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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 18
Priloga, odstavek 1, pododstavek 2, alinea 4

– spremljati izvajanje nove tržno usmerjene 
skupne kmetijske politike in potrebnega 
prestrukturiranja, ki ga bo vključevala v 
starih in novih državah članicah.

- spremljati izvajanje nove, tržno usmerjene 
skupne kmetijske politike in potrebnega 
prestrukturiranja, ki ga bo vključevala v 
starih in novih državah članicah, ter 
upoštevati pričakovanja potrošnikov glede 
zdravja, varnosti in kakovosti.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 19
Priloga, odstavek 2.1, naslov

SKP in razvoj podeželja Razvoj podeželja v SKP
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Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 20
Priloga, odstavek 2.1, pododstavek 1

Kmetijstvo je še naprej največji uporabnik 
podeželskih zemljišč, kot tudi ključni 
dejavnik kakovosti življenjskega prostora na 
podeželju in okolja. Pomen in ustreznost 
SKP in razvoja podeželja sta se povečala z 
nedavno širitvijo Evropske unije.

Kmetijstvo je še naprej največji uporabnik 
podeželskih zemljišč, kot tudi ključni 
dejavnik kakovosti življenjskega prostora na 
podeželju in okolja. Pomen in ustreznost 
prvega stebra, SKP in razvoja podeželja sta 
se povečala z nedavno širitvijo Evropske 
unije.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlagata Bernadette Bourzai in Stavros Arnaoutakis

Predlog spremembe 21
Priloga, odstavek 2.1, pododstavek 2

Brez obeh stebrov SKP, tržne politike in 
razvoja podeželja bi se številna podeželska 
območja v Evropi soočala z naraščajočimi 
gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi 
problemi. Evropski model kmetijstva odraža 
večnamensko vlogo, ki jo ima kmetijstvo v 
bogastvu in raznolikosti krajine, živilskih 
proizvodih ter kulturni in naravni dediščini.

Brez obeh stebrov SKP, tržne politike in 
razvoja podeželja bi se številna podeželska 
območja v Evropi soočala z naraščajočimi 
gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi 
problemi. Evropski model kmetijstva odraža 
večnamensko vlogo, ki jo ima kmetijstvo v 
bogastvu in raznolikosti krajine, živilskih 
proizvodih ter kulturni in naravni dediščini, 
ter se tako prilagaja novim zahtevam 
družbe po kakovostnih izdelkih, varni 
hrani, ekološkem turizmu, ohranitvi 
naravne dediščine in alternativnih virih 
energije.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 22
Priloga, odstavek 2.2
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Reformi iz leta 2003 in 2004 predstavljata 
glavni ukrep za izboljšanje konkurenčnosti 
in trajnostnega razvoja kmetijske dejavnosti 
v EU in določata okvir za prihodnje reforme. 
Zaporedni reformi sta povečali 
konkurenčnost evropskega kmetijstva z 
zmanjšanjem garancij za zaščito cen. 
Uvedba nevezanih neposrednih plačil 
spodbuja kmete, da se bolj odzivajo na tržne 
signale, ki jih ustvarja povpraševanje 
potrošnikov, kakor na spodbude politike, 
povezane s količino. Vključitev standardov 
okolja, varnosti hrane, zdravja in dobrega 
počutja živali v navzkrižni skladnosti krepi 
zaupanje potrošnikov in veča okoljsko 
trajnost kmetovanja.

Reformi iz leta 2003 in 2004 predstavljata 
glavni ukrep za izboljšanje regionalne in 
lokalne konkurenčnosti in trajnostnega 
razvoja kmetijske dejavnosti v EU in 
določata okvir za prihodnje reforme. 
Zaporedni reformi sta povečali 
konkurenčnost evropskega kmetijstva z 
zmanjšanjem garancij za zaščito cen. 
Uvedba nevezanih neposrednih plačil 
spodbuja kmete, da se bolj odzivajo na tržne 
signale, ki jih ustvarja povpraševanje 
potrošnikov, kakor na spodbude politike, 
povezane s količino. Vključitev standardov 
okolja, varnosti hrane, zdravja in dobrega 
počutja živali v navzkrižni skladnosti krepi 
zaupanje potrošnikov in veča okoljsko 
trajnost kmetovanja.

Or. en

Obrazložitev

Reforma skupne kmetijske politike naj ne bi spodbudila le evropske konkurenčnosti nasploh, 
ampak predvsem konkurenčnost regionalnih in lokalnih skupnosti, hkrati pa na novo 
vzpostavila ravnotežje med slabše in bolje razvitimi regijami v EU.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 23
Priloga, odstavek 2.2

Reformi iz leta 2003 in 2004 predstavljata 
glavni ukrep za izboljšanje konkurenčnosti 
in trajnostnega razvoja kmetijske dejavnosti 
v EU in določata okvir za prihodnje reforme. 
Zaporedni reformi sta povečali 
konkurenčnost evropskega kmetijstva z 
zmanjšanjem garancij za zaščito cen. 
Uvedba nevezanih neposrednih plačil 
spodbuja kmete, da se bolj odzivajo na tržne 
signale, ki jih ustvarja povpraševanje 
potrošnikov, kakor na spodbude politike, 
povezane s količino. Vključitev standardov 
okolja, varnosti hrane, zdravja in dobrega 
počutja živali v navzkrižni skladnosti krepi 
zaupanje potrošnikov in veča okoljsko 

Reformi iz leta 2003 in 2004 predstavljata 
glavni ukrep za izboljšanje konkurenčnosti 
in trajnostnega razvoja kmetijske dejavnosti 
v EU in določata okvir za prihodnje reforme. 
Zaporedni reformi sta povečali 
konkurenčnost evropskega kmetijstva z 
zmanjšanjem garancij za zaščito cen.  
Uvedba nevezanih neposrednih plačil 
spodbuja kmete, da se bolj odzivajo na tržne 
signale, ki jih ustvarja povpraševanje 
potrošnikov, kakor na spodbude politike, 
povezane s količino. Na drugi ravni in v 
skladu s členom 299(2) Pogodbe ES se 
dodeljujejo posebne pomoči najbolj 
obrobnim regijam zaradi specifičnih 
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trajnost kmetovanja. omejitev, katerim so te regije podvržene, te 
pomoči pa je treba vzdrževati. Slednjič, 
vključitev standardov okolja, varnosti hrane, 
zdravja in dobrega počutja živali v 
navzkrižni skladnosti krepi zaupanje 
potrošnikov in veča okoljsko trajnost 
kmetovanja.

Or. pt

Obrazložitev

V skladu z določbami člena 299(2) Pogodbe ES.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 24
Priloga, odstavek 2.2

Reformi iz leta 2003 in 2004 predstavljata 
glavni ukrep za izboljšanje konkurenčnosti 
in trajnostnega razvoja kmetijske dejavnosti 
v EU in določata okvir za prihodnje reforme. 
Zaporedni reformi sta povečali 
konkurenčnost evropskega kmetijstva z 
zmanjšanjem garancij za zaščito cen. 
Uvedba nevezanih neposrednih plačil 
spodbuja kmete, da se bolj odzivajo na tržne 
signale, ki jih ustvarja povpraševanje 
potrošnikov, kakor na spodbude politike, 
povezane s količino. Vključitev standardov 
okolja, varnosti hrane, zdravja in dobrega 
počutja živali v navzkrižni skladnosti krepi 
zaupanje potrošnikov in veča okoljsko 
trajnost kmetovanja.

Reformi iz leta 2003 in 2004 predstavljata 
glavni ukrep za izboljšanje konkurenčnosti 
in trajnostnega razvoja kmetijske dejavnosti 
v EU in določata okvir za prihodnje reforme. 
Zaporedni reformi sta povečali 
konkurenčnost evropskega kmetijstva z 
zmanjšanjem garancij za zaščito cen. 
Uvedba nevezanih neposrednih plačil 
spodbuja kmete, da se bolj odzivajo na tržne 
signale, ki jih ustvarja povpraševanje 
potrošnikov, kakor na spodbude politike, 
povezane s količino. Vključitev standardov 
okolja, varnosti hrane, zdravja in dobrega 
počutja živali v navzkrižni skladnosti krepi 
zaupanje potrošnikov in veča okoljsko 
trajnost kmetovanja. Kmetijstvo igra odslej 
gospodarsko, okoljsko, področno in 
družbeno vlogo.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 25
Priloga, odstavek 2.4, pododstavek 1
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Za podeželska območja je značilna velika 
raznolikost razmer, od oddaljenih 
podeželskih območij, kjer število 
prebivalcev upada, do perifernih urbanih 
območij, ki so pod vse večjim pritiskom 
urbanih središč.

Za podeželska območja je značilna velika 
raznolikost razmer, od oddaljenih 
podeželskih območij, kjer število 
prebivalcev upada, do perifernih urbanih 
območij, ki so pod vse večjim pritiskom 
urbanih središč, ter najbolj obrobnih regij, 
ki so zaradi majhnosti, oddaljenosti od 
evropske celine in razpršenosti podvržene
specifičnim in stalnim omejitvam.

Or. pt

Obrazložitev

V skladu z določbami člena 299(2) Pogodbe ES. V nadaljevanju ponovnega zagona lizbonske 
strategije.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Bernadette Bourzai in Stavros Arnaoutakis

Predlog spremembe 26
Priloga, odstavek 2.4, pododstavek 1

Za podeželska območja je značilna velika 
raznolikost razmer, od oddaljenih 
podeželskih območij, kjer število 
prebivalcev upada, do perifernih urbanih 
območij, ki so pod vse večjim pritiskom 
urbanih središč.

Za podeželska območja je značilna velika 
raznolikost razmer, od oddaljenih 
podeželskih območij, kjer število 
prebivalcev upada, do perifernih urbanih 
območij, ki so pod vse večjim pritiskom 
urbanih središč, zaradi česar so potrebne 
raznolike strategije razvoja podeželja.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 27
Priloga, odstavek 2.4, pododstavek 2

V skladu z opredelitvijo OECD, ki temelji 
na gostoti prebivalstva, predstavljajo 
podeželska območja EU-25 92 % ozemlja. 
19 % prebivalstva živi v pretežno 
podeželskih regijah in 37 % v znatno 
podeželskih območjih. Te regije ustvarjajo 
45 % bruto dodane vrednosti (BDV) v EU-
25 in zagotavljajo 53 % zaposlenosti, vendar 

V skladu z opredelitvijo OECD, ki temelji 
na gostoti prebivalstva, predstavljajo 
podeželska območja EU-25 92 % ozemlja. 
19 % prebivalstva živi v pretežno 
podeželskih regijah in 37 % v znatno 
podeželskih območjih. Te regije ustvarjajo 
45 % bruto dodane vrednosti (BDV) v EU-
25 in zagotavljajo 53 % zaposlenosti, vendar 
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se nagibajo k zaostajanju glede številnih 
socialno-ekonomskih kazalnikov, vključno s 
strukturnimi kazalniki, v primerjavi z 
nepodeželskimi območji. V podeželskih 
območjih je prihodek na prebivalca približno 
za tretjino manjši, stopnje dejavnosti so nižje 
pri ženskah, storitveni sektor je manj razvit, 
visokošolske izobrazbene ravni so splošno 
nižje in odstotek gospodinjstev s 
„širokopasovnim“ dostopom do interneta je 
manjši. Oddaljenost in perifernost sta glavna 
problema v nekaterih podeželskih regijah. 
Te pomanjkljivosti so še večje v pretežno 
podeželskih regijah, čeprav se lahko splošna 
slika na ravni EU med državami članicami 
znatno razlikuje. Pomanjkanje priložnosti, 
stikov in izobraževalne infrastrukture so 
posebej problem za ženske in mlade v 
oddaljenih podeželskih območjih.

se nagibajo k zaostajanju glede številnih 
socialno-ekonomskih kazalnikov, vključno s 
strukturnimi kazalniki, v primerjavi z 
nepodeželskimi območji. V podeželskih 
območjih je prihodek na prebivalca približno 
za tretjino manjši, stopnje dejavnosti so nižje 
pri ženskah, storitveni sektor je manj razvit, 
visokošolske izobrazbene ravni so splošno 
nižje in odstotek gospodinjstev s 
„širokopasovnim“ dostopom do interneta je 
manjši. Oddaljenost in perifernost sta glavna 
problema v nekaterih podeželskih regijah. 
Te pomanjkljivosti so še večje v pretežno 
podeželskih regijah in v najbolj obrobnih 
regijah, kjer je za kmetijska gospodarstva 
značilna odmaknjenost, omejena velikost in 
skromna diverzifikacija proizvodnje in ki so 
zaradi hudih podnebnih razmer v slabšem 
položaju. Pomanjkanje priložnosti, stikov in 
izobraževalne infrastrukture so posebej 
problem za ženske in mlade v oddaljenih 
podeželskih območjih.

Or. pt

Obrazložitev

V skladu z določbami člena 299(2) Pogodbe ES. V nadaljevanju ponovnega zagona lizbonske 
strategije. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 28
Priloga, odstavek 2.4, pododstavek 6 a (novo)

Prav tako je treba poudariti pomen, ki ga 
ima za podeželje obrtništvo. Obrtništvo 
zadeva vse sektorje: gradbenega, živilskega, 
prometnega in tekstilnega. Omogoča 
ustvarjanje delovnih mest, izobraževanje 
mladih prek vajeništva, prenos 
tradicionalnega znanja in družbeno 
povezanost v najbolj odmaknjenih predelih.

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 29
Priloga, odstavek 2.4, pododstavek 7

Kmetijski in živilski sektor morata zagrabiti 
priložnosti, ki jih ponujajo novi pristopi, 
tehnologije in inovacije, da bosta izpolnila 
naraščajoče povpraševanje trga v Evropi in 
svetu. Predvsem pa bo vlaganje v ključni vir, 
človeški kapital, omogočilo podeželskim 
območjem in kmetijsko-živilskemu sektorju 
samozavesten pogled v prihodnost.

