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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja kot pristojni odbor, da 
upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2021–2027 bi moral biti znaten 
del proračuna Unije še naprej namenjen 
kmetijstvu, ki je strateško pomembna 
skupna politika. Zato bi morala finančna 
sredstva za SKP znašati 383,255 milijarde 
EUR v cenah iz leta 2018 (431,946 
milijarde EUR v tekočih cenah).

Obrazložitev

Ta kompromisni predlog spremembe v skladu s sklepom konference predsednikov z dne 
13. septembra 2018 odraža najnovejšo razčlenitev večletnega finančnega okvira po 
programih, kakor so predlagali poročevalci za večletni finančni okvir in sprejeto z osnutkom 
vmesnega poročila o predlogu uredbe Sveta o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–
2027 – stališče Parlamenta v luči dogovora.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Evropski parlament je 14. marca 
in 30. maja 2018 v svoji resoluciji o 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2021–2027 poudaril pomen horizontalnih 
načel, ki bi morala podpirati večletni 
finančni okvir za navedeno obdobje in vse 
z njim povezane politike Unije. Pri tem je 
znova potrdil svoje stališče, da mora Unija 
izpolniti obljubo, da bo prevzela vodilno 
vlogo pri uresničevanju ciljev OZN za 
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trajnostni razvoj, in izrazil obžalovanje, da 
v teh predlogih ni jasne in prepoznavne 
zaveze. Zato je zahteval, da se cilji 
trajnostnega razvoja vključijo v vse 
politike in pobude Unije v naslednjem 
večletnem finančnem okviru. Med drugim 
je poudaril tudi, da je odprava 
diskriminacije bistvena za uresničitev 
zavez EU glede vključujoče Evrope, poleg 
tega pa je zahteval, naj se sprejmejo 
zaveze v zvezi z vključevanjem vidika 
spola in načela enakosti spolov v vse 
politične odločitve in pobude Unije, ki 
bodo sprejete za prihodnji večletni 
finančni okvir. Parlament je v svoji 
resoluciji poudaril, da bi morali biti 
horizontalni izdatki, povezani s 
podnebjem, po Pariškem sporazumu v 
primerjavi s sedanjim večletnim 
finančnim okvirom precej večji ter bi 
morali čim prej, najpozneje pa do leta 
2027, doseči 30 %.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1c) Evropski parlament v svoji 
resoluciji z dne 30. maja 2018 o večletnem 
finančnem okviru in lastnih sredstvih za 
obdobje 2021–2027 obžaluje, da predlog 
Komisije z dne 2. maja 2018 o večletnem 
finančnem okviru za obdobje 2021–2027 
vodi neposredno v zmanjšanje sredstev za 
skupno kmetijsko politiko, in sicer za 15 
%, še posebej pa nasprotuje korenitim 
rezom, ki bodo negativno vplivali na samo 
naravo in cilje te politike. V zvezi s tem je 
izrazil tudi pomisleke glede predloga za 
občutno zmanjšanje Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja za 
več kot 25 %;

Predlog spremembe 4
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Ker mora SKP okrepiti svoje 
odzivanje na izzive in priložnosti, ki se 
pojavljajo na ravni Unije, na mednarodni, 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni in na 
ravni kmetij, je treba poenostaviti 
upravljanje SKP, izboljšati izpolnjevanje 
ciljev Unije in znatno zmanjšati upravno 
breme. V SKP, katere izvajanje temelji na 
smotrnosti („model izvajanja“), bi Unija 
morala določiti osnovne parametre politike, 
kot so cilji SKP in osnovne zahteve, države 
članice pa bi morale imeti večjo 
odgovornost glede tega, kako izpolnjujejo 
cilje in dosegajo cilje. Okrepljena 
subsidiarnost omogoča boljše upoštevanje 
lokalnih razmer in potreb, pri čemer 
prilagaja podporo, da se prispevek k ciljem 
Unije čim bolj poveča.

