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PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 
kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Notranji trg se mora stalno 
prilagajati hitro spreminjajočemu se okolju 
digitalne revolucije in globalizacije. Novo 
obdobje digitalnih inovacij še naprej 
zagotavlja priložnosti za podjetja in 
posameznike ter ustvarja nove izdelke in 
poslovne modele, hkrati pa pomeni izziv za 
urejanje in izvrševanje.

(2) Notranji trg se mora stalno 
prilagajati hitro spreminjajočemu se okolju 
digitalne revolucije in globalizacije. Novo 
obdobje digitalnih inovacij še naprej 
zagotavlja priložnosti za podjetja in 
posameznike, saj jim omogoča 
financiranje za dostop do tehnologije 
zadnje generacije, ter ustvarja nove 
izdelke in poslovne modele, hkrati pa 
pomeni izziv za zakonsko urejanje in 
izvrševanje. Po drugi strani pa je vsem 
udeležencem na trgu potrebna večja 
preglednost.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Obsežna zakonodaja Unije podpira 
delovanje notranjega trga. To zadeva 
zlasti konkurenčnost, standardizacijo, 
varstvo potrošnikov, nadzor trga in 
ureditev prehranske verige, poleg tega pa 
tudi pravila v zvezi s poslovanjem, 
trgovinskimi in finančnimi transakcijami 
ter spodbujanjem enakih konkurenčnih 
pogojev, ki so bistvenega pomena za 
delovanje notranjega trga.

(3) Delovanje notranjega trga podpira 
obsežna zakonodaja Unije. Zadeva zlasti 
konkurenčnost, standardizacijo, varstvo 
potrošnikov, nadzor trga in ureditev 
prehranske verige, poleg tega pa tudi 
pravila v zvezi s poslovanjem, 
trgovinskimi in finančnimi transakcijami 
ter z bojem zoper nepoštene trgovinske 
prakse zajema tudi spodbujanje enakih 
konkurenčnih pogojev, kar je bistvenega 
pomena za delovanje notranjega trga.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Razvoj, priprava in izkazovanje 
evropske statistike so zajeti v ločenem 
evropskem statističnem programu, 
vzpostavljenem z Uredbo (EU) št. 99/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta47. Za 
zagotovitev kontinuitete priprave in 
izkazovanja evropske statistike bi moral 
novi program vključevati tudi dejavnosti, 
ki jih zajema evropski statistični program, 
in sicer z zagotavljanjem okvira za razvoj, 
pripravo in izkazovanje evropske statistike. 
Novi program bi moral vzpostaviti finančni 
okvir za evropsko statistiko, da se zagotovi 
visokokakovostna, primerljiva in zanesljiva 
statistika o Evropi, ki bo podpirala 
oblikovanje, izvajanje, spremljanje in 
ocenjevanje vseh politik Unije.

(6) Razvoj, priprava in izkazovanje 
evropske statistike so zajeti v ločenem 
evropskem statističnem programu, 
vzpostavljenem z Uredbo (EU) št. 99/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta47. Za 
zagotovitev kontinuitete priprave in 
izkazovanja evropske statistike bi moral 
novi program vključevati tudi dejavnosti, 
ki jih zajema evropski statistični program, 
in sicer z zagotavljanjem okvira za razvoj, 
pripravo in izkazovanje evropske statistike. 
Novi program bi moral vzpostaviti finančni 
okvir za čim bolj ažurno evropsko 
statistiko, da se zagotovi najnovejša 
visokokakovostna, primerljiva in zanesljiva 
statistika o Evropi, ki bo uporabnikom na 
voljo v zlahka dostopnem formatu ter bo 
podpirala oblikovanje, izvajanje, 
spremljanje in ocenjevanje vseh politik 
Unije.

_________________ _________________
47Uredba (EU) št. 99/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 
2013 o evropskem statističnem programu 
za obdobje 2013–2017 (UL L 39, 9.2.2013, 
str. 12).

47Uredba (EU) št. 99/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 
2013 o evropskem statističnem programu 
za obdobje 2013–2017 (UL L 39, 9.2.2013, 
str. 12).

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zato je primerno, da se vzpostavi 
program za notranji trg, konkurenčnost 
podjetij, vključno z mikro, malimi in 
srednjimi podjetji, ter evropsko statistiko 
(v nadaljnjem besedilu: program). Program 
bi bilo treba vzpostaviti za obdobje sedmih 

(7) Zato je primerno, da se vzpostavi 
program za notranji trg, konkurenčnost 
podjetij, vključno z mikro, malimi in 
srednjimi podjetji, ter evropsko statistiko 
(v nadaljnjem besedilu: program). Program 
bi bilo treba vzpostaviti za obdobje sedmih 
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let, in sicer od leta 2021 do leta 2027. let, in sicer od leta 2021 do leta 2027, kar 
sovpada s trajanjem večletnega 
finančnega okvira.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Sodoben notranji trg spodbuja 
konkurenco in koristi potrošnikom, 
podjetjem in zaposlenim. Boljše 
izkoriščanje nenehno razvijajočega se 
notranjega trga na področju storitev bi 
moralo evropskim podjetjem pomagati pri 
ustvarjanju delovnih mest in čezmejni rasti, 
nudenju večje izbire storitev po boljših 
cenah ter ohranjanju visokih standardov za 
potrošnike in delavce. V ta namen je cilj 
programa prispevati k odstranitvi 
preostalih ovir ter zagotoviti regulativni 
okvir, ki dopušča nove inovativne poslovne 
modele.

(9) Sodoben notranji trg spodbuja 
konkurenco in koristi potrošnikom, 
podjetjem in zaposlenim. Boljše 
izkoriščanje nenehno razvijajočega se 
notranjega trga na področju storitev bi 
moralo evropskim podjetjem vseh velikosti 
pomagati pri ustvarjanju kakovostnih 
novih delovnih mest in čezmejni rasti, 
nudenju večje izbire storitev po boljših 
cenah ter ohranjanju visokih standardov za 
potrošnike in delavce. V ta namen je cilj 
programa prispevati k odstranitvi 
preostalih ovir ter zagotoviti regulativni 
okvir, ki bo dopuščal nove inovativne 
poslovne modele in pobude, na primer 
zagonska podjetja.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Regulativne ovire na notranjem 
trgu so bile za številne industrijske 
proizvode odstranjene s pomočjo 
mehanizmov preprečevanja, sprejetjem 
skupnih pravil in z načelom vzajemnega 
priznavanja na področjih, na katerih ne 
veljajo taka pravila Unije. Na področjih, 
kjer ni veljavne zakonodaje Unije, načelo 
vzajemnega priznavanja pomeni, da ima 
blago, ki se zakonito trži v eni državi 
članici, pravico do prostega pretoka in se 
ga lahko prodaja v drugi državi članici. 

