremljanju skupne 
kmetijske politike in razveljavitvi uredb 
Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, 
(ES) št. 2799/98, (EC) št. 814/2000, (ES) 
št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL 
L 347, 20.12.2013, str. 549).

14 Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne
17. decembra 2013 o financiranju, 
upravljanju in spremljanju skupne 
kmetijske politike in razveljavitvi uredb 
Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, 
(ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) 
št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL 
L 347, 20.12.2013, str. 549).

15 Direktiva Evropskega parlamenta in 
Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o 
določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju vodne politike (UL L 327, 
22.12.2000, str. 1).

15 Direktiva Evropskega parlamenta in 
Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o 
določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju vodne politike (UL L 327, 
22.12.2000, str. 1).

16 Direktiva 2009/128/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 
o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za 
doseganje trajnostne rabe pesticidov 
(UL L 309, 24.11.2009, str. 71).

16 Direktiva 2009/128/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 
o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za 
doseganje trajnostne rabe pesticidov 
(UL L 309, 24.11.2009, str. 71).

Or. en

Predlog spremembe 658
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Karine Gloanec Maurin, 
Momčil Nekov (Momchil Nekov), Marc Tarabella

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Države članice bi morale 
vzpostaviti storitve kmetijskega 
svetovanja, da bi se izboljšala trajnostno 
upravljanje in splošna uspešnost 
kmetijskih gospodarstev in podeželskih 
podjetij, pri čemer bi bila zajeta
gospodarska, okoljska in socialna 
razsežnost, ter da bi se opredelile potrebne 
izboljšave, kar zadeva vse ukrepe na ravni 
kmetij, določene v strateških načrtih SKP. 
Te storitve kmetijskega svetovanja naj bi 
kmetom in drugim upravičencem do 
podpore v okviru SKP pomagale, da se bolj 
zavedajo razmerja med upravljanjem s 
kmetijskimi gospodarstvi in upravljanjem z 
zemljišči na eni strani ter nekaterimi 
standardi, zahtevami in informacijami, 
vključno z okoljskimi in podnebnimi, na 
drugi strani. Seznam slednjih vključuje 
standarde, ki veljajo ali so potrebni za 
kmete in druge upravičence do podpore v 
okviru SKP ter so določeni v strateškem 
načrtu SKP, kot tudi standarde, ki izhajajo 
iz zakonodaje o vodi in trajnostni rabi
pesticidov, ter pobude zoper odpornost 
proti antimikrobikom in obvladovanje 
tveganj. Za večjo kakovost in učinkovitost 
svetovanja bi morale države članice 
svetovalce vključiti v sisteme znanja in 
inovacij v kmetijstvu (AKIS), da bi lahko 
zagotovile posodobljene tehnološke in 
znanstvene informacije, pridobljene z 
raziskavami in inovacijami.

(24) Države članice bi morale določiti in
vzpostaviti postopke za preprečevanje 
navzkrižja interesov pri storitvah
kmetijskega svetovanja, katerih cilj je 
izboljšati trajnostno upravljanje in splošno
uspešnost kmetijskih gospodarstev in 
podeželskih podjetij, pri čemer bi bili zajeti
gospodarska, okoljska in socialna 
razsežnost ter specifični cilji te uredbe iz 
člena 6, ter da bi se opredelile potrebne 
izboljšave, kar zadeva vse ukrepe na ravni 
kmetij, določene v strateških načrtih SKP. 
Te storitve kmetijskega svetovanja naj bi 
kmetom in drugim upravičencem do 
podpore v okviru SKP pomagale, da se bolj 
zavedajo razmerja med upravljanjem s 
kmetijskimi gospodarstvi in upravljanjem z 
zemljišči na eni strani ter nekaterimi 
standardi, zahtevami in informacijami, 
vključno z okoljskimi in podnebnimi ter 
tistimi v zvezi z dobrobitjo živali, na drugi 
strani. Seznam slednjih vključuje 
standarde, ki veljajo ali so potrebni za 
kmete in druge upravičence do podpore v 
okviru SKP ter so določeni v strateškem 
načrtu SKP, kot tudi standarde, ki izhajajo 
iz zakonodaje o vodi in zmanjšanju rabe
pesticidov, ter agroekološke ukrepe, 
spodbujanje trajnostnega upravljanja 
hranil, pobude zoper odpornost proti 
antimikrobikom in obvladovanje tveganj. 
Za večjo kakovost in učinkovitost 
svetovanja bi morale države članice
določiti postopke za preprečevanje 
navzkrižja interesov ter svetovalce 
vključiti v sisteme znanja in inovacij v 
kmetijstvu (AKIS), da bi lahko zagotovile 
posodobljene tehnološke in znanstvene 
informacije, pridobljene z raziskavami in 
inovacijami.

Or. en
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Predlog spremembe 659
Nuno Melo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Države članice bi morale 
vzpostaviti storitve kmetijskega 
svetovanja, da bi se izboljšala trajnostno 
upravljanje in splošna uspešnost kmetijskih 
gospodarstev in podeželskih podjetij, pri 
čemer bi bila zajeta gospodarska, okoljska 
in socialna razsežnost, ter da bi se 
opredelile potrebne izboljšave, kar zadeva 
vse ukrepe na ravni kmetij, določene v 
strateških načrtih SKP. Te storitve 
kmetijskega svetovanja naj bi kmetom in 
drugim upravičencem do podpore v okviru 
SKP pomagale, da se bolj zavedajo 
razmerja med upravljanjem s kmetijskimi 
gospodarstvi in upravljanjem z zemljišči na 
eni strani ter nekaterimi standardi, 
zahtevami in informacijami, vključno z 
okoljskimi in podnebnimi, na drugi strani. 
Seznam slednjih vključuje standarde, ki 
veljajo ali so potrebni za kmete in druge 
upravičence do podpore v okviru SKP ter 
so določeni v strateškem načrtu SKP, kot 
tudi standarde, ki izhajajo iz zakonodaje o 
vodi in trajnostni rabi pesticidov, ter 
pobude zoper odpornost proti 
antimikrobikom in obvladovanje tveganj. 
Za večjo kakovost in učinkovitost 
svetovanja bi morale države članice 
svetovalce vključiti v sisteme znanja in 
inovacij v kmetijstvu (AKIS), da bi lahko 
zagotovile posodobljene tehnološke in 
znanstvene informacije, pridobljene z 
raziskavami in inovacijami.

(24) Države članice bi morale 
vzpostaviti storitve kmetijskega 
svetovanja, da bi se izboljšala trajnostno 
upravljanje in splošna uspešnost kmetijskih 
gospodarstev in podeželskih podjetij, pri 
čemer bi bila zajeta gospodarska, okoljska 
in socialna razsežnost, ter da bi se 
opredelile potrebne izboljšave, kar zadeva 
vse ukrepe na ravni kmetij, določene v 
strateških načrtih SKP. Te storitve 
kmetijskega svetovanja naj bi kmetom in 
drugim upravičencem do podpore v okviru 
SKP pomagale, da se bolj zavedajo 
razmerja med upravljanjem s kmetijskimi 
gospodarstvi in upravljanjem z zemljišči na 
eni strani ter nekaterimi standardi, 
zahtevami in informacijami, vključno z 
okoljskimi in podnebnimi, na drugi strani. 
Seznam slednjih vključuje standarde, ki 
veljajo ali so potrebni za kmete in druge 
upravičence do podpore v okviru SKP ter 
so določeni v strateškem načrtu SKP, kot 
tudi standarde, ki izhajajo iz zakonodaje o 
vodi in trajnostni rabi pesticidov, ter 
pobude zoper odpornost proti 
antimikrobikom in obvladovanje tveganj. 
Za večjo kakovost in učinkovitost 
svetovanja bi morale države članice 
svetovalce vključiti v sisteme znanja in 
inovacij v kmetijstvu (AKIS), da bi lahko 
zagotovile posodobljene tehnološke in 
znanstvene informacije, pridobljene z 
raziskavami in inovacijami. Vse pobude 
EU v zvezi s storitvami svetovanja in 
sistemi inovacij morajo, kadar je to 
mogoče, temeljiti na že obstoječih 
pobudah na ravni držav članic ter se 
osredotočati na zagotavljanje dodane 
vrednosti.

