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6.3.2013 B7-0079/165 

Predlog spremembe  165 
Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kiriakos Triantafilidis 
(Kyriacos Triantaphyllides),Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 15 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 

dodeljevanje neusklajenih zneskov plačil 

razmeroma majhnemu številu velikih 

upravičencev. Ne glede na njihovo velikost 
se lahko zgodi, da veliki upravičenci ne 

bodo potrebovali enake ravni enotne 

podpore, da bi bil cilj dohodkovne podpore 

učinkovito dosežen. Poleg tega so se veliki 
upravičenci sposobni prilagajati trgu tudi 

ob nižjih ravneh enotne podpore. Zato je 
primerno uvesti sistem za velike 

upravičence, v okviru katerega se za 

izboljšanje razdelitve plačil med kmete 

raven podpore postopno zmanjšuje in 

omejuje. Tak sistem pa mora upoštevati 

tudi intenzivnost plačanega dela, da ne 

nastanejo nesorazmerni učinki na velike 

kmetije z velikim številom zaposlenih. 
Navedene najvišje ravni se ne smejo 

uporabljati za plačila, dodeljena za 

kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na 

podnebje in okolje, saj bi se lahko 

doseganje njihovih pozitivnih ciljev zato 

zmanjšalo. Da bo omejitev delovala 

učinkovito, morajo države članice določiti 

nekatera merila, da ne pride do zlorab s 

strani kmetov, ki se poskušajo izogibati 

(15) Za razdelitev neposredne dohodkovne 
podpore med kmete je značilno 

dodeljevanje neusklajenih zneskov plačil 

razmeroma majhnemu številu velikih 

upravičencev. Ne glede na njihovo velikost 
se lahko zgodi, da veliki upravičenci ne 

bodo potrebovali enake ravni enotne 

podpore, da bi bil cilj dohodkovne podpore 

učinkovito dosežen. Poleg tega so se veliki 
upravičenci sposobni prilagajati trgu tudi 

ob nižjih ravneh enotne podpore. Zato je 
primerno uvesti sistem za velike 

upravičence, v okviru katerega se za 

izboljšanje razdelitve plačil med kmete 

raven podpore postopno zmanjšuje in 

omejuje. Tak sistem pa mora upoštevati 

tudi intenzivnost plačanega dela, da ne 

nastanejo nesorazmerni učinki na velike 

kmetije z velikim številom zaposlenih. 
Navedene najvišje ravni se ne smejo 

uporabljati za plačila, dodeljena za 

kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na 

podnebje in okolje, saj bi se lahko 

doseganje njihovih pozitivnih ciljev zato 

zmanjšalo. Da bo omejitev delovala 

učinkovito, morajo države članice določiti 

nekatera merila, da ne pride do zlorab s 

strani kmetov, ki se poskušajo izogibati 
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učinkom omejitve. Iztržek zmanjšanja in 

omejitve plačil velikim upravičencem mora 

ostati v državah članicah, ki so plačila 

dodeljevale, in ga je treba uporabiti za 

financiranje projektov s pomembnim 
prispevkom k inovacijam v okviru Uredbe 
(EU) št. […] Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne …. o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 
[URP]. 

učinkom omejitve. Iztržek zmanjšanja in 

omejitve plačil velikim upravičencem mora 

ostati v državah članicah, ki so plačila 

dodeljevale, in ga je treba uporabiti za 

financiranje javnih mehanizmov, 
namenjenih določitvi stabilnih in 
donosnih cen v kmetijstvu. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/166 

Predlog spremembe  166 
Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kiriakos Triantafilidis 
(Kyriacos Triantaphyllides),Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 27 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(27) Da se zagotovi sorazmerna in 

nediskriminatorna uporaba obveznosti 

glede ukrepa diverzifikacije posevkov, ki 
privede do boljšega varstva okolja, je treba 

Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe 

pooblastiti za sprejemanje aktov z 

namenom opredelitve „posevkov“ in pravil 

v zvezi z uporabo ukrepa. 