(10) Regulativne ovire na notranjem 
trgu so bile za številne industrijske 
proizvode odstranjene s pomočjo 
mehanizmov preprečevanja, sprejetjem 
skupnih pravil in z načelom vzajemnega 
priznavanja na področjih, na katerih ni 
pravil Unije. Na področjih, kjer še ni 
zakonodaje Unije, načelo vzajemnega 
priznavanja pomeni, da ima blago, ki se 
zakonito trži v eni državi članici, pravico 
do prostega pretoka in se lahko prodaja v 
drugi državi članici. Vendar imajo podjetja, 
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Vendar imajo zaradi neustrezne uporabe 
vzajemnega priznavanja podjetja, ki želijo 
vstopiti na trge drugih držav članic, težave. 
Čeprav je povezanost trga na področju 
blaga močna, to vseeno pomeni izgubljene 
priložnosti za širše gospodarstvo. Zato bi 
moral biti cilj tega programa izboljšati 
vzajemno priznavanje na področju blaga in 
zmanjšati število nezakonitega in 
neskladnega blaga, ki vstopa na trg.

ki želijo vstopiti na trge drugih držav 
članic, predvsem tista, ki poslujejo 
čezmejno, težave zaradi neustrezne 
uporabe vzajemnega priznavanja. Čeprav 
je povezanost trga na področju blaga 
močna, to vseeno pomeni izgubljene 
priložnosti za širše gospodarstvo. Zato bi 
moral biti cilj tega programa izboljšati 
vzajemno priznavanje na področju blaga in 
zmanjšati količino nezakonitega in 
neskladnega blaga, ki vstopa na trg, ali 
blaga, ki utegne negativno vplivati na 
zdravje potrošnikov.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Novi regulativni izzivi in izzivi v 
zvezi z izvrševanjem so povezani s hitro 
spreminjajočim se okoljem digitalne 
revolucije ter se nanašajo na zadeve, kot so 
kibernetska varnost, internet stvari in 
umetna inteligenca. Če bi prišlo do škode, 
so bistvena stroga pravila o varnosti 
proizvodov in odgovornosti, da se zagotovi 
odziv politike, ki evropskim državljanom, 
vključno s potrošniki in podjetji, omogoča, 
da imajo od takih pravil koristi. Zato bi 
moral program prispevati k hitremu 
prilagajanju in izvrševanju ureditve glede 
odgovornosti za proizvode, ki spodbuja 
inovacije.

(11) Novi regulativni izzivi in izzivi v 
zvezi z izvrševanjem so povezani s hitro 
spreminjajočim se okoljem digitalne 
revolucije ter se nanašajo na zadeve, kot so 
kibernetska varnost, internet stvari in 
umetna inteligenca. Če bi prišlo do škode, 
so bistvena stroga, a jasno in razumljivo 
zasnovana pravila o varnosti proizvodov in 
odgovornosti, da se zagotovi odziv 
politike, ki evropskim državljanom, 
vključno s potrošniki in podjetji, omogoči, 
da imajo od teh pravil korist. Zato bi moral 
program prispevati k hitremu prilagajanju 
in izvrševanju ureditve glede odgovornosti 
za proizvode, ki bo spodbujala inovacije.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Dajanje na trg izdelkov, ki niso 
skladni z zakonodajo Unije, postavlja 
skladne izdelke v slabši položaj in lahko 

(12) Če se na trg dajejo izdelki, ki niso 
skladni z zakonodajo Unije ali 
homologirani, to postavlja skladne izdelke 
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ogrozi potrošnike. Mnogi podjetniki ne 
upoštevajo pravil zaradi pomanjkanja 
znanja ali namenoma, da bi pridobili 
konkurenčno prednost. Organi za nadzor 
trga imajo pogosto na voljo premalo 
finančnih sredstev in so omejeni z 
nacionalnimi mejami, medtem ko 
podjetniki trgujejo na evropski in celo 
svetovni ravni. Zlasti pri e-trgovanju imajo 
organi za nadzor trga velike težave pri 
sledenju neskladnih izdelkov, uvoženih iz 
tretjih držav, in pri iskanju odgovornega 
subjekta v svoji jurisdikciji. Zato bi si 
program moral prizadevati za krepitev 
skladnosti izdelkov, tako da bi 
podjetnikom zagotovil prave spodbude, 
okrepil preglede skladnosti in spodbudil 
tesnejše čezmejno sodelovanje med 
izvršilnimi organi. Program bi prav tako 
moral prispevati k utrditvi obstoječega 
okvira za dejavnosti nadzora trga; 
spodbujati skupne ukrepe organov za 
nadzor trga iz različnih držav članic, 
izboljšati izmenjavo informacij ter 
spodbujati zbliževanje in tesnejše 
povezovanje dejavnosti nadzora trga.

v slabši položaj in lahko ogrozi potrošnike. 
Mnogi podjetniki ne upoštevajo pravil, 
bodisi zaradi nepoznavanja ali namenoma, 
da bi pridobili konkurenčno prednost. 
Organi za nadzor trga imajo pogosto na 
voljo premalo finančnih sredstev in so 
omejeni z nacionalnimi mejami, medtem 
ko podjetniki trgujejo na evropski, 
čezmejni in celo svetovni ravni. Zlasti pri 
e-trgovanju imajo organi za nadzor trga 
velike težave pri sledenju neskladnih 
izdelkov, uvoženih iz tretjih držav, in pri 
iskanju odgovornega subjekta v svoji 
jurisdikciji. Zato bi program moral težiti k 
temu, da bi povečal skladnost izdelkov, 
tako da bi podjetnikom zagotovil prave 
spodbude, okrepil preglede skladnosti in 
spodbudil tesnejše čezmejno sodelovanje 
med izvršilnimi organi. Program bi prav 
tako moral prispevati k utrditvi obstoječega 
okvira za dejavnosti nadzora trga; 
spodbujati skupne ukrepe organov za 
nadzor trga iz različnih držav članic, 
izboljšati izmenjavo informacij ter 
spodbujati zbliževanje in tesnejše 
povezovanje dejavnosti nadzora trga.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Ker zaradi razvoja spletne trgovine 
in potovalnih storitev potrošniški trgi ne 
poznajo meja, je pomembno zagotoviti, da 
lahko potrošniki, ki prebivajo v Uniji, 
izkoristijo ustrezno varstvo pri uvozu blaga 
in storitev od gospodarskih subjektov, ki 
imajo sedež v tretjih državah. Program bi 
zato po potrebi moral podpirati 
sodelovanje z ustreznimi organi, ki se 
nahajajo v državah, ki so ključne 
trgovinske partnerice Unije.

(14) Ker zaradi nenehnega hitrega 
razvoja spletne trgovine in potovalnih 
storitev potrošniški trgi ne poznajo meja, je 
pomembno zagotoviti, da lahko potrošniki, 
ki prebivajo v Uniji, izkoristijo ustrezno 
varstvo pri uvozu blaga in storitev od 
gospodarskih subjektov, ki imajo sedež v 
tretjih državah. Program bi zato moral 
podpirati sodelovanje z ustreznimi organi, 
ki se nahajajo v državah, ki so ključne 
trgovinske partnerice Unije.



PE623.920v02-00 8/40 AD\1174021SL.docx

SL

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za doseganje ciljev programa in za 
olajševanje življenja državljanov in 
podjetij je treba vzpostaviti 
visokokakovostne in k uporabniku 
usmerjene javne storitve. To pomeni, da 
bodo javne uprave morale začeti delovati 
na nove načine, zmanjšati izoliranost med 
različnimi deli svojih uprav ter z državljani 
in podjetji soustvarjati te javne storitve. 
Stabilna in vztrajna rast čezmejnih 
dejavnosti na notranjem trgu zahteva 
zagotavljanje najnovejših informacij o 
pravicah podjetij in državljanov ter 
informacij, ki pojasnjujejo upravne 
formalnosti. Poleg tega sta bistvenega 
pomena pravno svetovanje in pomoč pri 
reševanju problemov, ki nastajajo na 
čeznacionalni ravni. Nadalje je potrebno 
enostavno in učinkovito povezovanje 
nacionalnih uprav ter ocenjevanje, kako 
notranji trg deluje v praksi. Ta program bi 
zato za izboljšanje vsakodnevnega 
življenja državljanov in zmožnosti podjetij 
za čezmejno trgovanje moral podpirati 
obstoječa orodja za upravljanje notranjega 
trga: portal Tvoja Evropa, ki bi moral biti 
temelj prihajajočega enotnega digitalnega 
portala, Tvoja Evropa – nasveti (YEA), 
SOLVIT, informacijski sistem za notranji 
trg (IMI) in pregled enotnega trga.

