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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vloži Gábor Harangozó

Predlog spremembe 23
Uvodna izjava 6

(6) Dejavnosti Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja, v nadaljnjem 
besedilu „Sklad“, in postopki, h katerim 
prispeva, morajo biti skladni in združljivi z 
ostalimi politikami Skupnosti ter v skladu s 
celotno zakonodajo Skupnosti.

(6) Dejavnosti Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja, v nadaljnjem 
besedilu „Sklad“, in postopki, h katerim 
prispeva, morajo biti skladni in združljivi z 
ostalimi politikami Skupnosti, zlasti s tistimi 
o socialno-ekonomski in teritorialni 
koheziji, ter v skladu s celotno zakonodajo 
Skupnosti.

Or. en
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Obrazložitev

Medtem ko se obravnavajo teritorialne posebnosti, strukturni skladi posegajo v podeželska 
območja. Izrednega pomena je, da se zagotovi skladnost in strateško načrtovanje poseganj s 
strani EKSRP.

Predlog spremembe, ki ga vloži Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 24
Uvodna izjava 6

(6) Dejavnosti Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja, v nadaljnjem 
besedilu „Sklad“, in postopki, h katerim 
prispeva, morajo biti skladni in združljivi z 
ostalimi politikami Skupnosti ter v skladu s 
celotno zakonodajo Skupnosti.

(6) Dejavnosti Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja, v nadaljnjem 
besedilu „Sklad“, in postopki, h katerim 
prispeva, morajo biti skladni in združljivi s 
kohezijsko politiko na podeželskih 
območjih in z ostalimi politikami Skupnosti 
ter v skladu s celotno zakonodajo Skupnosti.

Or. fr

Obrazložitev

Na podeželskih območjih se še vedno uporablja strukturne sklade v skladu s posebnimi 
določbami v zvezi z načinom, kako se obravnavajo lokalne posebnosti. Zato je treba na 
začetku zagotoviti, da so dejavnosti, s katerimi se ukvarjamo v okviru EKSRP, v skladu s 
kohezijsko politiko (in jo celo dopolnjujejo).

Predlog spremembe, ki ga vloži Gábor Harangozó

Predlog spremembe 25
Uvodna izjava 7

(7) Skupnost s svojo dejavnostjo v korist 
razvoja podeželja skrbi za spodbujanje 
odpravljanja nesorazmerij in spodbujanje 
enakosti med moškimi in ženskami v skladu 
s členoma 2 in 3 Pogodbe.

(7) Skupnost s svojo dejavnostjo v korist 
razvoja podeželja skrbi za spodbujanje 
odpravljanja nesorazmerij in spodbujanje 
nediskriminacije in enakosti med moškimi 
in ženskami v skladu s členoma 2 in 3 
Pogodbe.

Or. en

Obrazložitev

Načelo nediskriminacije ima širši obseg od tistega, vključenega le z na spolu temelječimi 
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merili. Vse oblike diskriminacije je treba upoštevati v skladu s členom 13 Uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vložita Jillian Evans in Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 26
Uvodna izjava 8 a (novo)

(8a)Kulturni razvoj, kakovost naravnega 
okolja in kulturne krajine, kakovostna in 
kulturna razsežnost življenja ter razvoj 
trajnostnega turizma prispevajo k večji 
ekonomski in socialni privlačnosti 
podeželskih območij, kolikor spodbujajo 
ustvarjanje trajnih delovnih mest; 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Stavros Arnaoutakis

Predlog spremembe 27
Uvodna izjava 10

(10) Program za razvoj podeželja mora biti v 
skladu s prednostnimi nalogami Skupnosti in 
nacionalnimi prednostnimi nalogami ter 
mora dopolnjevati ostale politike Skupnosti, 
zlasti politiko kmetijskega trga, kohezijsko 
politiko in skupno ribiško politiko.

(10) Program za razvoj podeželja mora biti v 
skladu s prednostnimi nalogami Skupnosti in 
nacionalnimi prednostnimi nalogami ter 
mora dopolnjevati ostale politike Skupnosti, 
zlasti politiko kmetijskega trga, kohezijsko 
politiko, politike o socialni vključenosti, 
nediskriminaciji, spodbujanju enakih 
možnosti in skupno ribiško politiko.

Or. el

Obrazložitev

Sklicevanje na „nediskriminacijo“, ki jo ga. Harkin upravičeno predlaga, ne pomeni nujno 
tudi spodbujanja „enakih možnosti“.

Predlog spremembe, ki ga vloži Gábor Harangozó

Predlog spremembe 28
Uvodna izjava 10

(10) Program za razvoj podeželja mora biti v (10) Program za razvoj podeželja mora biti v 
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skladu s prednostnimi nalogami Skupnosti in 
nacionalnimi prednostnimi nalogami ter 
mora dopolnjevati ostale politike Skupnosti, 
zlasti politiko kmetijskega trga, kohezijsko 
politiko in skupno ribiško politiko.

skladu s prednostnimi nalogami Skupnosti in 
nacionalnimi prednostnimi nalogami ter 
mora dopolnjevati ostale politike Skupnosti, 
zlasti politiko kmetijskega trga, kohezijsko 
politiko in skupno ribiško politiko. Uporaba 
EKSRP mora zato prispevati k ohranjanju 
sinergije med konvergenčnimi cilji in cilji 
konkurenčnosti na podeželskih območjih, z 
vključitvijo dejavnosti ESRR in ESS v 
podeželske strateške načrte. Treba je 
zagotoviti skladnost na ravni načrtovanja 
in izvajanja.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vložita Jillian Evans in Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 29
Uvodna izjava 30

(30) Podpora posebnih metod upravljanja 
zemljišč mora prispevati k trajnostnemu 
razvoju s spodbujanjem kmetov in zlasti 
lastnikov gozdov, da uporabljajo metode 
rabe zemljišč, ki so združljive s potrebo po 
ohranjanju naravnega okolja in krajine ter 
varovanju in izboljšanju naravnih virov. To 
mora prispevati k izvedbi šestega okoljskega 
akcijskega programa Skupnosti in k 
ugotovitvam predsedstva glede strategije 
trajnostnega razvoja. Ključna vprašanja, ki 
se jim je treba posvetiti, vključujejo biološko 
raznolikost, upravljanje območij NATURA 
2000, zaščito vode in zemlje, ublažitev 
sprememb podnebja vključno z zmanjšanjem 
emisije plinov, ki povzročajo učinek tople 
grede, zmanjšanjem emisije amoniaka in 
trajnostno uporabo pesticidov. 

(30) Podpora posebnih metod upravljanja 
zemljišč mora prispevati k trajnostnemu 
razvoju s spodbujanjem kmetov in zlasti 
lastnikov gozdov, da uporabljajo metode 
rabe zemljišč, ki so združljive s potrebo po 
ohranjanju naravnega okolja in krajine ter 
varovanju in izboljšanju naravnih virov. To 
mora prispevati k izvedbi šestega okoljskega 
akcijskega programa Skupnosti in k 
ugotovitvam predsedstva glede strategije 
trajnostnega razvoja. Ključna vprašanja, ki 
se jim je treba posvetiti, vključujejo biološko 
raznolikost, upravljanje območij NATURA 
2000, zaščito vode in zemlje, ublažitev 
sprememb podnebja vključno z zmanjšanjem 
emisije plinov, ki povzročajo učinek tople 
grede, zmanjšanjem emisije amoniaka in 
trajnostno uporabo pesticidov. Dejavnosti 
upravljanja Nature 2000, ki se jih ne da 
financirati ne iz strukturnih skladov ne iz 
skladov za razvoj podeželja, se financirajo s 
posebnim skladom EU za biološko 
raznovrstnost v okviru predloga LIFE +.

Or. en
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Obrazložitev

V svoji resoluciji o financiranju Nature 2000 z dne 10. marca 2005 Evropski parlament meni, 
da je prispevek iz skladov za razvoj podeželja in strukturnih skladov nezadosten za ustrezno 
sofinanciranje Nature 2000, in zato vztraja, da se v ta namen ustanovi poseben sklad v okviru 
predloga LIFE+.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jillian Evans

Predlog spremembe 30
Uvodna izjava 43 a (novo)

(43a) Vsak pregled statusa območja z 
omejenimi možnostmi mora potekati med 
posvetovanjem z zainteresiranimi stranmi 
na nacionalni, regionalni in lokalni ravni 
in mora upoštevati socialno-ekonomske 
kazalce.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 31
Uvodna izjava 45

(45) Spremljati je treba spremembe v 
podeželskih območjih in pomagati razširjati 
dejavnosti kmetovanja na nekmetijske 
dejavnosti ter razvijati nekmetijski sektor, 
spodbujati zaposlovanje, izboljšati osnovne 
storitve in izvajati naložbe, ki delajo 
podeželska območja privlačnejša, da bi 
spremenili trende ekonomskega in 
socialnega nazadovanja ter upadanja števila 
prebivalcev na podeželju. Pri tem je 
potrebno tudi prizadevanje za krepitev 
človeškega potenciala.