(27) Da se zagotovi sorazmerna in 

nediskriminatorna uporaba obveznosti 

glede ukrepa kolobarjenja posevkov, ki 
privede do boljšega varstva okolja, je treba 

Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe 

pooblastiti za sprejemanje aktov z 

namenom opredelitve „posevkov“ in pravil 

v zvezi z uporabo ukrepa. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/167 

Predlog spremembe  167 
Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kiriakos Triantafilidis 
(Kyriacos Triantaphyllides),Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 4 – odstavek 1 – točka f a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 fa) „kolobarjenje” pomeni  pridelavo 
najmanj štirih različnih poljščin, od 
katerih je ena stročnica; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/168 

Predlog spremembe  168 
Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kiriakos Triantafilidis 
(Kyriacos Triantaphyllides),Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 9 – odstavek 1 – točka b a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) kmetijska dejavnost predstavlja le 
zanemarljivi del njihovih ekonomskih 
dejavnosti ali kmetijska dejavnost ni 
njihova glavna dejavnost ali njihov 
družbeni cilj; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/169 

Predlog spremembe  169 
Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kiriakos Triantafilidis 
(Kyriacos Triantaphyllides),Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 11 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Postopno zmanjševanje in omejevanje 

plačila  
Postopno zmanjševanje in omejevanje 

plačila  

1. Znesek neposrednih plačil, ki se na 
podlagi te Uredbe odobri kmetu v danem 

koledarskem letu, se zmanjša, kot sledi:  

1. Znesek neposrednih plačil, ki se na 
podlagi te uredbe odobri kmetu v danem 

koledarskem letu, se zmanjša, kot sledi:  

– za 20 % pri tranšah od 150.000 EUR do 
200.000 EUR;  

– za 10 % pri tranšah od 25.000 EUR do 
50.000 EUR;  

– za 40 % pri tranšah od 200 000 EUR do 
250 000 EUR;  

– za 20 % pri tranšah od 50.000 EUR do 
75.000 EUR;  

– za 70 % pri tranšah od 250 000 EUR do 
300 000 EUR;  

– za 50 % pri tranšah od 75.000 EUR do 
100.000 EUR;  

– za 100 % pri tranšah nad 300 000 EUR.  – za 100 % pri tranšah nad 100.000 EUR.  

2. Znesek iz odstavka 1 se izračuna z 
odštetjem že izplačanih plač, ki jih kmet 

prijavi v preteklem letu, vključno z davki 

in socialnimi prispevki, povezanimi z 

zaposlitvijo, od skupnega zneska 

neposrednih plačil, prvotno dolgovanih 

kmetu brez upoštevanja plačil, ki se 

odobrijo v skladu s poglavjem 2 naslova III 

te Uredbe.  

2. Znesek iz odstavka 1 se izračuna z 
odštetjem že izplačanih plač, ki jih kmet 

prijavi v preteklem letu, vključno z davki 

in socialnimi prispevki, povezanimi z 

zaposlitvijo, od skupnega zneska 

neposrednih plačil, prvotno dolgovanih 

kmetu brez upoštevanja plačil, ki se 

odobrijo v skladu s poglavjem 2 naslova III 

te Uredbe.  

3. Države članice zagotovijo, da se 
kmetom, za katere se ugotovi, da so od 

dneva objave predloga Komisije za to 

3. Države članice zagotovijo, da se 
kmetom, za katere se ugotovi, da so od 

dneva objave predloga Komisije za to 
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Uredbo umetno ustvarjali pogoje, da bi se 

izognili učinkom tega člena, ne izvršijo 

nobena izplačila.  

uredbo umetno ustvarjali pogoje, da bi se 

izognili učinkom tega člena, ne izvršijo 

nobena izplačila.  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/170 

Predlog spremembe  170 
Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kiriakos Triantafilidis 
(Kyriacos Triantaphyllides),Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 29 – odstavek 1 – točka a a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) kmetijska dejavnost predstavlja le 
zanemarljivi del njihovih ekonomskih 
dejavnosti ali kmetijska dejavnost ni 
njihova glavna dejavnost ali njihov 
družbeni cilj; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/171 

Predlog spremembe  171 
Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kiriakos Triantafilidis 
(Kyriacos Triantaphyllides),Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 36 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Splošna pravila  Splošna pravila  

1. Države članice odobrijo letno plačilo 

mladim kmetom, ki so upravičeni do 

plačila na podlagi sheme osnovnega plačila 

iz poglavja 1.  