(16) Za doseganje ciljev programa in za 
olajševanje življenja državljanov in 
podjetij je treba vzpostaviti 
visokokakovostne in k uporabniku 
usmerjene javne storitve na vseh 
področjih. To pomeni, da bodo javne 
uprave morale začeti delovati na nove 
načine, zmanjšati izoliranost med 
različnimi deli svojih uprav ter z državljani 
in podjetji na lokalni, regionalni, čezmejni 
in nacionalni ravni soustvarjati te javne 
storitve, obenem pa poskrbeti za bolj 
dostopna spletna mesta javne uprave, kjer 
se bo dalo zlahka priti do informacij. 
Stabilna in vztrajna rast čezmejnih 
dejavnosti na notranjem trgu zahteva redno 
zagotavljanje najnovejših informacij o 
pravicah in obveznostih podjetij in 
državljanov ter informacij, ki bodo 
pojasnjevale upravne formalnosti in davke, 
povezane s temi dejavnostmi. Poleg tega 
sta bistvenega pomena pravno svetovanje 
in pomoč pri reševanju problemov, ki 
nastajajo na čeznacionalni ravni. Nadalje je 
potrebno enostavno in učinkovito 
povezovanje regionalnih in nacionalnih 
uprav, kjer je potrebno, ter ocenjevanje, 
kako notranji trg deluje v praksi. Ta 
program bi zato za izboljšanje 
vsakodnevnega življenja državljanov in 
zmožnosti podjetij za čezmejno trgovanje 
moral podpirati obstoječa orodja za 
upravljanje notranjega trga: portal Tvoja 
Evropa, ki bi moral biti temelj 
prihajajočega enotnega digitalnega portala, 
Tvoja Evropa – nasveti (YEA), SOLVIT, 
informacijski sistem za notranji trg (IMI) 
in pregled enotnega trga.

Predlog spremembe 11
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Program bi moral spodbujati tudi 
pravilno in celovito izvajanje in uporabo 
pravnega okvira Unije za preprečevanje 
pranja denarja in financirana terorizma s 
strani držav članic ter razvoj prihodnjih 
politik za spopadanje z novimi izzivi na 
tem področju. Prav tako bi moral podpirati 
ustrezne dejavnosti mednarodnih 
organizacij v evropskem interesu, kot je 
Odbor strokovnjakov za ocenjevanje 
ukrepov proti pranju denarja in 
financiranju terorizma Sveta Evrope.

(18) Program bi moral spodbujati tudi 
pravilno in celovito izvajanje in uporabo 
pravnega okvira Unije za preprečevanje 
pranja denarja in financiranja terorizma s 
strani držav članic ter spodbujati razvoj 
prihodnjih politik za spopadanje z novimi 
izzivi na tem področju, da bomo poiskali 
in izvajali rešitve za preprečevanje tega 
pojava in za boj proti njemu. Prav tako bi 
moral podpirati ustrezne dejavnosti 
mednarodnih organizacij v evropskem 
interesu, kot je Odbor strokovnjakov za 
ocenjevanje ukrepov proti pranju denarja in 
financiranju terorizma pri Svetu Evrope.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Glede na to, da notranji trg, kot je 
opredeljen v členu 3 Pogodbe o Evropski 
uniji, vključuje sistem, ki zagotavlja, da se 
konkurenca ne izkrivlja, bi program moral 
podpirati politiko Unije na področju 
konkurence, povezovanje in sodelovanje z 
nacionalnimi organi in sodišči ter 
vključevanje širše skupine zainteresiranih 
strani v obveščanje o pravicah, koristih in 
dolžnostih politike Unije na področju 
konkurence ter njihovo pojasnjevanje.

(20) Glede na to, da notranji trg, kot je 
opredeljen v členu 3 Pogodbe o Evropski 
uniji, vključuje sistem, ki zagotavlja, da se 
konkurenca ne izkrivlja, bi program moral 
podpirati politiko Unije na področju 
konkurence, povezovanje in sodelovanje z 
nacionalnimi in mednarodnimi organi in 
sodišči ter vključevanje širše skupine 
zainteresiranih strani v obveščanje o 
pravicah, koristih in dolžnostih politike 
Unije na področju konkurence ter njihovo 
pojasnjevanje.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Pri pridobivanju financiranja, 
iskanju usposobljene delovne sile, 
spoprijemanju z upravnim bremenom, 
sprejemanju ustvarjalnosti in inovacij, 
dostopanju do trgov in spodbujanju 
dejavnosti internacionalizacije se MSP 
soočajo z enakimi izzivi, ki na večja 
podjetja nimajo enako velikega učinka. 
Program bi moral takšne tržne 
pomanjkljivosti obravnavati sorazmerno, 
ob tem pa ne izkrivljati konkurence na 
notranjem trgu.

(23) Pri pridobivanju financiranja, 
iskanju usposobljene delovne sile, 
spoprijemanju z upravnim bremenom, 
sprejemanju ustvarjalnosti in inovacij, 
dostopanju do trgov in spodbujanju 
dejavnosti internacionalizacije se MSP 
soočajo z enakimi izzivi, ki na večja 
podjetja nimajo enako velikega učinka. 
Posebno pozornost bi bilo treba nameniti 
regijam, ki jih pestijo omejitve, na primer 
gorska območja ali najbolj oddaljene 
regije, kjer so edini vir gospodarske 
dejavnosti in delovnih mest prav MSP. 
Program bi moral takšne tržne 
pomanjkljivosti obravnavati sorazmerno, 
ob tem pa ne izkrivljati konkurence na 
notranjem trgu.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Prenekatera težava Unije na 
področju konkurenčnosti je povezana s 
težavnim dostopanjem MSP do 
financiranja, saj le stežka izkažejo svojo 
kreditno sposobnost in nimajo zadostnih 
jamstev. Dodatni izzivi, povezani s 
financiranjem, izhajajo iz potrebe MSP, da 
ostanejo konkurenčna, na primer z 
dejavnostmi za digitalizacijo, 
internacionalizacijo in inovacije ter 
krepitvijo delovne sile. Omejen dostop do 
financiranja slabo vpliva na ustanavljanje, 
rast in preživetje podjetij ter na 
pripravljenost novih podjetnikov, da bi 
prevzeli poslovno uspešna podjetja z 
nasledstvom.

(24) Prenekatera težava Unije na 
področju konkurenčnosti je povezana s 
težavnim dostopanjem MSP do 
financiranja, saj le stežka izkažejo svojo 
kreditno sposobnost in nimajo zadostnih 
jamstev. Dodatni izzivi, povezani s 
financiranjem, izhajajo iz potrebe MSP, da 
ostanejo konkurenčna, na primer z 
dejavnostmi za digitalizacijo, 
internacionalizacijo in inovacije ter 
krepitvijo delovne sile. Omejen dostop do 
financiranja slabo vpliva na ustanavljanje, 
rast, lokalno gospodarstvo in preživetje 
podjetij ter na pripravljenost novih 
podjetnikov, da bi prevzeli poslovno 
uspešna podjetja z nasledstvom.