(45) Spremljati je treba spremembe v 
podeželskih območjih in pomagati razširjati 
dejavnosti kmetovanja na nekmetijske 
dejavnosti ter razvijati nekmetijski sektor, 
spodbujati zaposlovanje, izboljšati osnovne 
storitve in izvajati naložbe, ki delajo 
podeželska območja privlačnejša, da bi 
spremenili trende ekonomskega in 
socialnega nazadovanja ter upadanja števila 
prebivalcev na podeželju. Nekmetijske 
dejavnosti, kot so obrt, turistična podjetja, 
lokalne restavracije in začetne dejavnosti 
zunaj kmetijskega sektorja, so pomembni 
stebri podeželskega gospodarstva. Podpora 
tem dejavnostim ne le preprečuje upadanje 
števila prebivalcev na podeželskih 
območjih, ampak ta tudi okrepi ter je v 
skladu z lizbonskim ciljem in prednostno 
nalogo Unije po doseganju rasti in 
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ustvarjanju delovnih mest. Pri tem je 
potrebno tudi prizadevanje za krepitev 
človeškega potenciala.

Or. en

Obrazložitev

Sklepi konference o razvoju podeželja v Salzburgu (2003) jasno in pravilno navajajo, da 
razvoj podeželskih območjih ne more več temeljiti samo na kmetijstvu in da je diverzifikacija 
znotraj in prek kmetijskega sektorja nujno potrebna, da se spodbuja trajnostne podeželske 
skupnosti, ki bodo sposobne živeti. Ta sklep je poudarjen z lizbonskim ciljem in prednostno 
nalogo EU – rast in delovna mesta. Ta predlog spremembe poudarja pomembnost 
nekmetijskih akterjev v podeželskem gospodarstvu in je v skladu s temi prednostnimi 
nalogami.

Predlog spremembe, ki ga vloži Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 32
Uvodna izjava 56

(56) Poleg teh zneskov morajo države 
članice upoštevati zneske, ki so nastali 
zaradi sprememb iz člena 12(2) Uredbe (ES) 
št. .../... [financiranje SKP].

(56) Poleg teh zneskov morajo države 
članice upoštevati zneske, ki so nastali 
zaradi sprememb iz člena 12(2) Uredbe (ES) 
št. .../... [financiranje SKP], in zagotoviti, da 
se uporabijo za podporo politike razvoja 
podeželja kot celote. 

Or. fr

Obrazložitev

Zneske, ki so nastali zaradi sprememb, je treba dodeliti drugemu stebru, da se omogoči 
obnovitev ravnotežja med sredstvi, dodeljenimi kmetom, in sredstvi, dodeljenimi drugim 
stranem, vključenim v razvoj podeželja. Vrednost spreminjanja (ki vključuje tudi točne 
upravne stroške) bi bilo mogoče postaviti pod vprašaj, če bi bil edini namen, ki bi mu to 
služilo, porazdelitev sredstev, ki so nastala med kmeti, katerim se je zmanjšalo enotno plačilo 
pomoči zaradi tega spreminjanja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 33
Uvodna izjava 60

(60) Za zagotovitev učinkovitosti, poštenosti (60) Za zagotovitev učinkovitosti, poštenosti 
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in trajnostnega delovanja Sklada morajo 
obstajati določbe, ki zagotavljajo, da so 
naložbe v podjetja trajne in zagotavljajo, da 
se financiranje sklada izvaja v skladu s 
poštenostjo konkurence.

in trajnostnega delovanja Sklada morajo 
obstajati določbe, ki zagotavljajo, da so 
naložbe v podjetja trajne in zagotavljajo, da 
se financiranje sklada izvaja v skladu s 
poštenostjo konkurence; upoštevati je treba 
Listino o malih podjetjih (ki je bila sprejeta 
na zasedanju Evropskega sveta v Santa 
Maria de Feiri leta 2000).

Or. fr

Obrazložitev

Sprejem Evropske listine o malih podjetjih je opozoril na pomemben prispevek, ki ga dajo 
majhna podjetja k rasti, konkurenčnosti in zaposlovanju v Evropski uniji. Takšna podjetja 
igrajo pomembno vlogo pri ponovni oživitvi podeželskih območij in ustvarjanju kohezije med 
njimi.

Predlog spremembe, ki ga vložita Jillian Evans in Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 34
Člen 3

Sklad prispeva k pospeševanju trajnostnega 
razvoja podeželja na območju Skupnosti ter 
v duhu dopolnjevanja znotraj skupne 
kmetijske politike pripomore k politikam 
tržne in dohodkovne podpore, h kohezijski 
politiki in skupni ribiški politiki.

Sklad prispeva k pospeševanju trajnostnega 
razvoja podeželja na območju Skupnosti in k 
preprečevanju zmanjševanja števila 
prebivalstva na podeželskih območjih ter v 
duhu dopolnjevanja znotraj skupne 
kmetijske politike pripomore k politikam 
tržne in dohodkovne podpore, h kohezijski 
politiki in skupni ribiški politiki.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Stavros Arnaoutakis

Predlog spremembe 35
Člen 3

Sklad prispeva k pospeševanju trajnostnega 
razvoja podeželja na območju Skupnosti ter 
v duhu dopolnjevanja znotraj skupne 
kmetijske politike pripomore k politikam 
tržne in dohodkovne podpore, h kohezijski 
politiki in skupni ribiški politiki.

Sklad prispeva k pospeševanju trajnostnega 
razvoja podeželja na območju Skupnosti ter 
v duhu dopolnjevanja znotraj skupne 
kmetijske politike pripomore k politikam 
tržne in dohodkovne podpore, h kohezijski 
politiki, k politiki o socialni vključenosti, 
nediskriminaciji, spodbujanju enakih 
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možnosti in skupni ribiški politiki.

Or. el

Obrazložitev

Sklicevanje na „nediskriminacijo“, ki jo ga. Harkin upravičeno predlaga, ne pomeni nujno 
tudi spodbujanja „enakih možnosti“.

Predlog spremembe, ki ga vložita Jillian Evans in Elizabeth Schroedter

Predlog spremembe 36
Člen 4, odstavek 1, točka (c)

(c) izboljšanje kakovosti življenja na 
podeželskih območjih in spodbujanje 
diverzifikacije gospodarskih dejavnosti.

(c) izboljšanje kakovosti življenja in 
kulturnega razvoja podeželskih območij in 
spodbujanje diverzifikacije gospodarskih 
dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Gábor Harangozó

Predlog spremembe 37
Člen 4, odstavek 1, točka (c)

(c) izboljšanje kakovosti življenja na 
podeželskih območjih in spodbujanje 
diverzifikacije gospodarskih dejavnosti.

(c) izboljšanje kakovosti življenja na 
podeželskih območjih in spodbujanje 
razvoja in diverzifikacije gospodarskih 
dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

Izboljšanje kakovosti življenja na podeželskih območjih ne bo doseženo le s pospeševanjem 
novih gospodarskih dejavnosti. Pomembno je tudi spodbujati razvoj obstoječih gospodarskih 
dejavnosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Bairbre de Brún

Predlog spremembe 38
Člen 4, odstavek 1, točka (ca) novo
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(ca) :socialna vključenost in 
nediskriminacija na podeželskih območjih.

Or. en

Obrazložitev

Potreba, da se vsa politika Skupnosti o socialni vključenosti in nediskriminaciji odraža v 
razvoju podeželja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Elspeth Attwooll

Predlog spremembe 39
Člen 5, odstavek 2

2. Komisija in države članice zagotovijo, da 
se pomoč iz Sklada in držav članic sklada z 
dejavnostmi, politikami in prednostnimi 
nalogami Skupnosti. Pomoč iz Sklada mora 
biti v skladu s cilji gospodarske in socialne 
kohezije, še posebej pa v skladu s cilji 
Evropskega ribiškega sklada.