Or. en



PE629.664v01-00 162/180 AM\1167703SL.docx

SL

Predlog spremembe 660
Nicola Caputo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Države članice bi morale 
vzpostaviti storitve kmetijskega 
svetovanja, da bi se izboljšala trajnostno 
upravljanje in splošna uspešnost kmetijskih 
gospodarstev in podeželskih podjetij, pri 
čemer bi bila zajeta gospodarska, okoljska 
in socialna razsežnost, ter da bi se 
opredelile potrebne izboljšave, kar zadeva 
vse ukrepe na ravni kmetij, določene v 
strateških načrtih SKP. Te storitve 
kmetijskega svetovanja naj bi kmetom in 
drugim upravičencem do podpore v okviru 
SKP pomagale, da se bolj zavedajo 
razmerja med upravljanjem s kmetijskimi 
gospodarstvi in upravljanjem z zemljišči na 
eni strani ter nekaterimi standardi, 
zahtevami in informacijami, vključno z 
okoljskimi in podnebnimi, na drugi strani. 
Seznam slednjih vključuje standarde, ki 
veljajo ali so potrebni za kmete in druge 
upravičence do podpore v okviru SKP ter 
so določeni v strateškem načrtu SKP, kot 
tudi standarde, ki izhajajo iz zakonodaje o 
vodi in trajnostni rabi pesticidov, ter 
pobude zoper odpornost proti 
antimikrobikom in obvladovanje tveganj. 
Za večjo kakovost in učinkovitost 
svetovanja bi morale države članice 
svetovalce vključiti v sisteme znanja in 
inovacij v kmetijstvu (AKIS), da bi lahko 
zagotovile posodobljene tehnološke in 
znanstvene informacije, pridobljene z 
raziskavami in inovacijami.

(24) Države članice bi morale 
vzpostaviti storitve kmetijskega 
svetovanja, da bi se izboljšala trajnostno 
upravljanje in splošna uspešnost kmetijskih 
gospodarstev in podeželskih podjetij, pri 
čemer bi bila zajeta gospodarska, okoljska 
in socialna razsežnost, ter da bi se 
opredelile potrebne izboljšave, kar zadeva 
vse ukrepe na ravni kmetij, določene v 
strateških načrtih SKP. Te storitve 
kmetijskega svetovanja naj bi kmetom in 
drugim upravičencem do podpore v okviru 
SKP pomagale, da se bolj zavedajo 
razmerja med upravljanjem s kmetijskimi 
gospodarstvi in upravljanjem z zemljišči na 
eni strani ter nekaterimi standardi, 
zahtevami in informacijami, vključno z 
okoljskimi in podnebnimi, na drugi strani. 
Seznam slednjih vključuje standarde, ki 
veljajo ali so potrebni za kmete in druge 
upravičence do podpore v okviru SKP ter 
so določeni v strateškem načrtu SKP, kot 
tudi standarde, ki izhajajo iz zakonodaje o 
vodi in trajnostni rabi pesticidov, ter 
pobude zoper odpornost proti 
antimikrobikom in obvladovanje tveganj. 
Za večjo kakovost in učinkovitost 
svetovanja bi morale države članice 
svetovalce vključiti v sisteme znanja in 
inovacij v kmetijstvu (AKIS), da bi lahko 
zagotovile posodobljene tehnološke in 
znanstvene informacije, pridobljene z 
raziskavami in inovacijami. Vse pobude 
EU v zvezi s storitvami svetovanja in 
sistemi inovacij morajo, kadar je to 
mogoče, temeljiti na že obstoječih 
pobudah na ravni držav članic ter se 
osredotočati na zagotavljanje dodane 
vrednosti.
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Obrazložitev

Države članice bi morale pri izboljševanju storitev kmetijskega svetovanja v okviru novih 
strateških načrtov SKP za podlago vzeti obstoječe strukture in izkoristiti dosedanja 
prizadevanja, če je to mogoče, vendar le, če bi se s tem zagotovilo učinkovitejše izvajanje teh 
storitev.

Predlog spremembe 661
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Države članice bi morale
vzpostaviti storitve kmetijskega svetovanja, 
da bi se izboljšala trajnostno upravljanje in 
splošna uspešnost kmetijskih gospodarstev 
in podeželskih podjetij, pri čemer bi bila 
zajeta gospodarska, okoljska in socialna 
razsežnost, ter da bi se opredelile potrebne 
izboljšave, kar zadeva vse ukrepe na ravni 
kmetij, določene v strateških načrtih SKP. 
Te storitve kmetijskega svetovanja naj bi 
kmetom in drugim upravičencem do 
podpore v okviru SKP pomagale, da se bolj 
zavedajo razmerja med upravljanjem s 
kmetijskimi gospodarstvi in upravljanjem z 
zemljišči na eni strani ter nekaterimi 
standardi, zahtevami in informacijami, 
vključno z okoljskimi in podnebnimi, na 
drugi strani. Seznam slednjih vključuje 
standarde, ki veljajo ali so potrebni za 
kmete in druge upravičence do podpore v 
okviru SKP ter so določeni v strateškem 
načrtu SKP, kot tudi standarde, ki izhajajo 
iz zakonodaje o vodi in trajnostni rabi 
pesticidov, ter pobude zoper odpornost 
proti antimikrobikom in obvladovanje 
tveganj. Za večjo kakovost in učinkovitost 
svetovanja bi morale države članice 
svetovalce vključiti v sisteme znanja in 
inovacij v kmetijstvu (AKIS), da bi lahko 
zagotovile posodobljene tehnološke in 
znanstvene informacije, pridobljene z 

(24) Države članice bi morale imeti 
možnost, da uvedejo storitve kmetijskega 
svetovanja, da bi se izboljšala trajnostno 
upravljanje in splošna uspešnost kmetijskih 
gospodarstev in podeželskih podjetij, pri 
čemer bi bila zajeta gospodarska, okoljska 
in socialna razsežnost, ter da bi se 
opredelile potrebne izboljšave, kar zadeva 
vse ukrepe na ravni kmetij, določene v 
strateških načrtih SKP. Te storitve 
kmetijskega svetovanja naj bi kmetom in 
drugim upravičencem do podpore v okviru 
SKP pomagale, da se bolj zavedajo 
razmerja med upravljanjem s kmetijskimi 
gospodarstvi in upravljanjem z zemljišči na
eni strani ter nekaterimi standardi, 
zahtevami in informacijami, vključno z 
okoljskimi in podnebnimi, na drugi strani. 
Seznam slednjih vključuje standarde, ki 
veljajo ali so potrebni za kmete in druge 
upravičence do podpore v okviru SKP ter 
so določeni v strateškem načrtu SKP, kot 
tudi standarde, ki izhajajo iz zakonodaje o 
vodi in trajnostni rabi pesticidov, ter 
pobude zoper odpornost proti 
antimikrobikom, obvladovanje tveganj in 
spodbujanje trajnostne uporabe hranil. Za 
večjo kakovost in učinkovitost svetovanja 
bi morale države članice izkoristiti 
obstoječe inovativne sisteme ter nato
svetovalce vključiti v sisteme znanja in 
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raziskavami in inovacijami. inovacij v kmetijstvu (AKIS), da bi lahko 
zagotovile posodobljene tehnološke in 
znanstvene informacije, pridobljene z 
raziskavami in inovacijami.