Predlog spremembe 15
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Program bi moral zagotoviti 
učinkovito podporo MSP v celotnem 
življenjskem ciklu. Temeljiti bi moral na 
edinstvenem strokovnem znanju in 
izkušnjah, razvitih v zvezi z MSP in 
industrijskih sektorjih, ter na dolgoročnih 
izkušnjah pri delu z evropskimi, 
nacionalnimi in regionalnimi 
zainteresiranimi stranmi. Ta podpora bi 
morala temeljiti na uspešnih izkušnjah 
evropske podjetniške mreže, ki deluje kot 
enotna kontaktna točka za povečanje 
konkurenčnosti MSP in razvijanje 
njihovega poslovanja na enotnem trgu in 
širše. Mreža namerava še naprej nuditi 
storitve v imenu drugih programov Unije, 
predvsem programa Obzorje 2020, z 
uporabo finančnih virov navedenih 
programov. Mentorski program za nove 
podjetnike bi moral prav tako ostati orodje, 
ki novim podjetnikom ali osebam, ki želijo 
postati podjetniki, omogoča pridobitev 
podjetniških izkušenj, tako da jih poveže z 
izkušenimi podjetniki iz drugih držav in 
jim tako pomaga izboljšati podjetniške 
sposobnosti. Program bi si ob morebitnem 
dopolnjevanju drugih pobud Unije moral še 
naprej prizadevati za rast in širjenje svoje 
geografske pokritosti ter tako podjetnikom 
ponuditi večjo izbiro povezovanja.

(27) Program bi moral zagotoviti 
učinkovito podporo MSP v vsem 
življenjskem ciklu, brez diskriminacije na 
podlagi spola in s spodbujanjem mladih s 
podeželja k podjetništvu, da bi preprečili 
odhajanje prebivalstva. Temeljiti bi moral 
na edinstvenem strokovnem znanju in 
izkušnjah, razvitih v zvezi z MSP in 
industrijskih sektorjih, ter na dolgoročnih 
izkušnjah pri delu z evropskimi, 
nacionalnimi in regionalnimi 
zainteresiranimi stranmi. Ta podpora bi 
morala temeljiti na uspešnih izkušnjah 
evropske podjetniške mreže, ki deluje kot 
enotna kontaktna točka za povečanje 
konkurenčnosti MSP in razvijanje 
njihovega poslovanja na enotnem trgu in 
širše. Mreža namerava še naprej nuditi 
storitve v imenu drugih programov Unije, 
predvsem programa Obzorje 2020, z 
uporabo finančnih virov teh programov. 
Mentorski program za nove podjetnike bi 
moral prav tako ostati orodje, ki novim 
podjetnikom ali osebam, ki želijo postati 
podjetniki, omogoča pridobitev 
podjetniških izkušenj, tako da jih poveže z 
izkušenimi podjetniki iz drugih držav in 
jim pomaga izboljšati podjetniške 
sposobnosti. Program bi ob morebitnem 
dopolnjevanju drugih pobud Unije moral še 
naprej delovati za rast in širjenje svoje 
geografske pokritosti ter tako podjetnikom 
ponuditi večjo izbiro povezovanja.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Grozdi so strateško orodje za 
podpiranje konkurenčnosti in širitve MSP, 

(28) Grozdi so strateško orodje za 
podpiranje konkurenčnosti in širitve MSP, 
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saj ponujajo ugodna poslovna okolja. 
Skupne pobude grozdov bi morale doseči 
kritično maso, da bi pospešile rast MSP. S 
povezovanjem specializiranih ekosistemov 
grozdi ustvarjajo nove poslovne priložnosti 
za MSP ter jih bolje vključujejo v evropske 
in globalne strateške vrednostne verige. 
Zagotoviti bi bilo treba podporo razvoju 
transnacionalnih strategij za partnerstva in 
izvajanju skupnih dejavnosti, ki jih podpira 
evropska platforma za sodelovanje 
grozdov. Spodbujati bi bilo treba trajnostna 
partnerstva z nadaljevanjem financiranja, 
če bodo doseženi mejniki glede smotrnosti 
in udeležbe. Neposredno podporo MSP bi 
bilo treba zagotoviti prek organizacij, ki 
združujejo grozde, in sicer za: uvajanje 
naprednih tehnologij, nove poslovne 
modele, nizkoogljične in z viri gospodarne 
rešitve, ustvarjalnost in oblikovanje, 
nadgrajevanje znanj in spretnosti, 
privabljanje talentov, pospeševanje 
podjetništva in internacionalizacijo. Za 
lažje industrijsko preoblikovanje in 
izvajanje strategij pametne specializacije bi 
morali biti vključeni tudi drugi akterji, 
specializirani za podporo MSP. Program bi 
zato moral prispevati k rasti in vzpostaviti 
povezave z vozlišči Unije za (digitalne) 
inovacije ter naložbami v okviru 
kohezijske politike in programa Obzorje 
Evropa. Preučiti je mogoče tudi sinergije s 
programom Erasmus.

saj ponujajo ugodna poslovna okolja. 
Skupne pobude grozdov bi morale doseči 
kritično maso, da bi pospešile rast MSP. S 
povezovanjem specializiranih ekosistemov 
grozdi ustvarjajo nove poslovne priložnosti 
za MSP ter jih bolje vključujejo v evropske 
in globalne strateške vrednostne verige. 
Zagotoviti bi bilo treba podporo razvoju 
transnacionalnih strategij za partnerstva in 
izvajanju skupnih dejavnosti, ki jih podpira 
evropska platforma za sodelovanje 
grozdov. Spodbujati bi bilo treba trajnostna 
partnerstva z nadaljevanjem financiranja, 
če bodo doseženi mejniki glede smotrnosti 
in udeležbe. Neposredno podporo MSP bi 
bilo treba zagotoviti prek organizacij, ki 
združujejo grozde, in sicer za: uvajanje 
naprednih tehnologij, nove poslovne 
modele, nizkoogljične in z viri gospodarne 
rešitve, ustvarjalnost in oblikovanje, 
nadgrajevanje znanj in spretnosti, 
privabljanje talentov, pospeševanje 
podjetništva in internacionalizacijo. Za 
lažje industrijsko preoblikovanje in 
izvajanje strategij pametne specializacije bi 
morali biti vključeni tudi drugi akterji, 
specializirani za podporo MSP. Program bi 
zato moral prispevati k rasti in vzpostaviti 
povezave z vozlišči Unije za (digitalne) 
inovacije ter naložbami v okviru 
kohezijske politike, programa Erasmus in 
programa Obzorje Evropa. Preučiti je 
mogoče tudi sinergije s programom 
Erasmus.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) Visoka raven varovanja zdravja v 
celotni prehranski verigi je nujna, da lahko 
notranji trg deluje učinkovito. Varna in 
trajnostna prehranska veriga je predpogoj 
za družbo na splošno in za notranji trg. 
Čezmejne izredne zdravstvene razmere in 

(44) Visoka raven varovanja zdravja v 
celotni kmetijski in prehranski verigi je 
nujna, da lahko notranji trg deluje 
učinkovito. Varna in trajnostna kmetijska 
in prehranska veriga je predpogoj za 
družbo na splošno in za notranji trg. 
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preplahi v zvezi s hrano ovirajo delovanje 
notranjega trga, saj omejujejo pretok oseb 
in blaga ter prekinjajo proizvodnjo.

