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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen tega predloga je krepitev politike razvoja podeželja EU in poenostavitev njenega 
izvajanja z zamenjavo številnih prejšnjih programov za razvoj podeželja z enim samim 
finančnim in programskim instrumentom, to je Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 
(EKSRP).

Pripravljavka osnutka pozdravlja predlog za okrepitev razvoja podeželja in meni, da je treba 
pripisati večji pomen vlogi razvoja podeželja pri prispevanju k skladnemu regionalnemu 
razvoju ter regionalni in nacionalni rasti v okviru lizbonskega postopka in sklepov iz 
Göteborga. 

Korak k poenostavitvi politike razvoja podeželja z enim samim finančnim in programskim 
omrežjem je zelo pozitiven. Vseeno je treba zagotoviti, da velja postopek poenostavitve na 
vseh ravneh.

Izvajanje politike razvoja podeželja potrebuje zadostno financiranje in vsako zmanjšanje 
predlaganega financiranja za razvoj podeželja bo negativno vplivalo na zmožnost podeželskih 
območij pri doseganju gospodarske rasti in jim s tem preprečilo učinkovito prispevanje k 
lizbonskemu postopku.

Treba si je zapomniti, da kmetje EU konkurirajo na svetovnem trgu, kjer nekateri naši 
konkurenti ne poudarjajo dobrobiti živali, varnostnih standardov in okolja v proizvodnji hrane 
tako kot poudarjamo mi v EU. Zato je treba dodeliti razvoju podeželja zadostno financiranje 
za zagotovitev poteka proizvodnje hrane v skladu s trajnostnimi načeli.

Poziv k resničnemu posvetovanju interesnih skupin ter k sodelovanju pri pripravah strategij in 
politik razvoja podeželja je dobrodošel.

Pripravljavka osnutka priporoča prilagodljiv pristop na državni ravni in ravni EU pri 
oblikovanju strategij razvoja podeželja za zagotovitev, da lahko lokalni in regionalni programi 
zadostno spodbujajo razvoj podeželskih območij z uporabo posebnih pobud, ki so nastale pri 
resničnem posvetovanju interesnih skupin.

Zelo je spodbudno, da predlog uvršča raznovrstnost podeželskega gospodarstva in kakovost 
življenja na podeželskih območjih med tri prednostne osi nove politike razvoja podeželja. Ta 
os se lahko izkaže za pogon razvoja v veliko podeželskih območjih, ob pravilnem izvajanju pa 
ima lahko pomnoževalni učinek, ki privede do ustvarjanja delovnih mest, raznolikosti 
dejavnosti, dodane vrednosti izdelkov in osnove razvoja, ki temelji na pristopu od spodaj 
navzgor. Posebno pozornost je treba nameniti ustvarjanju socialnega kapitala, še zlasti 
mladinskega kapitala, ker bo to imelo pomembno vlogo pri dolgoročnem trajnostnem razvoju 
podeželskih območij.

Politika razvoja podeželja mora pomagati pri ustvarjanju trajnostnih delovnih mest zunaj 
kmetijskega gospodarstva, ki se nahajajo na razumni razdalji od bivališč delavcev v povezavi 
z regionalno in kohezijsko politiko.
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Upošteva se, da ima vsak program posebno os LEADER za financiranje izvajanja lokalnih 
razvojnih strategij skupin za lokalni razvoj, ki temeljijo na treh tematskih oseh. Vseeno je 
treba 3 % sklad za izvajanje, dodeljen LEADER, vključiti v najmanjši dodeljeni znesek za 
LEADER.

Najmanjša dodelitev proračunskih sredstev za vsako od treh osi odraža ravnotežje med temi 
osmi, vseeno pa dopušča zadostno prilagodljivost na lokalni/regionalni/državni ravni za 
oblikovanje programov, ki ustrezajo lokalnim/regionalnim/državnim potrebam.