(2) Ker mora SKP okrepiti svoje 
odzivanje na izzive in priložnosti, ki se 
pojavljajo na ravni Unije, na mednarodni, 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni in na 
ravni kmetij, je treba poenostaviti 
upravljanje SKP, izboljšati izpolnjevanje 
ciljev Unije in znatno zmanjšati upravno 
breme. V SKP, katere izvajanje temelji na 
smotrnosti („model izvajanja“), bi Unija 
morala določiti osnovne parametre politike, 
kot so cilji SKP in osnovne zahteve, države 
članice pa bi morale imeti večjo 
odgovornost glede tega, kako izpolnjujejo 
cilje in dosegajo cilje. Okrepljena 
subsidiarnost omogoča boljše upoštevanje 
lokalnih razmer in potreb, pri čemer 
prilagaja podporo, da se prispevek k ciljem 
Unije čim bolj poveča. SKP tudi prispeva 
k izpolnjevanju zaveze Unije in njenih 
držav članic, da bodo dosegle cilje 
trajnostnega razvoja.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) V kmetijstvu bi moral biti v 
prihodnosti poudarek na proizvodnji zelo 
kakovostnih živil, kjer je konkurenčna 
prednost Evrope. Standarde Unije bi bilo 
treba ohraniti in okrepiti, kjer je to 
izvedljivo, sprejeti pa bi bilo treba tudi 
ukrepe za nadaljnje povečanje dolgoročne 
produktivnosti in konkurenčnosti sektorja 
proizvodnje hrane ter uvedbo novih 
tehnologij in učinkovitejše uporabe virov, 
s čimer bi se okrepila vloga Unije kot 
vodilne v svetu.
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Sinergije med EKSRP in programom 
Obzorje Evropa bi morale pripomoči k 
temu, da EKSRP kar najbolje izkoristi 
rezultate raziskav in inovacij, zlasti 
rezultate na podlagi projektov, ki se 
financirajo iz programa Obzorje Evropa in 
evropskega inovacijskega partnerstva za 
kmetijsko produktivnost in trajnostnost ter 
vodijo v inovacije v kmetijskem sektorju in 
na podeželskih območjih.

(6) Sinergije med EKSRP in programom 
Obzorje Evropa, drugimi politikami Unije 
in mednarodnimi zavezami bi morale 
pripomoči k temu, da EKSRP kar najbolje 
izkoristi rezultate raziskav in inovacij, 
zlasti rezultate na podlagi projektov, ki se 
financirajo iz programa Obzorje Evropa in 
evropskega inovacijskega partnerstva za 
kmetijsko produktivnost in trajnostnost ter 
vodijo v inovacije v kmetijskem sektorju in 
na podeželskih območjih.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Da bi zagotovili pravično porazdelitev 
neposrednih plačil med državami 
članicami in odpravili vrzeli med 
različnimi regijami Unije, bi bilo treba 
upoštevati zanesljive socialno-ekonomske 
indekse in proizvodne stroške. V zvezi s 
tem je bistveno, da se zagotovijo enaki 
konkurenčni pogoji za vse kmete v Uniji, 
pri čemer se upoštevajo ranljivosti in 
posebnosti majhnih gospodarstev, in da se 
izvedejo ukrepi za zmanjšanje nihanja 
cen.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Da bi dosegli podnebne cilje Unije, 
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bi moralo biti v obdobju večletnega 
finančnega okvira 2021–2027 podnebnim 
ciljem namenjenih najmanj 25 % 
proračunskih odhodkov Unije, na letni 
ravni pa bi morali čim prej, najkasneje pa 
do leta 2027, znašati 30 %. Da bi 
upoštevali priporočila Evropskega 
računskega sodišča, bi bilo treba obvezne 
cilje podnebnih ukrepov določiti v posebni 
zakonodaji za posamezne programe, zanje 
pa v vseh programih in postopkih 
načrtovanja zahtevati predhodno dodelitev 
sredstev namesto naknadnih 
plačil. Mehanizme za vključevanje 
podnebnih vprašanj in prilagajanje 
podnebnim spremembam bi bilo treba 
združiti s preoblikovanjem, razširitvijo in 
centralizacijo sistema označevalcev Rio, 
da bi lahko razlikovali med blaženjem in 
prilagajanjem ter med sektorji, pa tudi z 
ocenjevanjem na podlagi načela 
„energijska učinkovitost na prvem mestu“ 
med načrtovanjem naložb v 
infrastrukturo, kot je določeno v uredbi o 
upravljanju energetske unije, ter z jasnimi 
merili za izključitev. Okviri uspešnosti 
temeljijo na ustreznih in podrobnih 
kazalnikih učinka in rezultatov ter kažejo 
raven ambicij, rezultati pa se obravnavajo 
ob upoštevanju nacionalnih potreb, ciljev 
in priložnosti.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) Ker je treba zmanjšati naložbeno 
vrzel v kmetijskem sektorju Unije in 
izboljšati dostop do finančnih instrumentov 
za prednostne skupine, zlasti mlade kmete 
in nove udeležence z višjimi profili 
tveganja, bi bilo treba spodbujati uporabo 
jamstva InvestEU ter kombiniranje 
nepovratnih sredstev s finančnimi 
instrumenti. Ker se uporaba finančnih 