Or. ro

Predlog spremembe 662
Matt Carthy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Države članice bi morale
vzpostaviti storitve kmetijskega svetovanja, 
da bi se izboljšala trajnostno upravljanje in 
splošna uspešnost kmetijskih gospodarstev 
in podeželskih podjetij, pri čemer bi bila 
zajeta gospodarska, okoljska in socialna 
razsežnost, ter da bi se opredelile potrebne 
izboljšave, kar zadeva vse ukrepe na ravni 
kmetij, določene v strateških načrtih SKP. 
Te storitve kmetijskega svetovanja naj bi 
kmetom in drugim upravičencem do 
podpore v okviru SKP pomagale, da se bolj 
zavedajo razmerja med upravljanjem s 
kmetijskimi gospodarstvi in upravljanjem z 
zemljišči na eni strani ter nekaterimi 
standardi, zahtevami in informacijami, 
vključno z okoljskimi in podnebnimi, na 
drugi strani. Seznam slednjih vključuje 
standarde, ki veljajo ali so potrebni za 
kmete in druge upravičence do podpore v 
okviru SKP ter so določeni v strateškem 
načrtu SKP, kot tudi standarde, ki izhajajo 
iz zakonodaje o vodi in trajnostni rabi 
pesticidov, ter pobude zoper odpornost 
proti antimikrobikom in obvladovanje 
tveganj. Za večjo kakovost in učinkovitost 
svetovanja bi morale države članice 
svetovalce vključiti v sisteme znanja in 
inovacij v kmetijstvu (AKIS), da bi lahko 
zagotovile posodobljene tehnološke in 
znanstvene informacije, pridobljene z 
raziskavami in inovacijami.

(24) Države članice bi morale določiti
storitve kmetijskega svetovanja, da bi se 
izboljšala trajnostno upravljanje in splošna 
uspešnost kmetijskih gospodarstev in 
podeželskih podjetij, pri čemer bi bila 
zajeta gospodarska, okoljska in socialna 
razsežnost, ter da bi se opredelile potrebne 
izboljšave, kar zadeva vse ukrepe na ravni 
kmetij, določene v strateških načrtih SKP. 
Te storitve kmetijskega svetovanja bi se 
morale ponujati brezplačno v okviru 
specifičnih shem ter naj bi kmetom in 
drugim upravičencem do podpore v okviru 
SKP pomagale, da se bolj zavedajo 
razmerja med upravljanjem s kmetijskimi 
gospodarstvi in upravljanjem z zemljišči na 
eni strani ter nekaterimi standardi, 
zahtevami in informacijami, vključno z 
okoljskimi in podnebnimi, na drugi strani. 
Seznam slednjih vključuje standarde, ki 
veljajo ali so potrebni za kmete in druge 
upravičence do podpore v okviru SKP ter 
so določeni v strateškem načrtu SKP, kot 
tudi standarde, ki izhajajo iz zakonodaje o 
vodi in trajnostni rabi pesticidov, ter 
pobude zoper odpornost proti 
antimikrobikom in obvladovanje tveganj. 
Za večjo kakovost in učinkovitost 
svetovanja bi morale države članice 
svetovalce vključiti v sisteme znanja in 
inovacij v kmetijstvu (AKIS), da bi lahko 
zagotovile posodobljene tehnološke in 
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znanstvene informacije, pridobljene z 
raziskavami in inovacijami.

Or. en

Predlog spremembe 663
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Države članice bi morale 
vzpostaviti storitve kmetijskega 
svetovanja, da bi se izboljšala trajnostno 
upravljanje in splošna uspešnost kmetijskih 
gospodarstev in podeželskih podjetij, pri 
čemer bi bila zajeta gospodarska, okoljska 
in socialna razsežnost, ter da bi se 
opredelile potrebne izboljšave, kar zadeva 
vse ukrepe na ravni kmetij, določene v 
strateških načrtih SKP. Te storitve 
kmetijskega svetovanja naj bi kmetom in 
drugim upravičencem do podpore v okviru 
SKP pomagale, da se bolj zavedajo 
razmerja med upravljanjem s kmetijskimi 
gospodarstvi in upravljanjem z zemljišči na 
eni strani ter nekaterimi standardi, 
zahtevami in informacijami, vključno z 
okoljskimi in podnebnimi, na drugi strani. 
Seznam slednjih vključuje standarde, ki 
veljajo ali so potrebni za kmete in druge 
upravičence do podpore v okviru SKP ter 
so določeni v strateškem načrtu SKP, kot 
tudi standarde, ki izhajajo iz zakonodaje o 
vodi in trajnostni rabi pesticidov, ter 
pobude zoper odpornost proti 
antimikrobikom in obvladovanje tveganj. 
Za večjo kakovost in učinkovitost 
svetovanja bi morale države članice 
svetovalce vključiti v sisteme znanja in 
inovacij v kmetijstvu (AKIS), da bi lahko 
zagotovile posodobljene tehnološke in 
znanstvene informacije, pridobljene z 
raziskavami in inovacijami.

(24) Države članice bi morale 
vzpostaviti storitve kmetijskega 
svetovanja, da bi se izboljšala trajnostno 
upravljanje in splošna uspešnost kmetijskih 
gospodarstev in podeželskih podjetij, pri 
čemer bi bila zajeta gospodarska, okoljska 
in socialna razsežnost ter razsežnost 
dobrobiti živali, ter da bi se opredelile 
potrebne izboljšave, kar zadeva vse ukrepe 
na ravni kmetij, določene v strateških 
načrtih SKP. Te storitve kmetijskega 
svetovanja naj bi kmetom in drugim 
upravičencem do podpore v okviru SKP 
pomagale, da se bolj zavedajo razmerja 
med upravljanjem s kmetijskimi 
gospodarstvi in upravljanjem z zemljišči na 
eni strani ter nekaterimi standardi, 
zahtevami in informacijami, vključno z 
okoljskimi in podnebnimi ter tistimi v zvezi 
z dobrobitjo živali, na drugi strani. Seznam 
slednjih vključuje standarde, ki veljajo ali 
so potrebni za kmete in druge upravičence 
do podpore v okviru SKP ter so določeni v 
strateškem načrtu SKP, kot tudi standarde, 
ki izhajajo iz zakonodaje o vodi, zaščiti 
gojenih živali in trajnostni rabi pesticidov, 
ter pobude zoper odpornost proti 
antimikrobikom in obvladovanje tveganj. 
Za večjo kakovost in učinkovitost 
svetovanja bi morale države članice 
svetovalce vključiti v sisteme znanja in 
inovacij v kmetijstvu (AKIS), da bi lahko 
zagotovile posodobljene tehnološke in 
znanstvene informacije, pridobljene z 
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Predlog spremembe 664
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Države članice bi morale 
vzpostaviti storitve kmetijskega 
svetovanja, da bi se izboljšala trajnostno 
upravljanje in splošna uspešnost kmetijskih 
gospodarstev in podeželskih podjetij, pri 
čemer bi bila zajeta gospodarska, okoljska 
in socialna razsežnost, ter da bi se 
opredelile potrebne izboljšave, kar zadeva 
vse ukrepe na ravni kmetij, določene v 
strateških načrtih SKP. Te storitve 
kmetijskega svetovanja naj bi kmetom in 
drugim upravičencem do podpore v okviru 
SKP pomagale, da se bolj zavedajo 
razmerja med upravljanjem s kmetijskimi 
gospodarstvi in upravljanjem z zemljišči na 
eni strani ter nekaterimi standardi, 
zahtevami in informacijami, vključno z 
okoljskimi in podnebnimi, na drugi strani. 
Seznam slednjih vključuje standarde, ki 
veljajo ali so potrebni za kmete in druge 
upravičence do podpore v okviru SKP ter 
so določeni v strateškem načrtu SKP, kot 
tudi standarde, ki izhajajo iz zakonodaje o 
vodi in trajnostni rabi pesticidov, ter 
pobude zoper odpornost proti 
antimikrobikom in obvladovanje tveganj. 
Za večjo kakovost in učinkovitost 
svetovanja bi morale države članice 
svetovalce vključiti v sisteme znanja in 
inovacij v kmetijstvu (AKIS), da bi lahko 
zagotovile posodobljene tehnološke in 
znanstvene informacije, pridobljene z 
raziskavami in inovacijami.

