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6.3.2013 B7-0079/99 

Predlog spremembe  99 
Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, 
Karin Kadenbach in drugi 
 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0079/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o neposrednih plačilih kmetom 

v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 43 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(43) Zaradi okrepitve njihove politike 
razvoja podeželja bi bilo treba državam 

članicam dati možnost, da prenesejo 

sredstva iz svoje zgornje meje neposrednih 

plačil v podporo za razvoj podeželja. 
Hkrati je treba državam članicam, v 
katerih je raven neposredne podpore nižja 
od 90 % povprečne ravni podpore v Uniji, 
dati možnost, da prenesejo sredstva iz 
svoje podpore za razvoj podeželja v 
zgornjo mejo neposrednih plačil. Take 
odločitve se lahko z določenimi omejitvami 
sprejmejo enkrat za celotno obdobje 

uporabe te uredbe. 

(43) Zaradi okrepitve njihove politike 
razvoja podeželja bi bilo treba državam 

članicam dati možnost, da prenesejo 

sredstva iz svoje zgornje meje neposrednih 

plačil v podporo za razvoj podeželja. Vse 
države članice morajo imeti možnost, da 
prenos povečajo za znesek, sorazmeren z 
neporabljenimi sredstvi iz naslova 
„ozelenitve“, da bi dodatno podprle 
kmetijsko-okoljsko-podnebne ukrepe. 
Tako odločitev bi bilo treba z določenimi 

omejitvami sprejeti enkrat za celotno 
obdobje uporabe te uredbe. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/100 

Predlog spremembe  100 
Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, 
Karin Kadenbach in drugi 
 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0079/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o neposrednih plačilih kmetom 

v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Pred 1. avgustom 2013 se lahko države 

članice odločijo, da kot dodatno podporo 

za ukrepe v okviru programov razvoja 

podeželja, ki se financirajo v okviru 

EKSRP, kot je določeno v Uredbi (EU) št. 

[…] [URP], dajo na voljo do 10 % svojih 

letnih nacionalnih zgornjih mej za 

koledarska leta 2014 do 2019, kot določa 

Priloga II k tej uredbi. Ustrezni znesek zato 

ni več na voljo za odobritev neposrednih 

plačil. 

1. Pred 1. avgustom 2013 se lahko države 

članice odločijo, da kot dodatno podporo 

za ukrepe v okviru programov razvoja 

podeželja, ki se financirajo v okviru 

EKSRP, kot je določeno v Uredbi (EU) št. 

[…] [URP], dajo na voljo do 20 % svojih 

letnih nacionalnih zgornjih mej za 

koledarska leta 2014 do 2019, kot določa 

Priloga II k tej uredbi. Ustrezni znesek zato 

ni več na voljo za odobritev neposrednih 

plačil. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/101 

Predlog spremembe  101 
Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, Karin 
Kadenbach in drugi 
 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0079/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o neposrednih plačilih kmetom 

v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Sredstva, ki se prenesejo kot dodatna 
podpora za razvoj podeželja v skladu s 
pododstavkom 1, niso predmet 
sofinanciranja. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/102 

Predlog spremembe  102 
Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, 
Karin Kadenbach in drugi 
 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0079/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o neposrednih plačilih kmetom 

v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 14 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Pred 1. avgustom 2013 se lahko 
Bolgarija, Estonija, Finska, Latvija, Litva, 
Poljska, Portugalska, Romunija, 
Slovaška, Španija, Švedska in Združeno 
kraljestvo odločijo, da kot neposredna 
plačila na podlagi te uredbe dajo na voljo 
do 5 % svojih sredstev, namenjenih za 
podporo ukrepom v okviru programov 
razvoja podeželja, financiranih v okviru 
EKSRP, za obdobje 2015–2020, kot 
določa Uredba (EU) št. […] [URP]. 
Ustrezni znesek zato ni več na voljo za 
podporne ukrepe v okviru programov 
razvoja podeželja. 

črtano 

O odločitvi iz prvega pododstavka se 
uradno obvesti Komisijo do datuma iz 
navedenega pododstavka. 

 

Odstotek, o katerem se uradno obvesti v 
skladu z drugim pododstavkom, je za leta 
iz pododstavka 1 enak. 

 

Or. en 

 

 