Žal pa ni namenjene dovolj pozornosti številnim ljudem, ki vsako leto opustijo kmetovanje, 
ali tistim, ki se s kmetovanjem ukvarjajo le po skrajšanem delovnem času. Treba je zagotoviti 
ustrezne možnosti usposabljanja in prekvalificiranja, zato da bi tem ljudem omogočili dostop 
do drugih vrst zaposlitve znotraj njihovih lokalnih območij.

Poleg tega obstaja skrb, da bodo merila za določanje naravnih neprivilegiranih območij 
ponovno opredeljena brez upoštevanja veliko drugih dejavnikov, ki prispevajo k slabostim, 
npr. obrobna lokacija, socialno-ekonomski dejavniki itd.

Koristno bi bilo razmisliti o določitvi prehodnega obdobja za postopno zmanjševanje pomoči 
kmetom na območjih, ki ne bodo več upravičena do pomoči.

Poleg tega je treba previdno ravnati s podporo za zasaditev dreves, z zmanjšanjem premije za 
gozdove v kmetijski krajini in s skrajšanjem trajanja premije, saj bo to vodilo k upadu 
pogozdovanja, ker se gozdarstvo ne bo več štelo za uspešno kmetijsko podjetje. To bo 
privedlo tudi do drugih posledic, npr. brezposelnost v gozdarstvu, kar bo še posebno resno na 
podeželskih območjih, izgubljene bodo možnosti za uskladiščenje ogljika itd.

Pozitivno je, da so izravnalna plačila kmetom in lastnikom/upravljavcem gozdov dodeljena 
glede na izpad dohodka in stroške, ki so nastali zaradi upravljanja omrežja območja. Kljub 
temu je za Naturo 2000 nujen ločen finančni instrument. Obstaja tveganje, da zaradi 
nezadostnega financiranja cilji Nature 2000 ne bodo uresničeni.

Končno pripravljavka osnutka predlaga, da bi morale druge politike Skupnosti pridobiti 
„podeželsko dokazilo“, tj. verifikacijo, da niso v nasprotju s politiko razvoja podeželja in da, 
kjer je primerno, aktivno spodbujajo cilje razvoja podeželja.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja, kot pristojni 
odbor, da vključi v svoje poročilo naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 10

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

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

Obrazložitev

Politiko razvoja podeželja je treba na področju socialne vključenosti in nediskriminacije 
povezati s politiko Skupnosti.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 55

(55) Za spodbujanje celostnega in 
inovativnega pristopa morajo biti 3 % 
proračunskih sredstev, dodeljenih državam 
članicam, nameščeni v rezerve Skupnosti za 
pristop LEADER.

črtano

Obrazložitev

Zadržanje takega bistvenega dela proračuna za os LEADER lahko oteži strateško načrtovanje 
programa in lahko spodbudi programe LEADER k dajanju prednosti kratkoročnim „hitrim“ 
rešitvam, namesto bolj strateškim in trajnostnim srednje in dolgoročnim pobudam.

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 66

(66) Rezervo Skupnosti za pristop LEADER 
je treba dodeliti ob upoštevanju delovanja 
programov. Merila za njeno dodelitev 
morajo biti ustrezno določena.

črtano

Obrazložitev

Enaka kot pri predlogu spremembe 1.

Predlog spremembe 4
Člen 3

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

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

Obrazložitev

Pomembno je, da se politiko razvoja podeželja na področju socialne vključenosti in 
nediskriminacije poveže s politiko Skupnosti.

Predlog spremembe 5
Člen 6, odstavek 1, točka (c)

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

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

Obrazložitev

Za zagotovitev, da se upoštevajo vse oblike diskriminacije.
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Predlog spremembe 6
Člen 8, odstavek 1

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

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

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 7
Člen 17, odstavek 1

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

1. Programe za razvoj podeželja določi 
država članica v tesnem sodelovanju s 
partnerji iz člena 6. Vsaka država članica 
oblikuje in objavi načrt posvetovanja in v 
nadaljevanju poroča o naravi in izidih 
postopka posvetovanja.

