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6.3.2013 B7-0079/182 

Predlog spremembe  182 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber 
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 49 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Znesek plačila 
 

Znesek plačila 
 

1. Države članice v skladu z odstavki 2 in 3 
določijo znesek letnega plačila za shemo za 
male kmete na eni od naslednjih ravni: 

1. Države članice v skladu z odstavki 2 in 3 
določijo znesek letnega plačila za shemo za 
male kmete na eni od naslednjih ravni: 

(a) znesek ne presega 15 % nacionalnega 
povprečnega plačila na upravičenca ali 

(a) znesek ne presega 15 % nacionalnega 
povprečnega plačila na upravičenca ali 

(b) znesek ustreza nacionalnemu 
povprečnemu plačilu na hektar, 
pomnoženemu s številom največ treh 
hektarjev. 

(b) znesek ustreza 150 % nacionalnega 
povprečnega plačila na hektar, 
pomnoženemu s številom največ pet 
hektarjev. 

Države članice določijo nacionalno 
povprečje iz točke (a) prvega pododstavka 
na podlagi nacionalne zgornje meje iz 
Priloge II za koledarsko leto 2019 in števila 
kmetov, ki so pridobili pravice do plačila v 
skladu s členom 21(1). 

Države članice določijo nacionalno 
povprečje iz točke (a) prvega pododstavka 
na podlagi nacionalne zgornje meje iz 
Priloge II za koledarsko leto 2019 in števila 
kmetov, ki so pridobili pravice do plačila v 
skladu s členom 21(1). 

Države članice določijo nacionalno 
povprečje iz točke (b) prvega pododstavka 
na podlagi nacionalne zgornje meje iz 
Priloge II za koledarsko leto 2019 in števila 
upravičenih hektarjev, prijavljenih v skladu 
s členom 26 v letu 2014. 

Države članice določijo nacionalno 
povprečje iz točke (b) prvega pododstavka 
na podlagi nacionalne zgornje meje iz 
Priloge II za koledarsko leto 2019 in števila 
upravičenih hektarjev, prijavljenih v skladu 
s členom 26 v letu 2014. 

2. Znesek iz odstavka 1 ni nižji od 
500 EUR in višji od 1 000 EUR. Kadar je 
znesek zaradi uporabe odstavka 1 nižji od 
500 EUR ali višji od 1 000 EUR, se brez 

2. Znesek iz odstavka 1 ni nižji od 
1 000 EUR in višji od 2 000 EUR. Kadar je 
znesek zaradi uporabe odstavka 1 nižji od 
1 000 EUR ali višji od 2 000 EUR, se brez 
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poseganja v člen 51(1) zaokroži navzgor 
ali navzdol na najvišji oziroma najnižji 
znesek. 

poseganja v člen 51(1) zaokroži navzgor 
ali navzdol na najvišji oziroma najnižji 
znesek. 

3. Z odstopanjem od odstavka 2 lahko 
znesek iz odstavka 1 na Cipru in Malti 
znaša manj kot 500 EUR, vendar ne manj 
kot 200 EUR. 

3. Z odstopanjem od odstavka 2 lahko 
znesek iz odstavka 1 na Cipru in Malti 
znaša manj kot 500 EUR, vendar ne manj 
kot 200 EUR. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0079/183 

Predlog spremembe  183 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides) 
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. Če skupni znesek plačil, ki se izplačajo 
na podlagi sheme za male kmete, presega 
25 % 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. 

Or. pt 

 
 
 