1. Države članice odobrijo letno plačilo 

mladim in novim kmetom, ki so upravičeni 

do plačila na podlagi sheme osnovnega 

plačila iz poglavja 1.  

2. V tem poglavju „mladi kmetje“ 

pomenijo:  

2. V tem poglavju „mladi in novi kmetje“ 

pomenijo:  

a) fizične osebe, ki prvič ustanavljajo 

kmetijsko gospodarstvo kot vodje 

gospodarstva ali so ga že ustanovile v petih 

letih pred prvo predložitvijo vloge za 

sodelovanje v shemi enotnega plačila iz 

člena 73(1) Uredbe (EU) št. […] in  

a) fizične osebe, ki prvič ustanavljajo 

kmetijsko gospodarstvo kot vodje 

gospodarstva ali so ga že ustanovile v petih 

letih pred prvo predložitvijo vloge za 

sodelovanje v shemi enotnega plačila iz 

člena 73(1) Uredbe (EU) št. […] in  

b) ki so mlajše od 40 let ob predložitvi 

vloge iz točke (a).  

b) ki so mlajše od 40 let ob predložitvi 

vloge iz točke (a).  

3. Brez poseganja v uporabo finančne 

discipline, postopnega zniževanja in 

omejevanja sredstev, linearnega znižanja iz 

člena 7 ter vseh znižanj in izključitev, 

uvedenih v skladu s členom 65 Uredbe 

(EU) št. […] [HZU], se plačilo iz odstavka 

1 odobri vsako leto, ko kmet uveljavlja 

pravice do plačila.  

3. Brez poseganja v uporabo finančne 

discipline, postopnega zniževanja in 

omejevanja sredstev, linearnega znižanja iz 

člena 7 ter vseh znižanj in izključitev, 

uvedenih v skladu s členom 65 Uredbe 

(EU) št. […] [HZU], se plačilo iz odstavka 

1 odobri vsako leto, ko kmet uveljavlja 

pravice do plačila.  

4. Plačilo iz odstavka 1 se odobri 4. Plačilo iz odstavka 1 se odobri 
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posameznemu kmetu za največ pet let. To 

obdobje se zmanjša za število let, ki so 

pretekla med ustanovitvijo in prvo 

predložitvijo vloge iz točke (a) odstavka 2.  

posameznemu kmetu za največ pet let. To 

obdobje se zmanjša za število let, ki so 

pretekla med ustanovitvijo in prvo 

predložitvijo vloge iz točke (a) odstavka 2.  

5.  5.  

Države članice vsako leto izračunajo 

znesek plačila iz odstavka 1 tako, da 

pomnožijo število, ki ustreza 25 % 

povprečne vrednosti pravic do plačila, ki 

jih ima kmet, s številom pravic, ki jih je 

uveljavil v skladu s členom 26(1).  

Države članice vsako leto izračunajo 

znesek plačila iz odstavka 1 tako, da 

pomnožijo število, ki ustreza 25 % 

povprečne vrednosti pravic do plačila, ki 

jih ima kmet, s številom pravic, ki jih je 

uveljavil v skladu s členom 26(1).  

Države članice od uporabi prvega 

pododstavka upoštevajo naslednje najvišje 

vrednosti števila uveljavljenih pravic do 

plačila, ki jih je treba upoštevati:  

Države članice od uporabi prvega 

pododstavka upoštevajo naslednje najvišje 

vrednosti števila uveljavljenih pravic do 

plačila, ki jih je treba upoštevati:  

a) v državah članicah, kjer je povprečna 

velikost kmetijskih gospodarstev iz Priloge 

VI manjša ali enaka 25 hektarom, je 

najvišje število 25;  

a) v državah članicah, kjer je povprečna 

velikost kmetijskih gospodarstev iz Priloge 

VI manjša ali enaka 25 hektarom, je 

najvišje število 25;  

b) v državah članicah, kjer je povprečna 

velikost kmetijskih gospodarstev iz Priloge 

VI višja od 25 hektarjev, najvišje število ni 

manjše od 25 in večje od povprečne 

velikosti.  

b) v državah članicah, kjer je povprečna 

velikost kmetijskih gospodarstev iz Priloge 

VI višja od 25 hektarjev, najvišje število ni 

manjše od 25 in večje od povprečne 

velikosti.  