Čezmejne izredne zdravstvene razmere in 
preplahi v zvezi s hrano ovirajo delovanje 
notranjega trga, saj omejujejo pretok oseb 
in blaga ter prekinjajo proizvodnjo. Za 
preprečevanje čezmejnih zdravstvenih kriz 
in preplahov zaradi živil bi moral program 
podpirati konkretne ukrepe, na primer 
uvedbo kriznih ukrepov v primeru kriznih 
razmer in nepredvidljivih dogodkov, ki 
vplivajo na zdravje živali in rastlin, ter 
zasnovati mehanizem za neposreden 
dostop do krizne rezerve Unije, s katerim 
bi hitreje, učinkoviteje in uspešneje 
reševali tovrstne izredne razmere. Zato bi 
moralo biti preprečevanje pojavljanja 
novih in neznanih škodljivcev in bolezni 
ključna prednostna naloga.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Splošni cilj prava Unije na področju 
prehranske verige je prispevati k visoki 
ravni zdravja ljudi, živali in rastlin v 
prehranski verigi, podpirati izboljšanje 
dobrobiti živali, prispevati k visoki ravni 
varstva in informiranja potrošnikov ter 
visoki ravni varstva okolja, vključno z 
ohranjanjem biotske raznovrstnosti, in 
hkrati izboljšati trajnost evropske 
proizvodnje hrane in krme, zvišati 
standarde kakovosti po vsej Uniji, povečati 
konkurenčnost industrije hrane in krme v 
Uniji ter dajati prednost ustvarjanju 
delovnih mest.

(45) Splošni cilj prava Unije na področju 
prehranske verige je prispevati k visoki 
ravni zdravja ljudi, živali in rastlin v 
prehranski verigi, zagotavljati ponudbo 
živil po razumnih cenah, podpirati 
izboljševanje dobrobiti živali, zagotavljati 
poštene dohodke kmetijski skupnosti, 
stabilizirati trge in prispevati k visoki 
ravni varstva in informiranja potrošnikov 
ter visoki ravni varstva okolja, vključno z 
ohranjanjem biotske raznovrstnosti, in 
hkrati izboljšati trajnost evropske 
proizvodnje hrane in krme, zmanjšati 
količino živilskih odpadkov, zvišati 
standarde kakovosti po vsej Uniji, povečati 
konkurenčnost industrije hrane in krme v 
Uniji ter dajati prednost ustvarjanju 
delovnih mest.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) Glede na posebno naravo ukrepov, 
ki zadevajo visoko raven zdravja ljudi, 
živali in rastlin v prehranski verigi, je treba 
v tej uredbi določiti posebna merila za 
upravičenost v zvezi z zagotavljanjem 
nepovratnih sredstev in uporabo javnih 
naročil. Zlasti bi morali biti z odstopanjem 
od Uredbe (EU, Euratom) Evropskega 
parlamenta in Sveta61 (v nadaljnjem 
besedilu: finančna uredba) kot izjema od 
načela neretroaktivnosti stroški izrednih 
ukrepov zaradi njihove nujne in 
nepredvidljive narave upravičeni in bi 
morali vključevati tudi stroške, ki 
nastanejo zaradi domnevnega pojava 
bolezni ali škodljivega organizma, pod 
pogojem, da je ta pojav naknadno potrjen 
in sporočen Komisiji. Ustrezne 
proračunske obveznosti in plačilo 
upravičenih izdatkov bi Komisija morala 
izvesti po podpisu pravnih obveznosti in 
oceni zahtevkov za plačilo, ki jih 
predložijo države članice. Stroški bi morali 
biti upravičeni tudi pri zaščitnih ukrepih v 
primeru neposredne grožnje 
zdravstvenemu statusu Unije, ki je 
posledica pojava ali razvoja ene od bolezni 
živali in zoonoz na ozemlju tretje države 
ali države članice ali v čezmorskih državah 
in ozemljih, ter pri zaščitnih ukrepih ali 
drugih ustreznih dejavnostih, sprejetih v 
podporo zdravstvenemu statusu rastlin v 
Uniji.

(46) Glede na posebno naravo ukrepov, 
ki zadevajo visoko raven zdravja ljudi, 
živali in rastlin v prehranski verigi, je treba 
v tej uredbi določiti posebna merila za 
upravičenost v zvezi z zagotavljanjem 
nepovratnih sredstev in uporabo javnih 
naročil. Zlasti bi morali biti z odstopanjem 
od Uredbe (EU, Euratom) Evropskega 
parlamenta in Sveta61 (v nadaljnjem 
besedilu: finančna uredba) kot izjema od 
načela neretroaktivnosti stroški izrednih 
ukrepov zaradi njihove nujne in 
nepredvidljive narave upravičeni in bi 
morali vključevati tudi stroške, ki 
nastanejo zaradi domnevnega pojava 
bolezni ali škodljivega organizma, pod 
pogojem, da je ta pojav naknadno potrjen 
in sporočen Komisiji. Ustrezne 
proračunske obveznosti in plačilo 
upravičenih izdatkov bi Komisija morala 
izvesti po podpisu pravnih obveznosti in 
oceni zahtevkov za plačilo, ki jih 
predložijo države članice. Kadar je 
mogoče izredne razmere na področju 
zdravja ljudi, živali in rastlin povezati s 
specifičnimi praksami Unije, bi bilo treba 
sprejeti ukrepe za izboljšanje teh praks. 
Stroški bi morali biti upravičeni tudi pri 
preventivnih in zaščitnih ukrepih v 
primeru neposredne grožnje 
zdravstvenemu statusu Unije, ki je 
posledica pojava ali razvoja ene od bolezni 
živali in zoonoz na ozemlju tretje države 
ali države članice ali v čezmorskih državah 
in ozemljih, ter pri zaščitnih ukrepih ali 
drugih ustreznih dejavnostih, sprejetih v 
podporo zdravstvenemu statusu rastlin v 
Uniji.

_________________ _________________
61[dodati] 61[dodati]

Predlog spremembe 20
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Uradni nadzor, ki ga izvajajo 
države članice, je pomembno orodje za 
preverjanje in spremljanje, da se izvajajo, 
izpolnjujejo in izvršujejo ustrezne zahteve 
Unije. Uspešnost in učinkovitost sistemov 
uradnega nadzora je bistvenega pomena za 
ohranjanje visoke ravni varnosti ljudi, 
živali ali rastlin v prehranski verigi in 
hkratno zagotavljanje visoke ravni varstva 
okolja. Za take nadzorne ukrepe bi morala 
biti na voljo finančna podpora Unije. 
Finančni prispevek bi zlasti moral biti na 
voljo referenčnim laboratorijem Unije, da 
jim pomaga pokriti stroške, nastale zaradi 
izvajanja programov dela, ki jih odobri 
Komisija. Ker je poleg tega uspešnost 
uradnega nadzora odvisna tudi od tega, ali 
je nadzornim organom na voljo dobro 
usposobljeno osebje z ustreznim 
poznavanjem prava Unije, bi Unija morala 
imeti možnost, da prispeva k usposabljanju 
in ustreznim programom izmenjav osebja, 
ki jih organizirajo pristojni organi.

