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Predlog spremembe  175 
Søren Bo Søndergaard, Kartika Tamara Liotard, Mikael Gustafsson 
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 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Od poznih šestdesetih let prejšnjega 

stoletja je bil za evropske kmetijske 

politike, ki se spoprijemajo z izzivi, s 

katerimi se sooča Evropa, porabljen velik 

del evropskega proračuna. Kljub tem 

politikam in finančnim določbam pa 

nastajajo novi izzivi in vedno se je zdelo, 

da je za odpravo pomanjkljivosti politik 

potrebna nova reforma. Z njo bi morali 

zagotoviti varnost hrane in zanesljivo 

preskrbo s hrano, ekonomsko, okoljsko in 

družbeno trajnostno kmetijstvo, dostojno 

raven dohodka in življenjskih razmer za 

prebivalstvo, ki dela v kmetijskem 

sektorju, in za tiste, ki živijo na podeželju, 

ter tako omogočiti, da bi kmetijski sektor 

postal donosen in po letu 2020 za svoje 

preživetje ne bi bil več odvisen od skupne 

kmetijske politike. Končni cilj te reforme 

pa bi moral biti, da bi pomenila prehodno 

obdobje med kmetijsko politiko v zadnjih 

petdesetih letih in oblikovanjem 

trajnostnega kmetijskega sektorja s 

postopnim ukinjanjem skupne kmetijske 

politike in deljenih pristojnosti EU in 

držav članic. 

Or. en 
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Søren Bo Søndergaard, Kartika Tamara Liotard, Mikael Gustafsson 
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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 1 – odstavek 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Poziva Komisijo, naj postopoma ukine 

proračun za skupno kmetijsko politiko in 

pripravi predlog o državni pomoči v 

kmetijskem sektorju ter v njem določi 

zgornjo mejo subvencij v višini sedanjih 

vrednosti v okviru skupne kmetijske 

politike. Priznava, da je ta politika do 

neke mere omogočila prerazporeditev 

sredstev med države članice, vendar meni, 

da se lahko to prek proračuna EU 

omogoči na druge načine. 

Or. en 

 

 

 