Obrazložitev

Postopek posvetovanja mora biti obsežen in pregleden.

Predlog spremembe 8
Člen 19, točka (c), točka (iii)

(iii) podporo skupinam proizvajalcev za 
izvajanje informacijske in promocijske 
dejavnosti pri proizvodih, ki so vključeni v 
program za kakovost živil;

(iii) podporo zadrugam/skupinam 
proizvajalcev za izvajanje informacijske in 
promocijske dejavnosti pri proizvodih, ki so 
vključeni v program za kakovost živil;

Obrazložitev

Zadruge imajo dolgo in učinkovito vlogo pri regionalnem razvoju, zato jih je treba podpreti.
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Predlog spremembe 9
Člen 34, točka (a), točka (v a) (novo)

(va) podporo za ohranitev redkih pasem 
živine, najdenih v posebnih regijah.

Obrazložitev

To je pomembno kot pravo merilo vrednosti z okoljskega vidika in z vidika ohranitve vrst.

Predlog spremembe 10
Člen 37, odstavek 4, pododstavek 1 a (novo)

Za spodbuditev prometa se lahko 
izplačila v prikrajšanih regijah 
povečajo za 20 %.

Obrazložitev

Ob upoštevanju pomembnosti kmetijsko-okoljskih sporazumov za upravljanje podeželja je 
nujno še naprej spodbujati sodelovanje pri takih sporazumih.

Predlog spremembe 11
Člen 49, točka a, točka (iv a) (novo)

(iva) podporo za večjo udeležbo žensk v 
podeželskem gospodarstvu;

Obrazložitev

Ženske imajo pomembno vlogo pri raznovrstnosti podeželskega gospodarstva, vendar se 
pogosto srečujejo s posebnimi težavami, kot je omejen dostop do kapitala. Ta predlog 
spremembe omogoča podporo ukrepom za odstranitev teh ovir. 

Predlog spremembe 12
Člen 49, točka a, točka (iv b) (novo)

(ivb) podporo za razvoj informacijske 
družbe.

Obrazložitev

Informacijska družba je za raznovrstnost podeželskega gospodarstva bistvena, vendar veliko 
podeželskih območij nima dostopa do širokopasovnih satelitskih komunikacij itd. Ta uredba 
bi lahko pomagala premostiti digitalno vrzel in narediti podeželska področja privlačnejša za 
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nova podjetja ter omogočila obstoječim podjetjem prodor na nove trge in jim tako pomagala 
zagotoviti sposobnost preživetja.

Predlog spremembe 13
Člen 49, točka (b), točka (i)

(i) ključne storitve za gospodarstvo in 
podeželsko prebivalstvo,

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

Obrazložitev

Podeželski prevoz na redko poseljenih območjih je ključna storitev in jo je treba 
subvencionirati v okviru katerega koli programa za razvoj podeželja.

Brez konkurenčne infrastrukture ne more biti uravnoteženega regionalnega in podeželskega 
razvoja.

Predlog spremembe 14
Člen 52, točka (c a) (novo)

(ca) posebnemu poklicnemu usposabljanju 
za turistični sektor na področjih, kot sta 
potrošniške storitve in razvoj izdelkov.

Obrazložitev

Podeželska območja lahko nudijo naravno dediščino in druge zanimivosti. Vseeno sposobnost 
lokalne turistične industrije uporabiti te zanimivosti na trajnosten način in zagotoviti turistu 
kakovostno izkušnjo pogosto ovira slabo opravljanje storitev in/ali neustrezen razvoj izdelkov. 
Medtem ko se člen 56 lahko sklicuje na „poklicno usposabljanje“, se je treba posebej 
sklicevati na usposabljanje v turističnem sektorju.

Predlog spremembe 15
Člen 58

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

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

Obrazložitev

Zagotovitev aktivnega sodelovanja lokalnih oblasti pri EKSRP bo omogočila obsežnejši in 
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skladnejši pristop k razvoju številnih podeželskih območij. 