2. Komisija in države članice zagotovijo, da 
se pomoč iz Sklada in držav članic sklada z 
dejavnostmi, politikami in prednostnimi 
nalogami Skupnosti. Pomoč iz Sklada mora 
biti v skladu s cilji gospodarske in socialne 
kohezije, še posebej pa v skladu s cilji 
Evropskega ribiškega sklada in okoljske 
politike.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Gábor Harangozó

Predlog spremembe 40
Člen 5, odstavek 2

2. Pomoč iz Sklada mora biti v skladu s cilji 
gospodarske in socialne kohezije, še posebej 
pa v skladu s cilji Evropskega ribiškega 
sklada.

2. Pomoč iz Sklada mora biti v skladu s cilji 
gospodarske, socialne in teritorialne
kohezije, še posebej pa v skladu s cilji 
Evropskega ribiškega sklada.

Obrazložitev

Omeniti je treba teritorialni vidik evropske kohezijske politike.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Bairbre de Brún

Predlog spremembe 41
Člen 6, odstavek 1, točka (c)

(c) vse ostale ustrezne organizacije, ki 
zastopajo civilno družbo, nevladne 
organizacije (še posebej okoljske) ter 
organizacije, katerih naloga je pospeševanje 
enakosti med moškimi in ženskami.

(c) vse ostale ustrezne organizacije, ki 
zastopajo civilno družbo, nevladne 
organizacije (še posebej okoljske) ter 
organizacije, katerih naloga je pospeševanje 
enakosti med moškimi in ženskami in boj 
proti diskriminaciji na podlagi člena 13 
Pogodbe.

Or. en

Obrazložitev

Potreba po zagotovitvi, da se upoštevajo vse oblike diskriminacije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 42
Člen 7

7. Države članice so odgovorne za izvajanje 
programov za razvoj podeželja na ustrezni 
ravni glede na njihove institucionalne 
dogovore.

7. Države članice so odgovorne za izvajanje 
programov za razvoj podeželja na ustrezni 
ravni glede na njihove institucionalne 
dogovore in pravila o subsidiarnosti, kot so 
določena v Pogodbi o sprejetju Ustave za 
Evropo.

Or. en

Obrazložitev

Nova Evropska ustava, ki jo je sprejel Evropski parlament, poudarja specifično vlogo 
nacionalnih parlamentov in regij. To pomeni, da nacionalni institucionalni dogovori 
vključujejo posebno sodelovanje v nacionalnem, regionalnem in lokalnem okviru.

Predlog spremembe, ki ga vloži Elspeth Attwooll

Predlog spremembe 43
Člen 8, naslov

Enakost med moškimi in ženskami Prepoved razlikovanja
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Or. en

Obrazložitev

Zagotavlja skladnost s predlogom spremembe 6, ki ga vloži pripravljavec mnenja. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Bairbre de Brún

Predlog spremembe 44
Člen 8, odstavek 1

Države članice in Komisija spodbujajo
enakost med moškimi in ženskami na 
različnih stopnjah izvajanja programa.

Države članice in Komisija spodbujajo 
enakost med moškimi in ženskami ter 
nediskriminacijo iz razlogov, naštetih v 
členu 13 Pogodbe, na različnih stopnjah 
izvajanja programa.

Or. en

Obrazložitev

Potreba, da nediskriminacijska politika vključuje vse kategorije, ne le spol.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jillian Evans

Predlog spremembe 45
Člen 11, odstavek 1

1. Država članica predloži nacionalne
strateške načrte, v katerih določi prednostne 
cilje Sklada in zadevne države članice, pri 
tem pa upošteva strateške smernice 
Skupnosti za razvoj podeželja, natančno 
določene cilje ter prispevek iz Sklada in 
drugih finančnih virov.

1. Država članica ali drug pristojen organ
predloži strateške načrte, v katerih določi 
prednostne cilje Sklada ter zadevnih države 
članice in regij, pri tem pa upošteva 
strateške smernice Skupnosti za razvoj 
podeželja, natančno določene cilje ter 
prispevek iz Sklada in drugih finančnih 
virov.

Or. en

Obrazložitev

Uredba mora upoštevati načelo subsidiarnosti in dejstvo, da je v nekaterih državah članicah 
pristojnost za razvoj podeželja razdeljena in ne leži izključno v rokah centralne vlade.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 46
Člen 11, odstavek 1

1. Država članica predloži nacionalni 
strateški načrt, v katerem določi prednostne 
cilje Sklada in zadevne države članice, pri 
tem pa upošteva strateške smernice 
Skupnosti za razvoj podeželja, natančno 
določene cilje ter prispevek iz Sklada in 
drugih finančnih virov.

1. Država članica predloži nacionalni 
strateški načrt, v katerem določi prednostne 
cilje Sklada in zadevne države članice, pri 
tem pa upošteva rezultate, izkušnje in ocene 
regionalnih organov ter prispevke s strani 
regionalnih in lokalnih organov, strateške 
smernice Skupnosti za razvoj podeželja, 
natančno določene cilje ter prispevek iz 
Sklada in drugih finančnih virov.

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni strateški načrt mora odražati upravne izkušnje na več ravneh v zvezi s kmetijsko 
družbo. V tem primeru subsidiarnost pomeni, da je treba upoštevati izkušnje regionalnih in 
lokalnih organov; sčasoma je treba zatreti težnje k renacionalizaciji. Potreben je pristop od 
spodaj navzgor

Predlog spremembe, ki ga vloži Elspeth Attwooll

Predlog spremembe 47
Člen 11, odstavek 3, točka (e)

(e) sredstva za zagotavljanje usklajevanja z 
ostalimi instrumenti SKP ter kohezivno 
politiko;

(e) sredstva za zagotavljanje usklajevanja z 
ostalimi instrumenti SKP, z Evropskim 
ribolovnim skladom, s programom LIFE ter 
kohezivno politiko;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Bairbre de Brún

Predlog spremembe 48
Člen 3, odstavek 1, točka (g a) (novo)

(ga) pregled, kako načrt prispeva k socialni 
vključenosti in nediskriminaciji 

Or. en
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Obrazložitev

Potreba, da načrt odraža vse pomembne cilje Skupnosti

Predlog spremembe, ki ga vloži Bairbre de Brún

Predlog spremembe 49
Člen 11a, odstavek 2 a (novo)

2a. Države članice zaključijo te naloge v 
določenem roku, dogovorjenem s Komisijo, 
da preprečijo kakršno koli nepotrebno 
zamudo pri oblikovanju operativnega 
programa.

Or. en

Obrazložitev

Nekatere države članice in vladni oddelki so po nepotrebnem zamujali pri vzpostavljanju
raznih mehanizmov, ki so potrebni za izvajanje programov financiranja. To je v veliki meri 
obremenilo sposobnost upravnega organa, da bi dosegel cilje porabe. Države članice in 
njihovi vladni oddelki morajo delovati v skladu z dogovorjenimi roki za vzpostavitev 
programa, da se prepreči, da bi se to v prihodnosti ponovilo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Bairbre de Brún

Predlog spremembe 50
Člen 2, odstavek 1, točka (b a) (novo)

(ba) način, kako programi prispevajo k 
socialni vključenosti in nediskriminaciji 

Or. en

Obrazložitev

Potreba, da letno poročilo meri napredek pri socialni vključenosti in nediskriminaciji.

Predlog spremembe, ki ga vloži Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 51
Člen 14, odstavek 2

2. Država članica lahko predloži samo en 2. Država članica lahko predloži samo en 
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program za vse njeno območje ali pa 
programe za vsako posamezno regijo.

program za vse njeno območje ali pa 
programe za vsako posamezno regijo, 
vseeno pa lahko predloži tudi nacionalni 
program za določene ukrepe in regionalne 
programe za druge ukrepe, ki morajo biti 
prilagojeni posebnim sektorskim ali 
geografskim značilnostim posameznih 
regij.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je sprejeti tisto pravilo, ki omogoča največ koristi iz ukrepov za razvoj podeželja. V 
skladu z načelom subsidiarnosti se sprejema ukrepe na tisti ravni, ki se šteje za 
najprimernejšo, pri tem pa je treba upoštevati način, kako so pristojnosti in odgovornosti 
organizirane in dodeljene v vsaki državi članici EU. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Elspeth Attwooll

Predlog spremembe 52
Člen 15, točka (g)

(g) informacije o dopolnjevanju z ukrepi, ki 
jih financirajo drugi instrumenti SKP v 
okviru kohezivne politike in Evropskega 
ribolovnega sklada

(g) podatki o dopolnjevanju z ukrepi, ki jih 
financirajo drugi instrumenti SKP,
kohezivna politika, program LIFE in 
Evropski ribolovni sklad

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 53
Člen 16

Finančni prispevek Skupnosti k vsakemu od 
treh ciljev iz člena 4 krije najmanj 15 % 
celotnega prispevka Sklada za program 
prednostnih ciljev I in III, ki so opisani v 
oddelkih I in III, poglavja I naslova IV ter 25 
% celotnega prispevka Sklada za program 
prednostnega cilja II, ki je opisan v oddelku 
II poglavja I.

