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Predlog spremembe  156 
Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos 
Triantaphyllides), Marisa Matias, Jacky Hénin 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0081/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o podpori za razvoj podeželja iz 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 

(COM(2011)0627/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 51 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(51) V okviru programov razvoja podeželja 

je treba s podporo EIP za kmetijsko 

produktivnost in trajnost zagotoviti 

inovativne ukrepe, s katerimi se spodbuja z 

viri gospodaren in produktiven kmetijski 

sektor z malo emisijami. Cilj EIP mora biti 

spodbujanje hitrejše in širše uporabe 

inovativnih rešitev v praksi. EIP mora 

ustvariti dodano vrednost s povečanjem 

uporabe in učinkovitosti instrumentov v 

zvezi z inovacijami ter krepitvijo sinergije 

med njimi. EIP mora zapolniti vrzeli z 

boljšim povezovanjem raziskovanja in 

kmetovanja v praksi. 

(51) V okviru programov razvoja podeželja 

je treba s podporo EIP za kmetijsko 

produktivnost in trajnost, vključno s 
socialnimi inovacijami in napredkom, 
zagotoviti inovativne ukrepe, s katerimi se 

spodbuja z viri gospodaren, kmetijsko-
ekološki in produktiven kmetijski sektor z 

malo emisijami. Cilj EIP mora biti 

spodbujanje hitrejše, enakopravne, 
dostopne in širše uporabe inovativnih 
rešitev v praksi. EIP mora ustvariti dodano 

vrednost s povečanjem uporabe, enake 
dostopnosti in učinkovitosti instrumentov v 

zvezi z inovacijami (vključno s kmetijsko-
ekološkimi in socialnimi inovacijami) ter 
krepitvijo sinergije med njimi. EIP mora 

zapolniti vrzeli z boljšim povezovanjem 

raziskovanja in kmetovanja v praksi, da bi 
zadovoljili povpraševanju državljanov po 
varni, zdravi in hranilni hrani ter 
poskrbeli za širše vidike razvoja podeželja, 
kot so stanovanja, infrastruktura in 
storitve na podeželju. EIP se mora 
osredotočiti na kmetijsko-ekološke prakse 
in kmetijske prakse z majhno porabo 
vložkov, raziskave in inovacije, ki jih 
vodijo kmetje, ter socialne inovacije na 
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6.3.2013 B7-0081/157 

Predlog spremembe  157 
Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos 
Triantaphyllides), Marisa Matias, Jacky Hénin 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0081/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o podpori za razvoj podeželja iz 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 

(COM(2011)0627/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 2 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Opredelitev pojmov  Opredelitev pojmov  

1. V tej uredbi se uporabljajo naslednje 

opredelitve pojmov:  

1. V tej uredbi se uporabljajo naslednje 

opredelitve pojmov:  

(a) „programiranje“: postopek 

organiziranja, odločanja in dodeljevanja 

finančnih sredstev v več fazah, ki je 

namenjen večletnemu izvajanju skupnih 

ukrepov Unije in držav članic za 

uresničevanje prednostnih nalog Unije za 

razvoj podeželja;  

(a) „programiranje“: postopek 

organiziranja, odločanja in dodeljevanja 

finančnih sredstev v več fazah, ki je 

namenjen večletnemu izvajanju skupnih 

ukrepov Unije in držav članic za 

uresničevanje prednostnih nalog Unije za 

razvoj podeželja;  

(b) „regija“: teritorialna enota, ki ustreza 

ravni 1 ali 2 nomenklature statističnih 

teritorialnih enot (ravni NUTS 1 in 2) v 

smislu Uredbe (ES) št. 1059/2003 

Evropskega parlamenta in Sveta
25
;  

(b) „regija“: teritorialna enota, ki ustreza 

ravni 1 ali 2 nomenklature statističnih 

teritorialnih enot (ravni NUTS 1 in 2) v 

smislu Uredbe (ES) št. 1059/2003 

Evropskega parlamenta in Sveta
25
;  

(c) „ukrep“: sklop dejavnosti, ki prispevajo 

k eni ali več prednostnim nalogam Unije za 

razvoj podeželja;  

(c) „ukrep“: sklop dejavnosti, ki prispevajo 

k eni ali več prednostnim nalogam Unije za 

razvoj podeželja;  

(d) „dejavnost“: projekt, skupina projektov, 

pogodba, sporazum ali drug ukrep, ki je 

izbran v skladu z merili za zadevni 

program razvoja podeželja in ga izvaja 

eden ali več upravičencev ter ki omogoča 

izpolnjevanje ene ali več prednostnih nalog 

Unije za razvoj podeželja;  