Kmetijski in živilski sektor morata zagrabiti 
priložnosti, ki jih ponujajo novi pristopi, 
tehnologije in inovacije, da bosta izpolnila 
naraščajoče povpraševanje trga v Evropi in 
svetu. Predvsem pa bo vlaganje v ključni vir, 
človeški kapital, z vseživljenjskim učenjem 
in njegovim prilagajanjem novim pritiskom 
konkurence, omogočilo podeželskim 
območjem in kmetijsko-živilskemu sektorju 
samozavesten pogled v prihodnost.

Or. pt

Obrazložitev

Predlog spremembe se uvršča v nadaljevanje ponovnega zagona lizbonske strategije 
februarja 2005.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 30
Priloga, odstavek 2.4, pododstavek 8 a (novo)

Da bi iz podeželskih območij ustvarili 
okolje, privlačno za delo, je treba zagotoviti 
tudi bolj privlačne bivalne razmere. Sicer 
zelo močna želja evropskega prebivalstva, 
da bi živelo na podeželju, pogosto trči ob 
hudo in ovirajoče pomanjkanje osnovnih 
storitev in infrastrukture, ki ljudi odvrne od 
selitve na podeželje.

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski in 
Sylwester Chruszcz

Predlog spremembe 31
Priloga, odstavek 3.1, smernica, odstavek 1

Evropsko kmetijstvo, gozdarstvo in 
kmetijsko-živilski sektor imajo velik 
potencial za nadaljnji razvoj proizvodov 
visoke kakovosti in z dodano vrednostjo, ki 
bodo izpolnjevali raznoliko in naraščajoče 
povpraševanje evropskih potrošnikov in 
svetovnih trgov.

Evropsko kmetijstvo, gozdarstvo in 
kmetijsko-živilski sektor imajo velik 
potencial za nadaljnji razvoj proizvodov 
visoke kakovosti in z dodano vrednostjo, ki 
bodo izpolnjevali raznoliko in naraščajoče 
povpraševanje evropskih potrošnikov in 
svetovnih trgov, hkrati pa zadostili želji 
potrošnikov po boljši sledljivosti proizvodov 
od kmetij do trga.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi številnih škandalov v zvezi s hrano, na primer boleznijo norih krav ali parkljevko in 
slinavko pri ovcah, ki so resno spodkopali zaupanje potrošnikov v skupno kmetijsko politiko, 
bi morali sredstva, predvidena za doseganje cilja 1 strateških smernic Skupnosti za razvoj 
podeželja v obdobju 2007–2013, porabiti tudi za zagotavljanje kakovostne hrane, pridelane v 
EU in ponujene na trgih držav članic.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski in 
Sylwester Chruszcz

Predlog spremembe 32
Priloga, odstavek 3.1, smernica, odstavek 2

Viri, namenjeni cilju 1, morajo prispevati k
močnemu in dinamičnemu evropskemu 
kmetijsko-živilskemu sektorju z 
osredotočenjem na prednostne naloge
prenosa znanja in inovacij v prehransko 
verigo in prednostne sektorje za naložbe v 
fizični in človeški kapital.

Viri, namenjeni cilju 1, morajo prispevati k 
močnemu in dinamičnemu kmetijskemu in 
gozdarskemu sektorju z osredotočenjem na 
dve prednostni nalogi: na spodbujanje 
prenosa znanja, inovacij in integracije v 
prehransko in gorivno verigo ter na naložbe 
v fizični in človeški kapital, vključno s 
spodbujanjem uporabe informacijske in 
komunikacijske tehnologije ter ustreznega 
usposabljanja.

Or. en
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Obrazložitev

Pospeševanje uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije mora biti pospremljeno z 
ustreznim usposabljanjem človeškega kapitala na podeželju.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jamila Madeira

Predlog spremembe 33
Priloga, odstavek 3.1, smernica, odstavek 2

Viri, namenjeni cilju 1, morajo prispevati k 
močnemu in dinamičnemu evropskemu 
kmetijsko-živilskemu sektorju z 
osredotočenjem na prednostne naloge 
prenosa znanja in inovacij v prehransko 
verigo in prednostne sektorje za naložbe v 
fizični in človeški kapital.

Viri, namenjeni cilju 1, morajo prispevati k 
močnima in dinamičnima sektorjema 
kmetijstva in gozdarstva v okviru 
spodbujanja inovacij in integracije v 
prehransko verigo ter v verigo goriv, kot 
tudi naložb v fizični in človeški kapital.

Or. pt

Obrazložitev

Pojem „kmetijsko-živilski sektor“ je omejujoč, zato je treba govoriti o kmetijskem in 
gozdarskem sektorju.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Stavros Arnaoutakis

Predlog spremembe 34
Priloga, odstavek 3.1, smernica, odstavek 2

Viri, namenjeni cilju 1, morajo prispevati k 
močnemu in dinamičnemu evropskemu 
kmetijsko-živilskemu sektorju z 
osredotočenjem na prednostne naloge 
prenosa znanja in inovacij v prehransko 
verigo in prednostne sektorje za naložbe v 
fizični in človeški kapital.

Viri, namenjeni cilju 1, morajo prispevati k 
vzpostavitvi kmetijskih in gozdarskih 
sektorjev, ki bodo močni, dinamični in 
trajni, z osredotočenjem na dvojne 
prednostne naloge spodbujanja inovacij in 
konvergence v prehranski verigi in verigi 
goriv in na naložbe v fizični in človeški 
kapital, vključno z uporabo informacijskih 
in komunikacijskih tehnologij.

Or. el
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Obrazložitev

Čeprav je predlog spremembe poročevalke zelo premišljen, je treba omeniti tudi cilj 
vzpostavitve trajnih kmetijskih in gozdarskih sektorjev, ki se morajo usmeriti k virom, 
namenjenim cilju 1.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 35
Priloga, odstavek 3.1, smernica, odstavek 2

Viri, namenjeni cilju 1, morajo prispevati k 
močnemu in dinamičnemu evropskemu 
kmetijsko-živilskemu sektorju z 
osredotočenjem na prednostne naloge 
prenosa znanja in inovacij v prehransko 
verigo in prednostne sektorje za naložbe v 
fizični in človeški kapital.

Viri, namenjeni cilju 1, morajo prispevati k 
močnemu, dinamičnemu in modernemu
evropskemu kmetijskemu in gozdnemu 
izkoriščanju in kmetijsko-živilskemu 
sektorju z osredotočenjem na prednostne 
naloge prenosa znanja in inovacij v 
prehransko verigo in prednostne sektorje za 
naložbe v fizični in človeški kapital.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marian Harkin

Predlog spremembe 36
Priloga, odstavek 3.1, pododstavek 1, alinea 2

– izboljšanje vključevanja v kmetijsko-
živilsko verigo. Evropska živilska industrija 
je ena najbolj konkurenčnih in inovativnih 
na svetu, vendar se sooča z naraščajočo 
svetovno konkurenco. V podeželskem 
gospodarstvu je prostor za ustvarjanje in 
trženje novih proizvodov, za ohranitev večje 
vrednosti v podeželskih območjih s shemami 
kakovosti in za dvig profila evropskih 
proizvodov v čezmorskih območjih. 
Uporaba svetovalnih storitev in podpore pri 
doseganju standardov Skupnosti bo 
prispevala k temu procesu vključevanja. 
Tržno usmerjeni kmetijski sektor bo 
pripomogel k nadaljnji utrditvi položaja 
evropskega kmetijsko-živilskega sektorja 
kot glavnega delodajalca in vira gospodarske 

- izboljšanje vključevanja v kmetijsko-
živilsko verigo. Evropska živilska industrija 
je ena najbolj konkurenčnih in inovativnih 
na svetu, vendar se sooča z naraščajočo 
svetovno konkurenco. V podeželskem 
gospodarstvu je prostor za ustvarjanje in 
trženje novih proizvodov, za ohranitev večje 
vrednosti v podeželskih območjih s shemami 
kakovosti in za dvig profila evropskih 
proizvodov v čezmorskih območjih. 
Spodbujati je treba predvsem lokalne in 
regionalne proizvode. Uporaba svetovalnih 
storitev in podpore pri doseganju standardov 
Skupnosti bo prispevala k temu procesu 
vključevanja. Tržno usmerjeni kmetijski 
sektor bo pripomogel k nadaljnji utrditvi 
položaja evropskega kmetijsko-živilskega 
sektorja kot glavnega delodajalca in vira 
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rasti; gospodarske rasti;

Or. en

Obrazložitev

Če želimo živahen in trajen razvoj podeželskega gospodarstva, mora to temeljiti tudi na 
lokalnih in regionalnih podjetjih. Namesto da ustvarjamo nove ovire za lokalne proizvode in 
mala podjetja, bi morali podpirati mikro podjetja, ker prav omrežje takšnih podjetij omogoča 
obstoj podeželskih skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 37
Priloga, odstavek 3.1, pododstavek 1, alinea 2

– izboljšanje vključevanja v kmetijsko-
živilsko verigo. Evropska živilska industrija 
je ena najbolj konkurenčnih in inovativnih 
na svetu, vendar se sooča z naraščajočo 
svetovno konkurenco. V podeželskem 
gospodarstvu je prostor za ustvarjanje in 
trženje novih proizvodov, za ohranitev večje 
vrednosti v podeželskih območjih s shemami 
kakovosti in za dvig profila evropskih 
proizvodov v čezmorskih območjih. 
Uporaba svetovalnih storitev in podpore pri 
doseganju standardov Skupnosti bo 
prispevala k temu procesu vključevanja. 
Tržno usmerjeni kmetijski sektor bo 
pripomogel k nadaljnji utrditvi položaja 
evropskega kmetijsko-živilskega sektorja 
kot glavnega delodajalca in vira gospodarske 
rasti;

- prilagoditev ponudbe povpraševanju in
izboljšanje vključevanja v kmetijsko-
živilsko verigo. Evropska živilska industrija 
je ena najbolj konkurenčnih in inovativnih 
na svetu, vendar se sooča z naraščajočo 
svetovno konkurenco. V podeželskem 
gospodarstvu je prostor za ustvarjanje in 
trženje novih proizvodov, za ohranitev večje 
vrednosti v podeželskih območjih s shemami 
kakovosti in za dvig profila evropskih 
proizvodov v čezmorskih območjih. 
Uporaba svetovalnih storitev in podpore pri 
doseganju standardov Skupnosti bo 
prispevala k temu procesu vključevanja. 
Tržno usmerjeni kmetijski sektor bo 
pripomogel k nadaljnji utrditvi položaja 
evropskega kmetijsko-živilskega sektorja 
kot glavnega delodajalca in vira gospodarske 
rasti;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marian Harkin

Predlog spremembe 38
Priloga, odstavek 3.1, pododstavek 1, alinea 4

– pospeševanje dinamičnega podjetništva. 
Nedavne reforme so ustvarile tržno 

- pospeševanje dinamičnega podjetništva. 
Nedavne reforme so ustvarile tržno 
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usmerjeno okolje za evropsko kmetijstvo. To 
prinaša nove možnosti za kmetijske obrate. 
A uresničitev tega gospodarskega potenciala 
bo odvisna od razvoja strateških in 
organizacijskih sposobnosti;

usmerjeno okolje za evropsko kmetijstvo. To 
prinaša nove možnosti za kmetijske obrate. 
A uresničitev tega gospodarskega potenciala 
bo odvisna od razvoja strateških, poslovnih, 
trženjskih in organizacijskih sposobnosti;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 39
Priloga, odstavek 3.1, pododstavek 1, alinea 4

– pospeševanje dinamičnega podjetništva. 
Nedavne reforme so ustvarile tržno 
usmerjeno okolje za evropsko kmetijstvo. To 
prinaša nove možnosti za kmetijske obrate. 
A uresničitev tega gospodarskega potenciala 
bo odvisna od razvoja strateških in 
organizacijskih sposobnosti;

– pospeševanje dinamičnega podjetništva. 
Nedavne reforme so ustvarile tržno 
usmerjeno okolje za evropsko kmetijstvo. To 
prinaša nove možnosti za kmetijske obrate. 
A uresničitev tega gospodarskega potenciala 
bo odvisna od razvoja strateških in 
organizacijskih sposobnosti ter od nove 
politike javnih naložb;

Or. pt

Obrazložitev

Za resnično izboljšanje konkurenčnosti v kmetijskem sektorju je potrebno njegovo 
prestrukturiranje na osnovi velikih javnih naložb, ki bodo upoštevale prilagoditev načinov 
pridelave in posebne značilnosti regij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 40
Priloga, odstavek 3.1, pododstavek 1, alinea 5

– razvoj novih trgov za kmetijske in 
gozdarske proizvode. Novi trgi lahko 
ponudijo višjo dodano vrednost. Podpora za 
naložbe in usposabljanje na področju 
neživilske proizvodnje v razvoju podeželja 
lahko dopolni ukrepe, sprejete v okviru 
prvega stebra, z ustvarjanjem inovativnih 
novih trgov za proizvodnjo ali s pomočjo pri 
razvoju obnovljivih energetskih materialov, 
biogoriv ter predelovalnih zmogljivosti;

– razvoj novih trgov za kmetijske in 
gozdarske proizvode. Novi trgi lahko 
ponudijo višjo dodano vrednost. Podpora za 
naložbe in usposabljanje na področju 
neživilske proizvodnje v razvoju podeželja 
lahko dopolni ukrepe, sprejete v okviru 
prvega stebra, z ustvarjanjem inovativnih 
novih trgov za proizvodnjo, ali s pomočjo 
pri razvoju obnovljivih energetskih 
materialov, biogoriv, posebno tistih, ki 
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uporabljajo biomaso ali naravne sestavine, 
kot je sladkor, ter predelovalnih 
zmogljivosti; okoljska učinkovitost lahko 
vodi tudi do izboljšanja učinkovitosti v 
proizvodnji in do ugodnih pogojev za vse;

Or. pt

Obrazložitev

Za resnično izboljšanje konkurenčnosti v kmetijskem sektorju je potrebno njegovo 
prestrukturiranje na osnovi velikih javnih naložb, ki bodo upoštevale prilagoditev načinov 
pridelave in posebne značilnosti regij.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski in 
Sylwester Chruszcz