(24) Države članice bi morale 
vzpostaviti storitve kmetijskega 
svetovanja, da bi se izboljšala trajnostno 
upravljanje in splošna uspešnost kmetijskih 
gospodarstev in podeželskih podjetij, pri 
čemer bi bila zajeta gospodarska, okoljska 
in socialna razsežnost, ter da bi se 
opredelile potrebne izboljšave, kar zadeva 
vse ukrepe na ravni kmetij, določene v 
strateških načrtih SKP. Te storitve 
kmetijskega svetovanja naj bi kmetom in 
drugim upravičencem do podpore v okviru 
SKP pomagale, da se bolj zavedajo 
razmerja med upravljanjem s kmetijskimi 
gospodarstvi in upravljanjem z zemljišči na 
eni strani ter nekaterimi standardi, 
zahtevami in informacijami, vključno z 
okoljskimi in podnebnimi, na drugi strani. 
Seznam slednjih vključuje standarde, ki 
veljajo ali so potrebni za kmete in druge 
upravičence do podpore v okviru SKP ter 
so določeni v strateškem načrtu SKP, kot 
tudi standarde, ki izhajajo iz zakonodaje o 
vodi in trajnostni rabi pesticidov, ter 
pobude zoper odpornost proti 
antimikrobikom in obvladovanje tveganj. 
Za večjo kakovost in učinkovitost 
svetovanja bi morale države članice
nadalje razviti obstoječe inovativne 
sisteme ter nato svetovalce vključiti v 
sisteme znanja in inovacij v kmetijstvu
(AKIS), da bi lahko zagotovile 
posodobljene tehnološke in znanstvene 
informacije, pridobljene z raziskavami in 
inovacijami.
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Predlog spremembe 665
Mairead McGuinness

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Države članice bi morale 
vzpostaviti storitve kmetijskega svetovanja, 
da bi se izboljšala trajnostno upravljanje in 
splošna uspešnost kmetijskih gospodarstev 
in podeželskih podjetij, pri čemer bi bila 
zajeta gospodarska, okoljska in socialna 
razsežnost, ter da bi se opredelile potrebne 
izboljšave, kar zadeva vse ukrepe na ravni 
kmetij, določene v strateških načrtih SKP. 
Te storitve kmetijskega svetovanja naj bi 
kmetom in drugim upravičencem do 
podpore v okviru SKP pomagale, da se bolj 
zavedajo razmerja med upravljanjem s 
kmetijskimi gospodarstvi in upravljanjem z 
zemljišči na eni strani ter nekaterimi 
standardi, zahtevami in informacijami, 
vključno z okoljskimi in podnebnimi, na 
drugi strani. Seznam slednjih vključuje 
standarde, ki veljajo ali so potrebni za 
kmete in druge upravičence do podpore v 
okviru SKP ter so določeni v strateškem 
načrtu SKP, kot tudi standarde, ki izhajajo 
iz zakonodaje o vodi in trajnostni rabi 
pesticidov, ter pobude zoper odpornost 
proti antimikrobikom in obvladovanje 
tveganj. Za večjo kakovost in učinkovitost 
svetovanja bi morale države članice 
svetovalce vključiti v sisteme znanja in 
inovacij v kmetijstvu (AKIS), da bi lahko 
zagotovile posodobljene tehnološke in 
znanstvene informacije, pridobljene z 
raziskavami in inovacijami.

(24) Države članice zagotovijo, da imajo 
kmetje dostop do storitev kmetijskega 
svetovanja, da bi se izboljšala trajnostno 
upravljanje in splošna uspešnost kmetijskih 
gospodarstev in podeželskih podjetij, pri 
čemer bi bila zajeta gospodarska, okoljska 
in socialna razsežnost, ter da bi se 
opredelile potrebne izboljšave, kar zadeva 
vse ukrepe na ravni kmetij, določene v 
strateških načrtih SKP. Te storitve 
kmetijskega svetovanja naj bi kmetom in 
drugim upravičencem do podpore v okviru 
SKP pomagale, da se bolj zavedajo 
razmerja med upravljanjem s kmetijskimi 
gospodarstvi in upravljanjem z zemljišči na 
eni strani ter nekaterimi standardi, 
zahtevami in informacijami, vključno z 
okoljskimi in podnebnimi, na drugi strani. 
Seznam slednjih vključuje standarde, ki 
veljajo ali so potrebni za kmete in druge 
upravičence do podpore v okviru SKP ter 
so določeni v strateškem načrtu SKP, kot 
tudi standarde, ki izhajajo iz zakonodaje o 
vodi in trajnostni rabi pesticidov, ter 
pobude zoper odpornost proti 
antimikrobikom, obvladovanje tveganj in 
varnost na kmetijah. Za večjo kakovost in 
učinkovitost svetovanja bi morale države 
članice svetovalce vključiti v sisteme 
znanja in inovacij v kmetijstvu (AKIS), da 
bi lahko zagotovile posodobljene 
tehnološke in znanstvene informacije, 
pridobljene z raziskavami in inovacijami.

Or. en



PE629.664v01-00 168/180 AM\1167703SL.docx

SL

Predlog spremembe 666
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Države članice bi morale 
vzpostaviti storitve kmetijskega 
svetovanja, da bi se izboljšala trajnostno 
upravljanje in splošna uspešnost kmetijskih 
gospodarstev in podeželskih podjetij, pri 
čemer bi bila zajeta gospodarska, okoljska 
in socialna razsežnost, ter da bi se 
opredelile potrebne izboljšave, kar zadeva 
vse ukrepe na ravni kmetij, določene v 
strateških načrtih SKP. Te storitve 
kmetijskega svetovanja naj bi kmetom in 
drugim upravičencem do podpore v okviru 
SKP pomagale, da se bolj zavedajo 
razmerja med upravljanjem s kmetijskimi 
gospodarstvi in upravljanjem z zemljišči na 
eni strani ter nekaterimi standardi, 
zahtevami in informacijami, vključno z 
okoljskimi in podnebnimi, na drugi strani. 
Seznam slednjih vključuje standarde, ki 
veljajo ali so potrebni za kmete in druge 
upravičence do podpore v okviru SKP ter 
so določeni v strateškem načrtu SKP, kot 
tudi standarde, ki izhajajo iz zakonodaje o 
vodi in trajnostni rabi pesticidov, ter 
pobude zoper odpornost proti 
antimikrobikom in obvladovanje tveganj. 
Za večjo kakovost in učinkovitost 
svetovanja bi morale države članice 
svetovalce vključiti v sisteme znanja in 
inovacij v kmetijstvu (AKIS), da bi lahko 
zagotovile posodobljene tehnološke in 
znanstvene informacije, pridobljene z 
raziskavami in inovacijami.

(24) Države članice bi morale 
vzpostaviti storitve kmetijskega 
svetovanja, da bi se izboljšali skupno 
faktorsko produktivnost, trajnostno 
upravljanje in splošna uspešnost kmetijskih 
gospodarstev in podeželskih podjetij, pri 
čemer bi bila zajeta gospodarska, okoljska 
in socialna razsežnost, ter da bi se 
opredelile potrebne izboljšave, kar zadeva 
vse ukrepe na ravni kmetij, določene v 
strateških načrtih SKP. Te storitve 
kmetijskega svetovanja naj bi kmetom in 
drugim upravičencem do podpore v okviru 
SKP pomagale, da se bolj zavedajo 
razmerja med upravljanjem s kmetijskimi 
gospodarstvi in upravljanjem z zemljišči na 
eni strani ter nekaterimi standardi, 
zahtevami in informacijami, vključno z 
okoljskimi in podnebnimi, na drugi strani. 
Seznam slednjih vključuje standarde, ki 
veljajo ali so potrebni za kmete in druge 
upravičence do podpore v okviru SKP ter 
so določeni v strateškem načrtu SKP, kot 
tudi standarde, ki izhajajo iz zakonodaje o 
vodi in trajnostni rabi fitofarmacevtskih
sredstev, ter pobude zoper odpornost proti 
antimikrobikom in obvladovanje tveganj. 
Za večjo kakovost in učinkovitost 
svetovanja bi morale države članice 
svetovalce vključiti v sisteme znanja in 
inovacij v kmetijstvu (AKIS), da bi lahko 
zagotovile posodobljene tehnološke in 
znanstvene informacije, pridobljene z 
raziskavami in inovacijami.