(d) „dejavnost“: projekt, skupina projektov, 

pogodba, sporazum ali drug ukrep, ki je 

izbran v skladu z merili za zadevni 

program razvoja podeželja in ga izvaja 

eden ali več upravičencev ter ki omogoča 

izpolnjevanje ene ali več prednostnih nalog 

Unije za razvoj podeželja;  
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(e) „upravičenec“: fizična ali pravna oseba 

ali drug javni ali zasebni organ, ki je 

odgovoren za izvajanje dejavnosti ali 

prejema podporo;  

(e) „upravičenec“: fizična ali pravna oseba 

ali drug javni ali zasebni organ, ki je 

odgovoren za izvajanje dejavnosti ali 

prejema podporo;  

(f) „sistem spremljanja in vrednotenja“: 

splošni pristop, ki so ga oblikovale 

Komisija in države članice z določitvijo 

omejenega števila skupnih kazalnikov, ki 

se nanašajo na izhodiščno stanje ter 

finančno izvajanje, učinke, rezultate in 

vplive programov;  

(f) „sistem spremljanja in vrednotenja“: 

splošni pristop, ki so ga oblikovale 

Komisija in države članice z določitvijo 

omejenega števila skupnih kazalnikov, ki 

se nanašajo na izhodiščno stanje ter 

finančno izvajanje, učinke, rezultate in 

vplive programov;  

(g) „lokalna razvojna strategija“: usklajen 

sklop dejavnosti za izpolnjevanje lokalnih 

ciljev in potreb, ki prispeva k izpolnjevanju 

prednostnih nalog Unije za razvoj 

podeželja in se izvaja v okviru partnerstva 

na ustrezni ravni;  

(g) „lokalna razvojna strategija“: usklajen 

sklop dejavnosti za izpolnjevanje lokalnih 

ciljev in potreb, ki prispeva k izpolnjevanju 

prednostnih nalog Unije za razvoj 

podeželja in se izvaja v okviru partnerstva 

na ustrezni ravni;  

(h) „stopnja podpore“: stopnja skupnega 

javnega prispevka k dejavnosti;  

(h) „stopnja podpore“: stopnja skupnega 

javnega prispevka k dejavnosti;  

(i) „javni izdatki“: vsi javni prispevki k 

financiranju dejavnosti, ki izhajajo iz 

državnega proračuna, proračunov 

regionalnih in lokalnih organov ter 

proračuna Unije in vsi podobni izdatki. Vsi 

prispevki k financiranju dejavnosti, ki 

izhajajo iz proračunov organov javnega 

prava ali združenj enega ali več regionalnih 

ali lokalnih organov ali organov javnega 

prava v smislu Direktive 2004/18/ES, se 

štejejo za javne prispevke
26
;  

(i) „javni izdatki“: vsi javni prispevki k 

financiranju dejavnosti, ki izhajajo iz 

državnega proračuna, proračunov 

regionalnih in lokalnih organov ter 

proračuna Unije in vsi podobni izdatki. Vsi 

prispevki k financiranju dejavnosti, ki 

izhajajo iz proračunov organov javnega 

prava ali združenj enega ali več regionalnih 

ali lokalnih organov ali organov javnega 

prava v smislu Direktive 2004/18/ES, se 

štejejo za javne prispevke
26
;  

(j) „manj razvite regije“: regije, katerih 

bruto domači proizvod (BDP) na 

prebivalca je nižji od 75 % povprečja BDP 

v EU-27;  

(j) „manj razvite regije“: regije, katerih 

bruto domači proizvod (BDP) na 

prebivalca je nižji od 75 % povprečja BDP 

v EU-27;  

(k) „mikro, mala in srednje velika podjetja“ 

(v nadaljnjem besedilu: MSP): mikro, mala 

in srednje velika podjetja, kakor so 

opredeljena v Priporočilu Komisije 

2003/361/ES
27
;  

(k) „mikro, mala in srednje velika podjetja“ 

(v nadaljnjem besedilu: MSP): mikro, mala 

in srednje velika podjetja, kakor so 

opredeljena v Priporočilu Komisije 

2003/361/ES
27
;  

(l) „transakcijski stroški“: stroški, ki so 

povezani z obveznostjo, vendar jih ni 

mogoče neposredno pripisati njenemu 

izvajanju;  

(l) „transakcijski stroški“: stroški, ki so 

povezani z obveznostjo, vendar jih ni 

mogoče neposredno pripisati njenemu 

izvajanju;  

