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Predlog spremembe 5
Iosif Matula

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 1698/2005
Člen 12 a – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Vsaka država članica se s pristojnimi 
regionalnimi organi posvetuje o posebnih 
zahtevah in razvojnih strategijah, 
namenjenih izvajanju nacionalnega 
strateškega načrta.

Or. ro

Obrazložitev

Posvetovanje s pristojnimi regionalnimi organi je potrebno, da se čim bolj učinkovito 
upoštevajo posebne potrebe vsake posamezne regije. Tako lahko nastane najboljša skupna 
strategija regionalnega razvoja.

Predlog spremembe 6
Iosif Matula

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1698/2005
Člen 16 a – odstavek 1 – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Do 31. decembra 2009 države članice v 
svojih programih za razvoj podeželja v 
skladu s svojimi posebnimi potrebami 
določijo vrste dejavnosti z naslednjimi 
prednostnimi nalogami, kakor so opisane v 
strateških smernicah Skupnosti in 
podrobneje določene v nacionalnem 
strateškem načrtu:

1. Do 31. decembra 2009 države članice v 
svojih programih za razvoj podeželja po 
predhodnem posvetovanju s pristojnimi 
regionalnimi organi in v skladu s svojimi 
posebnimi potrebami določijo vrste 
dejavnosti z naslednjimi prednostnimi 
nalogami, kakor so opisane v strateških 
smernicah Skupnosti in podrobneje 
določene v nacionalnem strateškem načrtu:
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Or. ro

Obrazložitev

Pri izdelavi strategij za razvoj podeželja je treba upoštevati prednostne naloge politike 
regionalnega razvoja. Želene rezultate je mogoče doseči s skupno politiko, ki združuje oba 
vidika - cilje za razvoj podeželja in cilje regionalnega razvoja.

Predlog spremembe 7
Francesco Ferrari

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1698/2005
Člen 16 a – odstavek 1 (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) podnebne spremembe (a) podnebne spremembe in ukrepi, ki 
preprečujejo poslabšanje tal,

Or. it

Obrazložitev

V kmetijskem sektorju imajo tla zelo velik pomen. Uporaba in ravnanje s kmetijskimi 
površinami sta zelo pomembna, ko gre za pomoč pri obvladovanju novih izzivov, ki jih 
prinašajo sprememba podnebja, obnovljive energije, pomanjkanje vode in biotska 
raznovrstnost.

Predlog spremembe 8
Iosif Matula

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1698/2005
Člen 16 a – odstavek 1 (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) obnovljivi viri energije, (b) večja energetska učinkovitost, 
povečanje raznovrstnosti in uporaba 
obnovljivih virov energije,
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Or. ro

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 6.

Predlog spremembe 9
Francesco Ferrari

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1698/2005
Člen 3 – odstavek 1 – točka (g a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) ukrepi pomoči mladim kmetom.

Or. it

Obrazložitev

Ukrepi pomoči mladim kmetom lahko srednjeročno finančno spodbujajo širitev podeželskih 
gospodarstev.

Predlog spremembe 10
Iosif Matula

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1698/2005
Člen 16 a – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti tiste vrste, ki jih je treba 
izvajati v zvezi s prednostnimi nalogami iz 
točk od (a) do (f) prvega odstavka, morajo 
biti usmerjene tudi v doseganje ciljev 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije.

Or. ro
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Obrazložitev

Glej predlog spremembe 6.

Predlog spremembe 11
Iosif Matula

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1698/2005
Člen 16 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Od 1. januarja 2009 se za vrste 
dejavnosti iz odstavka 1(a) do (f) stopnje 
intenzivnosti pomoči iz Priloge I lahko 
povečajo za 10 odstotnih točk.

2. Od 1. januarja 2009 se za vrste 
dejavnosti iz odstavka 1(a) do (f) stopnje 
intenzivnosti pomoči iz Priloge I lahko 
povečajo za 10 odstotnih točk, da bi se 
lahko uresničil cilj teritorialne 
konvergence v regijah Evropske unije.

Or. it ro

Obrazložitev

Z namenjanjem sredstev za ukrepe, ki upoštevajo posebne potrebe posameznih regij, se lahko 
v regijah Evropske unije pospešita razvoj in zbliževanje. Gospodarski napredek in trajnostni 
razvoj je mogoče doseči le z namenjanjem precejšnjih zneskov za področja, na katerih je 
potencial rasti najvišji, kot sta energetska učinkovitost in biotska raznovrstnost.
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