Predlog spremembe 41
Priloga, odstavek 3.1, pododstavek 1, alinea 5

– razvoj novih trgov za kmetijske in 
gozdarske proizvode. Novi trgi lahko 
ponudijo višjo dodano vrednost. Podpora za 
naložbe in usposabljanje na področju
neživilske proizvodnje v razvoju podeželja
lahko dopolni ukrepe, sprejete v okviru 
prvega stebra, z ustvarjanjem inovativnih 
novih trgov za proizvodnjo ali s pomočjo pri 
razvoju obnovljivih energetskih materialov, 
biogoriv ter predelovalnih zmogljivosti;

- podpora za raziskave, naložbe in 
usposabljanje na področju razvoja in 
uporabe novih energetsko varčnih 
proizvodov, procesov in tehnologij. Takšna 
podpora lahko dopolni ukrepe, sprejete v 
okviru prvega stebra, z razvojem inovativnih 
proizvodnih načinov ali na primer 
obnovljivih energetskih materialov, biogoriv 
ter predelovalnih zmogljivosti;

Or. en

Obrazložitev

Del podpore za razvoj novih trgov za kmetijske in gozdarske proizvode bi bilo treba nameniti 
tudi uvajanju energetsko varčnih proizvodnih procesov in tehnologij na tem področju.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 42
Priloga, odstavek 3.1, pododstavek 1, alinea 5
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– razvoj novih trgov za kmetijske in 
gozdarske proizvode. Novi trgi lahko 
ponudijo višjo dodano vrednost. Podpora za 
naložbe in usposabljanje na področju 
neživilske proizvodnje v razvoju podeželja 
lahko dopolni ukrepe, sprejete v okviru 
prvega stebra, z ustvarjanjem inovativnih 
novih trgov za proizvodnjo ali s pomočjo pri 
razvoju obnovljivih energetskih materialov, 
biogoriv ter predelovalnih zmogljivosti;

- razvoj novih trgov za kmetijske in lesne
proizvode. Novi trgi lahko ponudijo višjo 
dodano vrednost. Podpora za naložbe in 
usposabljanje na področju neživilske 
proizvodnje v razvoju podeželja lahko 
dopolni ukrepe, sprejete v okviru prvega 
stebra, z ustvarjanjem inovativnih novih 
trgov za proizvodnjo, s predelavo odpadkov 
ali s pomočjo pri razvoju obnovljivih 
energetskih materialov, biogoriv ter 
predelovalnih zmogljivosti

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 43
Priloga, odstavek 3.1, pododstavek 1, alinea 6

– izboljšanje okoljske uspešnosti kmetij in 
gozdarstva. Dolgoročna trajnost bo odvisna 
od sposobnosti za proizvodnjo proizvodov, 
ki jih potrošniki želijo kupiti, ob doseganju 
visokih okoljskih standardov. Vlaganje v 
večjo okoljsko uspešnost lahko vodi tudi v 
izboljšanje učinkovitosti v proizvodnji, 
ustvarjanje položaja, koristnega za vse;

- izboljšanje okoljske uspešnosti kmetij in 
gozdarskega sektorja. Dolgoročna trajnost 
bo odvisna od sposobnosti za proizvodnjo 
proizvodov, ki jih potrošniki želijo kupiti, ob 
doseganju visokih okoljskih standardov. 
Vlaganje v večjo okoljsko uspešnost lahko 
vodi tudi v izboljšanje učinkovitosti v 
proizvodnji, ustvarjanje položaja, koristnega 
za vse;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 44
Priloga, odstavek 3.1, pododstavek 1, alinea 7

– prestrukturiranje kmetijskega sektorja. 
Razvoj podeželja je ključno orodje za 
prestrukturiranje, zlasti v novih državah 
članicah. Razširitev je spremenila kmetijski 
zemljevid. Uspešna kmetijska prilagoditev je 
lahko ključna za izboljšanje konkurenčnosti 
in okoljske trajnosti kmetijskega sektorja in 
večanje delovnih mest in rasti v sorodnih 

– prestrukturiranje kmetijskega sektorja. 
Razvoj podeželja je ključno orodje za 
prestrukturiranje, zlasti v novih državah 
članicah. Razširitev je spremenila kmetijski 
zemljevid. Uspešna kmetijska prilagoditev je 
lahko ključna za izboljšanje konkurenčnosti 
in okoljske trajnosti kmetijskega sektorja in 
večanje delovnih mest in rasti v sorodnih 
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področjih gospodarstva. Vse države članice 
morajo spodbujati pričakovane spremembe v 
kmetijskem sektorju v okviru 
prestrukturiranja in razviti proaktivni pristop 
k usposabljanju in preusposabljanju kmetov, 
zlasti glede prenosljivih znanj.

področjih gospodarstva. Vse države članice 
morajo spodbujati pričakovane spremembe v 
kmetijskem sektorju v okviru 
prestrukturiranja, ob upoštevanju posebnih 
značilnosti vsake regije, in razviti proaktivni 
pristop k usposabljanju in preusposabljanju 
kmetov, zlasti glede prenosljivih znanj.

Or. pt

Obrazložitev

Za resnično izboljšanje konkurenčnosti v kmetijskem sektorju je potrebno njegovo 
prestrukturiranje na osnovi velikih javnih naložb, ki bodo upoštevale prilagoditev načinov 
pridelave in posebne značilnosti regij.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith in Gisela 
Kallenbach

Predlog spremembe 45
Priloga, odstavek 3.1, pododstavek 1, alinea 7 a (novo)

- spodbujanje lokalnih pobud, kot so na 
primer tržnice lokalnih kmetov ali program 
zagotavljanja kakovosti lokalne hrane.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gerardo Galeote Quecedo

Predlog spremembe 46
Priloga, odstavek 3.1, pododstavek 1, alinea 7 a (novo)

- uspešnejša menjava generacij. 
Garancijska pomladitev je nujna za 
obstanek kmetijske dejavnosti v državah 
članicah. Evropska unija mora karseda 
zmanjšati upravne ovire, s katerimi so se 
doslej soočali mladi, če so hoteli pridobiti 
pomoč za razvoj podeželja. Generacijska 
pomladitev mora biti prednostna naloga 
vseh ciljev strateških smernic za razvoj 
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podeželja.

Or. es

Obrazložitev

Predlog Komisije ne upošteva dovolj potrebe po uspešnejši generacijski pomladitvi v 
kmetijstvu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 47
Priloga, odstavek 3.1, pododstavek 2

Za povečanje generacijske pomladitve v 
kmetijstvu je potrebno upoštevati 
kombinacije ukrepov, ki so na voljo v okviru 
cilja 1, prilagojene potrebam mladih kmetov.

- menjava generacij. Za povečanje 
generacijske pomladitve v kmetijstvu je 
potrebno upoštevati kombinacije ukrepov na 
voljo v okviru cilja 1, ki so prilagojene
potrebam mladih kmetov, zlasti pomoč pri 
ustanavljanju ali prevzemu kmetije.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jamila Madeira

Predlog spremembe 48
Priloga, odstavek 3.2, smernica

Za varstvo in povečanje naravnih virov EU 
in krajine podeželskih območij, morajo viri, 
namenjeni cilju 2, prispevati k trem
prednostnim področjem na ravni EU: biotski 
raznovrstnosti in ohranjanju sistemov 
kmetijstva in gozdarstva velike naravne 
vrednosti, vodi in podnebnim spremembam.
Ukrepi, ki so na voljo v okviru cilja 2, se 
morajo uporabiti za vključitev teh okoljskih 
ciljev in prispevati k izvajanju kmetijske in 
gozdarske mreže Natura 2000, k zavezi iz 
Göteborga za zaustavitev upadanja biotske 
raznovrstnosti do leta 2010, k ciljem okvirne 
direktive o vodah in k ciljem Kjotskega 
protokola za ublažitev podnebnih sprememb.

Za varstvo in povečanje naravnih virov EU 
in krajine podeželskih območij, morajo viri, 
namenjeni cilju 2, prispevati k trem 
prednostnim področjem na ravni EU: 
zavzemanju za biotsko raznovrstnost in 
trajnostno rabo kmetijskih in gozdarskih 
zemljišč, boju proti podnebnim 
spremembam, prostorskemu načrtovanju 
ter varstvu naravne in kulturne dediščine.
Ukrepi, ki so na voljo v okviru cilja 2, se 
morajo uporabiti za vključitev teh okoljskih 
ciljev in prispevati k izvajanju kmetijske in 
gozdarske mreže Natura 2000, k zavezi iz 
Göteborga za zaustavitev upadanja biotske 
raznovrstnosti do leta 2010, k ciljem okvirne 
direktive o vodah in k ciljem Kjotskega 
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protokola za ublažitev podnebnih sprememb.

Or. pt

Obrazložitev

Med področja, navedena v besedilu Komisije, se doda prostorsko načrtovanje ter varstvo 
naravne in kulturne dediščine.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 49
Priloga, odstavek 3.2, smernica

Za varstvo in povečanje naravnih virov EU 
in krajine podeželskih območij, morajo viri, 
namenjeni cilju 2, prispevati k trem 
prednostnim področjem na ravni EU: biotski 
raznovrstnosti in ohranjanju sistemov 
kmetijstva in gozdarstva velike naravne 
vrednosti, vodi in podnebnim spremembam. 
Ukrepi, ki so na voljo v okviru cilja 2, se 
morajo uporabiti za vključitev teh okoljskih 
ciljev in prispevati k izvajanju kmetijske in 
gozdarske mreže Natura 2000, k zavezi iz 
Göteborga za zaustavitev upadanja biotske 
raznovrstnosti do leta 2010, k ciljem okvirne 
direktive o vodah in k ciljem Kjotskega 
protokola za ublažitev podnebnih sprememb.

Za varstvo in povečanje naravnih virov EU 
in krajine podeželskih območij, morajo viri, 
namenjeni cilju 2, prispevati k trem 
prednostnim področjem na ravni EU:  
biotski raznovrstnosti in ohranjanju sistemov 
kmetijstva in gozdarstva velike naravne 
vrednosti, trajnostni rabi vodnih virov in 
podnebnim spremembam. Ukrepi, ki so na 
voljo v okviru cilja 2, se morajo uporabiti za 
vključitev teh okoljskih ciljev in prispevati k 
izvajanju kmetijske in gozdarske mreže 
Natura 2000, k zavezi iz Göteborga za 
zaustavitev upadanja biotske raznovrstnosti 
do leta 2010, k ciljem okvirne direktive o 
vodah in k ciljem Kjotskega protokola za 
ublažitev podnebnih sprememb.

Or. el

Obrazložitev

Boljša formulacija cilja varstva voda, ki temelji predvsem na okvirni direktivi o vodah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 50
Priloga, odstavek 3.2, pododstavek 1, alinea 1

– pospeševanje okoljskih storitev in živalim
prijaznih kmetijskih praks. Evropski 
državljani pričakujejo od kmetov, da bodo 

- pospeševanje okoljskih storitev in 
kmetijskih praks, ki spoštujejo biološko 
raznolikost in okolje. Evropski državljani 
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spoštovali obvezne standarde. Številni pa 
tudi soglašajo, da bi bilo potrebno kmete 
nagraditi, če prevzamejo zaveze, ki gredo še 
dlje, in opravljajo storitve, ki jih trg sam ne 
bi zagotovil, zlasti kadar zadevajo posebne 
vire, kot sta voda in tla;

pričakujejo od kmetov, da bodo spoštovali 
obvezne standarde. Številni pa tudi 
soglašajo, da bi bilo potrebno kmete 
nagraditi, če prevzamejo zaveze, ki gredo še 
dlje, in opravljajo storitve, ki jih trg sam ne 
bi zagotovil, zlasti kadar zadevajo posebne 
vire, kot sta voda in tla;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 51
Priloga, odstavek 3.2, pododstavek 1, alinea 2

– ohranjanje obdelovalne krajine. V Evropi 
je večina pomembnega podeželskega okolja 
produkt kmetijstva. Ustrezni sistemi 
kmetovanja pomagajo ohranjati krajino in 
habitate, ki obsegajo vse od močvirij do 
suhih travnikov in gorskih pašnikov. V 
številnih območjih je to pomemben del 
kulturne in naravne dediščine in privlačnosti 
podeželskih območij kot krajev za življenje 
in delo;

- ohranjanje obdelovalne krajine. V Evropi 
je večina pomembnega podeželskega okolja 
produkt kmetijstva. Ustrezni sistemi 
kmetovanja pomagajo ohranjati krajino in 
habitate, ki obsegajo vse od močvirij do 
suhih travnikov in gorskih pašnikov. V 
številnih območjih je to pomemben del 
kulturne in naravne dediščine in privlačnosti 
podeželskih območij kot krajev za življenje 
in delo ter kot turističnih krajev;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marian Harkin

Predlog spremembe 52
Priloga, odstavek 3.2, pododstavek 1, alinea 2

– ohranjanje obdelovalne krajine. V Evropi 
je večina pomembnega podeželskega okolja 
produkt kmetijstva. Ustrezni sistemi 
kmetovanja pomagajo ohranjati krajino in 
habitate, ki obsegajo vse od močvirij do 
suhih travnikov in gorskih pašnikov. V 
številnih območjih je to pomemben del 
kulturne in naravne dediščine in privlačnosti 
podeželskih območij kot krajev za življenje 

- ohranjanje obdelovalne krajine. V Evropi 
je večina pomembnega podeželskega okolja 
produkt kmetijstva. Ustrezni sistemi 
kmetovanja pomagajo ohranjati krajino in 
habitate, ki obsegajo vse od močvirij do 
suhih travnikov in gorskih pašnikov. Tam, 
kjer so določeni načini kmetovanja
predpisani ali omejeni zaradi ohranjanja 
ali izboljševanja krajine in habitatov, je 
treba uvesti partnerstvo med kmeti, lastniki 
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in delo; zemlje in državnimi organi ter tako 
zagotoviti posvetovanje, sodelovanje in, kjer 
je to primerno, izplačilo nadomestil. V 
številnih območjih je to pomemben del 
kulturne in naravne dediščine in privlačnosti 
podeželskih območij kot krajev za življenje 
in delo;

