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14.10.2020 A8-0199/208

Predlog spremembe 208
Pina Picierno
v imenu skupine S&D

Poročilo A8-0199/2019
Ulrike Müller
Financiranje, upravljanje in spremljanje skupne kmetijske politike 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija v svojem sporočilu 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij z naslovom 
„Prihodnost preskrbe s hrano in 
kmetijstva“ z dne 29. novembra 2017 
ugotavlja, da bi morala skupna kmetijska 
politika (v nadaljnjem besedilu: SKP) še 
naprej krepiti svoj odziv na prihodnje 
izzive in priložnosti s krepitvijo 
zaposlovanja, gospodarske rasti in naložb, 
z bojem proti podnebnim spremembam in 
prilagajanjem nanje ter s spodbujanjem 
raziskav in razvoja tudi izven laboratorijev, 
na poljih in tržiščih. Prav tako bi SKP 
morala upoštevati pomisleke državljanov 
glede trajnostne kmetijske proizvodnje.

(1) Komisija v svojem sporočilu 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij z naslovom 
„Prihodnost preskrbe s hrano in 
kmetijstva“ z dne 29. novembra 2017 
ugotavlja, da bi morala skupna kmetijska 
politika (v nadaljnjem besedilu: SKP) še 
naprej krepiti svoj odziv na prihodnje 
izzive in priložnosti s krepitvijo 
zaposlovanja, gospodarske rasti in naložb, 
z dvigom delovnih standardov, z bojem 
proti podnebnim spremembam in 
prilagajanjem nanje ter s prilagajanjem in 
prenašanjem raziskav in razvoja iz 
laboratorijev na polja in tržišča. Prav tako 
bi SKP morala upoštevati pomisleke 
državljanov glede trajnostne kmetijske 
proizvodnje in razvoja podeželja.
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14.10.2020 A8-0199/209

Predlog spremembe 209
Pina Picierno
v imenu skupine S&D

Poročilo A8-0199/2019
Ulrike Müller
Financiranje, upravljanje in spremljanje skupne kmetijske politike 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 49 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49a) Komisija je v sporočilu z naslovom 
Strategija „od vil do vilic“ za pravičen, 
zdrav in okolju prijazen prehranski sistem 
z dne 20. maja 2020 poudarila, kako 
pomembno je zagotoviti, da se spoštujejo 
glavna načela iz evropskega stebra 
socialnih pravic. Pri vzpostavljanju 
pravičnih, trdnih in trajnostnih 
prehranskih sistemov bo imelo pomembno 
vlogo upoštevanje socialne zaščite, 
delovnih in bivanjskih razmer ter zaščite 
zdravja in varnosti. SKP bi morala biti 
eno od orodij za uresničevanje ciljev 
evropskega stebra socialnih pravic.

Or. en



AM\1215875SL.docx PE658.379v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

14.10.2020 A8-0199/210

Predlog spremembe 210
Pina Picierno
v imenu skupine S&D

Poročilo A8-0199/2019
Ulrike Müller
Financiranje, upravljanje in spremljanje skupne kmetijske politike 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55) Pogojenost je pomemben del SKP, 
zlasti glede njenih okoljskih in podnebnih 
elementov, vendar tudi v zvezi z vprašanji 
javnega zdravja in živali. To pomeni, da bi 
bilo treba za zagotovitev učinkovitosti 
sistema pogojenosti izvajati kontrole in po 
potrebi uporabiti kazni. Da bi se omogočili 
enaki konkurenčni pogoji za upravičence v 
različnih državah članicah, bi bilo treba na 
ravni Unije uvesti določena splošna pravila 
o kontrolah in kaznih v zvezi s 
pogojenostjo.

