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6.3.2013 B7-0081/180 

Predlog spremembe  180 
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) – 2011/0282(COD) 

(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) – 

2013/2530(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 42 – odstavek 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Lokalne akcijske skupine vključujejo 

tudi obstoječe skupine LEADER, ki so že 

opredeljene kot ustrezne v okviru pobude 

Leader II
1
 ali Leader+

2
 ali v skladu s 

členom 62 UREDBE SVETA (ES) 

št. 1698/2005 (EKSRP)
3
, če te skupine 

izpolnjujejo vse zahteve iz členov 28, 29 in 

30 uredbe o skupnih določbah. 

 ______________ 

 1
 Sporočilo Komisije državam članicam o 

določitvi smernic za globalna nepovratna 

sredstva ali integrirane operativne 

programe, za katere naj države članice 

predložijo vloge za pomoč v okviru pobude 

Skupnosti za razvoj podeželja (Leader II) 

(UL C 180, 1.7.1994, str. 48). 

 2
 Sporočilo Komisije državam članicam z 

dne 14. aprila 2000 o določitvi smernic za 

pobudo Skupnosti za razvoj podeželja 

(Leader+) (UL C 139, 18.5.2000, str. 5). 

Sporočilo, kakor je bilo nazadnje 

spremenjeno s Sporočilom Komisije o 

spremembi sporočila državam članicam z 

dne 14. aprila 2000 o smernicah pobude 

Skupnosti za razvoj podeželja (Leader +) 

(UL C 294, 4.12.2003, str. 11). 

 3
 Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 
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20. septembra 2005 o podpori za razvoj 

podeželja iz Evropskega kmetijskega 

sklada za razvoj podeželja (EKSRP). 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/181 

Predlog spremembe  181 
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) – 2011/0282(COD) 

(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) – 

2013/2530(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 67 – odstavek 4 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Kar zadeva odhodke, so zneski DDV 

upravičeni, kadar niso izterljivi na podlagi 

nacionalne zakonodaje o DDV. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/182 

Predlog spremembe  182 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski in drugi 
 

 

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) – 2011/0282(COD) 

(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) – 

2013/2530(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 65 – odstavek 7 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 7a. Najmanj 25 % celotnega prispevka 

EKSRP za program razvoja podeželja se 

nameni za ukrepe iz člena 18(1)(d) ter 

členov 22, 29, 30, 31, 32 in 35. 

Or. en 

Obrazložitev 

Obseg ukrepov iz člena 65(7) sporazumnega predloga spremembe, ki ga predlaga 

poročevalec, bi bilo treba razširiti, da bi vključili vse ukrepe, ki pozitivno vplivajo na 

ublažitev posledic podnebnih sprememb in prilagoditev nanje ter za upravljanje zemljišč, in 

sicer plačila za podporo naložbam, ki prispevajo k uresničevanju teh ciljev, plačila za 

območja, ki se soočajo z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, za gozdarske ukrepe in 

za območja Natura 2000 ter plačila, povezana z izvajanjem okvirne direktive o vodah. To je 

zlasti pomembno v okviru rezultatov pogajanj o večletnem finančnem okviru in zmanjšanja 

sredstev iz drugega stebra skupne kmetijske politike. 
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6.3.2013 B7-0081/183 

Predlog spremembe  183 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski in drugi 
 

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) – 2011/0282(COD) 

(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) – 

2013/2530(RSP)) 

Predlog uredbe 
Člen 70 – odstavek -1 (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 -1. Upravičenci do podpore, vključno z 

lokalnimi akcijskimi skupinami, lahko 

zaprosijo za izplačilo predplačila v znesku 

do 50 % javne podpore, če je ta možnost 

predvidena v programu razvoja podeželja. 

Or. en 

Obrazložitev 

V okviru programa razvoja podeželja je mogoče izvajati naložbene in nenaložbene dejavnosti 

(usposabljanje, storitve svetovanja, dejavnosti obveščanja in promocije, sodelovanje), zato je 

vključitev izplačila predplačil v osnutek uredbe samo v primeru naložbenih dejavnosti 

neutemeljena in vodi k neenakemu obravnavanju upravičencev do tega programa. Da bi 

izplačilo predplačil kar najbolj pregledno uredili, predlagamo, da se vse določbe o tem 

vključijo v člen 70. 

 

 


