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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Obravnavani predlog je neposredni odgovor Evropske komisije na zahteve sklepa Sveta 
Evropske unije z dne 11. decembra 2008, da se odobri evropski načrt za oživitev 
gospodarstva, ki vsebuje konkretne ukrepe za mnogo sektorjev, ki so v pristojnosti Skupnosti 
in v nacionalni pristojnosti, za soočanje z gospodarsko in finančno krizo, ki je leta 2007 zajela 
evropske trge.

Na področju razvoja podeželja besedilo Evropske komisije predlaga ustrezno posodobitev 
uredbe (ES) št. 1698/2005 za boljše prevzemanje evropskega načrta za oživitev gospodarstva.

Predvideva se zlasti, da bo 1,5 milijarde EUR nakazanih državam članicam prek Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za razvijanje širokopasovnega interneta na 
podeželskih območjih in soočanje z novimi izzivi, ki so opredeljeni v okviru ocene 
srednjeročne prenove skupne kmetijske politike iz leta 2003 (podnebne spremembe, 
obnovljive energije, upravljanje vodnih virov, biotska raznovrstnost), ki je bila zaključena 
novembra 2008. 

Poročevalec se popolnoma strinja s predlogom ter meni, da bodo ukrepi prispevali k oživitvi 
nacionalnih gospodarstev in zaupanja potrošnikov v sistem, če bo prišlo do hitrega in 
enotnega ukrepanja.
Ker je bilo za zakonodajno dejavnost in načrtovanje na ravni Skupnosti značilno hitro 
ukrepanje, poročevalec meni, da je treba uvesti še nekaj dejavnikov, ki bodo lahko prispevali 
k temu, da se bo ta nujnost odražala tudi pri izvajanju teh ukrepov v državah članicah.

Namen predlaganih sprememb je, da države članice zagotovijo ustrezne informacije 
regionalnim oblastem, zato da nemudoma prilagodijo svoje načrte za razvoj podeželja, ter 
morebitnim koristnikom in zainteresiranim stranem o dodeljevanju dodatnih finančnih 
sredstev za ukrepe za podeželje.

Poleg tega je najboljše, da se izkoristi možnosti porabe v začetnih finančnih letih, kot 
predlaga Svet v skladu s cilji za oživitev gospodarstva na celotnem ozemlju Evropske unije, 
najbolje z uporabo hitrih in preprostih izvršnih postopkov.
Da bi se povečali preglednost in informiranost o rezultatih v obdobju 2009-2011 ter da bi se 
zagotovili ustrezni instrumenti za usklajevanje dejavnosti za razvijanje širokopasovnega 
interneta, financiranih iz sredstev EKSRP in strukturnih skladov, se od Evropske komisije 
zahteva, da v poročilo o letnem spremljanju za Evropski sklad za razvoj podeželja vključi 
poglavje, namenjeno izključno preverjanju doseženih rezultatov na tem področju.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Nujnost izvajanja ukrepov zahteva 
uporabo hitrih in preprostih postopkov, da 
se zagotovi hiter začetek veljavnosti 
sprememb evropskega načrta za oživitev 
gospodarstva in njihova učinkovitost v 
sedanjih kriznih razmerah.
Zato je treba zagotoviti, da bodo o ukrepih 
iz te uredbe prek pobud za informiranje 
primerno seznanjene regionalne oblasti in 
morebitni koristniki sredstev v državah 
članicah.

Or. it

Obrazložitev

Predloženi predlog spremembe poudarja nujnost ukrepov, potrebo po hitrem informiranju 
morebitnih koristnikov o novih pobudah ter po hitrih in preprostih postopkih, med drugim 
tudi zaradi kratkih rokov, ki jih določajo ukrepi.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Uredba 1698/2005
Člen 12  odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

"Države članice revidirajo svoje nacionalne 
strateške načrte v skladu s postopkom iz 
člena 12(1) po reviziji strateških smernic 
Skupnosti, kakor je navedeno v členu 10."

"1. Države članice revidirajo svoje 
nacionalne strateške načrte v skladu s 
postopkom iz člena 12(1) po reviziji 
strateških smernic Skupnosti, kakor je 
navedeno v členu 10, ter regionalnim 
oblastem in morebitnim koristnikom 
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sredstev zagotovijo ustrezne informacije."

Or. it

Obrazložitev

Predlog spremembe pretvori v zakonodajno obliko prvo trditev prejšnjega predloga 
spremembe 1 o vzrokih.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Uredba 1698/2005
Člen 16 a  odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Revidirani programi razvoja podeželja, 
povezani z dejavnostmi iz tega odstavka, se 
Komisiji predložijo najpozneje do 30. 
junija 2009.

Revidirani programi razvoja podeželja, 
povezani z dejavnostmi iz tega odstavka, 
ki temeljijo na načelu hitrega in 
preprostega izvajanja ukrepov, se 
Komisiji predložijo najpozneje do 30. 
junija 2009.

Or. it

Obrazložitev

Ker imajo države članice malo časa za spremembo svojih nacionalnih načrtov, se zahteva 
hitro in razvejano seznanjanje z novimi zakonskimi določbami ter sprejetje hitrih in 
preprostih postopkov za porabo in poročanje.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6 – točka b
Uredba 1698/2005
Člen 69  odstavek 5 a  točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V vsakoletnem poročilu Komisije o razvoju 
podeželja je posebno poglavje namenjeno 
spremljanju ukrepov, povezanih s 
prednostnimi nalogami iz člena 16a, črka 
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(g).

Or. it

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se želi omogočiti sprotno preverjanje dejstva, da se hitri 
postopek iz faze dodeljevanja sredstev uporabi tudi pri porabi, zato da se zagotovi popolna 
učinkovitost ukrepov in nudi primerne instrumente za zagotovitev potrebne uskladitve s 
podobnimi dejavnostmi, ki se financirajo iz strukturnih skladov.
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