(55) Pogojenost je pomemben del SKP, 
ki zagotavlja, da plačila spodbujajo visoko 
stopnjo trajnostnosti in da imajo kmetje v 
posameznih državah članicah kot tudi 
med državami članicami enake 
konkurenčne pogoje, zlasti glede njenih 
socialnih, okoljskih in podnebnih 
elementov, vendar tudi v zvezi z javnim 
zdravjem in dobrobitjo živali. To pomeni, 
da bi bilo treba za zagotovitev 
učinkovitosti sistema pogojenosti izvajati 
kontrole in po potrebi uporabiti kazni. Da 
bi se zagotovili takšni enaki konkurenčni 
pogoji za upravičence v različnih državah 
članicah, bi bilo treba na ravni Unije uvesti 
določena splošna pravila o pogojenosti ter 
kontrole in kazni v zvezi z 
neizpolnjevanjem.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/211

Predlog spremembe 211
Pina Picierno
v imenu skupine S&D

Poročilo A8-0199/2019
Ulrike Müller
Financiranje, upravljanje in spremljanje skupne kmetijske politike 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Predlog uredbe
Člen 84

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kontrolni sistem v zvezi s pogojenostjo Kontrolni sistem v zvezi s pogojenostjo

1. 1.

Države članice vzpostavijo kontrolni sistem 
za zagotavljanje, da upravičenci do pomoči 
iz člena 11 Uredbe (EU) .../... [uredba o 
strateških načrtih SKP], poglavja IV 
Uredbe (EU) št. 228/2013 oziroma 
poglavja IV Uredbe (EU) 229/2013 
izpolnjujejo obveznosti iz oddelka 2 
poglavja 1 naslova III Uredbe (EU) .../... 
[uredba o strateških načrtih SKP].

Države članice imajo kontrolni sistem za 
zagotavljanje, da naslednji upravičenci 
izpolnjujejo obveznosti iz oddelka 2 
poglavja 1 naslova III Uredbe (EU) .../... 
[uredba o strateških načrtih SKP]:

(a) upravičenci, ki prejemajo 
neposredna plačila v skladu s 
poglavjem II naslova III Uredbe 
(EU) .../... [uredba o strateških načrtih 
SKP];
(b) upravičenci, ki prejemajo letna 
plačila, predvidena v členih 65, 66 in 67 
Uredbe (EU) .../... [uredba o strateških 
načrtih SKP];
(c) upravičenci, ki prejemajo podporo 
na podlagi poglavja IV Uredbe (EU) 
št. 228/2013 oziroma poglavja IV Uredbe 
(EU) št. 229/2013.

Države članice lahko za zagotavljanje 
izpolnjevanja pravil o pogojenosti 
uporabljajo svoje obstoječe kontrolne 
sisteme in upravne organe.

Države članice lahko za zagotavljanje 
izpolnjevanja pravil o pogojenosti 
uporabljajo svoje obstoječe kontrolne 
sisteme in upravne organe.



AM\1215875SL.docx PE658.379v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

Navedeni sistemi so združljivi s 
kontrolnimi sistemi iz prvega pododstavka 
tega odstavka.

Navedeni sistemi so združljivi s 
kontrolnimi sistemi iz prvega pododstavka 
tega odstavka.

Države članice zagotavljajo sodelovanje 
med pristojnimi nacionalnimi organi, 
odgovornimi za delovne inšpekcije in 
kontrolni sistem iz prvega pododstavka, da 
bi zagotovile spoštovanje veljavnih 
delovnih in zaposlitvenih pogojev, ki 
izhajajo iz ustreznih kolektivnih pogodb 
ter socialnega in delovnega prava na 
nacionalni ravni, ravni Unije in 
mednarodni ravni. Usklajevanje in 
sodelovanje se v čezmejnih primerih 
zagotovita tudi z Evropskim organom za 
delo, katerega delovanje je določeno z 
Uredbo (EU) 2019/1149 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019.

Države članice na podlagi doseženih 
rezultatov izvedejo letni pregled 
kontrolnega sistema iz prvega 
pododstavka.

Države članice na podlagi doseženih 
rezultatov izvedejo letni pregled 
kontrolnega sistema iz prvega 
pododstavka.

2. V tem poglavju se uporabljajo 
naslednje opredelitve:

2. V tem poglavju se uporabljajo 
naslednje opredelitve:

(a) „zahteva“ pomeni vsako 
posamezno predpisano zahtevo ravnanja v 
skladu s pravom Unije, navedeno v 
členu 11 Uredbe (EU) .../... [uredba o 
strateških načrtih SKP], v okviru 
določenega akta, ki se po vsebini razlikuje 
od vseh drugih zahtev istega akta;

(a) „zahteva“ pomeni vsako 
posamezno predpisano zahtevo ravnanja v 
skladu s pravom Unije, navedeno v 
členu 11 Uredbe (EU) .../... [uredba o 
strateških načrtih SKP], v okviru 
določenega akta, ki se po vsebini razlikuje 
od vseh drugih zahtev istega akta;

(b) „akt“ pomeni vsako posamezno 
direktivo in uredbo iz člena 11 Uredbe 
(EU) .../... [uredba o strateških načrtih 
SKP].