(42) Ker je treba zmanjšati naložbeno 
vrzel v kmetijskem sektorju Unije in 
izboljšati dostop do finančnih instrumentov 
za prednostne skupine, zlasti mlade kmete, 
ženske in nove udeležence z višjimi profili 
tveganja, bi bilo treba spodbujati uporabo 
jamstva InvestEU ter kombiniranje 
nepovratnih sredstev s finančnimi 
instrumenti. Ker se uporaba finančnih 
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instrumentov po državah članicah znatno 
razlikuje zaradi razlik v dostopu do 
finančnih sredstev, razvoju bančnega 
sektorja, prisotnosti tveganega kapitala, 
seznanjenosti z javnimi upravami in 
obsegu morebitnih upravičencev, bi morale 
države članice v strateških načrtih SKP 
določiti ustrezne ciljne vrednosti, 
upravičence, prednostne pogoje in druga 
možna pravila o upravičenosti.

instrumentov po državah članicah znatno 
razlikuje zaradi razlik v dostopu do 
finančnih sredstev, razvoju bančnega 
sektorja, prisotnosti tveganega kapitala, 
seznanjenosti z javnimi upravami in 
obsegu morebitnih upravičencev, bi morale 
države članice v strateških načrtih SKP 
določiti ustrezne ciljne vrednosti, 
upravičence, prednostne pogoje in druga 
možna pravila o upravičenosti.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Glede na to, kako pomembno je 
obvladovanje podnebnih sprememb v 
skladu z zavezami Unije za izvajanje
Pariškega sporazuma in doseganje ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj,
bo ta program prispeval k vključevanju 
podnebnih ukrepov v politike Unije in 
doseganju skupnega cilja, da bi bilo 25 %
proračunskih odhodkov EU namenjenih za 
podnebne cilje. Ukrepi v okviru SKP bodo 
predvidoma prispevali 40 % skupnih 
finančnih sredstev SKP za podnebne cilje. 
Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni med 
pripravo in izvajanjem programa ter 
ponovno ocenjeni v okviru ustreznih 
postopkov ocenjevanja in pregledovanja.

(52) Glede na pomembnost boja proti 
podnebnim spremembam v skladu z 
zavezami Unije za uresničevanje
Pariškega sporazuma in ciljev trajnostnega 
razvoja Združenih narodov bo ta uredba 
prispevala k vključevanju podnebnih 
ukrepov v politike Unije in doseganju 
krovnega cilja, da bi bilo v obdobju 
večletnega finančnega okvira za čas od 
2021 do 2027 od proračunskih odhodkov 
EU 25 % namenjenih za podnebne cilje, in 
doseganju letnega cilja v višini 30 %, ki 
naj bi ga uresničili čim prej, najkasneje 
pa do leta 2027. Ukrepi v okviru SKP bodo 
predvidoma prispevali 45 % skupnih 
finančnih sredstev SKP za podnebne cilje. 
Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni med 
pripravo in izvajanjem programa ter 
ponovno ocenjeni v okviru ustreznih 
postopkov ocenjevanja in pregledovanja.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 55 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55a) poudarja, da novi model 
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dodeljevanja ne sme ogroziti celovitosti 
enotnega trga in tudi ne zgodovinske 
evropske usmerjenosti SKP, ki mora ostati 
zares skupna politika in zagotavljati 
evropski pristop in enake pogoje;

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 79 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(79a) opozarja, da mora SKP v obdobju 
po letu 2020 učinkoviteje pomagati 
kmetom, da bodo kos nestanovitnosti cen 
in dohodkov;

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 80 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(80a) meni, da morajo trgovinski 
sporazumi na kmetijskem področju z 
državami zunaj EU vsebovati mehanizme 
in zaščitne klavzule, da se zagotovijo 
enaki pogoji kmetom iz držav EU in držav 
zunaj nje ter da se zaščitijo potrošniki;

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za podporo, ki se financira iz 
EKSRP na podlagi te uredbe, se uporabijo 
poglavje III naslova II, poglavje II naslova 
III ter člena 41 in 43 Uredbe (EU) [uredba 
o skupnih določbah] Evropskega 
parlamenta in Sveta26.

2. Da bi zagotovili kontinuiteto med 
strukturnimi skladi in strateškimi načrti, 
se za podporo, ki se financira iz EKSRP na 
podlagi te uredbe, uporabijo poglavje III 
naslova II, poglavje II naslova III ter člena 
41 in 43 Uredbe (EU) [uredba o skupnih 
določbah] Evropskega parlamenta in 



PE625.573v02-00 10/17 AD\1169290SL.docx

SL

Sveta26.