(m) „kmetijsko zemljišče v uporabi“: (m) „kmetijsko zemljišče v uporabi“: 
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kmetijsko zemljišče v uporabi v smislu 

Uredbe Komisije (ES) št. 1200/2009 z dne 

30. novembra 2009
28
; 

celotna površina ornih zemljišč, trajnega 

travinja ali trajnih nasadov, vključno s 

kmetijsko-gozdarskimi nasadi; 

 (ma) „orno zemljišče“: zemljišče, ki se 
obdeluje za namene rastlinske pridelave, 
ali območja, ki so na voljo za rastlinsko 
pridelavo, razen prahe, vključno z 
opuščenimi zemljišči v skladu s členi 22, 
23 in 24 Uredbe (ES) št. 1257/1999, 
členom 39 Uredbe (ES) št. 1698/2005 ter 
členom 29 Uredbe (EU) št. […] [URP], ne 
glede na to, ali gre za zemljišče s toplo 
gredo ali s pritrjeno ali premično streho; 

 (mb) „trajni nasad“: nasad rastlin, ki niso 
vključene v kolobar ter niso trajni pašniki 
ali travniki, ki so na istem zemljišču pet let 
ali več in ki dajejo večkratne pridelke, 
vključno z drevesnicami in hitro rastočimi 
panjevci; 

 (mc) „kmetijsko gozdarstvo“: sistem 
proizvodnje, v katerem se drevesa in 
gojene rastline ali rastline, ki so primerne 
za pašo, gojijo skupaj na istih parcelah ali 
ob robu istih parcel; 

(n) „ekonomske izgube“: vsi dodatni 

stroški, ki jih ima kmet zaradi izrednih 

ukrepov, ki jih je sprejel s ciljem 

zmanjšanja ponudbe na zadevnem trgu, ali 

vsi večji izpadi proizvodnje;  

(n) „ekonomske izgube“: vsi dodatni 

stroški, ki jih ima kmet zaradi izrednih 

ukrepov, ki jih je sprejel s ciljem 

zmanjšanja ponudbe na zadevnem trgu, ali 

vsi večji izpadi proizvodnje;  

(o) „slabe vremenske razmere“: vremenski 

pogoji, kot so slana, nevihte in toča, 

zmrzal, močan dež ali huda suša, ki se 

lahko primerjajo z naravno nesrečo;  

(o) „slabe vremenske razmere“: vremenski 

pogoji, kot so slana, nevihte in toča, 

zmrzal, močan dež ali huda suša, ki se 

lahko primerjajo z naravno nesrečo;  

(p) „bolezni živali“: bolezni, navedene na 

seznamu bolezni živali, ki ga je sestavila 

Svetovna organizacija za zdravje živali, ali 

v Prilogi k Odločbi Sveta 90/424/EGS
29
;  

(p) „bolezni živali“: bolezni, navedene na 

seznamu bolezni živali, ki ga je sestavila 

Svetovna organizacija za zdravje živali, ali 

v Prilogi k Odločbi Sveta 90/424/EGS
29
;  

(q) „okoljska nesreča“: posebno 

onesnaženje, kontaminacija ali poslabšanje 

kakovosti okolja, ki je povezano s 

posebnim dogodkom in je geografsko 

omejeno. To ne zajema splošnih okoljskih 

tveganj, ki niso povezana s posebnim 

dogodkom, kot so podnebne spremembe ali 

(q) „okoljska nesreča“: posebno 

onesnaženje, kontaminacija ali poslabšanje 

kakovosti okolja, ki je povezano s 

posebnim dogodkom in je geografsko 

omejeno. To ne zajema splošnih okoljskih 

tveganj, ki niso povezana s posebnim 

dogodkom, kot so podnebne spremembe ali 
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onesnaženje zraka;  onesnaženje zraka;  

(r) „naravna nesreča“: naravni dogodek 

biotske ali abiotske narave, ki povzroči 

pomembne motnje kmetijskih proizvodnih 

sistemov in gozdnih struktur, zaradi česar 

lahko nastane pomembna gospodarska 

škoda za kmetijski in gozdarski sektor;  

(r) „naravna nesreča“: naravni dogodek 

biotske ali abiotske narave, ki povzroči 

pomembne motnje kmetijskih proizvodnih 

sistemov in gozdnih struktur, zaradi česar 

lahko nastane pomembna gospodarska 

škoda za kmetijski in gozdarski sektor;  