Finančni prispevek Skupnosti k vsakemu od 
treh ciljev iz člena 4 krije najmanj 15 % 
celotnega prispevka Sklada za program 
prednostnih ciljev I in III, ki so opisani v 
oddelkih I in III, poglavja I naslova IV ter 25 
% celotnega prispevka Sklada za program 
prednostnega cilja II, ki je opisan v oddelku 
II poglavja I. To ravnotežje med tremi cilji 
zagotavlja, da se večsektorski in 
večnamenski pristop, ki ga izbere Komisija, 
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upošteva in omogoča, da politika za razvoj 
podeželja izpolnjuje potrebe podeželskih 
območij.

Or. fr

Obrazložitev

Prvi dve spremembi sta namenjeni odpravi tipkarskih napak, do katerih je prišlo v tem 
pomembnem členu in zaradi katerih je težko razumljiv.

Besedilo novega stavka dodatno poudarja pomen predloga, po katerem se minimalna sredstva 
dodelijo različnim ciljem z namenom, da se ustvari ravnotežje med sektorsko in teritorialno 
razsežnostjo ter da se zagotovi, da politika za razvoj podeželja ne daje prednosti kmetijstvu.

Predlog spremembe, ki ga vloži Stavros Arnaoutakis

Predlog spremembe 54
Člen 17

1. Programe za razvoj podeželja določi 
država članica v tesnem sodelovanju s 
partnerji iz člena 6.

1. Programe za razvoj podeželja določi 
država članica v tesnem sodelovanju s 
partnerji iz člena 6. Vsaka država članica 
oblikuje in objavi načrt posvetovanja in v 
nadaljevanju, preden predloži strateške 
načrte, predloži poročilo o naravi in 
rezultatih postopka posvetovanja.

Or. el

Obrazložitev

Transparentnost v zvezi s posvetovanji je ključnega pomena, vendar je treba pravočasno 
objaviti rezultat posvetovanja, da se omogoči sprejetje ukrepov v primeru ugotovljenih 
nepravilnosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 55
Člen 17, odstavek 1

1. Programe za razvoj podeželja določi 
država članica v tesnem sodelovanju s 
partnerji iz člena 6. 

1. Programe za razvoj podeželja določi 
država članica v skladu z njenimi 
institucionalnimi strukturami v tesnem 
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sodelovanju s partnerji iz člena 6. 

Or. en

Obrazložitev

Uredba mora upoštevati načelo subsidiarnosti in dejstvo, da je v nekaterih državah članicah 
pristojnost za razvoj podeželja razdeljena in ne leži izključno v rokah centralne vlade. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 56
Člen 19, točka (b), točka (v) a (novo)

(va) uporaba finančno–inženirskih orodij,

Or. pt

Obrazložitev

Ukrepi, oblikovani za prestrukturiranje in razvoj davčnih možnosti in za spodbujanje 
inovacij, morajo oblikovati finančno–inženirska orodja, kot so skladi rizičnega kapitala in 
drugi premični skladi, skladi za podeželsko lastnino ter jamstveni skladi in skladi vzajemnega 
jamstva.

Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 57
Člen 19, točka (b), točka (v) b (novo)

(vb)    razvoj na podlagi poskusov;

Or. pt

Obrazložitev

Ukrepi, oblikovani za prestrukturiranje in razvoj davčnih možnosti in za spodbujanje 
inovacij, morajo podpirati razvoj na podlagi poskusov z namenom načrtovanja novih 
izdelkov, proizvodnih metod in tehnologij ter organizacijskih in upravljalnih metod ali 
izboljšanja izdelkov, tehnologij in metod, ki so že v proizvodnji ali uporabi.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Jillian Evans

Predlog spremembe 58
Člen 19, točka (c), točka (iii a) (novo)

(iiia) pomožne pobude, kot so trgi lokalnih 
kmetov in lokalni nabavni programi za 
kakovost živil

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 59
Člen 21, odstavek 1, točka (c)

(c) ki predložijo poslovni načrt o razvoju 
njihovih kmetijskih dejavnosti.

(c) ki predložijo poslovni načrt za razvoj
zmogljivosti njihovih kmetijskih dejavnosti 
(s posebnim poudarkom na inovacijah).

Or. en

Obrazložitev

Da se uporabi razpoložljiv človeški potencial mladih kmetov pri proizvajanju visoko 
kvalificiranih podeželskih izdelkov, mora predlog Komisije in Sveta v celoti pokrivati 
inovativno proizvodnjo in nove tehnološke metode.

Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 60
Člen 22, odstavek 2, pododstavek 2, točka (b) a (novo)

(ba) posameznik ali kolektiv, ki prevzame 
sproščena zemljišča in jih nameni za 
nekmetijsko rabo (nekmetijski prevzemnik), 
kakršno je gozdarstvo ali ustvarjanje 
naravnih rezervatov na način, ki je 
združljiv z varstvom ali izboljševanjem 
kakovosti okolja in naravnega sveta.

Or. pt
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Obrazložitev

Treba je sestaviti določbo za zemljišče, ki se prenese na posameznike ali organizacije, ki niso 
vključeni v kmetijstvo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 61
Člen 22, odstavek 3

3. Celotno obdobje trajanja podpore za 
predčasno upokojitev ne sme presegati 
obdobja 10 let tako za prenosnika kot tudi za 
kmetijskega delavca. Čas trajanja podpore je 
omejen na 70. rojstni dan prenosnika in 
običajno upokojitveno starost kmetijskega 
delavca.

3. Celotno obdobje trajanja podpore za 
predčasno upokojitev ne sme presegati 
obdobja 15 let tako za prenosnika kot tudi za 
kmetijskega delavca. Čas trajanja podpore je 
omejen na 75. rojstni dan prenosnika in 
običajno upokojitveno starost kmetijskega 
delavca.

Or. pt

Obrazložitev

Trenutni pogoji v zvezi s starostjo prenosnika (75 let) in časom trajanja podpore (15 let) 
morajo ostati veljavni.

Predlog spremembe, ki ga vloži Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 62
Člen 25, odstavek 1, točka (a)

(a) ki izboljšajo splošno delovanje kmetije (a) ki izboljšajo splošno delovanje kmetije, 
uporabljajo inovativne proizvodne metode

Or. en

Obrazložitev

(Obrazložitveni memorandum 5, 9) Posodabljanje kmetije kot specifičen cilj ni dovolj za 
prestrukturiranje fizičnih potencialov. V skladu s splošnimi usmeritvami za trajnostni razvoj 
in sklepi Evropskega sveta v Lizboni in Göteborgu je potreben celovitejši pristop, da bo 
uspevala inovativnost.



AM\561694SL.doc 19/40 PE 355.754v01-00

SL

Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 63
Člen 27, odstavek 1

Pri naložbah, ki so bile izvedene iz potrebe 
po uskladitvi s standardi Skupnosti, se 
pomoč lahko dodeli samo za tiste, ki so jih 
izvedla mikropodjetja, kakor je določeno v 
odstavku 2, in so bile izvedene z namenom 
izpolnjevanja na novo uvedenih standardov 
Skupnosti. V slednjem primeru se lahko 
zagotovi podaljšan plačilni rok, ki ne 
presega 36 mesecev od datuma, s katerim je 
bilo upoštevanje standarda za podjetje 
obvezno.

Pri naložbah, ki so bile izvedene iz potrebe 
po uskladitvi s standardi Skupnosti, se 
pomoč lahko dodeli samo za tiste, ki so jih 
izvedla mikropodjetja in majhna podjetja v 
smislu Priporočila Komisije 2003/361/ES, 
in so bile izvedene z namenom izpolnjevanja 
na novo uvedenih standardov Skupnosti. V 
slednjem primeru se lahko zagotovi 
podaljšan plačilni rok, ki ne presega 36 
mesecev od datuma, s katerim je bilo 
upoštevanje standarda za podjetje obvezno.

