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NAPAKA
k poročilu

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o podpori za strateške 
načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti 

SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter o razveljavitvi Uredbe (EU) 

št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta

(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Poročevalka: Esther Herranz García
A8-0200/2019

Predlog spremembe 53 se glasi:

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Uvodna izjava 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(57) Da bi zagotovili, da je določanje 
ciljnih vrednosti s strani držav članic in 
oblikovanje intervencij ustrezno in kar 
najbolj povečuje prispevek k ciljem SKP, 
mora strategija za strateške načrte SKP 
temeljiti na predhodni analizi lokalnih 
razmer in oceni potreb v zvezi s cilji SKP. 

(57) Pomembno je tudi, da lahko 
strateški načrti SKP ustrezno odražajo 
spremembe v razmerah, (notranjih in 
zunanjih) strukturah in tržnih razmerah 
držav članic ter da jih bo mogoče sčasoma 
ustrezno prilagoditi glede na te 
spremembe.
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Predlog spremembe 302 se glasi:

Predlog spremembe 302

Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organizacije proizvajalcev v 
sektorju sadja in zelenjave in/ali njihova 
združenja lahko ustanovijo operativni 
sklad. Sklad se financira iz:

1. Organizacije proizvajalcev v 
sektorju sadja in zelenjave in/ali njihova 
združenja lahko ustanovijo operativni sklad 
izključno za financiranje operativnih 
programov, ki jih odobrijo države članice. 
Sklad se financira s prispevki same 
organizacije proizvajalcev ali združenja 
organizacij proizvajalcev in/ali njenih 
partnerjev ter finančno pomočjo iz 
člena 46.

Predlog spremembe 547 se glasi:

Predlog spremembe 547

Predlog uredbe
Člen 86 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Od zneskov iz odstavka 4a tega 
člena se rezervira vsaj 5 % zneskov iz 
Priloge VII za podporo za 
prerazporeditvena plačila iz člena 26.

Predlog spremembe 706 se glasi:

Predlog spremembe 706

Predlog uredbe
Člen 138 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz členov 4, 7, 12, 15, 23, 

2. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz členov 4, 7, 11, 12, 28, 
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28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 in 
141 se prenese na Komisijo za obdobje 
sedmih let od datuma začetka veljavnosti 
te uredbe. Komisija pripravi poročilo o 
prenosu pooblastila najpozneje devet 
mesecev pred koncem sedemletnega 
obdobja. Prenos pooblastila se samodejno 
podaljšuje za enako dolga obdobja, razen 
če Evropski parlament ali Svet nasprotuje 
takemu podaljšanju najpozneje tri mesece 
pred koncem vsakega obdobja.

32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 83, 94, 110, 
120 in 141 se prenese na Komisijo za 
nedoločen čas od datuma začetka 
veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe 715 se glasi:

Predlog spremembe 715

Predlog uredbe
Člen 141 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 141a
Poročila

Evropska komisija do 31. decembra 2025 
predloži poročilo o učinku, ki ga je imela 
SKP na otoške regije, ki niso regije iz 
člena 135. Navedenemu poročilu priloži 
predloge za prilagoditev strateških 
načrtov, da se upoštevajo posebnosti teh 
območij in izboljšajo pričakovani rezultati 
v skladu s cilji iz člena 6(1).

Zadnja vrstica tabele v predlogu spremembe 716 se glasi:

Predlog spremembe 716

Predlog uredbe
Priloga I

Besedilo, ki ga predlaga Komisija
* Večina kazalnikov učinka se že zbira prek 
drugih kanalov (Eurostat, Skupno 
raziskovalno središče, Evropska agencija za 
okolje itn.) in se uporablja v okviru druge 

* Približki za rezultate. Podatki, ki jih 
države članice vsako leto sporočijo za 
spremljanje napredka pri doseganju 
ciljev, ki so si jih zastavile v načrtih 

* Letno sporočeni podatki za 
prijavljene odhodke.

** Za podporo za operativne 
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zakonodaje EU ali ciljev trajnostnega razvoja. 
Podatki se ne zbirajo vedno na letni ravni in 
lahko pride do 2/3-letne zamude. ** Direktiva 
o trajnostni rabi pesticidov.

SKP. skupine v okviru evropskega 
inovacijskega partnerstva (EIP) se 
uporabljajo določbe o sodelovanju.

Predlog spremembe
* Večina kazalnikov učinka se že zbira prek 
drugih kanalov (Eurostat, Skupno 
raziskovalno središče, Evropska agencija za 
okolje itn.) in se uporablja v okviru druge 
zakonodaje EU ali ciljev trajnostnega razvoja. 
Podatki se ne zbirajo vedno na letni ravni in 
lahko pride do 2/3-letne zamude. *ª Ko bo 
Komisija določila metodologijo, se bo 
uporabil indeks opraševalcev ** Direktiva o 
trajnostni rabi pesticidov.

* Približki za rezultate. Podatki, ki jih 
države članice vsako leto sporočijo za 
spremljanje napredka pri doseganju 
ciljev, ki so si jih zastavile v načrtih 
SKP. 

* Letno sporočeni podatki za 
prijavljene odhodke.

** Za podporo za operativne 
skupine v okviru evropskega 
inovacijskega partnerstva (EIP) se 
uporabljajo določbe o sodelovanju.

(Zadeva vse jezikovne različice. Popravek v predlogu spremembe 302 ne zadeva italijanske 
različice. Popravek v predlogu spremembe 715 ne zadeva češke, estonske, finske, francoske, 
grške, italijanske, latvijske, litovske, madžarske, nemške, nizozemske, poljske, portugalske, 
romunske, slovaške, španske in švedske različice.)