Or. en

Obrazložitev

Tako bi zagotovili dejavno in trajno sodelovanje kmetov in lastnikov zemlje pri ohranjanju 
krajine in habitatov.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith in Gisela 
Kallenbach

Predlog spremembe 53
Priloga, odstavek 3.2, pododstavek 1, alinea 2

– ohranjanje obdelovalne krajine. V Evropi 
je večina pomembnega podeželskega okolja 
produkt kmetijstva. Ustrezni sistemi 
kmetovanja pomagajo ohranjati krajino in 
habitate, ki obsegajo vse od močvirij do 
suhih travnikov in gorskih pašnikov. V 
številnih območjih je to pomemben del 
kulturne in naravne dediščine in privlačnosti 
podeželskih območij kot krajev za življenje
in delo;

- ohranjanje naravne in obdelovalne krajine.
V Evropi je večina pomembnega 
podeželskega okolja produkt kmetijstva. 
Ustrezni sistemi kmetovanja pomagajo 
ohranjati krajino in habitate, ki obsegajo vse 
od močvirij do suhih travnikov in gorskih 
pašnikov. V številnih območjih je to 
pomemben del kulturne in naravne dediščine 
in privlačnosti podeželskih območij kot 
krajev za življenje in delo;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 54
Priloga, odstavek 3.2, pododstavek 1, alinea 2 a (novo)

- skrb za gozdove. Gozdovi na poseben 
način prispevajo k varovanju okolja z 
uravnavanjem vode, uskladiščenjem 
glavnih toplogrednih plinov in nekaterih 
onesnaževalcev tal, z zalogami biomase ter 
s preprečevanjem naravnih nesreč, kot so 
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požari in usadi;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 55
Priloga, odstavek 3.2, pododstavek 1, alinea 2 a (novo)

- ohranjanje in trajnostna raba vodnih 
virov. Kmetijske dejavnosti v veliki meri 
temeljijo na rabi vodnih virov in pomagajo 
ohranjati njihovo kakovost in količino. Da 
bi poskrbeli za trajnost vodnih virov, je 
treba spodbujati dejavnosti, ki zagotavljajo 
pravilno rabo teh virov v kmetijske in 
gozdarske namene. Iz istega cilja izhaja 
sprejetje ukrepov za preprečevanje in 
obvladovanje tveganja suš in poplav, ki 
imajo neposredne posledice za kmetijsko 
dejavnost;

Or. el

Obrazložitev

Med tri prednostna področja, opisana v smernici, sodi tudi varstvo voda. Ta pomembni 
prednostni sektor je treba analizirati tudi v okviru specifičnih dejavnosti, ki naj se uskladijo s 
cilji okvirne direktive o vodah ter se spoprimejo s tveganjem suš in poplav, ki prizadenejo 
zlasti kmetijstvo in gozdarstvo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 56
Priloga, odstavek 3.2, pododstavek 1, alinea 3

– boj proti podnebnim spremembam.
Kmetijstvo in gozdarstvo sta v ospredju 
razvoja obnovljive energije in materialnih 
virov za bioenergetske naprave. Pri razvoju 
teh virov energije je potrebno upoštevati 

– boj proti podnebnim spremembam. 
Kmetijstvo in gozdarstvo sta v ospredju 
razvoja obnovljive energije in materialnih 
virov za bioenergetske naprave. Pri razvoju 
teh virov energije je potrebno upoštevati 
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zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in 
ohranjanje učinka ponorov ogljika iz gozdov 
in organske snovi v sestavi tal;

zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v 
skladu z mednarodnimi obveznostmi EU in 
ohranjanje učinka ponorov ogljika iz gozdov 
in organske snovi v sestavi tal;

Or. pt

Obrazložitev

Pri okoljskih obveznostih je treba upoštevati mednarodne obveznosti EU.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 57
Priloga, odstavek 3.2, pododstavek 1, alinea 3

– boj proti podnebnim spremembam.
Kmetijstvo in gozdarstvo sta v ospredju 
razvoja obnovljive energije in materialnih 
virov za bioenergetske naprave. Pri razvoju 
teh virov energije je potrebno upoštevati 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in 
ohranjanje učinka ponorov ogljika iz gozdov 
in organske snovi v sestavi tal;

- spodbujanje obnovljivih virov energije za
boj proti podnebnim spremembam.
Kmetijstvo in gozdarstvo sta v ospredju 
razvoja obnovljive energije in materialnih 
virov za bioenergetske naprave. Pri razvoju 
teh virov energije je potrebno upoštevati 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in 
ohranjanje učinka ponorov ogljika iz gozdov 
in organske snovi v sestavi tal;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski in 
Sylwester Chruszcz

Predlog spremembe 58
Priloga, odstavek 3.2, pododstavek 1, alinea 3

– boj proti podnebnim spremembam. 
Kmetijstvo in gozdarstvo sta v ospredju 
razvoja obnovljive energije in materialnih 
virov za bioenergetske naprave. Pri razvoju 
teh virov energije je potrebno upoštevati 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in 
ohranjanje učinka ponorov ogljika iz 
gozdov in organske snovi v sestavi tal;

- boj proti podnebnim spremembam. 
Kmetijstvo in gozdarstvo sta v ospredju 
razvoja obnovljive energije in materialnih 
virov za bioenergetske naprave. Pri razvoju 
teh virov energije je potrebno upoštevati 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in
povečanje učinka ponorov ogljika iz gozdov 
in organske snovi v sestavi tal, zlasti s 
spodbujanjem pogozdovanja na 
neobdelovalnih površinah;
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Or. en

Obrazložitev

Pogozdovanje povečuje učinek ponorov ogljika ter preprečuje zemeljske plazove in širjenje 
puščav (dezertifikacijo), s tem pa prispeva k ohranjanju kakovostne podeželske pokrajine in 
okolja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ambroise Guellec

Predlog spremembe 59
Priloga, odstavek 3.2, pododstavek 1, alinea 6

– pospeševanje ozemeljskega ravnotežja. 
Programi razvoja podeželja lahko bistveno 
prispevajo k privlačnosti podeželskih 
območij. Lahko tudi pomagajo zagotoviti, 
da se v konkurenčnem, na znanju 
temelječem gospodarstvu ohranja 
trajnostno ravnotežje med urbanimi in 
podeželskimi območji. V kombinaciji z 
drugimi programskimi cilji lahko ukrepi 
upravljanja zemljišč pozitivno prispevajo k 
prostorski razporeditvi gospodarske 
dejavnosti in ozemeljske kohezije.

- pospeševanje ozemeljskega ravnotežja. 
Programi razvoja podeželja lahko bistveno 
prispevajo k privlačnosti podeželskih 
območij. Pospeševati morajo sodelovanje 
med mestnimi in podeželskimi območji, da 
bi med njimi ustvarili dolgotrajno 
ravnotežje in okrepili območno kohezijo. V 
kombinaciji z drugimi programskimi cilji 
lahko ukrepi upravljanja zemljišč pozitivno 
prispevajo k prostorski razporeditvi 
gospodarske dejavnosti v gospodarstvu, 
temelječem na znanju.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 60
Priloga, odstavek 3.2, pododstavek 1, alinea 6

– pospeševanje ozemeljskega ravnotežja. 
Programi razvoja podeželja lahko bistveno 
prispevajo k privlačnosti podeželskih 
območij. Lahko tudi pomagajo zagotoviti, da 
se v konkurenčnem, na znanju temelječem 
gospodarstvu ohranja trajnostno ravnotežje 
med urbanimi in podeželskimi območji. V 
kombinaciji z drugimi programskimi cilji 
lahko ukrepi upravljanja zemljišč pozitivno 
prispevajo k prostorski razporeditvi 
gospodarske dejavnosti in ozemeljske 

- pospeševanje ozemeljskega ravnotežja. 
Programi razvoja podeželja lahko bistveno 
prispevajo k privlačnosti podeželskih 
območij. Lahko tudi pomagajo zagotoviti, da 
se v konkurenčnem, na znanju temelječem 
gospodarstvu ohranja trajnostno ravnotežje 
med urbanimi in podeželskimi območji. V 
kombinaciji z drugimi programskimi cilji 
lahko ukrepi upravljanja zemljišč pozitivno 
prispevajo k prostorski razporeditvi 
gospodarske dejavnosti in ozemeljske 
kohezije. Za uravnoteženo uporabo 
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kohezije. prostora je prav tako treba zagotoviti 
posebno podporo dejavnostim na najbolj 
revnih območjih ali območjih, ki se soočajo 
z naravnimi ali stalnimi ovirami.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gerardo Galeote Quecedo

Predlog spremembe 61
Priloga, odstavek 3.1, pododstavek 1, alinea 6 a (novo)

- izboljšanje ukrepov za preprečevanje 
gozdnih požarov. Požari so glavni razlog za 
slabšanje stanja gozdov v Evropi. Države 
članice morajo izpopolniti ukrepe za 
preprečevanje tega pojava in boj proti 
njemu z boljšim usklajevanjem in 
izvajanjem regionalnih in/ali državnih 
programov. Programi za razvoj podeželja 
morajo okrepiti vlogo, ki jo imajo kmetje 
pri ohranjanju gozdov, saj je njihovo delo 
ključnega pomena pri vzdrževanju 
podeželske krajine.

Or. es

Obrazložitev

V poglavje o gozdarstvu v strateških smernicah za razvoj podeželja je treba vključiti boj proti 
požarom, ki imajo v številnih evropskih regijah vsako leto katastrofalne posledice, zaradi 
podnebnih sprememb pa ta problem postaja vse večji. Novi Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja neposredno ne predvideva pomoči, ki so jo kmetje prejemali za preprečevanje 
požarov, čeprav so prav oni tisti del podeželskega prebivalstva, ki lahko najbolje poskrbi za 
ohranjanje krajine. Pri tem bi kazalo upoštevati tudi precejšnje izseljevanje s podeželskih 
območij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ambroise Guellec

Predlog spremembe 62
Priloga, odstavek 3.3, smernica

Viri, namenjeni področjem diverzifikacije 
podeželskega gospodarstva in kakovosti 
življenja v podeželskih območjih v okviru 

Viri, namenjeni področjem diverzifikacije 
podeželskega gospodarstva, in ukrepi za 
izboljšanje kakovosti življenja v podeželskih 
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cilja 3, morajo prispevati h glavni prednostni 
nalogi ustvarjanja zaposlitvenih možnosti. 
Vrsto ukrepov, ki so na voljo v okviru cilja 
3, je potrebno uporabljati zlasti za 
spodbujanje gradnje zmogljivosti, 
pridobivanja znanja in organizacije za razvoj 
lokalne strategije, kot tudi za pomoč pri 
zagotavljanju, da bodo podeželska območja 
ostala privlačna za prihodnje generacije. Pri 
pospeševanju usposabljanja, informacij in 
podjetništva je potrebno upoštevati posebne 
potrebe žensk in mladih.

območjih v okviru cilja 3 morajo prispevati 
k splošni prednostni nalogi pospeševanja 
razvoja uravnoteženih gospodarstev, 
vključenih v podeželska območja, ki so 
povezana z bližnjimi mestnimi območji, da 
bi tako izboljšali kakovost življenja in 
ustvarili nove zaposlitvene možnosti. Vrsto 
ukrepov, ki so na voljo v okviru cilja 3, je 
potrebno uporabljati zlasti za spodbujanje 
gradnje zmogljivosti, pridobivanja znanja in 
organizacije za razvoj lokalne strategije, kot 
tudi za pomoč pri zagotavljanju, da bodo 
podeželska območja ostala privlačna za 
prihodnje generacije. Pri pospeševanju 
usposabljanja, informacij in podjetništva je 
treba posebno pozornost nameniti 
odpravljanju ovir, ki jih pri dostopu do trga 
dela ljudje srečujejo zaradi svojega spola, 
starosti ali invalidnosti.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jamila Madeira

Predlog spremembe 63
Priloga, odstavek 3.3, smernica

Viri, namenjeni področjem diverzifikacije 
podeželskega gospodarstva in kakovosti 
življenja v podeželskih območjih v okviru 
cilja 3, morajo prispevati h glavni 
prednostni nalogi ustvarjanja zaposlitvenih 
možnosti. Vrsto ukrepov, ki so na voljo v 
okviru cilja 3, je potrebno uporabljati zlasti 
za spodbujanje gradnje zmogljivosti, 
pridobivanja znanja in organizacije za razvoj 
lokalne strategije, kot tudi za pomoč pri 
zagotavljanju, da bodo podeželska območja 
ostala privlačna za prihodnje generacije. Pri 
pospeševanju usposabljanja, informacij in 
podjetništva je potrebno upoštevati posebne 
potrebe žensk in mladih.

Viri, namenjeni področjem diverzifikacije 
podeželskega gospodarstva, in ukrepi za 
izboljšanje kakovosti življenja v podeželskih 
območjih v okviru cilja 3 morajo dati 
prednost razvoju uravnoteženih in 
integriranih gospodarstev, da bi izboljšali 
kakovost življenja in ustvarili nove 
zaposlitvene možnosti. Vrsto ukrepov, ki so 
na voljo v okviru cilja 3, je potrebno 
uporabljati zlasti za spodbujanje gradnje 
zmogljivosti, pridobivanja znanja in 
organizacije za razvoj lokalne strategije, kot 
tudi za pomoč pri zagotavljanju, da bodo 
podeželska območja ostala privlačna za 
prihodnje generacije. Pri pospeševanju 
usposabljanja, informacij in podjetništva je 
potrebno upoštevati posebne potrebe žensk,
mladih in invalidnih oseb.
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Or. pt

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da z navedbo zagotavljanja uravnoteženega in integriranega 
gospodarstva ter posebne skrbi, posvečene invalidnim državljanom, dopolni besedilo 
Komisije .