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 64
Člen 27, odstavek 2

2. Podpora iz odstavka 1 je omejena na 
mikropodjetja in majhna podjetja v skladu s 
pomenom priporočila Komisije 
2003/361/ES. V primeru gozdarske 
proizvodnje je podpora omejena na 
mikropodjetja.

črtano

Or. pt

Obrazložitev

Pomoč mora biti na voljo vsem podjetjem ne glede na njihovo velikost in vrsto zadevne 
naložbe.

Predlog spremembe, ki ga vloži Elspeth Attwooll

Predlog spremembe 65
Člen 29, odstavek 1

Ti standardi morajo biti na novo dodani 
državni zakonodaji in naložiti nove 

Ti standardi morajo biti na novo dodani 
državni zakonodaji in naložiti nove 



PE 355.754v01-00 20/40 AM\561694SL.doc

SL

obveznosti ali omejitve pri kmetovanju, ki 
pomembno vplivajo na običajne operativne 
stroške kmetije in zadevajo veliko število 
kmetov.

obveznosti ali omejitve pri kmetovanju, ki 
pomembno vplivajo na običajne operativne 
stroške kmetije.

Or. en

Obrazložitev

Če zakonodaja Skupnosti vpliva na „veliko število kmetov“ ali ne, mora določba za pomoč 
tem zadevnim kmetom še vedno ostati. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 66
Člen 34 (a) (i) a (novo)

(ia) pomoč, izplačana kmetom kot 
nadomestilo za naravne ovire v najbolj 
obrobnih regijah,

Or. pt

Obrazložitev

Treba bi bilo razmisliti o posebnem položaju najbolj obrobnih regij.

Predlog spremembe, ki ga vloži Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 67
Člen 35, odstavek 1, pododstavek 2

Namenjena so kritju dodatnih stroškov in 
izpadu dohodka, ki so vezani na kmetijsko 
pridelavo na zadevnem območju.

Namenjena so kritju dodatnih stroškov in 
izpadu dohodka, ki so vezani na kmetijsko 
pridelavo na zadevnem območju, za kmete, 
lastnike in uporabnike zemlje.

Or. en

Obrazložitev

Ekološka struktura v nekaterih državah in pomanjkanje zemlje sta vodili k bolj gibljivi 
uporabi kmetijske zemlje in večji raznolikosti podeželskega gospodarstva. Kmetijska funkcija 
se širi in poglablja, vključno z nekmetijskimi dejavnostmi, kot so turizem, voda, življenje in 
delo.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 68
Člen 35, odstavek 1

1. Izplačila iz člena 34(a)(i) in (ii) se 
dodelijo letno na hektar kmetijskega 
zemljišča v obdelavi.

1. Izplačila iz člena 34(a)(i), (ia) in (ii) se 
dodelijo letno na hektar kmetijskega 
zemljišča v obdelavi.

Or. pt

Obrazložitev

Skladnost s predlogom spremembe 66.

Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 69
Člen 35, odstavek 2

2. Izplačila se dodelijo kmetom, ki se 
obvežejo, da si bodo na območjih, določenih 
v odstavkih 2 ter 3 člena 47, vsaj pet let od 
prvega izplačila prizadevali za svojo 
kmetijsko dejavnost.

2. Izplačila se dodelijo kmetom, ki se 
obvežejo, da si bodo na območjih iz člena 
34(a)(ia) in na območjih, določenih v 
odstavkih 2 ter 3 člena 47, vsaj pet let od 
prvega izplačila prizadevali za svojo 
kmetijsko dejavnost.

Or. pt

Obrazložitev

Skladnost s predlogom spremembe 66.

Predlog spremembe, ki ga vloži Elspeth Attwooll

Predlog spremembe 70
Člen 39, odstavek 2 a (novo)

2a. Presodijo se vplivi ukrepov za 
pogozdovanje, ki so predlagani v tem 
oddelku, za zagotovitev skladnosti z 
okoljsko politiko EU.
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Or. en

Obrazložitev

Pogozdovanje nekaterih območij z veliko raznovrstnostjo prosto živečih živali lahko 
negativno vpliva na lokalno bioraznovrstnost. Takšna vprašanja so del širših obveznosti EU 
za trajnostni razvoj.

Predlog spremembe, ki ga vloži Gerardo Galeote Quecedo

Predlog spremembe 71
Člen 45, odstavek 2 a (novo) in 2 b (novo)

2 a. Izplačila kmetom se izvajajo ob 
upoštevanju:
– ohranjanja in izboljšanja ekološke 
stabilnosti gozdov na območjih, na katerih 
je ekološka in zaščitna funkcija teh gozdov 
v javnem interesu in na katerih so stroški 
ukrepov za varstvo in obnovo gozdov večji 
od dobička, pridobljenega pri njihovem 
izkoriščanju,
– ohranitve protipožarnih presek s 
kmetijskimi ukrepi.
2 b. Pomoč iz odstavka 2a mora kriti 
dejanske stroške ukrepov in se zagotoviti 
pod pogojem, da zadevni gozdovi izvajajo 
ekološko in zaščitno funkcijo na trajnostni 
osnovi, da se ukrepi za izvajanje določijo v 
obliki pogodbe in da so stroški tega 
opredeljeni istočasno.

Or. es

Obrazložitev

Ukrepi za preprečevanje požarov so zelo pomembni kot sredstvo ohranjanja gozdnatih 
območij Evrope, ki se stalno krčijo. Kmetje morajo imeti ključno vlogo pri preprečevanju 
gozdnih požarov, zato pomoč iz Uredbe 1257/99 ne sme biti namenjena zgolj zaščiti –
pojasniti jo je treba tudi za omogočanje kritja dejanskih stroškov previdnostnih ukrepov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Gerardo Galeote Quecedo

Predlog spremembe 72
Člen 45, odstavek 2 c (novo)
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Komisija v šestih mesecih po začetku 
veljavnosti te uredbe predloži strateške 
smernice za izvajanje ukrepov za 
preprečevanje požarov, določenih v Uredbi, 
v skladu s previdnostnimi ukrepi, ki se 
izvajajo z Uredbo Evropskega parlamenta 
in Sveta št. (...) o finančnem instrumentu za 
okolje (LIFE+). Države članice sestavijo ali 
ustrezno prilagodijo nacionalne in/ali 
regionalne programe v zvezi z optimiranjem 
protipožarnih ukrepov.

Or. es

Obrazložitev

Oblikovati je treba različne skupne cilje za preprečevanje požarov, da se optimirajo 
prizadevanja za boj proti gozdnim požarom, ker takšni požari pogosto prizadenejo več kot 
eno državo. Nacionalni in/ali regionalni programi se sestavijo, obstoječi (ki so v nekaterih 
primerih zastareli) se posodobijo, različne uredbe Skupnosti, ki določajo ukrepe za 
preprečevanje požarov, se jasno uskladijo.

Predlog spremembe, ki ga vložita Jillian Evans in Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 73
Člen 47, odstavek 1

1. Države članice določijo območja, ki 
izpolnjujejo pogoje za izplačila, določena v 
členu 34(a)(I), (ii) in (iii) ter (b)(i), (iii), (iv) 
in (vi) tega člena, z upoštevanjem določb iz 
odstavkov 2, 3, 4 in 5 tega člena.

1. Države članice v skladu s svojo 
institucionalno strukturo določijo območja, 
ki izpolnjujejo pogoje za izplačila, določena 
v členu 34(a)(I), (ii) in (iii) ter (b)(i), (iii), 
(iv) in (vi) tega člena, z upoštevanjem 
določb iz odstavkov 2, 3, 4 in 5 tega člena. 

Or. en

Obrazložitev

Uredba mora upoštevati načelo subsidiarnosti in dejstvo, da je v nekaterih državah članicah 
pristojnost za razvoj podeželja razdeljena in ne leži izključno v rokah centralne vlade.

Predlog spremembe, ki ga vloži Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 74
Člen 47, odstavek 3, točka (b)
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(b) ali če se prištevajo k območjem, ki imajo 
posebne pomanjkljivosti ter je na njih treba 
nadaljevati z upravljanjem zemljišč, da bi 
ohranili ali izboljšali okolje, vzdrževali
podeželje in ohranili turistični potencial 
območij ali da bi zaščitili obalo.