(b) „akt“ pomeni vsako posamezno 
direktivo in uredbo iz člena 11 Uredbe 
(EU) .../... [uredba o strateških načrtih 
SKP];
(ba) „ponovitev neizpolnjevanja“ 
pomeni neizpolnjevanje iste določene 
zahteve ali standarda več kot enkrat, če je 
bil upravičenec obveščen o prejšnjem 
neizpolnjevanju in je glede na okoliščine 
imel možnost sprejeti ukrepe, potrebne za 
odpravo prejšnjega neizpolnjevanja.

3. Države članice v svojem 
kontrolnem sistemu iz odstavka 1:

3. Države članice za izpolnjevanje 
svojih obveznosti kontrole, določenih v 
odstavku 1:
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(a) vključijo preglede na kraju samem 
za preverjanje, ali upravičenci izpolnjujejo 
obveznosti iz oddelka 2 poglavja 1 
naslova III Uredbe (EU) .../... [uredba o 
strateških načrtih SKP];

(a) vključijo preglede na kraju samem 
za preverjanje, ali upravičenci izpolnjujejo 
obveznosti iz oddelka 2 poglavja 1 
naslova III Uredbe (EU) .../... [uredba o 
strateških načrtih SKP];

(b) lahko, odvisno od zadevnih zahtev, 
standardov, aktov ali področij pogojenosti, 
uporabijo preglede, opravljene v okviru 
kontrolnih sistemov, ki se uporabljajo za 
zadevno zahtevo, standard, akt ali področje 
pogojenosti, pod pogojem, da je 
učinkovitost navedenih pregledov najmanj 
enaka pregledom na kraju samem iz 
točke (a);

(b) lahko, odvisno od zadevnih zahtev, 
standardov, aktov ali področij pogojenosti, 
uporabijo preglede, opravljene v okviru 
kontrolnih sistemov, ki se uporabljajo za 
zadevno zahtevo, standard, akt ali področje 
pogojenosti, pod pogojem, da je 
učinkovitost navedenih pregledov najmanj 
enaka pregledom na kraju samem iz 
točke (a);

(c) lahko, kadar je to ustrezno, za 
izvedbo pregledov na kraju samem iz 
točke (a) uporabijo daljinsko zaznavanje ali 
sistem za spremljanje površin;

(c) lahko, kadar je to ustrezno in 
izvedljivo, za izvedbo pregledov na kraju 
samem iz točke (a) uporabijo daljinsko 
zaznavanje ali sistem za spremljanje in 
kontrolo površin ter
(ca) vzpostavijo sistem zgodnjega 
opozarjanja;

(d) pripravijo kontrolni vzorec za 
preglede iz točke (a), ki se izvedejo vsako 
leto na podlagi analize tveganja, ter 
vključijo naključno komponento in 
zagotovijo, da kontrolni vzorec zajema 
najmanj 1 % upravičencev, ki prejemajo 
pomoč iz oddelka 2 poglavja 1 naslova III 
Uredbe (EU) .../... [uredba o strateških 
načrtih SKP].