(47) Glede na vse bolj globalizirano 
kmetijsko in prehransko verigo je uradni 
nadzor, ki ga izvajajo države članice, 
pomembno orodje za preverjanje in 
spremljanje, da se izvajajo, izpolnjujejo in 
izvršujejo ustrezne zahteve Unije, zlasti 
glede uvoženih kmetijskih proizvodov in 
živil. Uspešnost in učinkovitost sistemov 
uradnega nadzora je bistvenega pomena za 
ohranjanje visoke ravni varnosti ljudi, 
živali ali rastlin v prehranski verigi in 
hkratno zagotavljanje visoke ravni varstva 
okolja. Za take nadzorne ukrepe bi morala 
biti na voljo finančna podpora Unije. 
Finančni prispevek bi zlasti moral biti na 
voljo referenčnim laboratorijem Unije, da 
jim pomaga pokriti stroške, nastale zaradi 
izvajanja programov dela, ki jih odobri 
Komisija. Ker je poleg tega uspešnost 
uradnega nadzora odvisna tudi od tega, ali 
je nadzornim organom na voljo dobro 
usposobljeno osebje z ustreznim 
poznavanjem prava Unije, bi Unija morala 
imeti možnost, da prispeva k usposabljanju 
in ustreznim programom izmenjav osebja, 
ki jih organizirajo pristojni organi.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 70

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70) Nazadnje bi se ukrepi prehranske 
verige, kot so veterinarski in fitosanitarni 
ukrepi v primeru kriz na področju zdravja 
živali in rastlin, lahko dopolnjevali s 
tržnimi posegi v okviru načrtovanja skupne 
kmetijske politike Unije, vzpostavljene z 
Uredbo (EU) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta78.

(70) Nazadnje bi se ukrepi prehranske 
verige, kot so veterinarski in fitosanitarni 
ukrepi v primeru kriz na področju zdravja 
živali in rastlin, lahko dopolnjevali s 
tržnimi posegi v okviru načrtovanja skupne 
kmetijske politike Unije, vzpostavljene z 
Uredbo (EU) št. […] Evropskega 
parlamenta in Sveta78, samo tam, kjer je 
nujno potrebno in v višjem interesu 
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sektorja.

__________________ __________________
78 COM(2018) 393 final. 78 COM(2018)0393.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Uvodna izjava 76

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(76) Na podlagi seznama bolezni živali 
iz poglavja 2 dela I Uredbe (EU) 2016/429 
Evropskega parlamenta in Sveta81, Uredbe 
(ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta 
in Sveta82 in Uredbe (ES) št. 999/2001 
Evropskega parlamenta in Sveta83 bi bilo 
treba določiti seznam bolezni in zoonoz, 
upravičenih do financiranja v okviru 
izrednih ukrepov po programih za 
izkoreninjenje, obvladovanje in nadzor.

(76) Na podlagi neizčrpnega seznama 
bolezni živali iz poglavja 2 dela I Uredbe 
(EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in 
Sveta81, Uredbe (ES) št. 2160/2003 
Evropskega parlamenta in Sveta82 in 
Uredbe (ES) št. 999/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta83 bi bilo treba določiti 
seznam bolezni in zoonoz, upravičenih do 
financiranja v okviru izrednih ukrepov po 
programih za izkoreninjenje, obvladovanje 
in nadzor.

_________________ _________________
81Uredba (EU) 2016/429 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 
o prenosljivih boleznih živali in 
o spremembi ter razveljavitvi določenih 
aktov na področju zdravja živali („Pravila 
o zdravju živali“) (UL L 84, 31.3.2016, 
str. 1).

81Uredba (EU) 2016/429 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 
o prenosljivih boleznih živali in 
o spremembi ter razveljavitvi določenih 
aktov na področju zdravja živali („Pravila 
o zdravju živali“) (UL L 84, 31.3.2016, 
str. 1).

82Uredba (ES) št. 2160/2003 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
17. novembra 2003 o nadzoru salmonele in 
drugih opredeljenih povzročiteljih zoonoz, 
ki se prenašajo z živili (UL L 325, 
12.12.2003, str. 1).

82Uredba (ES) št. 2160/2003 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
17. novembra 2003 o nadzoru salmonele in 
drugih opredeljenih povzročiteljih zoonoz, 
ki se prenašajo z živili (UL L 325, 
12.12.2003, str. 1).

83Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 
(ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o 
določitvi predpisov za preprečevanje, 
nadzor in izkoreninjenje nekaterih 
transmisivnih spongiformnih encefalopatij 
(UL L 147, 31.5.2001, str. 1).

83Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 
(ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o 
določitvi predpisov za preprečevanje, 
nadzor in izkoreninjenje nekaterih 
transmisivnih spongiformnih encefalopatij 
(UL L 147, 31.5.2001, str. 1).
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Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Uvodna izjava 77 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(77a) Pomembno se je zavedati učinka 
skrajnih podnebnih pojavov v različnih 
državah članicah pri širjenju škodljivcev 
in živalskih bolezni ter vpliva podnebnih 
sprememb v državah članicah, zaradi 
česar prihaja do številnih možnih 
nevarnosti, na katere ne smemo gledati 
kot na odmik od običajnega, temveč jih 
sprejeti kot evropsko stvarnost.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Uvodna izjava 85 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(85a) Paziti je treba, da ne bi vlagali 
predlogov, kjer bi bili za vrednotenje 
skupnih ciljev potrebni odvečni novi 
birokratski ukrepi. Od držav članic na 
primer ne bi smeli zahtevati, da bi 
preštevale uspešno izvajane nacionalne 
veterinarske in fitosanitarne programe ali 
celo sestavljale sezname. Številčni podatki 
ne kažejo natančno, koliko uspešne so 
strategije držav članic pri preprečevanju 
bolezni ali koliko so skladne s strategijami 
na ravni EU, tako da bi bili ti podatki 
nerelevantni.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S to uredbo se vzpostavi program za 
izboljšanje delovanja notranjega trga in 

S to uredbo se vzpostavi program za enotni 
trg za okrepitev notranjega trga in 
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konkurenčnosti podjetij, vključno z mikro, 
malimi in srednjimi podjetji, ter okvir za 
financiranje razvoja, priprave in 
izkazovanja evropske statistike v smislu 
člena 13 Uredbe (ES) št. 223/2009 (v 
nadaljnjem besedilu: program).

izboljšanje njegovega delovanja področjih 
konkurenčnosti podjetij, zlasti mikro, 
malih in srednjih podjetij, kmetijske in 
prehranske verige, ter okvir za 
financiranje razvoja, priprave in 
izkazovanja evropske statistike (v 
nadaljnjem besedilu: program).