_________________ _________________

26 Uredba (EU) […/…] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne [datum] [polni 
naslov] (UL L).

26 Uredba (EU) […/…] Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne [datum] [polni 
naslov] (UL L).

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen podpore iz EKJS in EKSRP je 
nadaljnje izboljšanje trajnostnega razvoja 
na področju kmetijstva, v sektorju hrane in 
na podeželskih območjih ter prispeva k 
doseganju naslednjih splošnih ciljev:

SKP ostaja skupna politika Unije in se 
ustrezno financira, da se dosežejo njeni 
cilji in da se uresničijo načrti za 
revidirano in učinkovito SKP. Namen 
podpore iz EKJS in EKSRP je nadaljnje 
izboljšanje trajnostnega razvoja na 
področju kmetijstva, v sektorju hrane in na 
podeželskih območjih ter prispeva k 
doseganju naslednjih splošnih ciljev:

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) privabljanje mladih kmetov in
spodbujanje razvoja podjetij na 
podeželskih območjih;

(g) večja podpora za družinske kmetije,
privabljanje žensk in mladih kmetov ter
spodbujanje razvoja podjetij na 
podeželskih območjih;

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) spodbujanje zaposlovanja, rasti, 
socialne vključenosti in lokalnega razvoja 
na podeželskih območjih, vključno z 

(h) spodbujanje zaposlovanja, rasti, 
socialne vključenosti in lokalnega razvoja 
na podeželskih, odročnih in gorskih
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biogospodarstvom in trajnostnim 
gozdarstvom;

območjih ter območjih z naravnimi 
omejitvami, vključno z biogospodarstvom 
in trajnostnim gozdarstvom;

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) spodbujanje zaposlovanja, rasti, 
socialne vključenosti in lokalnega razvoja 
na podeželskih območjih, vključno z 
biogospodarstvom in trajnostnim 
gozdarstvom;

(h) spodbujanje zaposlovanja, rasti, 
socialne vključenosti, enakosti spolov, 
nediskriminacije in lokalnega razvoja na 
podeželskih območjih, vključno z 
biogospodarstvom in trajnostnim 
gozdarstvom;

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice pri uresničevanju 
specifičnih ciljev zagotovijo poenostavitev 
in uspešnost podpore SKP.

2. Države članice pri uresničevanju 
specifičnih ciljev zagotovijo poenostavitev 
in uspešnost podpore SKP. Komisija 
zagotovi, da se nadzor financ in 
uspešnosti ter revizija v vseh državah 
članicah opravljata na podlagi enakih 
visokih standardov nenehnega 
izboljševanja, ob popolnem spoštovanju 
načel subsidiarnosti in prožnosti.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Doseganje ciljev iz člena 5 in člena 6(1) se 
oceni na podlagi skupnih kazalnikov, 
povezanih z izložki, rezultati in učinki. 

Doseganje ciljev iz člena 5 in člena 6(1) se 
z uporabo pristopa, ki temelji na 
rezultatih, oceni na podlagi skupnih 
kazalnikov, povezanih z izložki, rezultati in 
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Sklop skupnih kazalnikov vključuje: učinki. Sklop skupnih kazalnikov 
vključuje:

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica, ki se odloči 
odobriti osnovno dohodkovno podporo na 
podlagi plačilnih pravic, upravlja 
nacionalno rezervo.

1. Vsaka država članica, ki se odloči 
odobriti osnovno dohodkovno podporo na 
podlagi plačilnih pravic, upravlja 
nacionalno rezervo v skladu z nacionalno 
zakonodajo.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Skupni znesek podpore Unije za vrste 
intervencij za EKJS na podlagi te uredbe 
za obdobje od 1. januarja 2021 do 
31. decembra 2027 znaša 286,543 
milijarde EUR v cenah iz leta 2018 
(322,948 milijarde EUR v tekočih cenah).

Obrazložitev

Ta kompromisni predlog spremembe v skladu s sklepom konference predsednikov z dne 
13. septembra 2018 odraža najnovejšo razčlenitev večletnega finančnega okvira po 
programih, kakor so predlagali poročevalci za večletni finančni okvir in sprejeto z osnutkom 
vmesnega poročila o predlogu uredbe Sveta o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–
2027 – stališče Parlamenta v luči dogovora.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Skupni znesek podpore Unije za vrste 
intervencij za EKSRP na podlagi te 
uredbe za obdobje od 1. januarja 2021 do 
31. decembra 2027 znaša 96,712 milijarde 
EUR v cenah iz leta 2018 (108,999 
milijarde EUR v tekočih cenah).