(da) kontrolni vzorec iz točke (d) bi 
moral za preglede, ali upravičenci 
spoštujejo veljavne delovne in 
zaposlitvene pogoje, ki izhajajo iz 
ustreznih kolektivnih pogodb ter 
socialnega in delovnega prava na 
nacionalni ravni, ravni Unije in 
mednarodni ravni v zvezi z [uredba o 
strateških načrtih SKP], zajemati najmanj 
10 % upravičencev, ki prejemajo pomoči 
iz oddelka 2 poglavja 1 naslova III Uredbe 
(EU) .../... [uredba o strateških načrtih 
SKP].
3a. Države članice pripravijo kontrolni 
vzorec za preglede iz točke (a) odstavka 3 
tega člena, ki se izvedejo vsako leto na 
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podlagi analize tveganja, za katero lahko 
uporabijo utežne faktorje, ter naključno 
komponento in zagotovijo, da kontrolni 
vzorec zajema najmanj 1 % upravičencev, 
ki prejemajo pomoč iz oddelka 2 
poglavja 1 naslova III Uredbe (EU) .../... 
[uredba o strateških načrtih SKP].
3b. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 
s členom 100 za dopolnitev te uredbe s 
pravili o poenostavljenih pregledih za 
kmete, ki sodelujejo v shemah iz člena 25 
Uredbe (EU) .../... [uredba o strateških 
načrtih SKP].
3c. Komisija z izvedbenimi akti 
sprejme pravila za izvajanje pregledov iz 
tega člena, vključno s pravili, ki 
zagotavljajo, da se pri analizi tveganja 
upoštevata naslednja dejavnika:
(a) sodelovanje kmetov v sistemu 
storitev kmetijskega svetovanja iz člena 13 
Uredbe (EU) .../... [uredba o strateških 
načrtih SKP];
(b) sodelovanje kmetov v sistemu 
certificiranja iz člena 12(3a) Uredbe 
(EU) .../... [uredba o strateških načrtih 
SKP], če ta zajema zadevne zahteve in 
standarde.
Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 101(3) 
[predlog spremembe 191].

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/212

Predlog spremembe 212
Pina Picierno
v imenu skupine S&D

Poročilo A8-0199/2019
Ulrike Müller
Financiranje, upravljanje in spremljanje skupne kmetijske politike 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Predlog uredbe
Člen 85 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. 1.

Države članice vzpostavijo sistem za 
uporabo upravnih kazni za upravičence iz 
člena 11 Uredbe (EU) .../... [uredba o 
strateških načrtih SKP], ki kadar koli v 
zadevnem koledarskem letu ne izpolnjujejo 
pravil o pogojenosti, kot so določena v 
oddelku 2 poglavja 1 naslova III navedene 
uredbe (v nadaljnjem besedilu: sistem 
kazni).

Države članice vzpostavijo sistem za 
uporabo upravnih kazni za upravičence iz 
člena 11 Uredbe (EU) .../... [uredba o 
strateških načrtih SKP], ki kadar koli v 
zadevnem koledarskem letu ne izpolnjujejo 
pravil o pogojenosti, kot so določena v 
oddelku 2 poglavja 1 naslova III navedene 
uredbe (v nadaljnjem besedilu: sistem 
kazni).

V okviru navedenega sistema se upravne 
kazni iz prvega pododstavka uporabijo 
samo, če je neizpolnjevanje posledica 
dejanja ali opustitve, za katero je 
neposredno odgovoren zadevni 
upravičenec; in če je izpolnjen vsaj eden od 
naslednjih pogojev:

V okviru navedenega sistema se upravne 
kazni iz prvega pododstavka uporabijo 
samo, če je neizpolnjevanje posledica 
dejanja ali opustitve, za katero je 
neposredno odgovoren zadevni 
upravičenec; in če je izpolnjen eden, dva 
ali vsi od naslednjih pogojev:

(a) neizpolnjevanje je povezano s 
kmetijsko dejavnostjo upravičenca;

(a) neizpolnjevanje je povezano s 
kmetijsko dejavnostjo upravičenca;

(b) gre za kmetijsko površino 
kmetijskega gospodarstva upravičenca.

(b) gre za kmetijsko površino 
kmetijskega gospodarstva upravičenca;
(ba) neizpolnjevanje vpliva na delovne 
in zaposlitvene pogoje delavcev, ki jih 
zaposluje upravičenec.

V zvezi z gozdnimi območji pa se upravna 
kazen iz prvega pododstavka ne uporabi, če 
se za zadevno območje ne zaprosi za 
podporo v skladu s členoma 65 in 66 
Uredbe (EU) .../... [uredba o strateških 

V zvezi z gozdnimi območji pa se upravna 
kazen iz prvega pododstavka ne uporabi, če 
se za zadevno območje ne zaprosi za 
podporo v skladu s členoma 65 in 66 
Uredbe (EU) .../... [uredba o strateških 
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načrtih SKP]. načrtih SKP].
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14.10.2020 A8-0199/213

Predlog spremembe 213
Pina Picierno
v imenu skupine S&D

Poročilo A8-0199/2019
Ulrike Müller
Financiranje, upravljanje in spremljanje skupne kmetijske politike 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Predlog uredbe
Člen 85 – odstavek 2 – točka a – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta točka ne velja za obveznosti 
delodajalca, ki izhajajo iz člena XX 
Uredbe (EU) .../... [uredba o strateških 
načrtih SKP].

