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6.3.2013 B7-0081/168 

Predlog spremembe  168 
Alyn Smith, Jill Evans, Bas Eickhout 
v imenu skupine Verts/ALE 
Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Andrea Zanoni, Corinne 
Lepage, Kartika Tamara Liotard, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael 
Gustafsson 
 
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 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) – 
2013/2530(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 tiste, ki so jih 

sprejeli Združeni narodi in druge 

mednarodne organizacije. Ukrepi, sprejeti 

s to uredbo, ne bi smeli ogrožati 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 

(Predlog spremembe 1 iz mnenja odbora DEVE.) 
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6.3.2013 B7-0081/169 

Predlog spremembe  169 
Alyn Smith 
v imenu skupine Verts/ALE 
 
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 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) – 
2013/2530(RSP) 

Predlog uredbe 
Člen 24 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. „Kmetijsko-gozdarski sistemi“ pomenijo 
sisteme rabe zemljišč, na katerih na istem 
zemljišču rastejo drevesa in se izvaja 
ekstenzivno kmetijstvo. Največje število 
dreves, ki se lahko posadi na hektar, 
določijo države članice, pri čemer 
upoštevajo talne in podnebne pogoje, 
gozdne vrste in potrebo po zagotavljanju 
rabe zemljišč v kmetijske namene. 

2. „Kmetijsko-gozdarski sistemi“ pomenijo 
sisteme rabe zemljišč, na katerih na istem 
zemljišču rastejo drevesa in se izvaja 
kmetijstvo. Največje število dreves, ki se 
lahko posadi na hektar, določijo države 
članice, pri čemer upoštevajo talne in 
podnebne pogoje, gozdne vrste in potrebo 
po zagotavljanju rabe zemljišč v kmetijske 
namene. 

Or. en 

Obrazložitev 

Kmetijsko-gozdarski sistemi ne bi smeli biti omejeni na ekstenzivno kmetijstvo. 
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6.3.2013 B7-0081/170 

Predlog spremembe  170 
Alyn Smith 
v imenu skupine Verts/ALE 
James Nicholson 
v imenu skupine ECR 
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Göran Färm 
 
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 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) – 
2013/2530(RSP) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 21 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Vzpostavitev in razvoj nove 
gospodarske dejavnosti v obliki novih 
kmetij, novih podjetij ali novih naložb v 
nekmetijske dejavnosti sta bistvena za 
razvoj in konkurenčnost podeželskih 
območij. Z ukrepom razvoja kmetij in 
podjetij je treba olajšati zagon dejavnosti 
za mlade kmete in strukturno prilagoditev 
njihovih gospodarstev po ustanovitvi, 
diverzifikacijo kmetov v nekmetijske 
dejavnosti ter ustanovitev in razvoj 
nekmetijskih MSP na podeželskih 
območjih. Prav tako je treba spodbujati 
razvoj malih kmetij, ki so lahko 
ekonomsko uspešne. Da se zagotovi 
sposobnost preživetja novih gospodarskih 
dejavnosti, ki prejmejo podporo v okviru 
tega ukrepa, je pogoj za podporo 
predložitev poslovnega načrta. Podpora za 
zagon podjetja mora zajemati le začetno 
obdobje življenjske dobe podjetja in ne 
sme postati pomoč za tekoče poslovanje. 
Če se države članice odločijo za dodelitev 
pomoči v obrokih, se zato ti lahko 
izplačujejo največ pet let. Poleg 

(21) Vzpostavitev in razvoj nove 
gospodarske dejavnosti v obliki novih 
kmetij, novih podjetij ali novih naložb v 
nekmetijske dejavnosti sta bistvena za 
razvoj in konkurenčnost podeželskih 
območij. Z ukrepom razvoja kmetij in 
podjetij je treba olajšati zagon dejavnosti 
za mlade kmete in strukturno prilagoditev 
njihovih gospodarstev po ustanovitvi, 
diverzifikacijo kmetov v nekmetijske 
dejavnosti ter ustanovitev in razvoj 
nekmetijskih MSP na podeželskih 
območjih. Prav tako je treba spodbujati 
razvoj malih kmetij, ki so lahko 
ekonomsko uspešne. Da se zagotovi 
sposobnost preživetja novih gospodarskih 
dejavnosti, ki prejmejo podporo v okviru 
tega ukrepa, je pogoj za podporo 
predložitev poslovnega načrta. Podpora za 
zagon podjetja mora zajemati le začetno 
obdobje življenjske dobe podjetja in ne 
sme postati pomoč za tekoče poslovanje. 
Če se države članice odločijo za dodelitev 
pomoči v obrokih, se zato ti lahko 
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spodbujanja prestrukturiranja 

kmetijskega sektorja je treba zagotoviti 

podporo v obliki letnih plačil kmetom, ki 

sodelujejo v shemi za male kmete na 

podlagi naslova V Uredbe (EU) št. 

RP/2012 in ki se zavežejo, da bodo svoje 

celotno kmetijsko gospodarstvo in 

ustrezne pravice do plačil prenesli na 

drugega kmeta, ki ne sodeluje v navedeni 

shemi. 

izplačujejo največ pet let. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/171 

Predlog spremembe  171 
Alyn Smith, Jill Evans, Bas Eickhout 
v imenu skupine Verts/ALE 
Andrea Zanoni, Corinne Lepage, Michèle Striffler, Kartika Tamara Liotard, Søren Bo 
Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson 
 
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 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) – 
2013/2530(RSP) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 35 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (35a) Kmetijsko znanje, znanost in 

tehnologija bi morali prispevati k 

večnamenskosti kmetijstva, ohranjati 

raznolikost kmetijskih in prehranskih 

sistemov, biotsko raznovrstnost, naravne 

vire, izboljšati preživetje na podeželju, tudi 

s povečano diverzifikacijo malih kmetij, 

ter zmanjšati neugodne posledice 

kmetijskih dejavnosti za ljudi in okolje. 

Or. en 

 
 