Predlog spremembe 16
Člen 66

Znesek najmanj 7 % celotnega prispevka 
Sklada, namenjenega programu, se mora 
ohraniti za izvajanje prednostnega cilja 
LEADER.

Znesek najmanj 10 % celotnega prispevka 
Sklada, namenjenega programu, se mora 
ohraniti za izvajanje prednostnega cilja 
LEADER.

Obrazložitev

Dodelitev 3 % povečanja financiranja „najuspešnejšim“ programom tipa LEADER ne bo 
ugodna, ker lahko spodbudi kratkoročne programe in „hitre“ rešitve za dostop do 
povečanega financiranja, namesto celostnega strateškega pristopa do razvoja podeželja.

Predlog spremembe 17
Člen 67, odstavek 2, pododstavek 1

2. Na pobudo držav članic lahko Sklad za 
vsak program za razvoj podeželja financira 
pripravo, upravljanje, spremljanje, 
vrednotenje, informacijske in nadzorne 
dejavnosti pri podpori programa.

2. Na pobudo držav članic lahko Sklad za 
vsak program za razvoj podeželja financira 
pripravo, upravljanje, spremljanje, 
vrednotenje, informacijske in nadzorne 
dejavnosti pri podpori programa ter pri tem 
podpira sodelovanje članov partnerstva, 
posebno civilno družbo in nevladne 
organizacije.

Obrazložitev

Treba je zagotoviti sodelovanje civilne družbe in nevladnih organizacij pri delovanju teh 
skladov.

Predlog spremembe 18
Člen 68, odstavek 1

V skladu s členom 67(1) se z namenom 
povezovanja nacionalnih omrežij, 
organizacij in uprav, ki delujejo na področju 
razvoja podeželja na ravni Skupnosti, 
vzpostavi Evropsko omrežje za razvoj 
podeželja.

V skladu s členom 67(1) se z namenom 
povezovanja nacionalnih omrežij, 
organizacij in uprav, ki delujejo na področju 
razvoja podeželja na ravni Skupnosti, 
nemudoma vzpostavi Evropsko omrežje za 
razvoj podeželja.

Obrazložitev

Ne sme priti do ponovitve zamud v zadnjem programskem obdobju pri ustanavljanju številnih 
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nacionalnih omrežij LEADER, LEADER + in LEADER II.

Predlog spremembe 19
Člen 69, odstavek 1

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

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

Obrazložitev

Ne sme priti do ponovitve zamud pri ustanavljanju številnih nacionalnih omrežij.

Predlog spremembe 20
Člen 77, odstavek 1, točka (a)

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

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

Obrazložitev

Pomanjkanje prilagodljivosti lahko ovira koristne projekte.

Predlog spremembe 21
Člen 81, odstavek 1, pododstavek 3 a (novo)

Treba si je prizadevati za uporabo 
preprostega in razumljivega jezika v vsej 
dokumentaciji za zagotovitev učinkovitega 
sodelovanja vseh sodelujočih pri procesu 
spremljanja.

Obrazložitev

To bo zagotovilo učinkovitejše sodelovanje in boljšo sposobnost prispevanja k procesu kot 
člani nadzornih odborov.
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Predlog spremembe 22
Člen 92

Rezerva Skupnosti za prednostni cilj 
LEADER
1. Znesek, ki se dodeli rezervi iz člena 
70(2), se uporabi za podporo pri izvajanju 
pristopa LEADER v programih.
2. Izvajanje pristopa LEADER se oceni na 
podlagi objektivnih meril, med drugim na 
podlagi:
(a) prednosti, ki je dodeljena pristopu 
LEADER,
(b) ozemeljske razsežnosti pristopa 
LEADER,
(c) dosežene stopnje izvajanja prednostnega 
cilja LEADER,
(d) učinka finančnega vzvoda na zasebni 
kapital,
(e) rezultatov vmesnih vrednotenj.

črtano

Obrazložitev

Pripravljavka osnutka ne podpira ustanovitve rezervnega sklada LEADER.
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