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski in 
Sylwester Chruszcz

Predlog spremembe 64
Priloga, odstavek 3.3, smernica

Viri, namenjeni področjem diverzifikacije 
podeželskega gospodarstva in kakovosti 
življenja v podeželskih območjih v okviru 
cilja 3, morajo prispevati h glavni prednostni 
nalogi ustvarjanja zaposlitvenih možnosti. 
Vrsto ukrepov, ki so na voljo v okviru cilja 
3, je potrebno uporabljati zlasti za 
spodbujanje gradnje zmogljivosti, 
pridobivanja znanja in organizacije za razvoj 
lokalne strategije, kot tudi za pomoč pri 
zagotavljanju, da bodo podeželska območja 
ostala privlačna za prihodnje generacije. Pri 
pospeševanju usposabljanja, informacij in 
podjetništva je potrebno upoštevati posebne
potrebe žensk in mladih.

Viri, namenjeni področjem diverzifikacije 
podeželskega gospodarstva, in ukrepi za 
izboljšanje kakovosti življenja v podeželskih 
območjih v okviru cilja 3 morajo prispevati 
h glavni prednostni nalogi spodbujanja 
razvoja uravnoteženega in integriranega 
podeželskega gospodarstva, ki bo prispevalo 
k izboljšanju kakovosti življenja in 
ustvarjanju novih zaposlitvenih možnosti. 
Vrsto ukrepov, ki so na voljo v okviru cilja 
3, je potrebno uporabljati zlasti za 
spodbujanje gradnje zmogljivosti, 
pridobivanja znanja in organizacije za razvoj 
lokalne strategije, kot tudi za pomoč pri 
zagotavljanju, da bodo podeželska območja 
ostala privlačna za prihodnje generacije. Pri 
pospeševanju usposabljanja, informacij in 
podjetništva se je treba posvetiti zlasti 
odstranjevanju ovir za tiste, ki zaradi spola, 
etnične pripadnosti, starosti ali invalidnosti 
težje dostopajo do trga dela.

Or. en

Obrazložitev

Z ukrepi, predvidenimi za doseganje cilja 3, bi bilo treba pospeševati tudi enake možnosti za 
vse, na primer etničnim manjšinam na podeželskih območjih olajšati dostop do trga dela.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Stavros Arnaoutakis

Predlog spremembe 65
Priloga, odstavek 3.3, smernica

Viri, namenjeni področjem diverzifikacije 
podeželskega gospodarstva in kakovosti 
življenja v podeželskih območjih v okviru 
cilja 3, morajo prispevati h glavni prednostni 
nalogi ustvarjanja zaposlitvenih možnosti. 
Vrsto ukrepov, ki so na voljo v okviru cilja 
3, je potrebno uporabljati zlasti za 
spodbujanje gradnje zmogljivosti, 
pridobivanja znanja in organizacije za razvoj 
lokalne strategije, kot tudi za pomoč pri 
zagotavljanju, da bodo podeželska območja 
ostala privlačna za prihodnje generacije. Pri 
pospeševanju usposabljanja, informacij in 
podjetništva je potrebno upoštevati posebne 
potrebe žensk in mladih.

Viri, namenjeni področjem diverzifikacije 
podeželskega gospodarstva in ukrepov za 
izboljšanje kakovosti življenja v podeželskih 
območjih v okviru cilja 3, morajo prispevati 
h glavni prednostni nalogi vzpostavitve 
uravnoteženih in konvergentnih 
gospodarstev v kmetijskih regijah, ki bodo 
izboljšala kakovost življenja, spodbujala 
socialno vključevanje in ustvarjala 
zaposlitvene možnosti. Vrsto ukrepov, ki so 
na voljo v okviru cilja 3, je potrebno 
uporabljati zlasti za spodbujanje gradnje 
zmogljivosti, pridobivanja znanja in 
organizacije za razvoj lokalne strategije, kot 
tudi za pomoč pri zagotavljanju, da bodo 
podeželska območja ostala privlačna za 
prihodnje generacije. Pri pospeševanju 
usposabljanja, informacij in podjetništva je 
potrebno posebno pozornost nameniti
odpravljanju ovir, s katerimi se srečujejo 
tisti, ki imajo danes zaradi svojega spola, 
starosti ali invalidnosti težave pri dostopu 
na trg dela.

Or. el

Obrazložitev

Viri, namenjeni diverzifikaciji podeželskega gospodarstva in ukrepom za izboljšanje kakovosti 
življenja v kmetijskih regijah v okviru cilja 3, se morajo uporabljati tudi za spodbujanje 
socialnega vključevanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marian Harkin

Predlog spremembe 66
Priloga, odstavek 3.3, smernica

Viri, namenjeni področjem diverzifikacije 
podeželskega gospodarstva in kakovosti 
življenja v podeželskih območjih v okviru 
cilja 3, morajo prispevati h glavni prednostni 
nalogi ustvarjanja zaposlitvenih možnosti. 

Viri, namenjeni področjem diverzifikacije 
podeželskega gospodarstva in kakovosti 
življenja v podeželskih območjih v okviru 
cilja 3, morajo prispevati h glavni prednostni 
nalogi ustvarjanja zaposlitvenih možnosti. 
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Vrsto ukrepov, ki so na voljo v okviru cilja 
3, je potrebno uporabljati zlasti za 
spodbujanje gradnje zmogljivosti, 
pridobivanja znanja in organizacije za razvoj 
lokalne strategije, kot tudi za pomoč pri 
zagotavljanju, da bodo podeželska območja 
ostala privlačna za prihodnje generacije. Pri 
pospeševanju usposabljanja, informacij in 
podjetništva je potrebno upoštevati posebne 
potrebe žensk in mladih.

Vrsto ukrepov, ki so na voljo v okviru cilja 
3, je potrebno uporabljati zlasti za 
spodbujanje gradnje zmogljivosti, 
pridobivanja znanja in organizacije za razvoj 
lokalne strategije, kot tudi za pomoč pri 
zagotavljanju, da bodo podeželska območja 
ostala privlačna za prihodnje generacije. Pri 
pospeševanju usposabljanja, informacij in 
podjetništva je potrebno upoštevati posebne 
potrebe kmečkih družin, žensk in mladih.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith in Gisela 
Kallenbach

Predlog spremembe 67
Priloga, odstavek 3.3, smernica

Viri, namenjeni področjem diverzifikacije 
podeželskega gospodarstva in kakovosti 
življenja v podeželskih območjih v okviru 
cilja 3, morajo prispevati h glavni prednostni 
nalogi ustvarjanja zaposlitvenih možnosti. 
Vrsto ukrepov, ki so na voljo v okviru cilja 
3, je potrebno uporabljati zlasti za 
spodbujanje gradnje zmogljivosti, 
pridobivanja znanja in organizacije za razvoj 
lokalne strategije, kot tudi za pomoč pri 
zagotavljanju, da bodo podeželska območja 
ostala privlačna za prihodnje generacije. Pri 
pospeševanju usposabljanja, informacij in 
podjetništva je potrebno upoštevati posebne 
potrebe žensk in mladih.

Viri, namenjeni področjem diverzifikacije 
podeželskega gospodarstva, kakovosti 
življenja in kulturnemu razvoju v 
podeželskih območjih v okviru cilja 3, 
morajo prispevati h glavni prednostni nalogi 
napraviti podeželska območja gospodarsko 
in socialno privlačnejša, da bodo 
spodbujala ustvarjanje trajnostnih 
zaposlitvenih možnosti. TVrsto ukrepov, ki 
so na voljo v okviru cilja 3, je potrebno 
uporabljati zlasti za preprečevanje 
izseljevanja s podeželskih območij, 
spodbujanje gradnje zmogljivosti, 
pridobivanja znanja in organizacije za razvoj 
lokalne strategije, kot tudi za pomoč pri 
zagotavljanju, da bodo podeželska območja 
ostala privlačna za prihodnje generacije. Pri 
pospeševanju usposabljanja, informacij in 
podjetništva je potrebno upoštevati posebne 
potrebe žensk in mladih.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Bernadette Bourzai in Stavros Arnaoutakis

Predlog spremembe 68
Priloga, odstavek 3.3, pododstavek 1, alinea -1 a (novo)

- uvedba in razvoj storitev, s katerimi bi 
zadržali prebivalstvo na podeželju in 
hkrati pritegnili novo. Upoštevajoč 
območne potrebe in potrebe prebivalcev 
ter ekonomsko-socialne dejavnike, je na 
primer treba zagotoviti dostop do trgovin, 
centre za sprejem otrok in starejših oseb, 
socialna in najemniška stanovanja, 
kulturne centre, prevozne storitve in 
storitve splošnega interesa, kot na primer 
zdravstvo;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 69
Priloga, odstavek 3.3, pododstavek 1, alinea 1

– dvig gospodarske dejavnosti in stopenj 
zaposlovanja v širšem podeželskem 
gospodarstvu. Diverzifikacija je potrebna za 
rast, zaposlovanje in trajnostni razvoj v 
podeželskih območjih in s tem prispeva k 
boljšemu ozemeljskemu ravnotežju v 
gospodarskem in socialnem smislu. 
Turizem, obrti in zagotavljanje razvedrilnih 
dejavnosti na podeželju so razvijajoči se 
sektorji v številnih regijah in ponujajo 
možnosti za diverzifikacijo na kmetiji in za 
razvoj mikro podjetij v širšem podeželskem 
gospodarstvu;

– dvig gospodarske dejavnosti, da bi 
spodbudili trajnostno zaposlovanje v širšem 
podeželskem gospodarstvu. Diverzifikacija 
je potrebna za rast, zaposlovanje in 
trajnostni razvoj v podeželskih območjih in s 
tem prispeva k boljšemu ozemeljskemu 
ravnotežju v gospodarskem in socialnem 
smislu. Turizem, obrti in zagotavljanje 
razvedrilnih dejavnosti na podeželju so 
razvijajoči se sektorji v številnih regijah in 
ponujajo možnosti za diverzifikacijo na 
kmetiji in za razvoj mikro podjetij v širšem 
podeželskem gospodarstvu;

Or. pt

Obrazložitev

Predlog spremembe se uvršča v nadaljevanje lizbonske strategije, revidirane februarja 2005, 
in strategije iz Göteborga, sprejete leta 2001.



AM\592585SL.doc 29/47 PE 365.127v01-00

SL

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ambroise Guellec

Predlog spremembe 70
Priloga, odstavek 3.3, pododstavek 1, alinea 1

– dvig gospodarske dejavnosti in stopenj 
zaposlovanja v širšem podeželskem 
gospodarstvu. Diverzifikacija je potrebna za 
rast, zaposlovanje in trajnostni razvoj v 
podeželskih območjih in s tem prispeva k 
boljšemu ozemeljskemu ravnotežju v 
gospodarskem in socialnem smislu. 
Turizem, obrti in zagotavljanje razvedrilnih 
dejavnosti na podeželju so razvijajoči se 
sektorji v številnih regijah in ponujajo 
možnosti za diverzifikacijo na kmetiji in za 
razvoj mikro podjetij v širšem podeželskem 
gospodarstvu;

- dvig gospodarske dejavnosti in stopenj 
zaposlovanja v širšem podeželskem 
gospodarstvu. Diverzifikacija je potrebna za 
rast, zaposlovanje in trajnostni razvoj v 
podeželskih območjih in s tem prispeva k 
boljšemu ozemeljskemu ravnotežju in 
krepitvi kohezije med mestnimi in 
podeželskimi območji tako v gospodarskem 
kot v socialnem smislu. Turizem, obrti in 
zagotavljanje razvedrilnih dejavnosti na 
podeželju so razvijajoči se sektorji v 
številnih regijah in ponujajo možnosti za 
diverzifikacijo na kmetiji in za razvoj mikro 
podjetij v širšem podeželskem gospodarstvu;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 71
Priloga, odstavek 3.3, pododstavek 1, alinea 1

– dvig gospodarske dejavnosti in stopenj 
zaposlovanja v širšem podeželskem 
gospodarstvu. Diverzifikacija je potrebna za 
rast, zaposlovanje in trajnostni razvoj v 
podeželskih območjih in s tem prispeva k 
boljšemu ozemeljskemu ravnotežju v 
gospodarskem in socialnem smislu. 
Turizem, obrti in zagotavljanje razvedrilnih 
dejavnosti na podeželju so razvijajoči se 
sektorji v številnih regijah in ponujajo 
možnosti za diverzifikacijo na kmetiji in za 
razvoj mikro podjetij v širšem podeželskem 
gospodarstvu;

- dvig gospodarske dejavnosti in stopenj 
zaposlovanja v širšem podeželskem 
gospodarstvu. Diverzifikacija je potrebna za 
rast, zaposlovanje in trajnostni razvoj v 
podeželskih območjih in s tem prispeva k 
boljšemu ozemeljskemu ravnotežju v 
gospodarskem in socialnem smislu. 
Turizem, obrti in zagotavljanje razvedrilnih 
dejavnosti na podeželju so razvijajoči se 
sektorji v številnih regijah in ponujajo 
možnosti za diverzifikacijo na kmetiji in za 
razvoj mikro podjetij v širšem podeželskem 
gospodarstvu; povrhu bo raznolikost 
podeželskega gospodarstva kot posledica 
nekmetijskih dejavnosti, ki so se razvile 
zaradi ovir pri kmetijski proizvodnji, 
koristila zasebnim lastnikom in 
uporabnikom zemljišč ter kmetom.
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Or. en

Obrazložitev

Struktura okolja v nekaterih državah in pomanjkanje obdelovalne zemlje sta pripeljala do 
prilagodljivih rešitev in uvajanja nadomestnih podeželskih dejavnosti. Vloga kmetijstva se je 
razširila in dopolnila z nekmetijskimi dejavnostmi, kot je na primer turizem, upravljanje vode 
itd.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ambroise Guellec

Predlog spremembe 72
Priloga, odstavek 3.3, pododstavek 1, alinea 1 a (novo)

- izvajanje ukrepov za boj proti množični 
selitvi s podeželja, še posebej selitvi mladih. 
Na zadevnih območjih je treba izboljšati 
lokalno infrastrukturo in dostop do storitev, 
kulturnih dejavnosti in dejavnosti v 
prostem času.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Stavros Arnaoutakis

Predlog spremembe 73
Priloga, odstavek 3.3, pododstavek 1, alinea 2

- spodbujanje vstopa žensk na trg dela.
Lokalne pobude za razvoj zmogljivosti za 
varstvo otrok v podeželskih območjih lahko 
izboljšajo zaposlitvene možnosti žensk in 
olajšajo njihov dostop do trga dela. To 
lahko vključuje razvoj infrastrukture za 
varstvo otrok, potencialno v kombinaciji s 
pobudami za spodbujanje ustvarjanja malih 
podjetij, povezanih s podeželskimi 
dejavnostmi;

- izboljšanje kakovosti življenja žensk v 
podeželskih regijah in spodbujanje vstopa 
žensk na uradni trg dela ter njihovega 
obstoja na njem. Pobude lahko vključujejo 
na primer razvoj infrastrukture za varstvo 
otrok in starejših ali vsako drugo obliko 
infrastrukture, programa usposabljanja in 
lažjega dostopa do mikro kreditov za 
ustanavljanje, financiranje in pospeševanje 
malih podjetij, ženskih zadrug, kot tudi za 
oblikovanje in razvoj mrež, ki bodo 
povezovale ženske.