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izboljšati delovanje notranjega trga, 
predvsem pa zaščititi in opolnomočiti 
državljane, potrošnike in podjetja, zlasti 
mikro, mala in srednja podjetja (MSP), z 
izvrševanjem prava Unije, olajševanjem 
dostopa do trga, določanjem standardov ter 
spodbujanjem zdravja ljudi, živali in 
rastlin ter dobrobiti živali, poleg tega pa 
tudi izboljšati sodelovanje med pristojnimi 
organi držav članic ter med pristojnimi 
organi držav članic in Komisijo ter 
decentraliziranimi agencijami Unije;

(a) izboljšati delovanje notranjega trga, 
spodbujati teritorialno kohezijo, predvsem 
pa zaščititi in opolnomočiti državljane, 
potrošnike in podjetja, zlasti mikro, mala in 
srednja podjetja (MSP), s podpiranjem 
njihove trajnosti, z izvrševanjem prava 
Unije, zagotavljanjem enakih 
konkurenčnih pogojev, olajševanjem 
dostopa do trga, določanjem standardov ter 
varovanjem in povečevanjem zdravja ljudi, 
živali in rastlin ter dobrobiti živali in s 
spoštovanjem okolja, poleg tega pa tudi 
izboljšati sodelovanje med pristojnimi 
organi držav članic ter med pristojnimi 
organi držav članic in Komisijo ter 
decentraliziranimi agencijami Unije;

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zagotavljati visokokakovostno, 
primerljivo in zanesljivo statistiko o 
Evropi, ki podpira oblikovanje, spremljanje 
in ocenjevanje vseh politik Unije ter 
oblikovalcem politik, podjetjem, 
akademskemu svetu, državljanom in 
medijem pomaga sprejemati informirane 
odločitve ter aktivno sodelovati v 

(b) zagotavljati najnovejšo 
visokokakovostno, primerljivo, ažurno in 
zanesljivo statistiko o Evropi, ki je 
usklajena med vsemi državami članicami 
in njihovimi nacionalnimi in regionalnimi 
statističnimi organi, ki podpira 
oblikovanje, spremljanje in ocenjevanje 
vseh politik Unije ter ki oblikovalcem 
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demokratičnem procesu. politik, podjetjem, akademskemu svetu, 
sindikatom, državljanom in medijem 
pomaga sprejemati informirane odločitve 
ter aktivno sodelovati v demokratičnem 
procesu.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) povečati učinkovitost notranjega 
trga, omogočiti lažje preprečevanje in 
odstranjevanje ovir, podpirati razvoj, 
izvajanje in izvrševanje prava Unije na 
področjih notranjega trga blaga in storitev, 
javnih naročil, nadzora trga ter na 
področjih prava gospodarskih družb, 
pogodbenega in nepogodbenega prava, 
preprečevanja pranja denarja, prostega 
pretoka kapitala, finančnih storitev in 
konkurence, vključno z razvojem orodij 
upravljanja;

(a) povečati učinkovitost notranjega 
trga, omogočiti lažje preprečevanje in 
odstranjevanje ovir, vključno z 
geografskimi ovirami v najbolj oddaljenih 
regijah, podpirati razvoj, izvajanje in 
izvrševanje prava Unije na področjih 
notranjega trga blaga in storitev, javnih 
naročil, nadzora trga ter na področjih prava 
gospodarskih družb, pogodbenega in 
nepogodbenega prava, preprečevanja 
pranja denarja, ukrepanja za 
preprečevanje goljufij in utaje davkov, 
prostega pretoka kapitala, finančnih 
storitev in konkurence, vključno z 
razvojem orodij upravljanja;

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) izboljšati konkurenčnost podjetij s 
posebnim poudarkom na MSP ter z ukrepi, 
ki MSP ponujajo različne oblike podpore, 
omogočiti dostop do trgov, vključno z 
internacionalizacijo MSP, ugodnim 
poslovnim okoljem za MSP, 
konkurenčnostjo sektorjev, modernizacijo 
industrije in spodbujanjem podjetništva;

(b) izboljšati konkurenčnost podjetij s 
posebnim poudarkom na MSP ter z ukrepi, 
ki MSP ponujajo različne oblike podpore, 
omogočajo dostop do trgov, vključno z 
internacionalizacijo MSP, ugodnim 
poslovnim okoljem za MSP, 
konkurenčnostjo sektorjev, modernizacijo 
industrije in spodbujanjem preglednosti 
trgov in podjetništva, pri čemer je treba 
dati poudarek podjetništvu med ženskami 
in mladimi na podeželju, da bodo lahko 
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tam ostali in da se prepreči odhajanje 
prebivalstva; 

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka c – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) podpirajo razvoj visokokakovostnih 
mednarodnih standardov računovodskega 
poročanja in revizije, omogočajo njihovo 
vključevanje v pravo Unije ter spodbujajo 
inovacije in razvoj najboljših praks 
korporativnega poročanja;

(ii) podpirajo razvoj visokokakovostnih 
mednarodnih standardov računovodskega 
poročanja in revizije, omogočajo njihovo 
vključevanje v pravo Unije ter spodbujajo 
inovacije in razvoj najboljših praks 
korporativnega poročanja in preglednosti 
podjetij;

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka d – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) opolnomočenjem, podpiranjem in 
izobraževanjem potrošnikov, podjetij in 
civilne družbe; zagotavljanjem visoke 
ravni varstva potrošnikov, trajnostne 
potrošnje in varnosti proizvodov, zlasti s 
podpiranjem ukrepov pristojnih izvršilnih 
organov in organizacij, ki zastopajo 
potrošnike, ter sodelovanja; 
zagotavljanjem, da imajo vsi potrošniki 
dostop do pravnih sredstev, in 
zagotavljanjem ustreznih informacij o trgih 
in potrošnikih;

(i) opolnomočenjem, podpiranjem, 
obveščanjem in izobraževanjem 
potrošnikov, podjetij, sindikatov in civilne 
družbe, na primer z dostopnimi spletnimi 
mesti javnega sektorja; zagotavljanjem 
visoke ravni varstva potrošnikov, 
trajnostne potrošnje in varnosti proizvodov, 
zlasti s podpiranjem ukrepov pristojnih 
izvršilnih organov in organizacij, ki 
zastopajo potrošnike, ter sodelovanja med 
državami članicami in na mednarodni 
ravni, kakor tudi izmenjave primerov 
dobre prakse in informacij za zaščito 
evropskih proizvodov na notranjem trgu 
pred nepošteno konkurenco od zunaj, in 
zagotavljanjem, da imajo vsi potrošniki do 
reševanja sporov in pravnih sredstev, ter 
zagotavljanjem ustreznih informacij o 
trgih, potrošnikih in metodah reševanja 
sporov;
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Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka d – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) krepitvijo sodelovanja potrošnikov, 
drugih končnih uporabnikov finančnih 
storitev in civilne družbe pri oblikovanju 
politike na področju finančnih storitev; 
spodbujanjem boljšega razumevanja 
finančnega sektorja;

(ii) krepitvijo sodelovanja potrošnikov, 
drugih končnih uporabnikov finančnih 
storitev, sindikatov in civilne družbe pri 
oblikovanju politike na področju finančnih 
storitev; spodbujanjem boljšega 
razumevanja finančnega sektorja;

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) prispevati k visoki ravni zdravja 
ljudi, živali in rastlin v prehranski verigi in 
na povezanih področjih, vključno s 
preprečevanjem in izkoreninjanjem bolezni 
in škodljivih organizmov, ter podpirati 
izboljšanje dobrobiti živali ter trajnostno 
proizvodnjo in potrošnjo hrane;

(e) prispevati k visoki ravni zdravja 
ljudi, živali in rastlin v kmetijski in 
prehranski verigi in na sorodnih področjih, 
vključno s preprečevanjem in 
izkoreninjanjem bolezni in škodljivih 
organizmov, tudi z izrednimi ukrepi v 
primeru obsežnih kriznih razmer in 
nepredvidljivih dogodkov, ki vplivajo na 
zdravje ljudi in živali, ter podpirati 
izboljšanje dobrobiti živali ter trajnostno 
agroživilsko proizvodnjo in potrošnjo 
hrane po sprejemljivih cenah, obenem pa 
zmanjšati živilske odpadke, ozaveščati 
potrošnike in izkoristiti prednosti 
krožnega gospodarstva; pri čemer se je 
treba osredotočati na spodbujanje 
raziskav, inovacij in izmenjavo primerov 
dobre prakse med deležniki na teh 
področjih.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka ea (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) pomagati ustvariti ugodno okolje 
za ustanavljanje novih MSP v 
prikrajšanih regijah, na primer na 
gorskih območjih ali v najbolj oddaljenih 
regijah, in sicer tako, da se 10 % vseh 
razpoložljivih finančnih sredstev nameni 
tem regijam.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) pravočasno, nepristransko in 
stroškovno učinkovito pripravljati in 
sporočati visokokakovostno statistiko o 
Evropi s pomočjo okrepljenih partnerstev v 
okviru evropskega statističnega sistema iz 
člena 4 Uredbe (ES) št. 223/2009 in z 
vsemi zadevnimi zunanjimi stranmi ter z 
uporabo različnih podatkovnih virov, 
naprednih metod podatkovne analitike, 
pametnih sistemov in digitalnih tehnologij.