Or. it

Obrazložitev

Glavni cilj storitev kmetijskega svetovanja bi moral biti izboljšati skupno faktorsko 
produktivnost in kmete obveščati o veljavnih zakonih, sicer teh storitev ne bodo uporabljali.
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Predlog spremembe 667
Ricardo Serrão Santos

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Države članice bi morale 
vzpostaviti storitve kmetijskega 
svetovanja, da bi se izboljšala trajnostno 
upravljanje in splošna uspešnost kmetijskih 
gospodarstev in podeželskih podjetij, pri 
čemer bi bila zajeta gospodarska, okoljska 
in socialna razsežnost, ter da bi se 
opredelile potrebne izboljšave, kar zadeva 
vse ukrepe na ravni kmetij, določene v 
strateških načrtih SKP. Te storitve 
kmetijskega svetovanja naj bi kmetom in 
drugim upravičencem do podpore v okviru 
SKP pomagale, da se bolj zavedajo 
razmerja med upravljanjem s kmetijskimi 
gospodarstvi in upravljanjem z zemljišči na 
eni strani ter nekaterimi standardi, 
zahtevami in informacijami, vključno z 
okoljskimi in podnebnimi, na drugi strani. 
Seznam slednjih vključuje standarde, ki 
veljajo ali so potrebni za kmete in druge 
upravičence do podpore v okviru SKP ter 
so določeni v strateškem načrtu SKP, kot 
tudi standarde, ki izhajajo iz zakonodaje o 
vodi in trajnostni rabi pesticidov, ter 
pobude zoper odpornost proti 
antimikrobikom in obvladovanje tveganj. 
Za večjo kakovost in učinkovitost 
svetovanja bi morale države članice 
svetovalce vključiti v sisteme znanja in 
inovacij v kmetijstvu (AKIS), da bi lahko 
zagotovile posodobljene tehnološke in 
znanstvene informacije, pridobljene z 
raziskavami in inovacijami.

(24) Države članice bi morale 
vzpostaviti storitve kmetijskega 
svetovanja, da bi se izboljšala trajnostno 
upravljanje in splošna uspešnost kmetijskih 
gospodarstev in podeželskih podjetij, pri 
čemer bi bila zajeta gospodarska, okoljska 
in socialna razsežnost, ter da bi se 
opredelile potrebne izboljšave, kar zadeva 
vse ukrepe na ravni kmetij, določene v 
strateških načrtih SKP. Te storitve 
kmetijskega svetovanja naj bi kmetom in 
drugim upravičencem do podpore v okviru 
SKP pomagale, da se zlasti z vidika 
pogojenosti bolj zavedajo razmerja med 
upravljanjem s kmetijskimi gospodarstvi in 
upravljanjem z zemljišči na eni strani ter 
nekaterimi standardi, zahtevami in 
informacijami, vključno z okoljskimi in 
podnebnimi, na drugi strani. Seznam 
slednjih vključuje standarde, ki veljajo ali 
so potrebni za kmete in druge upravičence 
do podpore v okviru SKP ter so določeni v 
strateškem načrtu SKP, kot tudi standarde, 
ki izhajajo iz zakonodaje o vodi in 
trajnostni rabi pesticidov, ter pobude zoper 
odpornost proti antimikrobikom in 
obvladovanje tveganj. Za večjo kakovost in 
učinkovitost svetovanja bi morale države 
članice svetovalce vključiti v sisteme 
znanja in inovacij v kmetijstvu (AKIS), da 
bi lahko zagotovile posodobljene 
tehnološke in znanstvene informacije, 
pridobljene z raziskavami in inovacijami.

Or. pt
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Predlog spremembe 668
Clara Eugenia Aguilera García

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Države članice bi morale 
vzpostaviti storitve kmetijskega 
svetovanja, da bi se izboljšala trajnostno 
upravljanje in splošna uspešnost kmetijskih 
gospodarstev in podeželskih podjetij, pri 
čemer bi bila zajeta gospodarska, okoljska 
in socialna razsežnost, ter da bi se 
opredelile potrebne izboljšave, kar zadeva 
vse ukrepe na ravni kmetij, določene v 
strateških načrtih SKP. Te storitve 
kmetijskega svetovanja naj bi kmetom in 
drugim upravičencem do podpore v okviru 
SKP pomagale, da se bolj zavedajo 
razmerja med upravljanjem s kmetijskimi 
gospodarstvi in upravljanjem z zemljišči na 
eni strani ter nekaterimi standardi, 
zahtevami in informacijami, vključno z 
okoljskimi in podnebnimi, na drugi strani. 
Seznam slednjih vključuje standarde, ki 
veljajo ali so potrebni za kmete in druge 
upravičence do podpore v okviru SKP ter 
so določeni v strateškem načrtu SKP, kot 
tudi standarde, ki izhajajo iz zakonodaje o 
vodi in trajnostni rabi pesticidov, ter 
pobude zoper odpornost proti 
antimikrobikom in obvladovanje tveganj. 
Za večjo kakovost in učinkovitost 
svetovanja bi morale države članice 
svetovalce vključiti v sisteme znanja in 
inovacij v kmetijstvu (AKIS), da bi lahko 
zagotovile posodobljene tehnološke in 
znanstvene informacije, pridobljene z 
raziskavami in inovacijami.

(24) Države članice bi morale 
vzpostaviti storitve kmetijskega 
svetovanja, da bi se izboljšala trajnostno 
upravljanje in splošna uspešnost kmetijskih 
gospodarstev in podeželskih podjetij, pri 
čemer bi bila zajeta gospodarska, okoljska 
in socialna razsežnost, ter da bi se 
opredelile potrebne izboljšave, kar zadeva 
vse ukrepe na ravni kmetij, določene v 
strateških načrtih SKP. Te storitve 
kmetijskega svetovanja naj bi kmetom in 
drugim upravičencem do podpore v okviru 
SKP pomagale, da se bolj zavedajo 
razmerja med upravljanjem s kmetijskimi 
gospodarstvi in upravljanjem z zemljišči na 
eni strani ter nekaterimi standardi, 
zahtevami in informacijami, vključno z 
okoljskimi in podnebnimi, na drugi strani. 
Seznam slednjih vključuje standarde, ki 
veljajo ali so potrebni za kmete in druge 
upravičence do podpore v okviru SKP ter 
so določeni v strateškem načrtu SKP, kot 
tudi standarde, ki izhajajo iz zakonodaje o 
vodi in trajnostni rabi pesticidov, ter 
pobude zoper odpornost proti 
antimikrobikom, agroekološke prakse in 
obvladovanje tveganj. Za večjo kakovost in 
učinkovitost svetovanja bi morale države 
članice svetovalce vključiti v sisteme 
znanja in inovacij v kmetijstvu (AKIS), da 
bi lahko zagotovile posodobljene 
tehnološke in znanstvene informacije, 
pridobljene z raziskavami in inovacijami.

Or. es

Predlog spremembe 669
Paolo De Castro, Giovanni La Via
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Države članice bi morale 
vzpostaviti storitve kmetijskega 
svetovanja, da bi se izboljšala trajnostno 
upravljanje in splošna uspešnost kmetijskih 
gospodarstev in podeželskih podjetij, pri 
čemer bi bila zajeta gospodarska, okoljska 
in socialna razsežnost, ter da bi se 
opredelile potrebne izboljšave, kar zadeva 
vse ukrepe na ravni kmetij, določene v 
strateških načrtih SKP. Te storitve 
kmetijskega svetovanja naj bi kmetom in 
drugim upravičencem do podpore v okviru 
SKP pomagale, da se bolj zavedajo 
razmerja med upravljanjem s kmetijskimi 
gospodarstvi in upravljanjem z zemljišči na 
eni strani ter nekaterimi standardi, 
zahtevami in informacijami, vključno z 
okoljskimi in podnebnimi, na drugi strani. 
Seznam slednjih vključuje standarde, ki 
veljajo ali so potrebni za kmete in druge 
upravičence do podpore v okviru SKP ter 
so določeni v strateškem načrtu SKP, kot 
tudi standarde, ki izhajajo iz zakonodaje o 
vodi in trajnostni rabi pesticidov, ter 
pobude zoper odpornost proti 
antimikrobikom in obvladovanje tveganj. 
Za večjo kakovost in učinkovitost 
svetovanja bi morale države članice
svetovalce vključiti v sisteme znanja in 
inovacij v kmetijstvu (AKIS), da bi lahko 
zagotovile posodobljene tehnološke in 
znanstvene informacije, pridobljene z 
raziskavami in inovacijami.