(s) „huda nesreča“: nepredviden dogodek 

biotske ali abiotske narave, ki je posledica 

človekove dejavnosti in povzroči 

pomembne motnje kmetijskih proizvodnih 

sistemov in gozdnih struktur, zaradi česar 

lahko nastane pomembna gospodarska 

škoda za kmetijski in gozdarski sektor;  

(s) „huda nesreča“: nepredviden dogodek 

biotske ali abiotske narave, ki je posledica 

človekove dejavnosti in povzroči 

pomembne motnje kmetijskih proizvodnih 

sistemov in gozdnih struktur, zaradi česar 

lahko nastane pomembna gospodarska 

škoda za kmetijski in gozdarski sektor;  

(t) „kratka dobavna veriga“: dobavna 

veriga, ki vključuje omejeno število 

gospodarskih subjektov, zavezanih k 

sodelovanju, lokalni gospodarski razvoj ter 

tesne geografske in socialne odnose med 

proizvajalci in potrošniki;  

(t) „kratka dobavna veriga“: dobavna 

veriga, ki vključuje omejeno število 

gospodarskih subjektov, zavezanih k 

sodelovanju, lokalni gospodarski razvoj ter 

tesne geografske in socialne odnose med 

proizvajalci in potrošniki;  

(u) „mladi kmet“: kmet, ki je v času 

predložitve vloge mlajši od 40 let, ima 

ustrezna poklicna strokovna znanja in 

usposobljenost ter je v kmetijskem 

gospodarstvu prvič imenovan za vodjo 

gospodarstva;  

(u) „mladi kmet“: kmet, ki je v času 

predložitve vloge mlajši od 40 let, ima 

ustrezna poklicna strokovna znanja in 

usposobljenost ter je v kmetijskem 

gospodarstvu prvič imenovan za vodjo 

gospodarstva;  

 (ua) „novi kmet“: kmet, ki ima ustrezna 
poklicna strokovna znanja in 
usposobljenost ter je v kmetijskem 
gospodarstvu prvič imenovan za vodjo 
gospodarstva;  

(v) „dokončana dejavnost“: dejavnost, ki je 

fizično dokončana ali v celoti izvedena ter 

v zvezi s katero so upravičenci poravnali 

vsa s tem povezana plačila ter prejeli 

ustrezen javni prispevek;  

(v) „dokončana dejavnost“: dejavnost, ki je 

fizično dokončana ali v celoti izvedena ter 

v zvezi s katero so upravičenci poravnali 

vsa s tem povezana plačila ter prejeli 

ustrezen javni prispevek;  

(w) „tematski cilji“: tematski cilji, kakor so 

opredeljeni v členu 9 Uredbe (EU) 

št. [SSO/2012] Evropskega parlamenta in 

Sveta
30
;  

(w) „tematski cilji“: tematski cilji, kakor so 

opredeljeni v členu 9 Uredbe (EU) 

št. [SSO/2012] Evropskega parlamenta in 

Sveta
30
;  

(x) „skupni strateški okvir“: skupni 

strateški okvir, kakor je opredeljen v 

členu 10 Uredbe (EU) št. [SSO/xxx]. (y)  

(x) „skupni strateški okvir“: skupni 

strateški okvir, kakor je opredeljen v 

členu 10 Uredbe (EU) št. [SSO/xxx]. (y)  
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6.3.2013 B7-0081/158 

Predlog spremembe  158 
Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Willy Meyer, Helmut Scholz, Inês Cristina Zuber, 
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Cornelia Ernst, Sabine Wils, Marie-
Christine Vergiat, Marisa Matias, Jacky Hénin 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0081/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o podpori za razvoj podeželja iz 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 

(COM(2011)0627/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 4 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Znotraj skupnega okvira SKP podpora za 

razvoj podeželja prispeva k doseganju 

naslednjih ciljev:  

Znotraj skupnega okvira SKP podpora za 

razvoj podeželja prispeva k doseganju 

naslednjih ciljev:  

(1) konkurenčnosti kmetijstva;  (1) sposobnosti gospodarskega preživetja 
kmetij;  

 (1a) podpiranja in spodbujanja malih in 
srednjih kmetov, zadrug ter družinskih 
kmetij, da se zaustavi ekonomsko, 
socialno in človeško opustošenje 
podeželskega okolja; 

(2) trajnostnega gospodarjenja z naravnimi 

viri in ukrepov na področju podnebnih 
sprememb; 

(2) trajnostnega gospodarjenja z naravnimi 

viri; ukrepov, ki prispevajo k zmanjšanju 
globalnega segrevanja; 

(3) uravnoteženega teritorialnega razvoja 
podeželskih območij.  