Or. el
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Obrazložitev

Čeprav je predlog spremembe poročevalke zelo premišljen, je treba poudariti, da je ženskam 
nujno treba omogočiti obstoj na uradnem trgu dela in ta obstoj spodbujati. Razvoj 
infrastrukture mora zajemati tudi vzpostavitev infrastrukture za varstvo starejših. Dostop 
žensk do mikro kreditov je bistven dejavnik pri ustanavljanju mikro podjetij, za kar se 
odločajo zlasti ženske (na primer obrt na domu). Mikro kredit lahko prav tako služi za 
podporo in spodbudo obstoječim malim podjetjem, vendar tudi za razvoj in spodbujanje 
ženskih zadrug.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marian Harkin

Predlog spremembe 74
Priloga, odstavek 3.3, pododstavek 1, alinea 2

– spodbujanje vstopa žensk na trg dela. 
Lokalne pobude za razvoj zmogljivosti za 
varstvo otrok v podeželskih območjih lahko 
izboljšajo zaposlitvene možnosti žensk in 
olajšajo njihov dostop do trga dela. To lahko 
vključuje razvoj infrastrukture za varstvo 
otrok, potencialno v kombinaciji s pobudami 
za spodbujanje ustvarjanja malih podjetij, 
povezanih s podeželskimi dejavnostmi;

- spodbujanje vstopa žensk na trg dela. 
Lokalne pobude za razvoj zmogljivosti za 
varstvo otrok v podeželskih območjih lahko 
izboljšajo zaposlitvene možnosti žensk in 
olajšajo njihov dostop do trga dela. To lahko 
vključuje razvoj infrastrukture za varstvo 
otrok in spodbujanje družini prijaznih 
delovnih razmer, potencialno v kombinaciji 
s pobudami za spodbujanje ustvarjanja malih 
podjetij, povezanih s podeželskimi 
dejavnostmi;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 75
Priloga, odstavek 3.3, pododstavek 1, alinea 3

– razvoj mikro podjetij in obrti lahko temelji 
na tradicionalnih znanjih ali vnaša nove 
usposobljenosti, zlasti v kombinaciji z 
nabavo opreme, usposabljanjem in 
poučevanjem, in s tem pomaga pospeševati 
podjetništvo in razvijati gospodarske mreže; 

– razvoj mikro podjetij in obrti, ki bi po 
potrebi morale prejeti pomoč in zaščito,
lahko temelji na tradicionalnih znanjih ali 
vnaša nove usposobljenosti, zlasti v 
kombinaciji z nabavo opreme, 
usposabljanjem in poučevanjem, in s tem 
pomaga pospeševati podjetništvo in razvijati 
gospodarske mreže; 

Or. pt
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Obrazložitev

Eden od načinov, kako uporabiti načelo kulturne raznolikosti, priznano s københavnsko 
deklaracijo o evropski identiteti, je dodaten zagon obrtniškega sektorja. Možnost, da bi ta 
sektor zaščitili, ima pravno podlago v členih 30 in 59 Pogodbe ES, členu 6 Pogodbe EU in 
sodbah št. 145/88 (zbirka 385), št. 312/89 in št. 332/89.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Bernadette Bourzai in Stavros Arnaoutakis

Predlog spremembe 76
Priloga, odstavek 3.3, pododstavek 1, alinea 4

– usposabljanje mladih za tradicionalne 
podeželske spretnosti lahko pokrije
povpraševanje po turizmu, rekreaciji, 
okoljskih storitvah in kakovostnih 
proizvodih;

- pospeševanje tradicionalnih podeželskih 
spretnostih in znakov kakovosti, kot so 
znamke ali nalepke, ob usposabljanju 
mladih. Tako bi lahko izkoristili
povpraševanje po turističnih storitvah, 
rekreaciji, okoljskih storitvah in kakovostnih 
proizvodih ali proizvodih z zelo značilnimi 
lastnostmi.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski in 
Sylwester Chruszcz

Predlog spremembe 77
Priloga, odstavek 3.3, pododstavek 1, alinea 6

– razvoj zagotavljanja in inovativne uporabe 
obnovljivih virov energije lahko prispeva k 
ustvarjanju novih trgov za kmetijske in 
gozdarske proizvode, zagotavljanju lokalnih 
storitev in diverzifikaciji podeželskega 
gospodarstva;

- razvoj energetsko varčnih proizvodnih 
procesov ter zagotavljanja in inovativne 
uporabe obnovljivih virov energije lahko 
prispeva k ustvarjanju novih trgov za 
kmetijske in gozdarske proizvode, 
zagotavljanju lokalnih storitev in 
diverzifikaciji podeželskega gospodarstva;

Or. en

Obrazložitev

Poleg obnovljivih energetskih virov bi bilo treba spodbujati tudi energetsko varčne 
proizvodne procese.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 78
Priloga, odstavek 3.3, pododstavek 1, alinea 6

- razvoj zagotavljanja in inovativne uporabe 
obnovljivih virov energije lahko prispeva k 
ustvarjanju novih trgov za kmetijske in 
gozdarske proizvode, zagotavljanju lokalnih 
storitev in diverzifikaciji podeželskega 
gospodarstva;

- razvoj zagotavljanja in inovativne uporabe 
obnovljivih virov energije ob sočasnem 
spodbujanju sistemov izboljševanja 
energetske učinkovitosti in energetskih 
storitev za proizvajalce lahko prispeva k 
ustvarjanju novih trgov za kmetijske in 
gozdarske proizvode, zagotavljanju lokalnih 
storitev in diverzifikaciji podeželskega 
gospodarstva;

Or. el

Obrazložitev

Spodbujanje sistemov izboljševanja energetske učinkovitosti in dobava energetskih storitev za 
proizvajalce lahko pomagata pri razvoju podeželskih gospodarstev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 79
Priloga, odstavek 3.3, pododstavek 1, alinea 7

– spodbujanje razvoja turizma. Turizem je 
glavni sektor rasti v številnih podeželskih 
območjih. Povečana uporaba ITK v turizmu 
za rezervacije, promocijo, trženje, 
oblikovanje storitev in rekreacijske 
dejavnosti lahko pomaga izboljšati število 
obiskovalcev in dolžino bivanja, zlasti kadar 
zagotavlja povezave na manjše zmogljivosti 
in spodbuja kmečki turizem;

– spodbujanje trajnostnega razvoja turizma.  
Turizem je glavni sektor rasti v številnih 
podeželskih območjih. Povečana uporaba 
ITK v turizmu za rezervacije, promocijo, 
trženje, oblikovanje storitev in rekreacijske 
dejavnosti lahko pomaga izboljšati število 
obiskovalcev in dolžino bivanja, zlasti kadar 
zagotavlja povezave na manjše zmogljivosti 
in spodbuja kmečki turizem;

Or. pt

Obrazložitev

Predlog spremembe se uvršča v nadaljevanje lizbonske strategije, revidirane v februarju 
2005, in strategije iz Göteborga, sprejete 2001.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski in 
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Sylwester Chruszcz

Predlog spremembe 80
Priloga, odstavek 3.3, pododstavek 1, alinea 7

– spodbujanje razvoja turizma. Turizem je 
glavni sektor rasti v številnih podeželskih 
območjih. Povečana uporaba ITK v turizmu 
za rezervacije, promocijo, trženje,
oblikovanje storitev in rekreacijske 
dejavnosti lahko pomaga izboljšati število 
obiskovalcev in dolžino bivanja, zlasti kadar 
zagotavlja povezave na manjše zmogljivosti 
in spodbuja kmečki turizem;

- spodbujanje razvoja turizma. Turizem je 
glavni sektor rasti v številnih podeželskih 
območjih. Povečana uporaba ITK v turizmu 
za rezervacije, promocijo, trženje, 
oblikovanje storitev in rekreacijske 
dejavnosti lahko pomaga izboljšati število 
obiskovalcev in dolžino bivanja, zlasti kadar 
zagotavlja povezave na manjše zmogljivosti, 
na primer gostišča in rekreacijsko-
zdraviliška središča, in spodbuja kmečki ter 
športni turizem;

Or. en

Obrazložitev

Gostišča in rekreacijsko-zdraviliška središča so dober primer manjših zmogljivosti, ki 
prispevajo k raznolikosti podeželskega gospodarstva. Ker so to pogosto majhna, družinska 
podjetja, je poskrbljeno tudi za zaposlitev za več generacij, ki je na podeželskih območjih tako 
zelo potrebna.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marian Harkin

Predlog spremembe 81
Priloga, odstavek 3.3, pododstavek 1, alinea 7

– spodbujanje razvoja turizma. Turizem je 
glavni sektor rasti v številnih podeželskih 
območjih. Povečana uporaba ITK v turizmu 
za rezervacije, promocijo, trženje, 
oblikovanje storitev in rekreacijske 
dejavnosti lahko pomaga izboljšati število 
obiskovalcev in dolžino bivanja, zlasti kadar 
zagotavlja povezave na manjše zmogljivosti 
in spodbuja kmečki turizem;

- spodbujanje razvoja turizma. Turizem je 
glavni sektor rasti v številnih podeželskih 
območjih. Povečana uporaba ITK v turizmu 
za rezervacije, promocijo, trženje, 
oblikovanje storitev in rekreacijske 
dejavnosti, vključno s povezovanjem 
lokalnih in regionalnih izvajalcev 
dejavnosti v omrežja, lahko pomaga 
izboljšati število obiskovalcev in dolžino 
bivanja, zlasti kadar zagotavlja povezave na 
manjše zmogljivosti in spodbuja kmečki 
turizem;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith in Gisela 
Kallenbach

Predlog spremembe 82
Priloga, odstavek 3.3, pododstavek 1, alinea 7

– spodbujanje razvoja turizma. Turizem je 
glavni sektor rasti v številnih podeželskih 
območjih. Povečana uporaba ITK v turizmu 
za rezervacije, promocijo, trženje, 
oblikovanje storitev in rekreacijske 
dejavnosti lahko pomaga izboljšati število 
obiskovalcev in dolžino bivanja, zlasti kadar 
zagotavlja povezave na manjše zmogljivosti 
in spodbuja kmečki turizem;

- spodbujanje razvoja trajnostnega turizma. 
Turizem je glavni sektor rasti v številnih 
podeželskih območjih. Povečana uporaba 
ITK v turizmu za rezervacije, promocijo, 
trženje, oblikovanje storitev in rekreacijske 
dejavnosti lahko pomaga izboljšati število 
obiskovalcev in dolžino bivanja, zlasti kadar 
zagotavlja povezave na manjše zmogljivosti 
in spodbuja kmečki turizem.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marian Harkin

Predlog spremembe 83
Priloga, odstavek 3.3, pododstavek 1, alinea 8

– izboljšanje lokalne infrastrukture, zlasti v 
novih državah članicah. V prihodnjih letih 
bodo izvedena večja vlaganja v glavne 
telekomunikacijske, transportne, energetske 
in vodne infrastrukture. Znatna podpora bo 
na voljo iz strukturnih skladov, od 
vseevropskih omrežij do razvoja povezav do 
poslovnih ali znanstvenih parkov. Za celotno 
uresničitev multiplikacijskega učinka pri 
delovnih mestih in rasti ima lahko mala 
lokalna infrastruktura, podprta v okviru 
programov za razvoj podeželja, bistveno 
vlogo pri povezovanju teh glavnih naložb z 
lokalnimi strategijami za diverzifikacijo in 
razvoj potenciala kmetijskega in živilskega 
sektorja.

- izboljšanje lokalne infrastrukture, zlasti v 
novih državah članicah. V prihodnjih letih 
bodo izvedena večja vlaganja v glavne 
telekomunikacijske, transportne, energetske 
in vodne infrastrukture. Znatna podpora bo 
na voljo iz strukturnih skladov, od 
vseevropskih omrežij do razvoja povezav do 
poslovnih ali znanstvenih parkov. Pravičen 
delež teh sredstev je treba nameniti tudi 
podeželju, da bo razvoj podeželskih in 
mestnih območij čim bolj uravnotežen. Za 
celotno uresničitev multiplikacijskega 
učinka pri delovnih mestih in rasti ima lahko 
mala lokalna infrastruktura, podprta v okviru 
programov za razvoj podeželja, bistveno 
vlogo pri povezovanju teh glavnih naložb z 
lokalnimi strategijami za diverzifikacijo in 
razvoj potenciala kmetijskega in živilskega 
sektorja.