6. Komisija je v skladu s členom 55 

pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov 

o pogojih, pod katerimi se pravna oseba 

lahko šteje za upravičeno do plačila iz 

odstavka 1, zlasti za uporabo starostne 

meje iz odstavka 2(b) za eno ali več 

fizičnih oseb, ki sodeluje pri pravni osebi.  

6. Komisija je v skladu s členom 55 

pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov 

o pogojih, pod katerimi se pravna oseba 

lahko šteje za upravičeno do plačila iz 

odstavka 1, zlasti za uporabo starostne 

meje iz odstavka 2(b) za eno ali več 

fizičnih oseb, ki sodeluje pri pravni osebi.  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/172 

Predlog spremembe  172 
Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kiriakos Triantafilidis 
(Kyriacos Triantaphyllides),Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 38 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Splošna pravila  Splošna pravila  

1.  1.  

Države članice lahko kmetom odobrijo 

vezano podporo pod pogoji, določenimi v 

tem poglavju.  

Države članice lahko kmetom odobrijo 

vezano podporo pod pogoji, določenimi v 

tem poglavju.  

Vezana podpora se lahko odobri za 

naslednje sektorje in proizvode: žita, 

oljnice, beljakovinski pridelki, zrnate 

stročnice, lan, konoplja, riž, oreški, škrobni 

krompir, mleko in mlečni proizvodi, 

semena, ovčje in kozje meso, goveje in 

telečje meso, oljčno olje, sviloprejke, 

posušena krma, hmelj, sladkorna pesa, 

sladkorni trs in cikorija, sadje in zelenjava 

ter hitro rastoči panjevec.  

Vezana podpora se lahko odobri za 

naslednje sektorje in proizvode: žita, 

oljnice, beljakovinski pridelki, zrnate 

stročnice, lan, konoplja, riž, oreški, škrobni 

krompir, mleko in mlečni proizvodi, 

semena, ovčje in kozje meso, goveje in 

telečje meso, oljčno olje, sviloprejke, 

posušena krma, hmelj, sladkorna pesa, 

sladkorni trs in cikorija, sadje in zelenjava.  

2. Vezana podpora se lahko odobri le 

sektorjem ali regijam države članice, v 

katerih se specifične vrste kmetovanja ali 

specifični kmetijski sektorji, ki so posebej 

pomembni iz gospodarskih in/ali socialnih 

razlogov, spopadajo s težavami.  

2. Vezana podpora se lahko odobri le 

sektorjem ali regijam države članice, v 

katerih se specifične vrste kmetovanja ali 

specifični kmetijski sektorji, ki so posebej 

pomembni iz gospodarskih in/ali socialnih 

razlogov, spopadajo s težavami.  

3. Z odstopanjem od odstavka 2 se lahko 

vezana podpora odobri tudi kmetom, ki so 

31. decembra 2013 imeli pravice do 

plačila, odobrene v skladu z oddelkom 2 

3. Z odstopanjem od odstavka 2 se lahko 

vezana podpora odobri tudi kmetom, ki so 

31. decembra 2013 imeli pravice do 

plačila, odobrene v skladu z oddelkom 2 
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poglavja 3 naslova III in členom 71m 

Uredbe (ES) št. 1782/2003 ter v skladu s 

členom 60 in četrtim pododstavkom člena 

65 Uredbe (ES) št. 73/2009, in ki so brez 

upravičenih hektarjev za uveljavljanje 

pravic do plačila na podlagi sheme 

osnovnega plačila iz poglavja 1 naslova III 

te uredbe.  

poglavja 3 naslova III in členom 71m 

Uredbe (ES) št. 1782/2003 ter v skladu s 

členom 60 in četrtim pododstavkom člena 

65 Uredbe (ES) št. 73/2009, in ki so brez 

upravičenih hektarjev za uveljavljanje 

pravic do plačila na podlagi sheme 

osnovnega plačila iz poglavja 1 naslova III 

te uredbe.  

