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6.3.2013 B7-0080/470 

Predlog spremembe  470 
Bas Eickhout 
v imenu skupine Verts/ALE 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler in drugi 
 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0080/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o skupni ureditvi trgov 

kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni SUT) 

(COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  (1a) Z reformo bi bilo treba zagotoviti, da 

bo skupna kmetijska politika v skladu s 

členom 208 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije upoštevala cilje 

razvojnega sodelovanja, tudi cilje, ki so 

jih sprejeli Združeni narodi in druge 

mednarodne organizacije. Ukrepi, sprejeti 

s to uredbo, ne bi smeli ogroziti možnosti 

za proizvodnjo hrane in dolgoročne 

prehranske varnosti držav v razvoju, zlasti 

najmanj razvitih držav, in bi morali 

prispevati k uresničevanju zavez Unije o 

blažitvi podnebnih sprememb. 

Or. en 

Obrazložitev 

(To je predlog spremembe 1 iz mnenja odbora DEVE.) 
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6.3.2013 B7-0080/471 

Predlog spremembe  471 
Bas Eickhout 
v imenu skupine Verts/ALE 

Esther de Lange, Andrea Zanoni in drugi 
 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0080/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o skupni ureditvi trgov 

kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni SUT) 

(COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 94 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(94) Enotni trg vključuje trgovinski sistem 

na zunanjih mejah Unije. Navedeni 

trgovinski sistem bi moral vključevati 

uvozne dajatve in izvozna nadomestila in 

bi načeloma moral stabilizirati trg Unije. 

Trgovinski sistem bi moral temeljiti na 

zavezah, sprejetih v okviru urugvajskega 

kroga večstranskih trgovinskih pogajanj in 

v dvostranskih sporazumih. 

(94) Enotni trg vključuje trgovinski sistem 

na zunanjih mejah Unije. Navedeni 

trgovinski sistem bi moral vključevati 

uvozne dajatve in tudi v prihodnje za 

omejeno obdobje vključevati izvozna 

nadomestila in bi načeloma moral 

stabilizirati trg Unije. Trgovinski sistem bi 

moral temeljiti na zavezah, sprejetih v 

okviru urugvajskega kroga večstranskih 

trgovinskih pogajanj in v dvostranskih 

sporazumih, ter upoštevati razvojne cilje 

Unije in njene zaveze državam v razvoju, 

pa tudi zaveze iz izjave ministrov WTO iz 

leta 2005 o odpravi vseh oblik izvoznih 

subvencij do leta 2013. 

Or. en 

Obrazložitev 

(To je predlog spremembe 4 iz mnenja odbora DEVE. Sklicevanje na sklepe ministrov WTO v 

Hong Kongu leta 2005.) 
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6.3.2013 B7-0080/472 

Predlog spremembe  472 
Bas Eickhout 
v imenu skupine Verts/ALE 

Andrea Zanoni, Corinne Lepage, Helmut Scholz 
 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0080/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o skupni ureditvi trgov 

kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni SUT) 

(COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 107 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(107) Določbe o odobritvi nadomestil za 

izvoz v tretje države, ki temeljijo na razliki 

med cenami v Uniji in na svetovnem trgu 

ter spadajo v okvir omejitev, določenih z 

obveznostmi v STO, morajo zagotoviti 

udeležbo Unije v mednarodni trgovini z 

nekaterimi proizvodi, ki spadajo v to 

uredbo. Subvencionirani izvozi morajo biti 

omejeni glede vrednosti in količine. 

(107) Določbe o odobritvi nadomestil za 

izvoz v tretje države, ki temeljijo na razliki 

med cenami v Uniji in na svetovnem trgu 

ter spadajo v okvir omejitev, določenih z 

obveznostmi v STO, morajo zagotoviti 

udeležbo Unije v mednarodni trgovini z 

nekaterimi proizvodi, ki spadajo v to 

uredbo. Subvencionirani izvozi morajo biti 

omejeni glede vrednosti in količine. 

Izvozna nadomestila bi bilo treba 

postopoma opustiti do leta 2016. 

Or. en 

Obrazložitev 

(To je predlog spremembe 6 iz mnenja odbora DEVE. Sklicevanje na izjavo ministrov WTO iz 

leta 2005 o odpravi vseh oblik izvoznih subvencij.) 
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6.3.2013 B7-0080/473 

Predlog spremembe  473 
Bas Eickhout 
v imenu skupine Verts/ALE 

Andrea Zanoni, Corinne Lepage, Helmut Scholz 
 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0080/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o skupni ureditvi trgov 

kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni SUT) 

(COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 136 – odstavek 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  1a. Da bi se zagotovila usklajenost politike 

za razvoj, se za izvoz v države v razvoju ne 

smejo dodeljevati izvozna nadomestila, če 

bi izvoz takega proizvoda prizadel lokalne 

proizvajalce. Na Komisijo se prenese 

pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 160 te uredbe v 

zvezi s pogoji in postopki za odobritev 

izvoznih nadomestil za izvoz v države v 

razvoju. 

Or. en 

Obrazložitev 

(To je predlog spremembe 12 iz mnenja odbora DEVE.) 

 

 