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/214

Predlog spremembe
Pina Picierno
v imenu skupine S&D

Poročilo A8-0199/2019
Ulrike Müller
Financiranje, upravljanje in spremljanje skupne kmetijske politike 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Predlog uredbe
Člen 86

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izračun kazni Izračun kazni

1. 1.

Upravne kazni iz oddelka 2 poglavja 1 
naslova III Uredbe (EU) .../... [uredba o 
strateških načrtih SKP] se uporabijo kot 
zmanjšanje ali izključitev skupnega zneska 
plačil iz navedenega oddelka navedene 
uredbe, ki so bila ali bodo odobrena 
zadevnemu upravičencu v zvezi z vlogami 
za pomoč, ki jih je vložil ali jih bo vložil v 
koledarskem letu ugotovitve.

Upravne kazni se uporabijo kot zmanjšanje 
ali izključitev skupnega zneska plačil iz 
člena 84(1), ki so bila ali bodo odobrena 
zadevnemu upravičencu v zvezi z vlogami 
za pomoč, ki jih je vložil ali jih bo vložil v 
koledarskem letu ugotovitve.

Za izračun zadevnih zmanjšanj in 
izključitev se upoštevajo resnost, obseg, 
trajnost, ponavljanje ali namernost 
ugotovljenega neizpolnjevanja. Naložene 
kazni so odvračilne in sorazmerne ter 
izpolnjujejo merila iz odstavkov 2 in 3 tega 
člena.

Za izračun zadevnih zmanjšanj in 
izključitev se upoštevajo resnost, obseg, 
trajnost, ponavljanje ali namernost 
ugotovljenega neizpolnjevanja. Naložene 
kazni so učinkovite, odvračilne in 
sorazmerne ter izpolnjujejo merila iz 
odstavkov 2 in 3 tega člena.

2. 2.

V primeru neizpolnjevanja zaradi 
malomarnosti odstotek zmanjšanja 
praviloma znaša 3 % skupnega zneska 
plačil iz odstavka 1 tega člena.

V primeru neizpolnjevanja zaradi 
malomarnosti odstotek zmanjšanja 
praviloma znaša 3 % skupnega zneska 
plačil iz odstavka 1 tega člena. Zmanjšanje 
se določi na podlagi ocene resnosti 
neizpolnjevanja, ki temelji na merilih iz 
odstavka 1 tega člena.

Države članice lahko vzpostavijo sistem 
zgodnjega opozarjanja, ki se uporablja za 
posamezne primere neizpolnjevanja, ki se 

Države članice vzpostavijo in uporabljajo 
sistem zgodnjega opozarjanja iz 
člena 84(3), ki se uporablja za posamezne 
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zgodijo prvič in ki zaradi manjše stopnje 
resnosti, obsega in trajanja ne vodijo do 
zmanjšanja ali izključitve. Če se z 
naknadnim pregledom v obdobju treh 
zaporednih koledarskih letih ugotovi, da 
neizpolnjevanje ni bilo odpravljeno, se 
zmanjšanje iz prvega pododstavka uporabi 
retroaktivno.

primere neizpolnjevanja, ki se zgodijo 
prvič in ki zaradi manjše stopnje resnosti, 
obsega in trajanja ne vodijo do zmanjšanja 
ali izključitve. Zadevni organ upravičenca 
obvesti o obveznosti, da sprejme popravni 
ukrep in predlaga korektivne ukrepe, ki 
jih je treba sprejeti za odpravo 
neizpolnjevanja. Če se z naknadnim 
pregledom v obdobju treh zaporednih 
koledarskih letih ugotovi, da 
neizpolnjevanje ni bilo odpravljeno, se 
zmanjšanje iz prvega pododstavka uporabi 
retroaktivno.