Obrazložitev

Ta kompromisni predlog spremembe v skladu s sklepom konference predsednikov z dne 
13. septembra 2018 odraža najnovejšo razčlenitev večletnega finančnega okvira po 
programih, kakor so predlagali poročevalci za večletni finančni okvir in sprejeto z osnutkom 
vmesnega poročila o predlogu uredbe Sveta o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–
2027 – stališče Parlamenta v luči dogovora.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 83 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Skupni znesek podpore Unije za 
vrste intervencij za razvoj podeželja na 
podlagi te uredbe za obdobje od 
1. januarja 2021 do 31. decembra 202738 
znaša 78 811 milijonov EUR v tekočih 
cenah v skladu z večletnim finančnim 
okvirom za obdobje 2021–2027.

črtano

__________________

38 Predlog uredbe Sveta o večletnem 
finančnem okviru za obdobje 2021–2027, 
Sporočilo Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij, COM(2018) 322 final.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 83 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. 0,25 % sredstev iz odstavka 1 se nameni 
za financiranje dejavnosti tehnične pomoči 
na pobudo Komisije iz člena 7 Uredbe 
(EU) [HZU], vključno z evropsko mrežo za 
SKP iz člena 113(2) te uredbe in 
evropskim inovacijskim partnerstvom za 
kmetijsko produktivnost in trajnostnost iz 
člena 114 te uredbe. Te dejavnosti se lahko 
nanašajo na predhodna ali naslednja 
obdobja strateškega načrta SKP.

2. 0,25 % sredstev iz odstavka 3 člena 79
se nameni za financiranje dejavnosti 
tehnične pomoči na pobudo Komisije iz 
člena 7 Uredbe (EU) [HZU], vključno z 
evropsko mrežo za SKP iz člena 113(2) te 
uredbe in evropskim inovacijskim 
partnerstvom za kmetijsko produktivnost in 
trajnostnost iz člena 114 te uredbe. Te 
dejavnosti se lahko nanašajo na predhodna 
ali naslednja obdobja strateškega načrta 
SKP.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 91 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice na podlagi analize SWOT 
iz člena 103(2) in ocene potreb iz člena 96 
v strateških načrtih SKP pripravijo 
intervencijsko strategijo iz člena 97, v 
kateri določijo količinske ciljne vrednosti 
in mejnike za doseganje specifičnih ciljev 
iz člena 6. Ciljne vrednosti bodo 
opredeljene s skupnimi kazalniki rezultatov 
iz Priloge I.

Države članice na podlagi analize 
prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in 
groženj (v nadaljnjem besedilu: SWOT) iz 
člena 103(2) in ocene potreb iz člena 96 v 
strateških načrtih SKP pripravijo 
intervencijsko strategijo iz člena 97, v 
kateri določijo količinske ciljne vrednosti 
in mejnike za doseganje specifičnih ciljev 
iz člena 6. Ciljne vrednosti bodo 
opredeljene s skupnimi kazalniki rezultatov 
iz Priloge I.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 127 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija pred koncem tretjega leta 
po začetku izvajanja strateških načrtov 
SKP opravi vmesno oceno in prouči
uspešnost, učinkovitost, ustreznost, 
usklajenost in dodano vrednost Unije za 
EKJS in EKSRP ter pri tem upošteva 

2. Komisija pred koncem tretjega leta 
po začetku izvajanja strateških načrtov 
SKP opravi vmesno oceno, da preuči
uspešnost, učinkovitost, ustreznost, 
skladnost in dodano vrednost Unije za 
EKJS in EKSRP ter kako države članice 
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kazalnike iz Priloge I. Komisija lahko 
uporabi vse ustrezne informacije, ki so že 
na voljo, v skladu s členom [128] [nove 
finančne uredbe].

uporabljajo prerazporeditve med 
neposrednimi plačili in dodelitvami 
EKSRP v skladu s členom 90 te uredbe,
ter pri tem upošteva kazalnike iz Priloge I. 
Komisija lahko uporabi vse ustrezne 
informacije, ki so že na voljo, v skladu s 
členom [128] [nove finančne uredbe].

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 127 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija opravi naknadno oceno, 
da prouči uspešnost, učinkovitost, 
ustreznost, usklajenost in dodano vrednost 
Unije za EKJS in EKSRP.

3. Komisija opravi naknadno oceno, 
da preuči uspešnost, učinkovitost, 
ustreznost, skladnost in dodano vrednost 
Unije EKJS in EKSRP ter kako države 
članice uporabijo prerazporeditve med 
neposrednimi plačili in dodelitvami 
EKSRP v skladu s členom 90 te uredbe.
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