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Zadeva:

Osnutek uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU)
št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju,
upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o
pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru
skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne
ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za
upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo
živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim
materialom (prva obravnava)
– sprejetje zakonodajnega akta
= izjava

Izjava Nizozemske
Nizozemska se zahvaljuje predsedstvu za njegova prizadevanja, da bi dosegli kompromisni dogovor
glede določb o kmetijstvu, ki so zajete v predlogu „omnibus“. Zlasti pozdravlja rezultate v zvezi s
horizontalno uredbo, uredbo o neposrednih plačilih in uredbo o skupni ureditvi trgov.
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Istočasno pa je Nizozemska zaskrbljena, ker se je prag škode, ki se uporablja za zavarovanje
pridelka, živali in rastlin, znižal s 30 % na 20 %. Na Nizozemskem se trenutno uporablja dobro
delujoča shema za neomejeno zavarovanje proti vremenskim ujmam s 30-odstotnim pragom. Zaradi
nižjega praga škode bo več plačil, ki bodo tudi višja. Posledica tega bo povečanje premije, kar bo
otežilo udeležbo kmetov v navedeni zavarovalni shemi. Poleg tega bo v skladu s pravili Svetovne
trgovinske organizacije (STO) subvencija, ki se uporablja za premijo, iz „zelene škatle“ prestavljena
v „oranžno škatlo“, ki izkrivlja trgovino. Zaradi navedenega se želi Nizozemska vzdržati glasovanja
v zvezi s tem predlogom.
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