(24) Države članice bi morale 
vzpostaviti storitve kmetijskega 
svetovanja, da bi se izboljšala trajnostno 
upravljanje in splošna uspešnost kmetijskih 
gospodarstev in podeželskih podjetij, pri 
čemer bi bila zajeta gospodarska, okoljska 
in socialna razsežnost, ter da bi se 
opredelile potrebne izboljšave, kar zadeva 
vse ukrepe na ravni kmetij, določene v 
strateških načrtih SKP. Te storitve 
kmetijskega svetovanja naj bi kmetom in 
drugim upravičencem do podpore v okviru 
SKP pomagale, da se bolj zavedajo 
razmerja med upravljanjem s kmetijskimi 
gospodarstvi in upravljanjem z zemljišči na 
eni strani ter nekaterimi standardi, 
zahtevami in informacijami, vključno z 
okoljskimi in podnebnimi, na drugi strani. 
Seznam slednjih vključuje standarde, ki 
veljajo ali so potrebni za kmete in druge 
upravičence do podpore v okviru SKP ter 
so določeni v strateškem načrtu SKP, kot 
tudi standarde, ki izhajajo iz zakonodaje o 
vodi in trajnostni rabi pesticidov, ter 
pobude zoper odpornost proti 
antimikrobikom in obvladovanje tveganj. 
Za večjo kakovost in učinkovitost 
svetovanja bi morale države članice organe 
za kmetijsko svetovanje vključiti v sisteme 
znanja in inovacij v kmetijstvu (AKIS), da 
bi lahko zagotovile posodobljene 
tehnološke in znanstvene informacije, 
pridobljene z raziskavami in inovacijami.

Or. it

Predlog spremembe 670
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Države članice bi morale 
vzpostaviti storitve kmetijskega 
svetovanja, da bi se izboljšala trajnostno 
upravljanje in splošna uspešnost kmetijskih 
gospodarstev in podeželskih podjetij, pri 
čemer bi bila zajeta gospodarska, okoljska 
in socialna razsežnost, ter da bi se 
opredelile potrebne izboljšave, kar zadeva 
vse ukrepe na ravni kmetij, določene v 
strateških načrtih SKP. Te storitve 
kmetijskega svetovanja naj bi kmetom in 
drugim upravičencem do podpore v okviru 
SKP pomagale, da se bolj zavedajo 
razmerja med upravljanjem s kmetijskimi 
gospodarstvi in upravljanjem z zemljišči na 
eni strani ter nekaterimi standardi, 
zahtevami in informacijami, vključno z 
okoljskimi in podnebnimi, na drugi strani. 
Seznam slednjih vključuje standarde, ki 
veljajo ali so potrebni za kmete in druge 
upravičence do podpore v okviru SKP ter 
so določeni v strateškem načrtu SKP, kot 
tudi standarde, ki izhajajo iz zakonodaje o 
vodi in trajnostni rabi pesticidov, ter 
pobude zoper odpornost proti 
antimikrobikom in obvladovanje tveganj. 
Za večjo kakovost in učinkovitost 
svetovanja bi morale države članice
svetovalce vključiti v sisteme znanja in 
inovacij v kmetijstvu (AKIS), da bi lahko 
zagotovile posodobljene tehnološke in 
znanstvene informacije, pridobljene z 
raziskavami in inovacijami.

(24) Države članice bi morale 
vzpostaviti storitve kmetijskega 
svetovanja, da bi se izboljšala trajnostno 
upravljanje in splošna uspešnost kmetijskih 
gospodarstev in podeželskih podjetij, pri 
čemer bi bila zajeta gospodarska, okoljska 
in socialna razsežnost, ter da bi se 
opredelile potrebne izboljšave, kar zadeva 
vse ukrepe na ravni kmetij, določene v 
strateških načrtih SKP. Te storitve 
kmetijskega svetovanja naj bi kmetom in 
drugim upravičencem do podpore v okviru 
SKP pomagale, da se bolj zavedajo 
razmerja med upravljanjem s kmetijskimi 
gospodarstvi in upravljanjem z zemljišči na 
eni strani ter nekaterimi standardi, 
zahtevami in informacijami, vključno z 
okoljskimi in podnebnimi, na drugi strani. 
Seznam slednjih vključuje standarde, ki 
veljajo ali so potrebni za kmete in druge 
upravičence do podpore v okviru SKP ter 
so določeni v strateškem načrtu SKP, kot 
tudi standarde, ki izhajajo iz zakonodaje o 
vodi in trajnostni rabi pesticidov, ter 
pobude zoper odpornost proti 
antimikrobikom in obvladovanje tveganj. 
Za večjo kakovost in učinkovitost 
svetovanja bi morale države članice organe 
za kmetijsko svetovanje vključiti v sisteme 
znanja in inovacij v kmetijstvu (AKIS), da 
bi lahko zagotovile posodobljene 
tehnološke in znanstvene informacije, 
pridobljene z raziskavami in inovacijami.

Or. it

Predlog spremembe 671
Maria Lidia Senra Rodríguez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Države članice bi morale 
vzpostaviti storitve kmetijskega 
svetovanja, da bi se izboljšala trajnostno 

(24) Države članice bi morale 
vzpostaviti storitve javnega kmetijskega 
svetovanja, da bi se izboljšala trajnostno 



AM\1167703SL.docx 173/180 PE629.664v01-00

SL

upravljanje in splošna uspešnost kmetijskih 
gospodarstev in podeželskih podjetij, pri 
čemer bi bila zajeta gospodarska, okoljska 
in socialna razsežnost, ter da bi se 
opredelile potrebne izboljšave, kar zadeva 
vse ukrepe na ravni kmetij, določene v 
strateških načrtih SKP. Te storitve 
kmetijskega svetovanja naj bi kmetom in 
drugim upravičencem do podpore v okviru 
SKP pomagale, da se bolj zavedajo 
razmerja med upravljanjem s kmetijskimi 
gospodarstvi in upravljanjem z zemljišči na 
eni strani ter nekaterimi standardi, 
zahtevami in informacijami, vključno z 
okoljskimi in podnebnimi, na drugi strani. 
Seznam slednjih vključuje standarde, ki 
veljajo ali so potrebni za kmete in druge 
upravičence do podpore v okviru SKP ter 
so določeni v strateškem načrtu SKP, kot 
tudi standarde, ki izhajajo iz zakonodaje o 
vodi in trajnostni rabi pesticidov, ter 
pobude zoper odpornost proti 
antimikrobikom in obvladovanje tveganj. 
Za večjo kakovost in učinkovitost 
svetovanja bi morale države članice 
svetovalce vključiti v sisteme znanja in 
inovacij v kmetijstvu (AKIS), da bi lahko 
zagotovile posodobljene tehnološke in 
znanstvene informacije, pridobljene z 
raziskavami in inovacijami.

upravljanje in splošna uspešnost kmetijskih 
gospodarstev in podeželskih podjetij, pri 
čemer bi bila zajeta gospodarska, okoljska 
in socialna razsežnost, ter da bi se 
opredelile potrebne izboljšave, kar zadeva 
vse ukrepe na ravni kmetij, določene v 
strateških načrtih SKP. Te storitve 
kmetijskega svetovanja naj bi kmetom in 
drugim upravičencem do podpore v okviru 
SKP pomagale, da se bolj zavedajo 
razmerja med upravljanjem s kmetijskimi 
gospodarstvi in upravljanjem z zemljišči na 
eni strani ter nekaterimi standardi, 
zahtevami in informacijami, vključno z 
okoljskimi in podnebnimi, na drugi strani. 
Seznam slednjih vključuje standarde, ki 
veljajo ali so potrebni za kmete in druge 
upravičence do podpore v okviru SKP ter 
so določeni v strateškem načrtu SKP, kot 
tudi standarde, ki izhajajo iz zakonodaje o 
vodi, zmanjšanju rabe pesticidov in
agroekoloških praksah, ter pobude zoper 
odpornost proti antimikrobikom. Za večjo 
kakovost in učinkovitost svetovanja bi 
morale države članice svetovalce vključiti 
v sisteme znanja in inovacij v kmetijstvu
(AKIS), da bi lahko zagotovile 
posodobljene tehnološke in znanstvene 
informacije, pridobljene z raziskavami in 
inovacijami.