(3) uravnoteženega teritorialnega razvoja 
podeželskih območij.  

 (3a) ustvarjanja in ohranjanja delovnih 
mest na podeželskih območjih. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/159 

Predlog spremembe  159 
Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), 
Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Jacky Hénin 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0081/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o podpori za razvoj podeželja iz 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 

(COM(2011)0627/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 5 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Prednostne naloge Unije za razvoj 

podeželja  
Prednostne naloge Unije za razvoj 

podeželja  

Cilji razvoja podeželja, ki prispevajo k 
strategiji Evropa 2020 za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast, se dosegajo 
prek naslednjih šestih prednostnih nalog 

Unije za razvoj podeželja, s katerimi se 

pretvarjajo ustrezni tematski cilji skupnega 

strateškega okvira:  

Cilji razvoja podeželja se dosegajo prek 

naslednjih šestih prednostnih nalog Unije 

za razvoj podeželja, s katerimi se 

pretvarjajo ustrezni tematski cilji skupnega 

strateškega okvira:  

(1) pospeševanje prenosa znanja ter 
inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na 

podeželskih območjih s poudarkom na 

področjih:  

(1) pospeševanje prenosa znanja ter 
inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na 

podeželskih območjih s poudarkom na 

področjih:  

(a) pospeševanja inovacij in baze znanja na 
podeželskih območjih;  

(a) pospeševanja inovacij in baze znanja na 
podeželskih območjih;  

(b) krepitve povezav med kmetijstvom in 

gozdarstvom ter raziskavami in 

inovacijami;  

(b) krepitve povezav med kmetijstvom in 

gozdarstvom ter raziskavami in 

inovacijami;  

(c) krepitve vseživljenjskega učenja in 
poklicnega usposabljanja v kmetijskem in 

gozdarskem sektorju;  

(c) krepitve vseživljenjskega učenja in 
poklicnega usposabljanja v kmetijskem in 

gozdarskem sektorju;  

 (ca) vlaganja v lokalno infrastrukturo in 
njene krepitve na področju javnega 
prevoza, vode, sanitarne oskrbe ter 
dostopnih in kakovostnih osnovnih 
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storitev splošnega interesa, zlasti 
osnovnega zdravstvenega varstva 
(vključno s spodbujanjem zdravja in 
preprečevanjem bolezni), izobraževanja in 
varstva, nastanitve ter zavodov za 
zaposlovanje; 

 (cb) izboljšanja socialnih in delovnih 
pogojev v najbolj ranljivih sektorjih in 
skupinah, ki najbolj čutijo posledice 
neravnovesij v sektorju, kot so zaposleni 
in zlasti delavci z začasno zaposlitvijo; 

(2) krepitev konkurenčnosti vseh vrst 
kmetijstva in krepitev sposobnosti 
preživetja kmetij s poudarkom na 

področjih:  

(2) krepitev sposobnosti preživetja 
družinskih kmetij in zadrug, s poudarkom 

na področjih:  

(a) spodbujanja prestrukturiranja kmetij z 

velikimi strukturnimi problemi, predvsem 

kmetij z nizko udeležbo na trgu, tržno 

usmerjenih kmetij v posameznih sektorjih 

in kmetij s potrebo po kmetijski 

diverzifikaciji;  

(a) spodbujanja prestrukturiranja kmetij z 

velikimi strukturnimi problemi, predvsem 

kmetij z nizko udeležbo na trgu, tržno 

usmerjenih kmetij v posameznih sektorjih 

in kmetij s potrebo po kmetijski 

diverzifikaciji;  

(b) spodbujanja generacijske pomladitve v 

kmetijskem sektorju;  
(b) spodbujanja generacijske pomladitve v 

kmetijskem sektorju;  

(3) spodbujanje organizacije prehranske 
verige in obvladovanja tveganja v 

kmetijstvu s poudarkom na področjih:  

(3) spodbujanje organizacije prehranske 
verige in obvladovanja tveganja v 

kmetijstvu s poudarkom na področjih:  

(a) boljše vključitve primarnih 

proizvajalcev v prehransko verigo v okviru 

shem kakovosti, promocije na lokalnih 

trgih, kratkih dobavnih verig, skupin 

proizvajalcev in medpanožnih organizacij;  

(a) boljše vključitve primarnih 

proizvajalcev v prehransko verigo v okviru 

shem kakovosti, promocije na lokalnih 

trgih, kratkih dobavnih verig, skupin 

proizvajalcev in medpanožnih organizacij;  

