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6.3.2013 B7-0080/474 

Predlog spremembe  474 
Patrick Le Hyaric 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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(2011)0626 – C7-0339/2011 – 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 

 (1 a) Za izpolnitev ciljev skupne kmetijske 

politike o zagotavljanju spodobnega 

dohodka za male in srednje kmete bi 

morala Komisija paziti, da cene 

proizvajalcev ne padejo pod raven, ki jo 

določi za posamezno tržno leto in za obseg 

proizvodnje, določen za povprečno veliko 

kmetijsko gospodarstvo. Cene bi se morale 

določiti v dogovoru s strokovnimi in 

sindikalnimi organizacijami tako, da bo 

plačilo, ki ga prejmejo kmetje, resnično 

pokrilo proizvodne stroške in zagotovilo 

dostojno plačilo za delo na vsaki kmetiji. 

Zaradi tega bi morala Komisija pripraviti 

potrebne instrumente za izvajanje določb 

o javnem in zasebnem skladiščenju ob 

neobičajnem padcu osnovnih cen, za 

določitev izpogajanih časovnih razporedov 

uvoza, kadar te negativno vplivajo na cene 

v vseh državah Unije. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/475 

Predlog spremembe  475 
Patrick Le Hyaric 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP)) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 14 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Kot je glede na prakso in izkušnje iz 

prejšnjih SUT primerno za vsak zadevni 

sektor, mora biti sistem intervencij na voljo 

v nekaterih obdobjih leta in v tem obdobju 

mora biti na voljo ali stalno ali odvisno od 

tržnih cen. 

(14) Kot je glede na prakso in izkušnje iz 

prejšnjih SUT primerno za vsak zadevni 

sektor, mora biti sistem intervencij na voljo 

v nekaterih obdobjih leta in v tem obdobju 

mora biti na voljo ali stalno ali odvisno od 

tržnih cen. Usmerjen mora biti v 

ohranjanje minimalne osnovne cene 

znotraj Unije za določen obseg 

proizvodnje. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/476 

Predlog spremembe  476 
Patrick Le Hyaric 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP)) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 33 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(33) Proizvodnja sadja in zelenjave je 

nepredvidljiva, proizvodi pa so pokvarljivi. 

Celo omejeni presežki lahko bistveno 

izkrivijo trg. Zato je treba uvesti ukrepe za 

obvladovanje kriznih razmer, ki jih je treba 

še naprej vključevati v operativne 

programe. 

(33) Proizvodnja sadja in zelenjave je 

nepredvidljiva, proizvodi pa so pokvarljivi. 

Celo omejeni presežki lahko bistveno 

izkrivijo trg. Zato je treba uvesti ukrepe za 

obvladovanje kriznih razmer, kot je umik s 

tržišča ali časovni razporedi za uvoz med 

državami članicami, ki jih je treba še 

naprej vključevati v operativne programe. 

Or. fr 



 

AM\929548SL.doc  PE503.601v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

6.3.2013 B7-0080/477 

Predlog spremembe  477 
Patrick Le Hyaric 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP)) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 83 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (83 a) Sistem kvot kot mehanizem za 

urejanje trga bi bilo treba ohraniti in 

izboljšati. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/478 

Predlog spremembe  478 
Patrick Le Hyaric 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP)) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 91 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(91) Da bi zagotovili racionalen razvoj 

proizvodnje in primerno življenjsko raven 

proizvajalcev mleka, je treba okrepiti 

njihovo pogajalsko moč v odnosu do 

predelovalcev, kar bi moralo voditi do 

pravičnejše razdelitve dodane vrednosti v 

dobavni verigi. Za uresničitev teh ciljev 

skupne kmetijske politike je zato treba 

sprejeti določbo na podlagi členov 42 in 

43(2) Pogodbe, ki bo organizacijam 

proizvajalcev, ki so jih ustanovili 

proizvajalci mleka ali njihova združenja, 

omogočil, da se z mlekarsko industrijo 

skupaj pogajajo o pogodbenih pogojih, 

vključno s cenami, za proizvodnjo vseh ali 

le dela svojih članov. Da se ohrani 

učinkovita konkurenca na trgu mleka in 

mlečnih proizvodov, bi morale za to 

možnost veljati primerne količinske 

omejitve. 

