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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Poročevalec pozdravlja predlog in meni, da bi sistematski pregled SKP moral zagotoviti 
zmanjšanje birokracije, poenostavitev postopkov in boljše usklajevanje instrumentov.

Zato poročevalec meni, da bi morali uvesti usklajeni pristop med financiranjem razvoja 
podeželja in drugih zadevnih politik, na primer kohezijske politike. To bi pomagalo pri 
usklajevanju intervencij, izogibanju prekrivanja in povečanju razpoložljivih sredstev.

Ker so sredstva za razvoj podeželja že pod finančnim pritiskom, je treba zagotoviti, da 
veljavni ukrepi in odobrene intervencije razpolagajo z zadostnimi sredstvi za izvajanje. Zato 
bi državam članicam moralo biti omogočeno, da oblikujejo svoje programe za razvoj 
podeželja v skladu s svojimi posebnimi potrebami.

Zaradi omejenih sredstev za razvoj podeželja poročevalec na splošno meni, da bi morali 
razmisliti o medsebojnem povezovanju sredstev za strukturni razvoj in razvoj podeželja. 
Možnost za ponovno uporabo neporabljenih sredstev iz strukturnih skladov (v skladu s 
pravilom N+2/N+3) bi zato morala predstavljati pomemben ukrep, ki lahko vodi k podpori 
tako kohezijski politiki kot programom za razvoj podeželja, čeprav so ti trenutno financirani 
iz razdelka 2, zato bi bilo treba vpeljati večjo prožnost.

PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) V skladu s členom 9(4) in členom 
10(4) Uredbe Sveta (ES) št. XXXX/XXXX 
z dne XX/XX/2008 [o skupnih pravilih za 
sheme neposrednih podpor v okviru skupne 
kmetijske politike in o uvedbi nekaterih 
shem podpor za kmete] se finančna 
sredstva, zbrana s pomočjo dodatne 
modulacije, uporabijo za podporo za razvoj
podeželja. Primerno je zagotoviti, da se 
znesek, ki je enak zneskom navedenih 
finančnih sredstev, uporabi za podporo 

(11) V skladu s členom 9(4) in členom 
10(4) Uredbe Sveta (ES) št. XXXX/XXXX 
z dne XX/XX/2008 [o skupnih pravilih za 
sheme neposrednih podpor v okviru skupne 
kmetijske politike in o uvedbi nekaterih 
shem podpor za kmete] se finančna 
sredstva, zbrana s pomočjo dodatne 
modulacije, uporabijo za podporo za razvoj 
podeželja. Primerno je zagotoviti, da se 
znesek, ki je enak zneskom navedenih 
finančnih sredstev, uporabi za podporo
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dejavnosti, povezanih z novimi izzivi. obstoječim ter novim dejavnostim, 
povezanih z novimi izzivi v skladu z 
odločitvami vsake države članice.

Or. en

Obrazložitev

Poleg novo opredeljenih izzivov je treba zagotoviti, da obstoječi ukrepi in odobrene 
intervencije razpolagajo z zadostnimi sredstvi za izvajanje.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Te dejavnosti bi morale biti 
usklajene s tistimi, ki jih financirajo drugi 
skladi Skupnosti, zlasti strukturni skladi 
(Evropski sklad za regionalni razvoj, 
Evropski socialni sklad in Kohezijski 
sklad).

Or. en

Obrazložitev

Usklajeni pristop z drugimi zadevnimi politikami, na primer kohezijsko politiko, bi pomagal 
pri usklajevanju intervencij, izogibanju prekrivanja in povečanju dostopnih sredstev.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 12a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Da bi zagotovili ustrezna sredstva za 
programe za razvoj podeželja, je treba 
vpeljati večjo prožnost, s čimer bi v ta 
namen omogočili tudi uporabo 
neporabljenih sredstev strukturnih 
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skladov (razdelek 1b).

Or. en

Obrazložitev

Resno je treba razmisliti o možnosti za ponovno uporabo neporabljenih sredstev iz strukturnih 
skladov (v skladu s pravilom N+2/N+3 – razdelek 1b), da bi podprli druge kohezijske politike 
EU in programe za razvoj podeželja. Zaradi omejenosti razpoložljivih sredstev za strukturne 
dejavnosti na terenu je treba vzpostaviti nov sistem. Treba je vpeljati tudi večjo prožnost in 
tako omogočiti uporabo teh sredstev tudi za razvoj podeželja (trenutno financiran iz razdelka 
2).

Predlog spremembe 4

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice zagotovijo povezovanje 
s podobnimi dejavnostmi, ki jih 
financirajo drugi skladi Skupnosti, zlasti 
strukturni skladi, in razvijejo celostne 
pristope za strategije, dejavnosti in 
financiranje, kjer je to primerno.

Or. en

Obrazložitev

Same justification as amendment 2

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Uredba (ES) št. 1698/2005
Člen 69 – odstavek 5a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Znesek, ki je enak zneskom, ki so (5a) Znesek, ki je enak zneskom, ki so 
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posledica uporabe obvezne modulacije po 
členih 9(4) in 10(4) Uredbe (ES) [št. 
XXXX/2008 (nova uredba o shemi 
neposredne podpore)], države članice 
porabijo v obdobju od 1. januarja 2010 do 
31. decembra 2015 kot podporo Skupnosti 
v okviru tekočih programov razvoja 
podeželja za dejavnosti vrst iz člena 16a te 
uredbe, odobrenih po 1. januarju 2010.

posledica uporabe obvezne modulacije po 
členih 9(4) in 10(4) Uredbe (ES) [št. 
XXXX/2008 (nova uredba o shemi 
neposredne podpore)], države članice 
porabijo v obdobju od 1. januarja 2010 do 
31. decembra 2015 kot podporo Skupnosti 
v okviru tekočih programov razvoja 
podeželja za obstoječe in nove dejavnosti,
povezane z novimi izzivi, v skladu z 
odločitvami vsake države članice.

Or. en

Obrazložitev

Enaka obrazložitev kot pri predlogu spremembe 1.
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