(b) ali če se prištevajo k območjem, ki imajo 
posebne pomanjkljivosti (zlasti takšne v 
človeški naravi, npr. nizka gostota 
prebivalstva) ter je na njih treba nadaljevati 
z upravljanjem zemljišč, da bi ohranili ali 
izboljšali okolje, vzdrževali podeželje in 
ohranili turistični potencial območij ali da bi 
zaščitili obalo.

Or. fr

Obrazložitev

Ena glavnih pomanjkljivosti, ki jih utrpijo podeželska območja, je nizka gostota prebivalstva, 
ki deluje kot zavora (ta je povsem strukturne narave) v družbenem, gospodarskem ali 
zemljiškem razvoju in pri obnovi sredstev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Carlos José Iturgaiz Angulo

Predlog spremembe 75
Člen 47, odstavek 3 (b) a (novo)

(ba) izjemno nizko poseljena območja ali 
območja z upadajočim prebivalstvom, 
pretežno odvisnim od kmetijstva, katerega 
pospešeno zmanjševanje bi ogrozilo 
raznovrstnost zadevnega območja in 
povzročilo tveganje dezertifikacije.

Or. es

Obrazložitev

Politika razvoja podeželja mora še naprej prispevati h gospodarski raznovrstnosti izjemno 
nizko poseljenih regij. Opredelitev „prikrajšanega območja“ mora zajemati takšne regije, da 
bi se preprečilo poslabšanje njihovega gospodarskega položaja. Depopulacija prinaša težavo 
dezertifikacije kot posledico poslabšanja tal. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jillian Evans

Predlog spremembe 76
Člen 49, točka (a), točka (i) 

(i) diverzifikacijo na nekmetijske dejavnosti. (i) diverzifikacijo na nekmetijske dejavnosti, 
vključno s kmetijskimi dejavnostmi.
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Stavros Arnaoutakis

Predlog spremembe 77
Člen 49, točka (a), točka (ii)

(ii) podporo za ustanavljanje in razvoj 
mikropodjetij z namenom spodbujanja 
podjetništva in razvoja ekonomskega 
sistema,

(ii) podporo za ustanavljanje in razvoj 
mikropodjetij – vključno z družinskimi 
podjetji – z namenom spodbujanja 
podjetništva in razvoja ekonomskega 
sistema,

Or. el

Obrazložitev

Opredelitev podjetij kot „mikropodjetij“ se lahko razlikuje od države do države. Ker lahko 
družina deluje kot pomembno jedro za razvoj, jo moramo zaščititi, tako da jo vključimo v 
kategorijo „mikro“ podjetij. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 78
Člen 49, točka (a), točka (ii) 

ii) podporo za ustanavljanje in razvoj 
mikropodjetij z namenom spodbujanja 
podjetništva in razvoja ekonomskega 
sistema,

ii) podporo za ustanavljanje in razvoj 
mikropodjetij in malih podjetij z namenom 
spodbujanja podjetništva in razvoja 
ekonomskega sistema,

Or. de

Obrazložitev

Opredelitev mikropodjetij je preozka in preveč omejuje področje podpore. Vključitev malih 
podjetij bi omogočila podporo podjetij z največ 49 delavci. Na podeželskih območjih podjetje 
takšnega obsega šteje za srednje velikega delodajalca in je lahko koristno pri spodbujanju 
lokalnega in regionalnega gospodarstva.

Komisija sodeluje z udeleženci v turistični industriji v smeri Agende 21 za trajnostni turizem. 
Zato je treba zaradi skladnosti pojasniti, da se bodo sredstva EU uporabljala le za podporo 
projektov trajnostnega turizma.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 79
Člen 49, točka (a), točka (iii)

iii) spodbujanje turizma, iii) spodbujanje trajnostnega turizma,

Or. de

Obrazložitev

Opredelitev mikropodjetij je preozka in preveč omejuje področje podpore. Vključitev malih 
podjetij bi omogočila podporo podjetij z največ 49 delavci. Na podeželskih območjih podjetje 
takšnega obsega šteje za srednje velikega delodajalca in je lahko koristno pri spodbujanju 
lokalnega in regionalnega gospodarstva.

Komisija sodeluje z udeleženci v turistični industriji v smeri Agende 21 za trajnostni turizem. 
Zato je treba zaradi skladnosti pojasniti, da se bodo sredstva EU uporabljala le za podporo 
projektov trajnostnega turizma.

Predlog spremembe, ki ga vloži Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 80
Člen 49, točka (a), točka (ii)

(ii) podporo za ustanavljanje in razvoj 
mikropodjetij z namenom spodbujanja 
podjetništva in razvoja ekonomskega 
sistema,

(ii) podporo za ustanavljanje, prevzem in 
razvoj mikropodjetij z namenom 
spodbujanja podjetništva in razvoja 
ekonomskega sistema,

Or. fr

Obrazložitev

Spodbujanje podjetništva in krepitev ekonomskega sistema na podeželskih območjih morata 
vključevati tudi prevzem obstoječih mikropodjetij, ki ostanejo zapuščena, ko oseba, ki jih 
upravlja, neha delati ali se upokoji. Posledice težav v zvezi s prevzemom podjetij so motnje 
pri preskrbi z dobrinami in storitvami, ki pogosto škodijo celotnemu prebivalstvu.

Predlog spremembe, ki ga vloži Elspeth Attwooll

Predlog spremembe 81
Člen 49, točka (b), točka (i)

(i) ključne storitve za gospodarstvo in 
podeželsko prebivalstvo,

(i) ključne storitve za gospodarstvo in 
podeželsko prebivalstvo, vključno s 
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podeželskim prevozom in infrastrukturo, 
kot so ceste, infrastruktura za pomorsko 
nujno posredovanje, oskrba z vodo, 
odstranjevanje odpadkov in oskrba z 
energijo, ki jo je treba spodbujati,

Or. en

Obrazložitev

Podeželski prevoz na redko poseljenih območjih, vključno s trajektnimi nujnimi potmi med 
otoki in zaledjem, je ključna storitev in jo je treba subvencionirati v okviru katerega koli 
programa za razvoj podeželja. Brez konkurenčne infrastrukture ne more biti uravnoteženega 
regionalnega in podeželskega razvoja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Stavros Arnaoutakis

Predlog spremembe 82
Člen 49, točka (d) 

(d) Ukrep za pridobitev znanja in motivacije, 
z namenom priprave in izvajanja lokalne 
strategije razvoja.

(d) Ukrep za pridobitev znanja, motivacije 
in organizacije za spodbujanje dejavnosti iz 
točk (a) in (b) tega člena, z namenom 
priprave in izvajanja lokalne strategije 
razvoja.

Or. el

Obrazložitev

Spodbujanje dejavnosti, ki so značilne za podeželsko gospodarstvo in ki spodbujajo kakovost 
življenja na podeželskih območjih, pomaga širiti ozaveščenost najboljših praks, ustvarja 
dobičke iz turizma in nagrajuje tiste, ki so sodelovali v takšnih dejavnostih.

Predlog spremembe, ki ga vloži Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 83
Člen 50, točka (1)

Podpora, ki je določena v členu 49(a)(i), se 
lahko nanaša zgolj na kmeta, njegovo ženo
ali enega od njunih otrok ali na kmetico, 
njenega moža ali enega od njunih otrok.

Podpora, ki je določena v členu 49(a)(i), se 
lahko nanaša zgolj na zasebnega lastnika 
zemlje, kmeta, njegovo ženo ali enega od
njunih otrok ali na kmetico, njenega moža ali 
enega od njunih otrok.



PE 355.754v01-00 28/40 AM\561694SL.doc

SL

Or. en

Obrazložitev

Težnja k bolj gibljivi uporabi kmetijske zemlje in večji raznolikosti podeželskega 
gospodarstva pomeni, da nimajo pravice do upravičenosti do pomoči le kmetje, ampak tudi 
zasebni lastniki zemlje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 84
Člen 51

Podpora za ustanovitev in razvoj podjetja Podpora za ustanovitev, prevzem in razvoj 
podjetja

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 85
Člen 54

Podpora, ki je določena v členu 49(b)(i), je 
namenjena vzpostavitvi osnovnih storitev, ki 
se nanašajo na vas ali skupino vasi ter 
odgovarjajočo manjšo infrastrukturo.