(91) Da bi zagotovili racionalen razvoj 

proizvodnje in primerno življenjsko raven 

proizvajalcev mleka, je treba okrepiti 

njihovo pogajalsko moč v odnosu do 

predelovalcev, kar bi moralo voditi do 

pravičnejše razdelitve dodane vrednosti v 

dobavni verigi. Za uresničitev teh ciljev 

skupne kmetijske politike je zato treba 

sprejeti določbo na podlagi členov 42 in 

43(2) Pogodbe, ki bo organizacijam 

proizvajalcev, ki so jih ustanovili 

proizvajalci mleka ali njihova združenja, 

omogočil, da se z mlekarsko industrijo 

skupaj pogajajo o pogodbenih pogojih za 

proizvodnjo vseh ali le dela svojih članov, 

vključno s cenami, ki pa ne bi smele biti 

nižje od pokritja proizvodnih stroškov in 

od dostojnega plačila za delo kmetov. 

Zaradi tega bi bilo treba ustanoviti 

evropski urad za mleko, ki bi redno 

spremljal cene proizvodnih količin in bi si 

prizadeval za spoštovanje osnovne 

proizvodne cene. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/479 

Predlog spremembe  479 
Patrick Le Hyaric 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP)) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 105 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(105) Sistem carin omogoča odpravo vseh 

drugih zaščitnih ukrepov na zunanjih 

mejah Unije. Mehanizem notranjega trga in 

carin bi se lahko v izrednih primerih 

izkazal za neustreznega. Da v takšnih 

primerih trg Unije ne ostane brez zaščite 

proti motnjam, ki se lahko pojavijo, bi 

morala biti Unija zmožna nemudoma 

sprejeti vse potrebne ukrepe. Taki ukrepi 

morajo biti v skladu z mednarodnimi 

obveznostmi Unije. 

(105) Sistem carin omogoča odpravo vseh 

drugih zaščitnih ukrepov na zunanjih 

mejah Unije. Mehanizem notranjega trga in 

carin bi se lahko v izrednih primerih 

izkazal za neustreznega. Da v takšnih 

primerih trg Unije ne ostane brez zaščite 

proti motnjam, ki se lahko pojavijo, bi 

morala biti Unija zmožna nemudoma 

sprejeti vse potrebne ukrepe. Taki ukrepi 

morajo biti v skladu z mednarodnimi 

obveznostmi Unije, hkrati pa morajo 

upoštevati tudi njeno prehransko 

suverenost. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/480 

Predlog spremembe  480 
Patrick Le Hyaric 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP)) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 107 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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. 

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 izvoz mora biti 

omejen glede vrednosti in količine in ne 

sme ogrožati razvoja kmetijskega sektorja 

ter gospodarstva držav v razvoju. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/481 

Predlog spremembe  481 
Patrick Le Hyaric 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP)) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 132 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(132) Zagotoviti je treba posebne 

intervencijske ukrepe za učinkovit in 

uspešen odziv na motnje na trgu. 

(132) Zagotoviti je treba posebne 

intervencijske ukrepe za učinkovit in 

uspešen odziv na motnje na trgu. Pojasniti 

je treba obseg teh ukrepov. Za odzivanje 

na motnje na trgu bi bilo treba določiti 

mehanizme zaščitne klavzule. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/482 

Predlog spremembe  482 
Patrick Le Hyaric 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP)) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 146 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (146 a) Mlečne kvote, kvote za sladkor, 

pravice za zasajanje vinske trte so sredstva 

za reguliranje trga, s katerimi naj bi 

izpolnili cilje skupne kmetijske politike o 

zagotavljanju dostojnega življenjskega 

standarda za kmetijsko prebivalstvo.  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0080/483 

Predlog spremembe  483 
Patrick Le Hyaric 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

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(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 

2013/2529(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 18 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija je pooblaščena za sprejetje 

delegiranih aktov v skladu s členom 160, 

da določi ukrepe, navedene v odstavkih 2 

do 9 tega člena. 

1. Komisija je pooblaščena za sprejetje 

delegiranih aktov v skladu s členom 160, 

da določi ukrepe, navedene v odstavkih 2 

do 9 tega člena. Nadzoruje spoštovanje 

najnižje cene znotraj Unije za določene 

količine proizvodnje na kmetijo, ki jih 

določi vsaka država članica tako, da 

proizvodne cene krijejo proizvodne stroške 

in zagotovijo dostojno plačilo za delo na 

družinskih kmetijah ter v skladu s cilji 

skupne kmetijske politike omogočijo 

kmetom primeren življenjski standard. 

Or. fr 

 

 