(b) podpore obvladovanja tveganja v 
okviru kmetij;  

(b) podpore obvladovanja tveganja v 
okviru kmetij;  

(4) obnova, ohranjanje in izboljševanje 
ekosistemov, odvisnih od kmetijstva in 

gozdarstva, s poudarkom na področjih:  

(4) obnova, ohranjanje in izboljševanje 
ekosistemov, odvisnih od kmetijstva in 

gozdarstva, s poudarkom na področjih:  

(a) obnavljanja in ohranjanja biotske 
raznovrstnosti, vključno z območji Natura 

2000 in kmetijstvom velike naravne 

vrednosti, in stanja krajin v Evropi;  

(a) obnavljanja in ohranjanja biotske 
raznovrstnosti, vključno z območji Natura 

2000 in kmetijstvom velike naravne 

vrednosti, in stanja krajin v Evropi;  

(b) izboljševanja gospodarjenja z vodami;  (b) izboljševanja gospodarjenja z vodami;  

(c) izboljševanja upravljanja tal;  (c) izboljševanja upravljanja tal;  

(5) spodbujanje učinkovite rabe virov in (5) spodbujanje učinkovite rabe virov in 
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prehoda na nizkoogljično gospodarstvo, 

odporno na podnebne spremembe, na 

področju kmetijstva, prehrane in 

gozdarstva s poudarkom na področjih:  

prehoda na nizkoogljično gospodarstvo, 

odporno na podnebne spremembe, na 

področju kmetijstva, prehrane in 

gozdarstva s poudarkom na področjih:  

(a) povečevanja učinkovitosti rabe vode v 
kmetijstvu;  

(a) povečevanja preudarne rabe vode v 
kmetijstvu ter razvoja poljščin in 
proizvodnih metod, za katere je potrebno 
manj vode in vložkov;  

(b) povečevanja učinkovitosti rabe 
energije v kmetijstvu in živilski predelavi;  

(b) razvoja sistemov kmetovanja in 
živilske predelave, ki so manj odvisni od 
fosilnih virov energije;  

(c) spodbujanja ponudbe in uporabe 
obnovljivih virov energije, stranskih 

proizvodov, odpadkov, ostankov in drugih 

neživilskih surovin za namene 

biogospodarstva;  

(c) spodbujanja ponudbe in uporabe 
obnovljivih virov energije, stranskih 

proizvodov, odpadkov, ostankov in drugih 

neživilskih surovin za namene 

biogospodarstva;  

(d) zmanjševanja emisij dušikovega oksida 

in metana iz kmetijstva;  
(d) zmanjševanja emisij dušikovega oksida 

in metana iz kmetijstva;  

(e) spodbujanja sekvestracije ogljika v 
kmetijstvu in gozdarstvu;  

(e) spodbujanja sekvestracije ogljika v 
kmetijstvu in gozdarstvu;  

(6) spodbujanje socialne vključenosti, 
zmanjševanja revščine in gospodarskega 

razvoja podeželskih območij s poudarkom 

na področjih:  

(6) spodbujanje socialne vključenosti, 
zmanjševanja revščine in gospodarskega 

razvoja podeželskih območij s poudarkom 

na področjih:  

(a) spodbujanja diverzifikacije, 
ustanavljanja novih malih podjetij in 

ustvarjanja novih delovnih mest;  

(a) spodbujanja diverzifikacije, 
ustanavljanja novih malih podjetij in 

ustvarjanja novih delovnih mest;  

(b) pospeševanja lokalnega razvoja 
podeželskih območij;  

(b) pospeševanja lokalnega razvoja 
podeželskih območij;  

(c) spodbujanja dostopa do informacijskih 

in komunikacijskih tehnologij (IKT) na 
podeželskih območjih ter njihove uporabe 

in kakovosti.  

(c) spodbujanja dostopa do informacijskih 

in komunikacijskih tehnologij (IKT) na 
podeželskih območjih ter njihove uporabe 

in kakovosti.  

Vse te prednostne naloge prispevajo k 

doseganju horizontalnih ciljev inovacij ter 

blažitve podnebnih sprememb in 

prilagajanju tem spremembam.  

Vse te prednostne naloge prispevajo k 

doseganju horizontalnih ciljev inovacij ter 

blažitve podnebnih sprememb in 

prilagajanju tem spremembam.  