Podpora, ki je določena v členu 49(b)(i), je 
namenjena vzpostavitvi osnovnih storitev, ki 
se nanašajo na vas ali skupino vasi ter 
odgovarjajočo manjšo infrastrukturo. 
Odvisno od potreb lokalnega območja, 
lokalnega prebivalstva in tistih, ki so 
dejavni na družbeno-gospodarskem 
področju, je takšna podpora lahko v obliki 
varstvenih storitev za majhne otroke in 
starejše, subvencioniranih najemniških 
stanovanj, kulturnih središč in izboljšav 
javnega prevoza in infrastrukture.

Or. fr

Obrazložitev

Dostopnost in preskrba lokalnega prebivalstva in tistih, ki so dejavni na družbeno-
gospodarskem področju, s ključnimi storitvami so dejavniki, zaradi katerih so podeželska 
območja bolj privlačna.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Stavros Arnaoutakis

Predlog spremembe 86
Člen 58

Lokalne strategije razvoja

Ukrepi, ki so navedeni v členu 49, se 
izvajajo v okviru lokalnih strategij razvoja.

Lokalne strategije razvoja

Ukrepi, ki so navedeni v členu 49, se 
izvajajo v okviru lokalnih strategij razvoja z 
aktivnim sodelovanjem lokalnih oblasti na 
vseh ravneh.

Or. el

Obrazložitev

Pripomba pripravljavke osnutka o predlogu spremembe, ki ga je vložila v ta odstavek, da „bo 
zagotovitev aktivnega sodelovanja lokalnih oblasti pri EKSRP omogočila obsežnejši in 
skladnejši pristop k razvoju številnih podeželskih območij“, je popolnoma pravilna, vendar pa 
je zaradi osveščenosti lokalnih oblasti o težavah, posebnih značilnostih in prednostih teh 
področij pomembno, da se v postopku načrtovanja upošteva tudi njihove ideje in znanje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 87
Člen 60, točka (a) 

(a) območne programe, ki so namenjeni 
ustreznemu podobmočnemu podeželskemu 
ozemlju;

(a) območne programe, ki so namenjeni 
ustreznemu in primernemu podobmočnemu 
podeželskemu ozemlju;

Or. fr

Obrazložitev

Pristop k razvoju podeželja, ki temelji na kmetijstvu, se mora razviti in zagotoviti določitev 
ustreznih razvojnih projektov, ki temeljijo na kmetijstvu. Primernost področja ukrepanja je 
zato treba dokazati glede na skupne interese in teritorialno kohezijo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Stavros Arnaoutakis

Predlog spremembe 88
Člen 61, odstavek 1, točka (b)
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(b) sestavljati jih mora skupina, ki je že 
usposobljena za pobudi LEADER II ali 
LEADER+ oziroma za pristop LEADER ali 
pa so nova skupina, ki zastopa partnerje iz 
raznih lokalnih socialno-ekonomskih 
sektorjev. Na ravni odločanja morajo 
ekonomski in socialni partnerji, med drugim 
tudi kmetijske zveze, kmetice, mladina in 
druge zveze, predstavljati vsaj 50 % 
lokalnega partnerstva;

(b) sestavljati jih mora skupina, ki je že 
usposobljena za pobudi LEADER II ali 
LEADER+ oziroma za pristop LEADER ali 
pa so – kjer ni takih skupin – nova skupina, 
ki zastopa partnerje iz raznih lokalni 
socialno-ekonomskih sektorjev; v tem 
primeru mora nova skupina izkoristiti 
izkušnje lokalnih skupin, ki so izvedle 
pobudi LEADER II in LEADER +. Na 
ravni odločanja morajo ekonomski in 
socialni partnerji, med drugim tudi kmetijske 
zveze, kmetice, mladina in druge zveze, 
predstavljati vsaj 50 % lokalnega 
partnerstva;

Or. el

Obrazložitev

Da bodo programi uspešni, je bistveno izkoristiti izkušnje, pridobljene na ravni lokalne 
skupine.

Predlog spremembe, ki ga vloži Stavros Arnaoutakis

Predlog spremembe 89
Člen 69, odstavek 1 

Nacionalno podeželsko omrežje Nacionalno omrežje organizacij za 
podeželje in podeželska območja

1. Vsaka država članica ustanovi nacionalno 
podeželsko omrežje, ki združuje vse 
organizacije in upravne organe, ki sodelujejo 
pri razvoju podeželja.

1. Vsaka država članica nemudoma ustanovi 
nacionalno podeželsko omrežje, ki združuje, 
z najširšo možno predstavitvijo, vse 
organizacije in upravne organe, ki sodelujejo 
pri razvoju podeželja.

Or. el

Obrazložitev

Ker se izraz „podeželski“ ne sme razumeti le kot „kmetijski“, mora biti jasno, da se nanaša 
na več organizacij v širšem „podeželskem“ prostoru. Število organizacij in uprav, ki 
sodelujejo pri razvoju podeželja v vsaki državi, je lahko zelo veliko, kar lahko pomeni, da 
obstaja tveganje za neučinkovito obveščanje. Lahko pa bi bilo bolj učinkovito, če bi zadevne 
stranke določile nekatere organizacije in uprave, ki bi jih zastopale, in bi tako izboljšale 
nadaljnjo organizacijo podatkov.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Jillian Evans

Predlog spremembe 90
Člen 70, odstavek 1 

(b) pretekle dejavnosti, in črtano

Or. en

Obrazložitev

Sredstva je treba razdeliti na podlagi posebnega položaja in potrebe in ne glede na pretekle 
dejavnosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 91
Člen 71, odstavek 3, prvi del (ba) (novo) 

(ba) 85 % upravičenih javnih izdatkov v 
najbolj oddaljenih regijah ter manjših 
otokih v Egejskem morju.

Or. pt

Obrazložitev

Stopnja prispevkov Sklada v najbolj oddaljenih regijah mora ostati nespremenjena.

Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 92
Člen 71, odstavek 3, drugi del (ba) (novo)

(ba) 85 % upravičenih javnih izdatkov v 
najbolj oddaljenih regijah ter manjših 
otokih v Egejskem morju.

Or. pt

Obrazložitev

Stopnja prispevkov Sklada v najbolj oddaljenih regijah mora ostati nespremenjena.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 93
Člen 71, odstavek 4

4. Ne glede na zgornje mejne vrednosti, 
določene v odstavku 3, se lahko pri 
programih za najbolj oddaljene regije in 
manjše otoke v Egejskem morju prispevki 
Sklada povečajo za 5 odstotnih točk.

deleted

Or. pt

Obrazložitev

Skladnost s predlogoma spremembe 90 in 91.

Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 94
Člen 72, odstavek 3(a)

a) DDV, a) vračljivi DDV,

Or. pt

Obrazložitev

Nevračljivi DDV mora biti upravičen.

Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 95
Člen 72, odstavek 3(c)

(c) odkup zemljišča, katerega znesek presega 
10 % vseh upravičenih izdatkov pri zadevni 
dejavnosti.

(c) odkup zemljišča, katerega znesek presega 
10 % vseh upravičenih izdatkov pri zadevni 
dejavnosti, razen v primeru dejavnosti 
varstva okolja in če je v programih, ki jih je 
sprejela Komisija, določen višji odstotek.

Or. pt
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Obrazložitev

Trenutni pogoji za urejanje upravičenosti odkupa zemljišča morajo ostati nespremenjeni.

Predlog spremembe, ki ga vložita Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 96
Člen 76, uvodni del in točka (a)

Za vsak program za razvoj podeželja država 
članica določi:

Za vsak program za razvoj podeželja država 
članica določi v skladu s svojo 
institucionalno ureditvijo:

(a) organ upravljanja, ki vodi program in je 
lahko javna ali zasebna nacionalna, 
regionalna ali lokalna organizacija, ki jo 
določi država članica, ali pa sama država 
članica, če opravlja to nalogo;

(a) organ upravljanja, ki vodi program in je 
lahko javna ali zasebna nacionalna, 
regionalna ali lokalna organizacija, ki jo 
določi država članica, v skladu s svojo 
institucionalno ureditvijo, ali pa sama 
država članica, če opravlja to nalogo;

Or. en

Obrazložitev

Uredba mora upoštevati načelo subsidiarnosti in dejstvo, da je v nekaterih državah članicah 
pristojnost za razvoj podeželja razdeljena in ne leži izključno v rokah centralne vlade.