Primeri neizpolnjevanja, ki predstavljajo 
neposredno tveganje za javno zdravje ali 
zdravje živali, pa vedno vodijo do 
zmanjšanja ali izključitve.

Primeri neizpolnjevanja, ki predstavljajo 
neposredno tveganje za javno zdravje ali 
zdravje živali, pa vedno vodijo do 
zmanjšanja ali izključitve.

Države članice lahko upravičencem, ki 
prejmejo zgodnje opozorilo, zagotovijo 
obvezno usposabljanje v okviru sistema 
kmetijskega svetovanja iz oddelka 3 
poglavja 1 naslova III Uredbe (EU) .../... 
[uredba o strateških načrtih SKP].

Države članice lahko upravičencem, ki 
prejmejo zgodnje opozorilo, zagotovijo 
obvezno usposabljanje v okviru sistema 
kmetijskega svetovanja iz oddelka 3 
poglavja 1 naslova III Uredbe (EU) .../... 
[uredba o strateških načrtih SKP].

2a. Delodajalci ne glede na odstavek 2 
v primerih neizpolnjevanja veljavnih 
delovnih in zaposlitvenih pogojev, ki 
izhajajo iz ustreznih kolektivnih pogodb 
ter socialnega in delovnega prava na 
nacionalni ravni, ravni Unije in 
mednarodni ravni, kot je določeno v 
Uredbi (EU) .../... [uredba o strateških 
načrtih SKP], zaradi malomarnosti kršitve 
čim prej odpravijo in popravijo v skladu z 
nacionalnim pravom in prakso, da bi se 
izognili zmanjšanju skupnega zneska 
plačil iz odstavka 1 tega člena za najmanj 
20 %. Kazen velja tudi za naslednja 
koledarska leta, dokler se kršitev ne 
odpravi in popravi.

3. V primeru ponovitve je odstotek 
zmanjšanja višji od odstotka, ki se uporabi 
v primeru neizpolnjevanja zaradi 
malomarnosti, ki se sankcionira prvič.

3. V primeru ponovitve 
neizpolnjevanja odstotek zmanjšanja 
praviloma znaša 10 % skupnega zneska 
plačil iz odstavka 1.
V primeru naknadnih ponovitev in če ni 
predložena ustrezna utemeljitev, se šteje, 
da je upravičenec deloval namerno v 
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smislu odstavka 4.

4. V primeru namernega 
neizpolnjevanja je odstotek višji od 
odstotka, ki se uporabi v primeru 
ponovitve iz odstavka 3, in se lahko 
povzpne vse do popolne izključitve iz 
plačil ter se lahko uporablja eno ali več 
koledarskih let.

4. V primeru namernega 
neizpolnjevanja odstotek zmanjšanja 
znaša vsaj 15 % skupnega zneska plačil iz 
odstavka 1 in se lahko dvigne do popolne 
izključitve iz plačil ter se lahko uporablja 
eno ali več koledarskih let. Države članice 
za primere namernega neizpolnjevanja 
veljavnih delovnih in zaposlitvenih 
pogojev, ki izhajajo iz ustreznih 
kolektivnih pogodb ter socialnega in 
delovnega prava na nacionalni ravni, 
ravni Unije in mednarodni ravni, kot je 
določeno v Uredbi (EU) .../... [uredba o 
strateških načrtih SKP], zmanjšajo 
najmanj 50 % skupnega zneska plačil. 
Odstotek je lahko glede na resnost 
namernega neizpolnjevanja višji in se 
lahko povzpne vse do popolne izključitve 
iz plačil ter se lahko uporablja eno ali več 
koledarskih let, dokler se kršitev ne 
odpravi in popravi.

5. Da se zagotovijo enaki konkurenčni 
pogoji med državami članicami ter 
učinkovitost in odvračilni učinek sistema 
kazni, se na Komisijo prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 100 za dopolnitev te uredbe z 
dodatnimi pravili za uporabo in izračun 
kazni.

5. Da se zagotovijo enaki konkurenčni 
pogoji med državami članicami ter 
učinkovitost in odvračilni učinek sistema 
kazni, se na Komisijo prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 100 za dopolnitev te uredbe z 
dodatnimi pravili za uporabo in izračun 
kazni.

Or. en