Or. fr 



 

AM\929568SL.doc  PE503.602v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

6.3.2013 B7-0081/160 

Predlog spremembe  160 
Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Willy Meyer, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos 
Triantaphyllides), Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Jacky Hénin 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0081/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o podpori za razvoj podeželja iz 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 

(COM(2011)0627/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 8 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Tematski podprogrami  Tematski podprogrami  

1.  1.  

Države članice lahko v svoje programe 

razvoja podeželja vključijo tematske 

podprograme, s katerimi se prispeva k 

prednostnim nalogam Unije za razvoj 

podeželja in katerih cilj je obravnavati 

opredeljene posebne potrebe zlasti v zvezi 

z:  

Države članice lahko v svoje programe 

razvoja podeželja vključijo tematske 

podprograme, s katerimi se prispeva k 

prednostnim nalogam Unije za razvoj 

podeželja in katerih cilj je obravnavati 

opredeljene posebne potrebe zlasti v zvezi 

z:  

(a) mladimi kmeti;  (a) mladimi kmeti;  

(b) malimi kmetijami iz tretjega 

pododstavka člena 20(2);  

(b) malimi kmetijami iz tretjega 

pododstavka člena 20(2);  

 (ba) podporo za lokalne trge; 

(c) gorskimi območji iz člena 33(2);  (c) gorskimi območji iz člena 33(2);  

 (ca) bojem proti revščini in socialni 
izključenosti podeželskih območij; 

(d) kratkimi dobavnimi verigami.  (d) kratkimi dobavnimi verigami.  

Okvirni seznam ukrepov in vrst dejavnosti, 

ki so posebej pomembni za posamezne 

tematske podprograme, je naveden v 

Prilogi III.  

Okvirni seznam ukrepov in vrst dejavnosti, 

ki so posebej pomembni za posamezne 

tematske podprograme, je naveden v 

Prilogi III.  

2. Tematski podprogrami lahko 

obravnavajo tudi posebne potrebe v zvezi s 

2. Tematski podprogrami lahko 

obravnavajo tudi posebne potrebe v zvezi s 
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prestrukturiranjem kmetijskih sektorjev, ki 

znatno vplivajo na razvoj posameznega 

podeželskega območja.  

prestrukturiranjem kmetijskih sektorjev, ki 

znatno vplivajo na razvoj posameznega 

podeželskega območja.  

3. Pri dejavnostih, ki se podpirajo v okviru 

tematskih podprogramov v zvezi z malimi 

kmetijami in kratkimi dobavnimi verigami, 

se lahko stopnje podpore iz Priloge I 

povišajo za 10 odstotnih točk. V primeru 

mladih kmetov in gorskih območij se lahko 

najvišje stopnje podpore povišajo v skladu 

s Prilogo I. Kljub temu najvišja stopnja 

skupne podpore ne presega 90 %.  

3. Pri dejavnostih, ki se podpirajo v okviru 

tematskih podprogramov v zvezi z malimi 

kmetijami in kratkimi dobavnimi verigami, 

se lahko stopnje podpore iz Priloge I 

povišajo za 20 odstotnih točk. V primeru 

mladih kmetov in gorskih območij se lahko 

najvišje stopnje podpore povišajo v skladu 

s Prilogo I. Kljub temu najvišja stopnja 

skupne podpore ne presega 90 %.  

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/161 

Predlog spremembe  161 
Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Jacky Hénin, Kiriakos 
Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides) 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0081/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o podpori za razvoj podeželja iz 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 

(COM(2011)0627/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 19 – odstavek 1 – točka b a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) podporo za na ta način prizadeto 
gospodarsko dejavnost, dokler se slednja 
ne more samostojno nadalje izvajati. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/162 

Predlog spremembe  162 
Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos 
Triantaphyllides), Marisa Matias, Jacky Hénin 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0081/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o podpori za razvoj podeželja iz 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 

(COM(2011)0627/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 21 – odstavek 1 – točka d 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) naložbe za vzpostavitev, izboljšanje ali 
razširitev lokalnih osnovnih storitev za 

podeželsko prebivalstvo, vključno z 

dejavnostmi za prosti čas in kulturnimi 

dejavnostmi, in z njimi povezano 

infrastrukturo; 

(d) naložbe za vzpostavitev, izboljšanje, 
ohranjanje ali razširitev lokalnih osnovnih 
storitev splošnega pomena za podeželsko 
prebivalstvo, vključno z dejavnostmi za 

prosti čas in kulturnimi dejavnostmi, in z 

njimi povezano infrastrukturo, zlasti za 
osnovno zdravstveno varstvo (vključno s 
spodbujanjem zdravja in preprečevanjem 
bolezni), izobraževanje (vključno s 
strukturami, kot so jasli in vrtci) ter 
usposabljanje, stanovanjska vprašanja in 
zaposlovanje; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/163 