Or. en
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Obrazložitev

Če bo razvoj osredotočen predvsem na mestnih in obmestnih območjih, bo podeželje še naprej 
zaostajalo.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski in 
Sylwester Chruszcz

Predlog spremembe 84
Priloga, odstavek 3.3, pododstavek 1, alinea 8

– izboljšanje lokalne infrastrukture, zlasti v 
novih državah članicah. V prihodnjih letih 
bodo izvedena večja vlaganja v glavne 
telekomunikacijske, transportne, energetske 
in vodne infrastrukture. Znatna podpora bo 
na voljo iz strukturnih skladov, od 
vseevropskih omrežij do razvoja povezav do 
poslovnih ali znanstvenih parkov. Za celotno 
uresničitev multiplikacijskega učinka pri 
delovnih mestih in rasti ima lahko mala 
lokalna infrastruktura, podprta v okviru 
programov za razvoj podeželja, bistveno 
vlogo pri povezovanju teh glavnih naložb z 
lokalnimi strategijami za diverzifikacijo in 
razvoj potenciala kmetijskega in živilskega 
sektorja.

- izboljšanje lokalne infrastrukture, zlasti v 
novih državah članicah. V prihodnjih letih 
bodo izvedena večja vlaganja v glavne 
telekomunikacijske, transportne, energetske 
in vodne infrastrukture. Znatna podpora bo 
na voljo iz strukturnih skladov, od 
vseevropskih omrežij do razvoja povezav do 
poslovnih ali znanstvenih parkov. Za celotno 
uresničitev multiplikacijskega učinka pri 
delovnih mestih in rasti ima lahko mala 
lokalna infrastruktura, podprta v okviru 
programov za razvoj podeželja, bistveno 
vlogo pri povezovanju teh glavnih naložb z 
lokalnimi strategijami za gospodarsko
diverzifikacijo in zaščito ter upravljanje 
nacionalne dediščine in dediščine z 
Unescovim statusom.

Or. en

Obrazložitev

Primerno ohranjanje kulturne dediščine na podeželskih območjih držav članic EU bo 
prispevalo k razvoju tamkajšnjega turizma.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jamila Madeira

Predlog spremembe 85
Priloga, odstavek 3.3, pododstavek 1, alinea 8 a (novo)

- ohranjanje in poudarjanje vloge naravne 
in kulturne dediščine, kar je bistveno za 
varstvo okolja, privabljanje turistov in 
ohranjanje visoke kakovosti življenja 
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prebivalcev podeželskih regij.

Or. pt

Obrazložitev

Za države mora biti ohranjanje naravne in kulturne dediščine med osrednjimi prednostnimi 
nalogami.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith in Gisela 
Kallenbach

Predlog spremembe 86
Priloga, odstavek 3.4, smernica

Viri, namenjeni cilju 4 (Leader), morajo 
prispevati k prednostnim nalogam cilja 1 in 
2 in zlasti cilja 3, in imeti tudi pomembno 
vlogo pri prednostni nalogi izboljšanja 
upravljanja in sprostitve endogenega 
razvojnega potenciala podeželskih območij.

Viri, namenjeni cilju 4 (Leader), morajo 
prispevati k prednostnim nalogam cilja 1 in 
2 in zlasti cilja 3 in imeti tudi pomembno 
vlogo pri prednostni nalogi izboljšanja 
upravljanja, spodbujanja prebivalstva, naj si 
prizadeva za trajnostni razvoj na svojem 
lokalnem območju, in sprostitve 
endogenega razvojnega potenciala 
podeželskih območij.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 87
Priloga, odstavek 3.4, pododstavek 2, alinea 1

– gradnja zmogljivosti lokalnega 
partnerstva, spodbujanje in pridobitev 
promocijskih znanj lahko pomagajo sprostiti 
lokalni potencial;

– gradnja zmogljivosti tesnega lokalnega 
partnerstva, spodbujanje in pridobitev 
promocijskih znanj lahko pomagajo sprostiti 
lokalni potencial;

Or. pt

Obrazložitev

Dobro izvajanje različnih ključnih dejavnosti je odvisno od učinkovite interakcije med vsemi 
ravnmi odločanja, posebno še na lokalni in regionalni ravni.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Marian Harkin

Predlog spremembe 88
Priloga, odstavek 3.4, pododstavek 2, alinea 1

– gradnja zmogljivosti lokalnega 
partnerstva, spodbujanje in pridobitev 
promocijskih znanj lahko pomagajo sprostiti 
lokalni potencial;

- gradnja zmogljivosti lokalnega partnerstva, 
spodbujanje in pridobitev promocijskih 
znanj lahko pomagajo sprostiti lokalni 
potencial, preprečijo socialno izključenost 
in zavrejo izseljevanje;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marian Harkin

Predlog spremembe 89
Priloga, odstavek 3.4, pododstavek 2, alinea 2

– spodbujanje javno-zasebnih partnerstev. 
Zlasti Leader bo imel še naprej pomembno 
vlogo pri spodbujanju inovativnih pristopov 
k razvoju podeželja in združevanju 
zasebnega in javnega sektorja;

- spodbujanje javno-zasebnih partnerstev. 
Zlasti Leader bo imel še naprej pomembno 
vlogo pri zagotavljanju udeležbe skupnosti 
ter spodbujanju inovativnih pristopov k 
razvoju podeželja in združevanju zasebnega 
in javnega sektorja;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marian Harkin

Predlog spremembe 90
Priloga, odstavek 3.4, pododstavek 2, alinea 4

– izboljšanje lokalnega upravljanja. Leader 
lahko pomaga pospeševati inovativne 
pristope s povezovanjem kmetijstva, 
gozdarstva in lokalnega gospodarstva in s 
tem pomaga razvejati gospodarsko bazo in 
okrepiti družbeno-gospodarsko mrežo
podeželskih območij.

- izboljšanje lokalnega upravljanja. Leader 
lahko pomaga pospeševati inovativne 
pristope s povezovanjem kmetijstva, 
gozdarstva in lokalnega gospodarstva in s 
tem pomaga razvejati gospodarsko bazo in 
okrepiti družbeno-gospodarsko strukturo
zlasti podeželskih območij.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Ambroise Guellec

Predlog spremembe 91
Priloga, odstavek 3.4, pododstavek 2, alinea 4

– izboljšanje lokalnega upravljanja. Leader 
lahko pomaga pospeševati inovativne 
pristope s povezovanjem kmetijstva, 
gozdarstva in lokalnega gospodarstva in s 
tem pomaga razvejati gospodarsko bazo in 
okrepiti družbeno-gospodarsko mrežo 
podeželskih območij.

– izboljšanje lokalnega upravljanja. Leader 
lahko pomaga pospeševati inovativne 
pristope s povezovanjem kmetijstva, 
gozdarstva in lokalnega gospodarstva in s 
tem pomaga razvejati gospodarsko bazo in 
okrepiti družbeno-gospodarsko mrežo 
podeželskih območij, ki se jim da ustrezno 
veljavo.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 92
Priloga, odstavek 3.4, pododstavek 2, alinea 4 a (novo)

- prilagoditev prednostim in slabostim 
posameznega območja ob upoštevanju 
raznolikosti podeželskega prostora, ob 
opori na lokalne akterje in ob spodbujanju 
ustreznih projektov za notranji razvoj.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 93
Priloga, odstavek 3.5, pododstavek 1

Viri, namenjeni prednostnim nalogam 
razvoja podeželja Skupnosti (v okviru 
predpisanih minimalnih mej financiranja za 
vsak cilj), bodo odvisni od posebnega 
položaja, prednosti in slabosti vsakega 
programskega območja. Vsako od 
prednostnih nalog Skupnosti in njen 
prispevek k ciljem iz Lizbone in Göteborga 

Viri, namenjeni prednostnim nalogam 
razvoja podeželja Skupnosti (v okviru 
predpisanih minimalnih mej financiranja za 
vsak cilj), bodo odvisni od posebnega 
položaja, prednosti in slabosti vsakega 
programskega območja in od posebnih 
značilnosti regij, v skladu s Pogodbo ES. 
Vsako od prednostnih nalog Skupnosti in 
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bo potrebno na ravni države članice prenesti 
v nacionalni strateški načrt ter programe 
razvoja podeželja. V številnih primerih bodo 
nacionalne ali regionalne prednostne naloge 
določene za posebne probleme, povezane s 
kmetijsko-živilskim sektorjem ali okoljskim, 
podnebnim in zemljepisnim položajem 
kmetijstva in gozdarstva. Podeželska 
območja se bodo morda morala ukvarjati z 
drugimi posebnimi vprašanji, kot so 
periferni urbani pritisk, nezaposlenost, 
oddaljenost ali nizka gostota prebivalstva.

njen prispevek k ciljem iz Lizbone in 
Göteborga bo potrebno na ravni države 
članice prenesti v nacionalni strateški načrt 
ter programe razvoja podeželja.  V številnih 
primerih bodo nacionalne ali regionalne 
prednostne naloge določene za posebne 
probleme, povezane s kmetijsko-živilskim 
sektorjem ali okoljskim, podnebnim in 
zemljepisnim položajem kmetijstva in 
gozdarstva. Podeželska območja se bodo 
morda morala ukvarjati z drugimi posebnimi 
vprašanji, kot so periferni urbani pritisk, 
nezaposlenost, oddaljenost ali nizka gostota 
prebivalstva.

Or. pt

Obrazložitev

Predlog spremembe je skladen z določbami Pogodbe ES, ki se nanašajo na regije, podvržene
specifičnim stalnim omejitvam.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 94
Priloga, odstavek 3.5, pododstavek 1

Viri, namenjeni prednostnim nalogam 
razvoja podeželja Skupnosti (v okviru 
predpisanih minimalnih mej financiranja za 
vsak cilj), bodo odvisni od posebnega 
položaja, prednosti in slabosti vsakega 
programskega območja. Vsako od 
prednostnih nalog Skupnosti in njen 
prispevek k ciljem iz Lizbone in Göteborga 
bo potrebno na ravni države članice prenesti 
v nacionalni strateški načrt ter programe 
razvoja podeželja. V številnih primerih bodo 
nacionalne ali regionalne prednostne naloge 
določene za posebne probleme, povezane s 
kmetijsko-živilskim sektorjem ali okoljskim, 
podnebnim in zemljepisnim položajem 
kmetijstva in gozdarstva. Podeželska 
območja se bodo morda morala ukvarjati z 
drugimi posebnimi vprašanji, kot so 
periferni urbani pritisk, nezaposlenost, 

Viri, namenjeni prednostnim nalogam 
razvoja podeželja Skupnosti (v okviru 
predpisanih minimalnih mej financiranja za 
vsak cilj), bodo odvisni od posebnega 
položaja, prednosti in slabosti vsakega 
programskega območja. Vsako od 
prednostnih nalog Skupnosti in njen 
prispevek k ciljem iz Lizbone in Göteborga 
bo potrebno na ravni države članice prenesti 
v nacionalni strateški načrt ter programe 
razvoja podeželja. V številnih primerih bodo 
nacionalne ali regionalne prednostne naloge 
določene za posebne probleme, povezane s 
kmetijsko-živilskim sektorjem ali okoljskim, 
podnebnim in zemljepisnim položajem 
kmetijstva in gozdarstva. Podeželska 
območja se bodo morda morala ukvarjati z 
drugimi posebnimi vprašanji, kot so 
periferni urbani pritisk, nezaposlenost, 
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oddaljenost ali nizka gostota prebivalstva. oddaljenost, značaj gorskih območij, otoški 
značaj ali nizka gostota prebivalstva.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith in Gisela 
Kallenbach

Predlog spremembe 95
Priloga, odstavek 3.5, smernica

Pri izdelavi svojih nacionalnih strategij 
morajo države članice zagotoviti, da bodo 
sinergije med cilji in znotraj njih čim večje 
in da se preprečijo morebitna nasprotja. 
Lahko bodo tudi razmislile, kako upoštevati 
druge strategije na ravni EU, kot so Akcijski 
načrt za ekološko kmetovanje , zadnje 
Sporočilo Komisije o obnovljivi energiji , 
nedavno Sporočilo Komisije o podnebnih 
spremembah  in potrebi po preprečevanju 
verjetnih vplivov na kmetovanje in 
gozdarstvo ter poročilo Komisije o 
gozdarski strategiji EU  (ki lahko pomaga 
pri rasti in zaposlovanju ter trajnostnih 
ciljih) ter prihodnje tematske okoljske 
strategije.

Pri izdelavi svojih nacionalnih strategij 
morajo države članice zagotoviti, da bodo 
sinergije med cilji in znotraj njih čim večje 
in da se preprečijo morebitna nasprotja, ter 
si prizadevati za čim širšo udeležbo vseh 
pristojnih in ustreznih organov v skladu z 
načelom partnerstva, kot ga določa člen 6 
Uredbe Sveta. Lahko bodo tudi razmislile, 
kako upoštevati druge strategije na ravni 
EU, kot so Akcijski načrt za ekološko 
kmetovanje , zadnje Sporočilo Komisije o 
obnovljivi energiji , nedavno Sporočilo 
Komisije o podnebnih spremembah  in 
potrebi po preprečevanju verjetnih vplivov 
na kmetovanje in gozdarstvo ter poročilo 
Komisije o gozdarski strategiji EU  (ki lahko 
pomaga pri rasti in zaposlovanju ter 
trajnostnih ciljih) ter prihodnje tematske 
okoljske strategije.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marian Harkin

Predlog spremembe 96
Priloga, odstavek 3.5, pododstavek 2

Na ravni EU in ravni države članice je na 
voljo več sredstev za izboljšanje upravljanja 
in izvajanja politike. Lahko se uporabi 
tehnična pomoč za gradnjo evropske in 
nacionalne mreže za razvoj podeželja, kot 
platforme za izmenjavo najboljše prakse in 

Na ravni EU in ravni države članice je na 
voljo več sredstev za izboljšanje upravljanja 
in izvajanja politike. Lahko se uporabi 
tehnična pomoč za gradnjo evropske in 
nacionalne mreže za razvoj podeželja, kot 
platforme za izmenjavo najboljše prakse in 
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strokovnega znanja med zainteresiranimi 
stranmi o vseh vidikih oblikovanja, 
upravljanja in izvajanja politike. Pri pripravi 
nacionalnih strategij bo potrebno upoštevati 
informacije in obveščanje javnosti za 
zagotovitev zgodnje vključitve različnih 
udeležencev in jih pripraviti za poznejše 
stopnje izvajanja.

strokovnega znanja med zainteresiranimi 
stranmi o vseh vidikih oblikovanja, 
upravljanja in izvajanja politike. Pri pripravi 
nacionalnih strategij bo potrebno upoštevati 
informacije in obveščanje javnosti za 
zagotovitev zgodnje vključitve različnih 
udeležencev, zlasti na lokalni ravni, in jih 
pripraviti za poznejše stopnje izvajanja.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ambroise Guellec

Predlog spremembe 97
Priloga, odstavek 3.6, smernica

Potrebno je spodbujati sinergijo med 
strukturno, zaposlitveno in razvojno politiko 
podeželja. V tem kontekstu morajo države 
članice zagotoviti komplementarnost in 
skladnost med ukrepi, ki naj bi se financirali 
iz ESRR, kohezijskega sklada, ESS, ESR in 
EKSRP na danem ozemlju in danem 
področju dejavnosti. Glavna vodilna načela 
glede razmejitvene linije in koordinacijskih 
mehanizmov med ukrepi, ki jih podpirajo 
različni skladi, je treba opredeliti na ravni 
nacionalnega strateškega referenčnega 
okvira/nacionalnega strateškega načrta.