Predlog spremembe, ki ga vloži Stavros Arnaoutakis

Predlog spremembe 97
Člen 77, odstavek 1(a)

(a) zagotavljati, da so dejavnosti, ki se 
financirajo, izbrane v skladu z merili, ki se 
uporabljajo v programu za razvoj podeželja, 
ter da se v celotnem obdobju njihovega 
izvrševanja dopolnjujejo z veljavnimi 
državnimi pravili in pravili Skupnosti ter 
njenih politik;

(a) zagotavljati, da so dejavnosti, ki se 
financirajo, izbrane v skladu z merili, ki se 
uporabljajo v programu za razvoj podeželja, 
ter da se v celotnem obdobju njihovega 
izvrševanja dopolnjujejo z veljavnimi 
državnimi pravili in pravili Skupnosti ter 
njenih politik; ta veljavna pravila Skupnosti 
in nacionalna pravila ne smejo biti 
prestroga ali dolgotrajna, ter morajo 
dovoliti stopnjo prilagodljivosti, ki ni v 
nasprotju s splošnimi smernicami politike 
EU;

Or. el
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Obrazložitev

Kot poudarja pripravljavka osnutka, lahko koristne projekte ovira pomanjkanje 
prilagodljivosti, pa tudi dolgotrajni ustavni postopki, ki se jim je treba izogniti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Stavros Arnaoutakis

Predlog spremembe 98
Člen 80, odstavek 2(a)

(a) možne upravičence, strokovna združenja, 
ekonomske in socialne partnerje, 
organizacije za spodbujanje enakosti spolov 
in nevladne organizacije obvešča o 
možnostih, ki jih nudi program, in o pravilih 
za pristop k finančni podpori programa; 

(a) lokalne oblasti, možne upravičence, 
strokovna združenja, ekonomske in socialne 
partnerje, organizacije za spodbujanje 
enakosti spolov in nevladne organizacije 
obvešča o možnostih, ki jih nudi program, in 
o pravilih za pristop k finančni podpori 
programa; 

Or. el

Obrazložitev

Obveščanje lokalnih oblasti od začetka bo pospešilo zagotavljanje podatkov drugim skupinam 
iz tega odstavka.

Predlog spremembe, ki ga vloži Bairbre de Brún

Predlog spremembe 99
Člen 82, točka (c)

(c) preveriti rezultate izvajanja, še posebej 
doseganje ciljev, ki so bili zastavljeni v 
okviru vsakega od prednostnih ciljev, ter 
rezultate sprotnega vrednotenja;

(c) preveriti rezultate izvajanja, še posebej 
doseganje ciljev, ki so bili zastavljeni v 
okviru vsakega od prednostnih ciljev, ter 
rezultate sprotnega vrednotenja, vključno s 
prispevkom sklada k socialni vključenosti 
in nediskriminaciji.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev, da se vsa ta politika Skupnosti odraža v vrednotenju.
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Predlog spremembe, ki ga vložita Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 100
Člen 86

Letno poročilo o napredku Dvoletno poročilo o napredku

1. Prvič leta 2008 in do 30. junija vsako leto 
mora organ upravljanja poslati Komisiji 
letno poročilo o napredku pri izvajanju 
programa. Organ upravljanja pošlje Komisiji 
zadnje letno poročilo o napredku pri 
izvajanju programa najkasneje do 30. junija 
2016.

1. Prvič leta 2008 in do 30. junija vsake dve 
leti mora organ upravljanja poslati Komisiji 
dvoletno poročilo o napredku pri izvajanju 
programa. Organ upravljanja pošlje Komisiji 
zadnje letno poročilo o napredku pri 
izvajanju programa najkasneje do 30. junija 
2016.

2. Vsako letno poročilo o napredku mora 
vsebovati naslednje elemente:

2. Vsako dvoletno poročilo o napredku mora 
vsebovati naslednje elemente:

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Bairbre de Brún

Predlog spremembe 101
Člen 87, odstavek 1

Letni pregled programov Dvoletni pregled programov

1. Vsako leto ob predložitvi letnega poročila 
o napredku Komisija in organ upravljanja 
pregledata glavne rezultate prejšnjega leta v 
skladu s postopki, ki so določeni v dogovoru 
z državo članico in organom upravljanja.

1. Vsake dve leti ob predložitvi dvoletnega
poročila o napredku Komisija in organ 
upravljanja pregledata glavne rezultate 
prejšnjega leta v skladu s postopki, ki so 
določeni v dogovoru z državo članico in 
organom upravljanja.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 102
Člen 92, odstavek 2, točka (c) a (novo)

(c)a prizadevanja v zvezi s sodelovanjem in 
izmenjavo izkušenj;

Or. fr
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Obrazložitev

Sodelovanje in inovativni pristop sta glavna vidika pobude Leader, zaradi katere se morata 
upoštevati pri kateri koli oceni uspešnosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 103
Člen 92, odstavek 2, točka (d) a (novo)

(d)a sposobnost za inovacije;

Or. fr

Obrazložitev

Sodelovanje in inovativni pristop sta glavna vidika pobude Leader, zaradi katere se morata 
upoštevati pri kateri koli oceni uspešnosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Bairbre de Brún

Predlog spremembe 104
Člen 92, odstavek 2, točka (ea) (novo)

(ea) prispevek k socialni vključenosti

Or. en

Obrazložitev

Potreba po dodelitvi rezerve Skupnosti zaradi upoštevanja napredka skladov pri spodbujanju 
socialne vključenosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 105
Priloga 1, 26(3)

Intenzivnost pomoči za povečanje 
gospodarske vrednosti gozdov

Intenzivnost pomoči za povečanje 
gospodarske vrednosti gozdov

• 50 % – zneska upravičene naložbe na 
območjih iz člena 34(a)(i), (ii) in (iii)

• 90 % – zneska upravičene naložbe na 
območjih iz člena 34(a)(i), (ii) in (iii)

• 40 % – zneska upravičene naložbe na drugih • 80 % – zneska upravičene naložbe na 
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območjih drugih območjih
• 75 % – zneska upravičene naložbe v najbolj 

oddaljenih regijah
• 100 % – zneska upravičene naložbe v najbolj 

oddaljenih regijah (območja iz člena 
34(a)(ia))

Or. pt

Obrazložitev

Trenutna višina pomoči se mora ohraniti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 106
Priloga I, 27(3)

65 % – zneska upravičene naložbe v najbolj 
oddaljenih regijah in na Egejskih otokih

65 % – zneska upravičene naložbe v najbolj 
oddaljenih regijah in na Egejskih otokih

75 % – zneska upravičene naložbe v mala 
in srednje velika podjetja v najbolj 
oddaljenih regijah, katerih postopek in 
trženje kmetijskih proizvodov načelno 
izvirata iz lokalne proizvodnje in spadata 
na področja, določena v PRP

Or. pt

Obrazložitev

Stopnja prispevkov, ki veljajo za najbolj oddaljene regije, mora ostati nespremenjena.

Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 107
Priloga I, 35(3)

• Najnižje izplačilo za prikrajšanost –
25 EUR – na hektar kmetijskega zemljišča v 
uporabi

• Najnižje izplačilo za prikrajšanost –
25 EUR – na hektar kmetijskega zemljišča v 
uporabi

• Najvišje izplačilo za naravno omejitev –
250 EUR – na hektar kmetijskega zemljišča 
v uporabi

• Najvišje izplačilo za prikrajšanost–
250 EUR – na hektar kmetijskega zemljišča 
v uporabi

• Najvišje izplačilo za območja z drugimi 
omejitvami – 150 EUR – na hektar 
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kmetijskega zemljišča v uporabi

Or. pt

Obrazložitev

Najvišji znesek izplačila se ne sme razlikovati od območja do območja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 108
Priloga I, 40(4), 41(4) in 42(3)

Intenzivnost pomoči za stroške ustanovitve Intenzivnost pomoči za stroške ustanovitve

• 50 % – upravičenih stroškov na območjih iz 
člena 34(a)(i), (ii) in (iii)

• 90 % – upravičenih stroškov na območjih iz 
člena 34(a)(i), (ii) in (iii)

• 40 % – upravičenih stroškov na drugih 
območjih

• 80 % – upravičenih stroškov na drugih 
območjih

• 75 % – upravičenih stroškov v najbolj 
oddaljenih regijah

• 100 % – upravičenih stroškov v najbolj 
oddaljenih regijah (območja iz člena 
34(a)(ia))

Or. pt

Obrazložitev

Trenutna višina pomoči mora ostati nespremenjena.
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