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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Skupna organizacija trgov znotraj skupne kmetijske politike ostaja bistven del in pomembna 
prednostna naloga trenutne reforme. Reforma poskuša začrtati nadaljevanje ureditve
posameznih trgov skupne kmetijske politike, kot so trg za sladkor, vino, olivno olje, itd.
Predlogi naj bi zajeli vse sektorje skupne kmetijske politike tako, da to ne bi vplivalo na 
finančne interese Unije.

Ker je skupna kmetijska politika z leti postala zelo obširna, morata boljša ureditev in znatno 
zmanjšanje birokratskih postopkov za kmete v prihodnje postati njena pomembna gradnika. 
Prav tako se je treba izogniti vsem neupravičenim in odvečnim upravnim bremenom in 
stroškom za nacionalne vlade, še posebej upoštevajoč fiskalno konsolidacijo držav članic in 
pomanjkanje sredstev. Nujna je usmerjena poraba, ki bo zagotovila dobro upravljanje sredstev 
Unije za ustvaritev ključnih javnih dobrin s pomočjo večfunkcijske skupne kmetijske politike.

Namen predloga Komisije je opredeliti specifične politike za posamezne sektorje z obravnavo 
vsakega posebej. Nadalje se predlogi nanašajo na posredovanje na trgu, vprašanja zasebnega 
skladiščenja in uporabo izvoznih nadomestil. Obravnavajo tudi organizacije in skupine 
proizvajalcev, zlasti v sektorju sadja in zelenjave, skupaj s programi promocije in praksami 
označevanja. Za vsak sektor so predlagane možnosti politike, s katerimi bi se lahko odzvali na 
prihodnje izzive za kmetijska območja in dosegli cilje skupne kmetijske politike. Reforma 
mora prav tako upoštevati nove standarde trženja, proizvodnje in svežnja kakovosti (npr. 
mlečne kvote), da bi zagotovila učinkovit okvir in sistem, ki bo lahko preprečil nestanovitnost 
cen.

Zelo pomembno je zagotoviti skladnost z zahtevami javnega interesa, povezanimi z 
odobritvijo plačil.

Poročilo je bilo pripravljeno na podlagi skupnih finančnih zneskov, ki jih je predvidela 
Evropska komisija za skupno kmetijsko politiko v naslednjem večletnem finančnem okviru. 
Če bi se predlog bistveno spremenil, bi bilo treba pregledati to mnenje.
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PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) okoljske ukrepe in okolju prijazne 
načine pridelave, vključno z ekološkim 
kmetovanjem;

(e) okoljske ukrepe in okolju prijazne 
načine pridelave, vključno z ekološkim 
kmetovanjem in integrirano pridelavo;

Obrazložitev

Integrirana pridelava je način proizvodnje, ki vključuje kar največ naravnih virov in 
mehanizmov, s čimer zagotavlja dolgoročno trajnostno kmetijstvo. Zato in zaradi dejstva, da 
se lahko uporablja za praktično vse pridelke, jo je treba obravnavati kot v Uniji sprejeto 
okoljsko prakso v zvezi s kmetijskimi proizvodi.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančna pomoč Unije je enaka znesku 
dejansko plačanih finančnih prispevkov iz 
točke (a) člena 30(1), vendar znaša največ 
50 % dejansko nastalih odhodkov.

1. Finančna pomoč Unije je enaka znesku 
dejansko plačanih finančnih prispevkov iz 
točke (a) člena 30(1), vendar znaša največ 
60 % dejansko nastalih odhodkov.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar se ta odstotek lahko poveča na 
4,6 % vrednosti tržne proizvodnje, če se 
znesek, ki presega 4,1 % vrednosti tržne 
proizvodnje, uporabi izključno za ukrepe 
preprečevanja in obvladovanja kriz. 

Vendar se ta odstotek lahko poveča na 5 % 
vrednosti tržne proizvodnje, če se znesek, 
ki presega 4,1 % vrednosti tržne 
proizvodnje, uporabi izključno za ukrepe 
preprečevanja in obvladovanja kriz. 

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 55 – odstavek 1 – pododstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti standardi se enako intenzivno in strogo 
uporabljajo za proizvode iz tretjih držav.

Obrazložitev

Z uporabo načela vzajemnosti je treba zagotoviti, da vsi proizvodi, namenjeni na isti trg, 
izpolnjujejo iste obveznosti.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 133 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V obsegu, potrebnem, da se omogoči 
izvoz na podlagi kotacij ali cen na 
svetovnem trgu in v okviru omejitev, ki 
temeljijo na sporazumih, sklenjenih 
v skladu s členom 218 Pogodbe, se lahko 
razlika med temi kotacijami ali cenami in 
cenami v Uniji krije z izvoznimi 
nadomestili za:

1. Izvozna nadomestila, omenjena v tem 
poglavju, se lahko uporabijo le v povezavi 
s členom 154. V obsegu, potrebnem, da se 
omogoči izvoz na podlagi kotacij ali cen na 
svetovnem trgu in v okviru omejitev, ki 
temeljijo na sporazumih, sklenjenih 
v skladu s členom 218 Pogodbe, se lahko 
razlika med temi kotacijami ali cenami in 
cenami v Uniji krije z izvoznimi 
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nadomestili za:

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 154 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaradi potrebe po učinkovitem in 
uspešnem odzivu na morebitne motnje na 
trgu, ki jih povzročijo znatna povišanja ali 
padci cen na notranjih ali zunanjih trgih ali 
morebitni drugi dejavniki, ki vplivajo na 
trg, je Komisija pooblaščena, da z 
delegiranimi akti v skladu s členom 160 
sprejme ukrepe, ki so potrebni za zadevni 
sektor, ob upoštevanju vseh obveznosti, ki 
izhajajo iz sporazumov, sklenjenih v 
skladu s členom 218 Pogodbe.

Zaradi potrebe po učinkovitem in 
uspešnem odzivu na motnje na trgu, ki jih 
povzročijo znatna povišanja ali padci cen 
na notranjih ali zunanjih trgih, je Komisija 
pooblaščena, da z delegiranimi akti v 
skladu s členom 160 sprejme ukrepe, ki so 
potrebni za zadevni sektor, ob upoštevanju 
vseh obveznosti, ki izhajajo iz sporazumov, 
sklenjenih v skladu s členom 218 Pogodbe.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 154 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar v primerih, ko bi lahko prišlo do 
motenj na trgu iz prvega pododstavka, tako 
zahtevajo nujni razlogi, se postopek iz 
člena 161 te uredbe uporablja za delegirane 
akte, sprejete na podlagi tega odstavka.

Kadar v primerih, ko pride do motenj na 
trgu iz prvega pododstavka, tako zahtevajo 
nujni razlogi, se postopek iz člena 161 te 
uredbe uporablja za delegirane akte, 
sprejete na podlagi tega odstavka.
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