Predlog spremembe  163 
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), 
Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Jacky Hénin 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0081/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o podpori za razvoj podeželja iz 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 

(COM(2011)0627/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 37 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 37 črtano 

Obvladovanje tveganja  

1. Podpora v okviru tega ukrepa zajema:  

(a) finančne prispevke, plačane 
neposredno kmetom, za zavarovanje 
pridelka, živali ali rastlin proti 
ekonomskim izgubam, nastalim zaradi 
slabih vremenskih razmer, bolezni živali 
ali rastlin ali napadov škodljivcev; 

 

(b) finančne prispevke za vzajemne sklade 
za plačilo finančnih nadomestil kmetom 
za ekonomske izgube, nastale zaradi 
bolezni živali ali rastlin ali okoljske 
nesreče; 

 

(c) instrument za stabilizacijo dohodkov v 
obliki finančnih prispevkov za vzajemne 
sklade za nadomestila kmetom, ki se jim 
izredno zmanjšajo dohodki. 

 

2. Za namene odstavka 1(b) in (c) 
„vzajemni sklad“ pomeni shemo, ki jo je 
akreditirala država članica v skladu z 
nacionalno zakonodajo ter v okviru katere 
se vključeni kmetje zavarujejo in se jim 
plačajo nadomestila v primeru 
ekonomskih izgub, nastalih zaradi 
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izbruha bolezni živali ali rastlin ali 
okoljske nesreče, ali v primeru izrednega 
zmanjšanja dohodkov. 

3. Države članice preprečijo čezmerna 
nadomestila zaradi kombinacije tega 
ukrepa in drugih instrumentov podpore 
na nacionalni ravni ali na ravni Unije ali 
zasebnih zavarovalnih shem. Neposredna 
dohodkovna podpora, ki se prejme v okviru 

Evropskega sklada za prilagoditev 

globalizaciji
36
 (v nadaljnjem besedilu: 

ESPG), se upošteva tudi pri oceni ravni 

dohodka kmetov. 

 

4. Komisija je v skladu s členom 90 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v zvezi z najkrajšim in najdaljšim 
časom trajanja komercialnih posojil za 
vzajemne sklade iz člena 39(3)(b) in 
člena 40(4). 

 

__________________  
36
Uredba (EU) št. […] z dne […] 

Evropskega parlamenta in Sveta o 

Evropskem skladu za prilagoditev 

globalizaciji (2014–2020), UL L […], […], 

str. […]. 

 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/164 

Predlog spremembe  164 
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), 
Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa Matias 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B7-0081/2013 
v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odločitev o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o podpori za razvoj podeželja iz 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 

(COM(2011)0627/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 38 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 38 črtano 

Zavarovanje pridelka, živali in rastlin  

1. Podpora iz člena 37(1)(a) se lahko 
dodeli samo za zavarovalne pogodbe, ki 
pokrivajo izgubo, nastalo zaradi slabih 
vremenskih razmer, bolezni živali ali 
rastlin, napada škodljivcev ali ukrepa, 
sprejetega v skladu z 
Direktivo 2000/29/ES za odpravo ali 
preprečitev širjenja bolezni rastlin ali 
škodljivcev, s katerim se uniči več kot 
30 % povprečnega letnega pridelka kmeta 
v predhodnem triletnem obdobju ali 
triletnega povprečja v predhodnem 
petletnem obdobju, pri čemer sta 
izključeni najvišja in najnižja vrednost. 

 

2.  

Slabe vremenske razmere ali izbruh 
bolezni živali ali rastlin ali napad 
škodljivcev mora kot takega uradno 
potrditi pristojni organ zadevne države 
članice. 

 

Države članice lahko po potrebi vnaprej 
določijo merila, na podlagi katerih se 
šteje, da je bil tak pojav uradno potrjen. 
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3.  

Izplačila zavarovanja krijejo največ 
skupne stroške za nadomestitev izgub iz 
člena 37(1)(a), pri čemer se ne zahteva ali 
določa vrsta ali količina prihodnjega 
pridelka. 

 

Države članice lahko omejijo znesek 
premije, ki je upravičen do podpore, z 
uporabo ustreznih zgornjih mej. 

 

4. Podpora ne sme presegati najvišje 
stopnje iz Priloge I. 

 

Or. fr 

 

 