Or. es

Predlog spremembe 672
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Države članice bi morale
vzpostaviti storitve kmetijskega svetovanja, 
da bi se izboljšala trajnostno upravljanje in 
splošna uspešnost kmetijskih gospodarstev 
in podeželskih podjetij, pri čemer bi bila 
zajeta gospodarska, okoljska in socialna 
razsežnost, ter da bi se opredelile potrebne 

(24) Države članice bi morale
zagotavljati visokokakovostne storitve 
kmetijskega svetovanja, da bi se izboljšala 
trajnostno upravljanje in splošna uspešnost 
kmetijskih gospodarstev in podeželskih 
podjetij, pri čemer bi bila zajeta 
gospodarska, okoljska in socialna 
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izboljšave, kar zadeva vse ukrepe na ravni 
kmetij, določene v strateških načrtih SKP. 
Te storitve kmetijskega svetovanja naj bi 
kmetom in drugim upravičencem do 
podpore v okviru SKP pomagale, da se bolj 
zavedajo razmerja med upravljanjem s 
kmetijskimi gospodarstvi in upravljanjem z 
zemljišči na eni strani ter nekaterimi 
standardi, zahtevami in informacijami, 
vključno z okoljskimi in podnebnimi, na 
drugi strani. Seznam slednjih vključuje 
standarde, ki veljajo ali so potrebni za 
kmete in druge upravičence do podpore v 
okviru SKP ter so določeni v strateškem 
načrtu SKP, kot tudi standarde, ki izhajajo 
iz zakonodaje o vodi in trajnostni rabi 
pesticidov, ter pobude zoper odpornost 
proti antimikrobikom in obvladovanje 
tveganj. Za večjo kakovost in učinkovitost 
svetovanja bi morale države članice 
svetovalce vključiti v sisteme znanja in 
inovacij v kmetijstvu (AKIS), da bi lahko 
zagotovile posodobljene tehnološke in 
znanstvene informacije, pridobljene z 
raziskavami in inovacijami.

razsežnost, ter da bi se opredelile potrebne 
izboljšave, kar zadeva vse ukrepe na ravni 
kmetij, določene v strateških načrtih SKP. 
Te storitve kmetijskega svetovanja naj bi 
kmetom in drugim upravičencem do 
podpore v okviru SKP pomagale, da se bolj 
zavedajo razmerja med upravljanjem s 
kmetijskimi gospodarstvi in upravljanjem z 
zemljišči na eni strani ter nekaterimi 
standardi, zahtevami in informacijami, 
vključno z okoljskimi in podnebnimi, na 
drugi strani. Seznam slednjih vključuje 
standarde, ki veljajo ali so potrebni za 
kmete in druge upravičence do podpore v 
okviru SKP ter so določeni v strateškem 
načrtu SKP, kot tudi standarde, ki izhajajo 
iz zakonodaje o vodi in trajnostni rabi 
pesticidov, ter pobude zoper odpornost 
proti antimikrobikom in obvladovanje 
tveganj. Za večjo kakovost in učinkovitost 
svetovanja bi morale države članice 
svetovalce vključiti v sisteme znanja in 
inovacij v kmetijstvu (AKIS), da bi lahko 
zagotovile posodobljene tehnološke in 
znanstvene informacije, pridobljene z 
raziskavami in inovacijami.

Or. en

Obrazložitev

Kmetje morajo pridobiti nova znanja in spretnosti, da bi lahko uvedli nove, bolj trajnostne 
kmetijske prakse, ki so pogosto bolj zapletene od sedanjih. Zagotavljanje visokokakovostnih 
storitev kmetijskega svetovanja je zato vse bolj pomembno.

Predlog spremembe 673
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Države članice bi morale 
vzpostaviti storitve kmetijskega 
svetovanja, da bi se izboljšala trajnostno 

(24) Države članice bi morale 
vzpostaviti storitve kmetijskega 
svetovanja, da bi se izboljšala trajnostno 
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upravljanje in splošna uspešnost kmetijskih 
gospodarstev in podeželskih podjetij, pri 
čemer bi bila zajeta gospodarska, okoljska 
in socialna razsežnost, ter da bi se 
opredelile potrebne izboljšave, kar zadeva
vse ukrepe na ravni kmetij, določene v 
strateških načrtih SKP. Te storitve 
kmetijskega svetovanja naj bi kmetom in 
drugim upravičencem do podpore v okviru 
SKP pomagale, da se bolj zavedajo 
razmerja med upravljanjem s kmetijskimi 
gospodarstvi in upravljanjem z zemljišči na 
eni strani ter nekaterimi standardi, 
zahtevami in informacijami, vključno z 
okoljskimi in podnebnimi, na drugi strani. 
Seznam slednjih vključuje standarde, ki 
veljajo ali so potrebni za kmete in druge 
upravičence do podpore v okviru SKP ter 
so določeni v strateškem načrtu SKP, kot 
tudi standarde, ki izhajajo iz zakonodaje o 
vodi in trajnostni rabi pesticidov, ter 
pobude zoper odpornost proti 
antimikrobikom in obvladovanje tveganj. 
Za večjo kakovost in učinkovitost 
svetovanja bi morale države članice 
svetovalce vključiti v sisteme znanja in 
inovacij v kmetijstvu (AKIS), da bi lahko 
zagotovile posodobljene tehnološke in 
znanstvene informacije, pridobljene z 
raziskavami in inovacijami.

upravljanje in splošna uspešnost kmetijskih 
gospodarstev in podeželskih podjetij, pri 
čemer bi bila zajeta gospodarska, okoljska 
in socialna razsežnost, ter da bi se 
opredelile potrebne izboljšave, kar zadeva
vse ukrepe na ravni kmetij, določene v 
strateških načrtih SKP. Te storitve 
kmetijskega svetovanja naj bi kmetom in 
drugim upravičencem do podpore v okviru 
SKP pomagale, da se bolj zavedajo 
razmerja med upravljanjem s kmetijskimi 
gospodarstvi in upravljanjem z zemljišči na 
eni strani ter nekaterimi standardi, 
zahtevami in informacijami, vključno z 
okoljskimi in podnebnimi ter tistimi v zvezi 
z dobrobitjo živali, na drugi strani. Seznam 
slednjih vključuje standarde, ki veljajo ali 
so potrebni za kmete in druge upravičence 
do podpore v okviru SKP ter so določeni v 
strateškem načrtu SKP, kot tudi standarde, 
ki izhajajo iz zakonodaje o vodi in 
trajnostni rabi pesticidov, ter pobude zoper 
odpornost proti antimikrobikom in 
obvladovanje tveganj. Za večjo kakovost in 
učinkovitost svetovanja bi morale države 
članice svetovalce vključiti v sisteme 
znanja in inovacij v kmetijstvu (AKIS), da 
bi lahko zagotovile posodobljene 
tehnološke in znanstvene informacije, 
pridobljene z raziskavami in inovacijami.

Or. en

Obrazložitev

Računsko sodišče je v posebnem poročilu št. 31/2018 razkrilo, da je na splošno skladnost z 
zakonodajo EU o dobrobiti živali nezadovoljiva. Storitve kmetijskega svetovanja bi morale 
imeti ključno vlogo pri ugotavljanju pomanjkljivosti in pomoči upravičencem, da dosežejo 
skladnost.

Predlog spremembe 674
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24a) Komisija bi morala za zagotovitev 
dostopa vseh kmetov v Uniji do 
visokokakovostnega svetovanja opredeliti 
minimalne standarde za storitve 
kmetijskega svetovanja v smislu kakovosti 
in ozemeljske pokritosti zagotavljanja 
svetovanja. Komisija bi morala pred 
začetkom veljavnosti te uredbe za namene 
nadzora kakovosti akreditirati vse službe 
za kmetijsko svetovanje. Kadar bi 
Komisija ugotovila, da služba za kmetijsko 
svetovanje ne izpolnjuje minimalnih 
standardov, bi morala pisno obvestiti 
zadevno državo članico in zahtevati, naj 
sprejme popravne ukrepe.