Potrebno je spodbujati sinergijo med 
strukturno, zaposlitveno in razvojno politiko 
podeželja. V tem kontekstu morajo države 
članice v skladu z načelom „en sklad za en 
program“ zagotoviti komplementarnost in 
skladnost med ukrepi, ki naj bi se financirali 
iz ESRR, kohezijskega sklada, ESS, ESR in 
EKSRP na danem ozemlju in danem 
področju dejavnosti. Glavna vodilna načela 
glede razmejitvene linije in koordinacijskih 
mehanizmov med ukrepi, ki jih podpirajo 
različni skladi, je treba opredeliti na ravni 
nacionalnega strateškega referenčnega 
okvira/nacionalnega strateškega načrta.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elspeth Attwooll

Predlog spremembe 98
Priloga, odstavek 3.6, smernica

Potrebno je spodbujati sinergijo med 
strukturno, zaposlitveno in razvojno politiko 
podeželja. V tem kontekstu morajo države 
članice zagotoviti komplementarnost in 
skladnost med ukrepi, ki naj bi se financirali 
iz ESRR, kohezijskega sklada, ESS, ESR in 

Potrebno je zagotoviti sinergijo med 
strukturno, zaposlitveno in razvojno politiko 
podeželja kot prednostno nalogo. V tem 
kontekstu morajo države članice zagotoviti 
komplementarnost in skladnost med ukrepi, 
ki naj bi se financirali iz TEN-T, LIFE +, 
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EKSRP na danem ozemlju in danem 
področju dejavnosti. Glavna vodilna načela 
glede razmejitvene linije in koordinacijskih 
mehanizmov med ukrepi, ki jih podpirajo 
različni skladi, je treba opredeliti na ravni 
nacionalnega strateškega referenčnega 
okvira/nacionalnega strateškega načrta.

ESRR, kohezijskega sklada, ESS, ESR in 
EKSRP na danem ozemlju in danem 
področju dejavnosti. Glavna vodilna načela 
glede razmejitvene linije in koordinacijskih 
mehanizmov med ukrepi, ki jih podpirajo 
različni skladi, je treba opredeliti na ravni 
regionalnega ali nacionalnega strateškega 
referenčnega okvira/regionalnega ali 
nacionalnega strateškega načrta, kot je 
primerno v posamezni državi članici.

Or. en

Obrazložitev

Ker se cilji posameznih instrumentov vse bolj zbližujejo, postaja usklajevanje razvoja 
podeželja in drugih instrumentov Skupnosti vse pomembnejše. Takšno sinergijo je treba 
zagotoviti, ne le spodbujati, in sicer na ravni, ki najbolj ustreza institucionalni ureditvi v 
posamezni državi članici.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Stavros Arnaoutakis

Predlog spremembe 99
Priloga, odstavek 3.6, smernica

Potrebno je spodbujati sinergijo med 
strukturno, zaposlitveno in razvojno politiko 
podeželja. V tem kontekstu morajo države 
članice zagotoviti komplementarnost in 
skladnost med ukrepi, ki naj bi se financirali 
iz ESRR, kohezijskega sklada, ESS, ESR in 
EKSRP na danem ozemlju in danem 
področju dejavnosti. Glavna vodilna načela 
glede razmejitvene linije in koordinacijskih 
mehanizmov med ukrepi, ki jih podpirajo 
različni skladi, je treba opredeliti na ravni 
nacionalnega strateškega referenčnega 
okvira/nacionalnega strateškega načrta.

Potrebno je spodbujati sinergijo med 
strukturno, zaposlitveno politiko, politiko 
socialnega vključevanja in razvojno politiko 
podeželja. V tem kontekstu morajo države 
članice zagotoviti komplementarnost in 
skladnost med ukrepi, ki naj bi se financirali 
iz programov TEN-T, LIFE+, ESRR, 
kohezijskega sklada, ESS, ESR in EKSRP 
na danem ozemlju in danem področju 
dejavnosti. Glavna vodilna načela glede 
razmejitvene linije in koordinacijskih 
mehanizmov med ukrepi, ki jih podpirajo 
različni skladi, je treba opredeliti na ravni 
regionalnega ali nacionalnega strateškega
referenčnega okvira/regionalnega ali 
nacionalnega strateškega načrta, glede na to, 
kaj je ocenjeno kot primernejše za vsako od 
držav članic.

Or. el
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Obrazložitev

Spodbujanje sinergije vseh politik, vključno s politiko socialnega vključevanja, glede na 
pogostost primerov socialne izključenosti, ugotovljenih v podeželskih regijah.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith in Gisela 
Kallenbach

Predlog spremembe 100
Priloga, odstavek 3.6, smernica

Potrebno je spodbujati sinergijo med 
strukturno, zaposlitveno in razvojno politiko 
podeželja. V tem kontekstu morajo države 
članice zagotoviti komplementarnost in 
skladnost med ukrepi, ki naj bi se financirali 
iz ESRR, kohezijskega sklada, ESS, ESR in 
EKSRP na danem ozemlju in danem 
področju dejavnosti. Glavna vodilna načela 
glede razmejitvene linije in koordinacijskih 
mehanizmov med ukrepi, ki jih podpirajo 
različni skladi, je treba opredeliti na ravni 
nacionalnega strateškega referenčnega 
okvira/nacionalnega strateškega načrta.

Potrebno je spodbujati sinergijo med 
strukturno, zaposlitveno in razvojno politiko 
podeželja. V tem kontekstu morajo države 
članice v skladu s svojo institucionalno 
strukturo zagotoviti komplementarnost in 
skladnost med ukrepi, ki naj bi se financirali 
iz ESRR, kohezijskega sklada, ESS, ESR in 
EKSRP na danem ozemlju in danem 
področju dejavnosti. Glavna vodilna načela 
glede razmejitvene linije in koordinacijskih 
mehanizmov med ukrepi, ki jih podpirajo 
različni skladi, je treba opredeliti na ravni 
nacionalnega strateškega referenčnega 
okvira/nacionalnega strateškega načrta.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Bernadette Bourzai in Stavros Arnaoutakis

Predlog spremembe 101
Priloga, odstavek 3.6, smernica

Potrebno je spodbujati sinergijo med 
strukturno, zaposlitveno in razvojno politiko 
podeželja. V tem kontekstu morajo države 
članice zagotoviti komplementarnost in 
skladnost med ukrepi, ki naj bi se financirali 
iz ESRR, kohezijskega sklada, ESS, ESR in 
EKSRP na danem ozemlju in danem 
področju dejavnosti. Glavna vodilna načela 
glede razmejitvene linije in koordinacijskih 
mehanizmov med ukrepi, ki jih podpirajo 
različni skladi, je treba opredeliti na ravni 
nacionalnega strateškega referenčnega 

Potrebno je spodbujati sinergijo med 
strukturno, zaposlitveno in razvojno politiko 
podeželja ter s tem sodelovanje med 
posameznimi regionalnimi partnerji. V tem 
kontekstu morajo države članice zagotoviti 
komplementarnost in skladnost med ukrepi, 
ki naj bi se na danem ozemlju in danem 
področju dejavnosti financirali iz ESRR, 
kohezijskega sklada, ESS, ESR in EKSRP. 
Glavna vodilna načela glede razmejitvene 
linije in koordinacijskih mehanizmov med 
ukrepi, ki jih podpirajo različni skladi, je 
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okvira/nacionalnega strateškega načrta. treba opredeliti na ravni nacionalnega 
strateškega referenčnega 
okvira/nacionalnega strateškega načrta.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jan Olbrycht

Predlog spremembe 102
Priloga, odstavek 3.6, smernica

Potrebno je spodbujati sinergijo med 
strukturno, zaposlitveno in razvojno politiko 
podeželja. V tem kontekstu morajo države 
članice zagotoviti komplementarnost in 
skladnost med ukrepi, ki naj bi se financirali 
iz ESRR, kohezijskega sklada, ESS, ESR in 
EKSRP na danem ozemlju in danem 
področju dejavnosti. Glavna vodilna načela 
glede razmejitvene linije in koordinacijskih 
mehanizmov med ukrepi, ki jih podpirajo 
različni skladi, je treba opredeliti na ravni 
nacionalnega strateškega referenčnega 
okvira/nacionalnega strateškega načrta.

Potrebno je spodbujati sinergijo med 
strukturno, zaposlitveno in razvojno politiko 
podeželja. V tem kontekstu morajo države 
članice zagotoviti komplementarnost in 
skladnost med ukrepi, ki naj bi se financirali 
iz ESRR, kohezijskega sklada, ESS, 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
ESR na danem ozemlju in danem področju 
dejavnosti. Glavna vodilna načela glede 
razmejitvene linije in koordinacijskih 
mehanizmov med ukrepi, ki jih podpirajo 
različni skladi, je treba opredeliti na ravni 
regionalnega in nacionalnega strateškega 
referenčnega okvira/regionalnega in 
nacionalnega strateškega načrta.

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 103
Priloga, odstavek 3.6, pododstavek -1 a (novo)

Upoštevajo se lahko različni razmejitveni 
kriteriji, kot so velikost projektov, učinek 
(regionalni ali onstran meja regije) na 
okolje, vrsta naložbe, tip upravičencev.

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Elspeth Attwooll

Predlog spremembe 104
Priloga, odstavek 3.6, pododstavek 2

Za razvoj človeškega kapitala bi se podpora 
za razvoj podeželja usmerila na kmete in 
gospodarske udeležence, vključene v 
diverzifikacijo podeželskega gospodarstva. 
Prebivalstvo podeželskih območij bi lahko 
dobilo podporo v okviru celostnega pristopa 
„od spodaj navzgor“. Ukrepi na teh 
področjih bi se morali izvajati v popolni 
usklajenosti s cilji evropske strategije 
zaposlovanja, kot je določena v integriranih 
smernicah za rast in delovna mesta, in 
skladno z ukrepi, sprejetimi na podlagi 
programov nacionalnih reform v okviru 
lizbonskega procesa. Delovni program 
izobraževanja in usposabljanja 2010 skuša 
doseči lizbonske cilje glede izobraževanja in 
usposabljanja. Vseživljenjsko učenje je 
bistvo tega programa in se nanaša na vse 
ravni in vrste izobraževanja in usposabljanja, 
vključno s kmetijskim, gozdarskim in 
kmetijsko-živilskim sektorjem.

Za razvoj človeškega kapitala bi se podpora 
za razvoj podeželja usmerila na kmete, 
njihove družine in gospodarske udeležence, 
vključene v diverzifikacijo podeželskega 
gospodarstva, ob usklajevanju s podporo v 
okviru drugih strukturnih instrumentov. 
Prebivalstvo podeželskih območij bi lahko 
dobilo podporo v okviru celostnega pristopa 
„od spodaj navzgor“. Ukrepi na teh 
področjih bi se morali izvajati v popolni 
usklajenosti s cilji evropske strategije 
zaposlovanja, kot je določena v integriranih 
smernicah za rast in delovna mesta, in 
skladno z ukrepi, sprejetimi na podlagi 
programov nacionalnih reform v okviru 
lizbonskega procesa. Delovni program 
izobraževanja in usposabljanja 2010 skuša 
doseči lizbonske cilje glede izobraževanja in 
usposabljanja. Vseživljenjsko učenje je 
bistvo tega programa in se nanaša na vse 
ravni in vrste izobraževanja in usposabljanja, 
vključno s kmetijskim, gozdarskim in 
kmetijsko-živilskim sektorjem.

Or. en

Obrazložitev

Diverzifikacija podeželskega gospodarstva je ključna ekonomska gonilna sila na podeželju, 
vendar mora razvoj tega gospodarstva ostati prilagodljiv, zato ga ne kaže zavirati z 
omejevanjem vrst finančne podpore na izključno sredstva za razvoj podeželja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ambroise Guellec

Predlog spremembe 105
Priloga, odstavek 4, pododstavek 2

Okvir bo zagotovil omejen niz skupnih 
kazalnikov in skupno metodologijo. 
Dopolnjen bo s kazalniki, specifičnimi za 
program, ki bodo odražali značaj vsakega 

Okvir bo zagotovil omejen niz skupnih 
kazalnikov, še zlasti območnih kazalnikov, 
ki jih je Evropski parlament zahteval v svoji 
resoluciji o vlogi teritorialne kohezije v 
regionalnem razvoju dne 28. septembra 
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programskega območja. 20051, in skupno metodologijo. Dopolnjen 
bo s kazalniki, specifičnimi za program, ki 
bodo odražali značaj vsakega programskega 
območja.

______________________

1 Besedila, sprejeta tega dne, P6_TA(2005)0358.

Or. fr


