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15.10.2020 A8-0198/229

Predlog spremembe 229
Sandra Pereira, João Ferreira
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0198/2019
Eric Andrieu
Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov 
in drugih uredb
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

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 ter 
na ravni kmetij, je treba poenostaviti 
upravljanje SKP, izboljšati izpolnjevanje 
ciljev Unije in znatno zmanjšati upravno 
breme. V SKP, ki temelji na zagotavljanju 
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 ciljne vrednosti. 
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 ter 
na ravni kmetij, je treba poenostaviti 
upravljanje SKP, izboljšati izpolnjevanje 
ciljev Unije in znatno zmanjšati upravno 
breme. V SKP, ki temelji na zagotavljanju 
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 ciljne vrednosti. 
Okrepljena subsidiarnost omogoča boljše 
upoštevanje lokalnih razmer in potreb, pri 
čemer prilagaja podporo, da se prispevek k 
ciljem Unije čim bolj poveča. Vendar 
zaradi vse večjega nihanja cen in upada 
prihodkov kmetov, kar je še zaostrila vse 
večja osredotočenost SKP na trge, nastaja 
potreba po oblikovanju novih javnih 
instrumentov za uravnavanje ponudbe, ki 
zagotavljajo pravično razporejanje 
proizvodnje med državami in kmeti.
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Predlog spremembe 230
Sandra Pereira, João Ferreira
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0198/2019
Eric Andrieu
Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov 
in drugih uredb
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Zaradi zmanjšanja površine, 
dejansko zasajene z vinsko trto, v več 
državah članicah v letih 2014–2017 in 
zaradi možnega posledičnega zmanjšanja 
proizvodnje bi bilo treba državam 
članicam omogočiti, da pri določitvi 
območja za dovoljenja za nove nasade iz 
člena 63(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013 
izberejo med obstoječo podlago in 
odstotkom skupne površine, dejansko 
zasajene z vinsko trto na njihovem 
ozemlju 31. julija 2015, ki se poveča za 
površino, ki ustreza pravicam do zasaditve 
na podlagi Uredbe (ES) št. 1234/2007, ki 
so na voljo za pretvorbo v dovoljenja v 
zadevni državi članici 1. januarja 2016.

(8) Zaradi zmanjšanja površine, 
dejansko zasajene z vinsko trto, v več 
državah članicah v letih 2014–2017 in 
zaradi možnega posledičnega zmanjšanja 
proizvodnje bi bilo treba ukiniti trenutno 
liberalizacijo pravic do zasaditve in jo 
nadomestiti z modelom uravnavanja 
ponudbe, ki zagotavlja proizvodnjo v vseh 
državah članicah, s čimer se zagotavljata 
raznolikost in kakovost v sektorju.

Or. pt
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Predlog spremembe 231
Sandra Pereira, João Ferreira
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0198/2019
Eric Andrieu
Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov 
in drugih uredb
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24a) vstavi se naslednji člen:

„Člen 149a
Javni instrumenti za uravnavanje 
ponudbe
1. Uvede se dajatev za javno upravljanje 
proizvodnje in trga, da se uravnoteži trg, 
stabilizirajo cene, zagotovi pošten 
življenjski standard za proizvajalce v 
državah članicah, strogo regulira 
proizvodnja, stabilizirajo cene, omejijo 
količine kravjega mleka ali drugih 
mlečnih proizvodov, ki jih tržijo države 
članice:
(a) izvajajo se izredni mehanizmi podpore 
za obvladovanje izrednih razmer v 
sektorju mleka;
(b) vzpostavi se alternativni mehanizem za 
regulacijo trga za mleko in mlečne 
proizvode, ki bo obravnaval potrebo po 
uravnavanju ponudbe, zagotavljal varnost 
in dostojne življenjske pogoje za 
proizvajalce in zaščitil pravico vsake 
države članice do proizvodnje.
2. Ti mehanizmi zajemajo:
(a) izvajanje sistema, ki bo zagotavljal 
poštene cene za proizvodnjo;
(b) instrument za upravljanje, ki bo 
nacionalnim trgom zagotavljal zaščito 
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pred vstopom mleka iz tretjih držav;
(c) učinkovito regulacijo in spremljanje 
špekulacij v verigah za distribucijo hrane 
z določenimi omejitvami za uporabo belih 
znamk in za domače proizvodne količine, 
ki jih je dovoljeno prodati.“

Or. pt


