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6.3.2013 B7-0081/172 

Predlog spremembe  172 
Alyn Smith 
v imenu skupine ECR 

 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 37 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(37) Kmetje so zdaj izpostavljeni vse 
večjim gospodarskim in okoljskim 
tveganjem, ki so posledica podnebnih 
sprememb in naraščajoče nestanovitnosti 
cen. V tem smislu je učinkovito 
obvladovanje tveganj za kmete vse 
pomembnejše. Zato je treba uvesti ukrep 
obvladovanja tveganja, s katerim se bo 
kmetom pomagalo pri obravnavanju 
najobičajnejših tveganj, katerim so 
izpostavljeni. Zato je treba s tem ukrepom 
kmetom zagotoviti podporo za kritje 
premij, ki jih plačajo za zavarovanje 
pridelka, živali in rastlin, ter podpreti 
ustanovitev vzajemnih skladov in 
nadomestila, ki jih takšni skladi plačajo 
kmetom za izgube, nastale zaradi izbruha 
bolezni živali ali rastlin ali okoljskih 
nesreč. Prav tako je treba vključiti 
instrument za stabilizacijo dohodkov v 
obliki vzajemnega sklada za podporo 
kmetom, ki se jim izredno zmanjšajo 
dohodki. Da se zagotovi enako 
obravnavanje kmetov po vsej Uniji, 
neizkrivljanje konkurence in spoštovanje 
mednarodnih obveznosti Unije, je treba 
določiti posebne pogoje za dodelitev 
podpore v okviru teh ukrepov. Za 
zagotovitev smotrne uporabe 

črtano 
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proračunskih sredstev EKSRP je treba v 
skladu s členom 290 Pogodbe Komisijo 
pooblastiti za sprejemanje aktov v zvezi z 
določitvijo najkrajšega in najdaljšega 
časa trajanja komercialnih posojil za 
vzajemne sklade. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/173 

Predlog spremembe  173 
Alyn Smith, Jill Evans, Bas Eickhout 
v imenu skupine Verts/ALE 

Andrea Zanoni, Michèle Striffler, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Søren Bo 
Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson, Norbert Neuser, Brian Simpson, 
Ulrike Rodust, Marita Ulvskog 
 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Predlog uredbe 
Člen 6 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 6a 

 Skladnost politik za razvoj 

 Z reformo se zagotovi, da skupna 
kmetijska politika v skladu s členom 208 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
upošteva cilje razvojnega sodelovanja, 
tudi cilje, ki so jih sprejeli Združeni 
narodi in druge mednarodne organizacije. 
Ukrepi, sprejeti s to uredbo, ne ogrožajo 
možnosti za pridelavo hrane in 
dolgoročne prehranske varnosti držav v 
razvoju, zlasti najmanj razvitih držav, ter 
prispevajo k uresničevanju zavez Unije o 
blažitvi podnebnih sprememb Unija bi se 
morala pri spodbujanju trajnostnega 
kmetijstva opirati na zaključke 
mednarodne ocene agronomske znanosti 
in tehnologije za razvoj (IAASTD). 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/174 

Predlog spremembe  174 
Alyn Smith 
v imenu skupine Verts/ALE 

Karin Kadenbach, Göran Färm, Brian Simpson, Dan Jørgensen 
 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Predlog uredbe 
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) kmetovanjem z visoko naravno 
vrednostjo; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/175 

Predlog spremembe  175 
Alyn Smith 
v imenu skupine Verts/ALE 

Karin Kadenbach, Göran Färm, Dan Jørgensen, Brian Simpson 
 

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

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Predlog uredbe 
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (db) ekološkim kmetijstvom. 

Or. en 

 

 

 