Or. en

Obrazložitev

Kmetje morajo pridobiti nova znanja in spretnosti, da bi lahko uvedli nove, bolj trajnostne 
kmetijske prakse, ki so pogosto bolj zapletene od sedanjih. Zagotavljanje visokokakovostnih 
storitev kmetijskega svetovanja je zato vse bolj pomembno. Vendar pa trenutno SKP očitno 
nima nobenega pravega sistema nadzora kakovosti storitev kmetijskega svetovanja, katerih 
zmogljivost za pomoč kmetom se med državami članicami močno razlikuje.

Predlog spremembe 675
Norbert Erdős

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Da bi zagotovili pravičnejšo 
porazdelitev dohodkovne podpore, bi bilo 
treba zneske neposrednih plačil, ki 
presegajo določeno zgornjo mejo, 
zmanjšati, sledeči znesek pa uporabiti za 
nevezana neposredna plačila in 
prednostno za dopolnilno 
prerazporeditveno dohodkovno podporo 
za trajnostnost ali pa prenesti na EKSRP. 
Da bi se izognili negativnim vplivom na 
zaposlovanje, bi bilo treba pri uporabi 

črtano
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mehanizma upoštevati delo.

Or. en

Obrazložitev

Strukture kmetij in druge povezane značilnosti se med državami članicami EU močno 
razlikujejo. Vseh ne moremo obravnavati enako in ne moremo sprejeti obveznih omejitev in 
degresivnosti za vse države članice. Lahko določimo obvezne omejitve in degresivnost na 
ravni držav članic ali pa jih uvedemo na prostovoljni podlagi.

Predlog spremembe 676
Michel Dantin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Da bi zagotovili pravičnejšo 
porazdelitev dohodkovne podpore, bi bilo 
treba zneske neposrednih plačil, ki 
presegajo določeno zgornjo mejo, 
zmanjšati, sledeči znesek pa uporabiti za
nevezana neposredna plačila in prednostno 
za dopolnilno prerazporeditveno 
dohodkovno podporo za trajnostnost ali pa 
prenesti na EKSRP. Da bi se izognili 
negativnim vplivom na zaposlovanje, bi 
bilo treba pri uporabi mehanizma 
upoštevati delo.

(25) Da bi zagotovili pravičnejšo 
porazdelitev dohodkovne podpore, bi bilo 
treba zneske neposrednih plačil, ki 
presegajo določeno zgornjo mejo, 
zmanjšati, sledeči znesek pa uporabiti za 
neposredna plačila in prednostno za 
dopolnilno prerazporeditveno dohodkovno 
podporo za trajnostnost ali pa prenesti na 
EKSRP v okviru omejitev iz 
Uredbe. Določitev zgornje meje 
neposrednih plačil bi bilo treba uporabiti 
kot dopolnitev ali alternativo dopolnilni 
prerazporeditveni podpori, če je ta že 
dovolj ambiciozna. Da bi se izognili 
negativnim vplivom na zaposlovanje, bi 
bilo treba pri uporabi mehanizma 
upoštevati delo.

Or. fr

Predlog spremembe 677
Peter Jahr

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(25) Da bi zagotovili pravičnejšo 
porazdelitev dohodkovne podpore, bi bilo 
treba zneske neposrednih plačil, ki 
presegajo določeno zgornjo mejo, 
zmanjšati, sledeči znesek pa uporabiti za 
nevezana neposredna plačila in prednostno 
za dopolnilno prerazporeditveno 
dohodkovno podporo za trajnostnost ali pa 
prenesti na EKSRP. Da bi se izognili 
negativnim vplivom na zaposlovanje, bi 
bilo treba pri uporabi mehanizma 
upoštevati delo.

(25) Da bi zagotovili pravičnejšo 
porazdelitev dohodkovne podpore, bi bilo 
treba zneske neposrednih plačil, ki 
presegajo določeno zgornjo mejo, 
zmanjšati, sledeči znesek pa uporabiti za 
nevezana neposredna plačila in prednostno 
za dopolnilno prerazporeditveno 
dohodkovno podporo za trajnostnost ali pa 
prenesti na EKSRP. Da bi se izognili 
negativnim učinkom na skupine kmetov in 
kmetijske zadruge, je treba enakopravne
člane zadrug in primerljive skupine
obravnavati kot posamezne kmete. Da bi 
se izognili negativnim vplivom na 
zaposlovanje, bi bilo treba pri uporabi 
mehanizma upoštevati delo.

Or. de

Predlog spremembe 678
Daniel Buda

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Da bi zagotovili pravičnejšo 
porazdelitev dohodkovne podpore, bi bilo 
treba zneske neposrednih plačil, ki 
presegajo določeno zgornjo mejo, 
zmanjšati, sledeči znesek pa uporabiti za 
nevezana neposredna plačila in prednostno 
za dopolnilno prerazporeditveno 
dohodkovno podporo za trajnostnost ali pa 
prenesti na EKSRP. Da bi se izognili 
negativnim vplivom na zaposlovanje, bi 
bilo treba pri uporabi mehanizma 
upoštevati delo.

(25) Da bi zagotovili pravičnejšo 
porazdelitev dohodkovne podpore, bi bilo 
treba zneske neposrednih plačil, ki 
presegajo določeno zgornjo mejo, 
zmanjšati, sledeči znesek pa uporabiti za 
nevezana neposredna plačila in prednostno 
za dopolnilno prerazporeditveno 
dohodkovno podporo za trajnostnost ali pa 
prenesti na EKSRP. Da bi se izognili 
negativnim vplivom na zaposlovanje, bi 
bilo treba pri uporabi mehanizma 
upoštevati delo. Komisija in države članice 
bi morale pri izvajanju določb te uvodne 
izjave tudi zagotoviti trajnostni razvoj vseh 
kmetij.

Or. ro

Predlog spremembe 679
Nuno Melo

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Da bi zagotovili pravičnejšo 
porazdelitev dohodkovne podpore, bi bilo 
treba zneske neposrednih plačil, ki 
presegajo določeno zgornjo mejo, 
zmanjšati, sledeči znesek pa uporabiti za 
nevezana neposredna plačila in prednostno 
za dopolnilno prerazporeditveno 
dohodkovno podporo za trajnostnost ali 
pa prenesti na EKSRP. Da bi se izognili 
negativnim vplivom na zaposlovanje, bi
bilo treba pri uporabi mehanizma
upoštevati delo.

(25) Da bi zagotovili pravičnejšo 
porazdelitev dohodkovne podpore, bi
morala biti podpora osredotočena na tiste 
kmete, ki dejavno prispevajo h 
gospodarski, okoljski in socialni 
razsežnosti trajnostnosti. To bi bilo treba
doseči z jasno opredelitvijo pravega kmeta 
za vse države članice. Države članice se 
lahko odločijo tudi, da bi bilo treba zneske 
neposrednih plačil, ki presegajo določeno 
zgornjo mejo, zmanjšati, sledeči znesek pa 
uporabiti za nevezana neposredna plačila. 
Da bi se izognili negativnim vplivom na 
zaposlovanje, bi se lahko pri uporabi 
mehanizma upoštevalo delo.

Or. en

Predlog spremembe 680
Luke Ming Flanagan
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Da bi zagotovili pravičnejšo 
porazdelitev dohodkovne podpore, bi bilo 
treba zneske neposrednih plačil, ki 
presegajo določeno zgornjo mejo, 
zmanjšati, sledeči znesek pa uporabiti za 
nevezana neposredna plačila in prednostno
za dopolnilno prerazporeditveno 
dohodkovno podporo za trajnostnost ali pa 
prenesti na EKSRP. Da bi se izognili 
negativnim vplivom na zaposlovanje, bi 
bilo treba pri uporabi mehanizma 
upoštevati delo.

(25) Da bi zagotovili pravičnejšo 
porazdelitev dohodkovne podpore, bi bilo 
treba zneske neposrednih plačil, ki 
presegajo določeno zgornjo mejo, 
zmanjšati, sledeči znesek pa uporabiti za 
nevezana neposredna plačila za dopolnilno 
prerazporeditveno dohodkovno podporo za 
trajnostnost.

Or. en
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Obrazložitev

Znesek, pridobljen z omejitvami plačil iz stebra I, bi moral ostati v stebru I v obliki 
prerazporeditvenih plačil.
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