4.  Vezana podpora se lahko odobri le v 

obsegu, ki je potreben za spodbujanje 

ohranitve trenutnih ravni proizvodnje v 

zadevnih regijah.  

4.  Vezana podpora se lahko odobri le v 

obsegu, ki je potreben za spodbujanje 

ohranitve trenutnih ravni proizvodnje in 
zaposlenost v kmetijstvu v zadevnih 
regijah.  

5. Vezana podpora ima obliko letnega 

plačila in se odobri v opredeljenih 

količinskih omejitvah ter temelji na 

določenih površinah in donosih ali na 

določenim številu živali.  

5. Vezana podpora ima obliko letnega 

plačila in se odobri v opredeljenih 

količinskih omejitvah ter temelji na 

določenih površinah in donosih ali na 

določenim številu živali.  

6. Vsaka vezana podpora, odobrena v 

skladu s tem členom, je skladna z drugimi 

ukrepi in politikami Unije.  

6. Vsaka vezana podpora, odobrena v 

skladu s tem členom, je skladna z drugimi 

ukrepi in politikami Unije.  

7. Komisija je v skladu s členom 55 

pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov 

o:  

7. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 55 v zvezi:  

a) pogoji za odobritev podpore iz tega 

poglavja,  

a) pogoji za odobritev podpore iz tega 

poglavja,  

b) pravili o skladnosti z drugimi ukrepi 

Unije in o kopičenju podpore.  

b) pravili o skladnosti z drugimi ukrepi 

Unije in o kopičenju podpore.  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/173 

Predlog spremembe  173 
Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kiriakos Triantafilidis 
(Kyriacos Triantaphyllides),Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 47 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 47 a 

 Splošna pravila za pomoč malim kmetijam 

 1. Države članice odobrijo letno plačilo 
malim kmetijam in malim kmetom, ki so 
upravičeni do plačila na podlagi sheme 
osnovnega plačila iz poglavja 1. 

 2. Za namene tega poglavja se za male 
kmetije ali male kmete štejejo kmetije, 
katerih velikost določijo države članice. 
Merila za opredelitev so navedena v 
delegiranih aktih, ki jih sprejme Komisija. 

 3. Brez poseganja v uporabo finančne 
discipline, postopnega zniževanja in 
omejevanja sredstev, linearnega znižanja 
iz člena 7 ter vseh znižanj in izključitev, 
uvedenih v skladu s členom 65 Uredbe 
(EU) št. […] [HZU], se plačilo iz odstavka 
1 tega člena odobri vsako leto, ko kmet 
uveljavlja pravice do plačila. 

 4. Države članice določijo znesek iz 
odstavka 1 v mejah finančnih določb iz 
člena 51(2) te uredbe. 

 5. Kmetje, ki prejemajo plačilo iz naslova 
pomoči malim kmetijam in malim 
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kmetom, lahko sodelujejo v tematskem 
podprogramu iz člena 8(1b) uredbe o 
podpori za razvoj podeželja, tretja alinea. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/174 

Predlog spremembe  174 
Patrick Le Hyaric,Willy Meyer,Marie-Christine Vergiat,Kiriakos Triantafilidis 
(Kyriacos Triantaphyllides),Marisa Matias,Younous Omarjee,Jacky Hénin 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 51 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Če skupni znesek plačil, ki se izplačajo 
na podlagi sheme za male kmete, presega 
10 % letne nacionalne zgornje meje iz 
Priloge II, države članice uporabijo 
linearno znižanje zneskov, ki se izplačajo v 

skladu s tem naslovom, da bi spoštovale 
navedeni odstotek. 

2. Plačila, ki se izplačajo na podlagi sheme 

za zelo male kmetije in plačil za pomoč 
malim kmetijam, so prednostna in države 
članice uporabijo linearno znižanje 

zneskov, ki se izplačajo v skladu s tem 

naslovom, da bi spoštovale letno zgornjo 
omejitev iz Priloge II. 

Or. fr 

 

 