(f) pravočasno, nepristransko in 
stroškovno učinkovito pripravljati in 
sporočati visokokakovostno statistiko o 
Evropi s pomočjo okrepljenih partnerstev v 
okviru evropskega statističnega sistema iz 
člena 4 Uredbe (ES) št. 223/2009 in z 
vsemi zadevnimi zunanjimi stranmi, in 
sicer z učinkovitim sodelovanjem s 
statističnimi organi v državah članicah z 
uporabo različnih podatkovnih virov, 
naprednih metod podatkovne analitike, 
pametnih sistemov in digitalnih tehnologij 
ter z združevanjem virov, da bi pridobili 
karseda ažurne in zanesljive informacije.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančna sredstva za izvajanje 
programa za obdobje 2021–2027 znašajo 
4 088 580 000 EUR v tekočih cenah.

1. Finančna sredstva za izvajanje 
programa za obdobje 2021–2027 znašajo 
4 608 580 000 EUR v tekočih cenah.
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Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) 1 680 000 000 EUR za cilj iz 
člena 3(2)(e);

(c) 2 200 000 000 EUR za cilj iz člena 
3(2)(e);

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Uvesti bi bilo treba poseben 
mehanizem, s katerim bi imela 
prehranska veriga v primeru obsežnejših 
izrednih razmer neposreden dostop do 
krizne rezerve Komisije, da bi zagotovili 
ustrezno financiranje ukrepov iz člena 
3(2)(e).

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Viri, dodeljeni državam članicam v 
okviru deljenega upravljanja, se lahko na 
njihovo zahtevo prerazporedijo na 
program. Komisija te vire izvršuje 
neposredno v skladu s točko (a) člena 62(1) 
finančne uredbe ali posredno v skladu s 
točko (c) navedenega člena. Če je to 
mogoče, se ti viri uporabijo v korist 
zadevne države članice.

6. Viri, dodeljeni državam članicam v 
okviru deljenega upravljanja, se lahko na 
njihovo zahtevo prerazporedijo na program 
samo, če se sprejete obveznosti ne 
izvajajo. Preostalih skupno upravljanih 
projektov se nikoli ne sme spodkopavati z 
zmanjševanjem proračunskih sredstev. 
Komisija te vire izvršuje neposredno v 
skladu s točko (a) člena 62(1) finančne 
uredbe ali posredno v skladu s točko (c) 
navedenega člena. Če je to mogoče, se ti 
viri uporabijo v korist zadevne države 
članice.



PE623.920v02-00 24/40 AD\1174021SL.docx

SL

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka d – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) zagotavlja harmonizacijo evropske 
zakonodaje in skladnost z njo;

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. S programom se lahko zagotovi 
financiranje v kateri koli obliki iz finančne 
uredbe, zlasti v obliki nepovratnih sredstev, 
nagrad in javnih naročil. Zagotovi se lahko 
tudi financiranje v obliki finančnih 
instrumentov v okviru mehanizmov 
mešanega financiranja.

2. S programom se lahko zagotovi 
financiranje v kateri koli obliki iz finančne 
uredbe, zlasti v obliki nepovratnih sredstev, 
nagrad in javnih naročil. Zagotovi se lahko 
tudi financiranje v obliki finančnih 
instrumentov v okviru mehanizmov 
mešanega financiranja, in sicer z dostopom 
do več programov financiranja.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nepovratna sredstva v okviru programa se 
dodeljujejo in upravljajo v skladu z 
naslovom VIII finančne uredbe.

Nepovratna sredstva v okviru programa se 
dodeljujejo in upravljajo v skladu z 
naslovom VIII finančne uredbe. Komisija 
objavi programe dela, sprejete v zvezi z 
vsakim izmed specifičnih ciljev iz člena 
2(2), in navede višino nepovratnih 
sredstev, ki se zanje dodelijo.

Obrazložitev

To je pri upravljanju programov EU ustaljena praksa.
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Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ustvarjanje pravih pogojev za 
opolnomočenje vseh akterjev notranjega 
trga, vključno s podjetji, državljani in 
potrošniki, civilno družbo in javnimi 
organi, s pomočjo preglednih informacij in 
kampanjami ozaveščanja, izmenjavo 
najboljše prakse, spodbujanjem dobrih 
praks, izmenjavo in razširjanjem 
strokovnega znanja in izkušenj ter 
organizacijo usposabljanj;

(a) ustvarjanje pravih pogojev za 
opolnomočenje vseh akterjev notranjega 
trga, vključno s podjetji, sindikati, 
državljani in potrošniki, civilno družbo in 
javnimi organi, s pomočjo preglednih 
informacij in kampanjami ozaveščanja, 
izmenjavo najboljše prakse, spodbujanjem 
dobrih praks, izmenjavo in razširjanjem 
strokovnega znanja in izkušenj ter 
organizacijo usposabljanj;

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zagotavljanje mehanizmov, s 
katerimi državljani, potrošniki, končni 
uporabniki, civilna družba in predstavniki 
podjetij iz Unije lahko prispevajo k 
političnim razpravam, politikam in 
postopkom odločanja, zlasti s podpiranjem 
delovanja zastopniških organizacij na 
nacionalni ravni in ravni Unije;

(b) zagotavljanje mehanizmov, s 
katerimi državljani, delavci, potrošniki, 
končni uporabniki, civilna družba in 
predstavniki podjetij iz Unije lahko 
prispevajo k političnim razpravam, 
politikam in postopkom odločanja, zlasti s 
podpiranjem delovanja zastopniških 
organizacij na nacionalni ravni in ravni 
Unije;

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) odpravljanje tržnih ovir, upravnih 
bremen in stroškov zaradi otoške lege in 
oddaljenosti najbolj oddaljenih regij od 
evropskega trga ter ustvarjanje ugodnega 
poslovnega okolja, da bi mala in srednja 
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podjetja imela koristi od notranjega trga;

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) spodbujanje podjetniškega 
poslovnega okolja in podjetniške kulture, 
tudi z mentorskim programom za nove 
podjetnike, ter podpiranje zagonskih 
podjetij ter trajnosti in razširitve 
poslovanja.

(f) spodbujanje podjetniškega 
poslovnega okolja in podjetniške kulture, 
zlasti med ženskami in mladimi, predvsem 
med mladimi na podeželju, tudi z 
mentorskim programom za nove 
podjetnike, ter podpiranje zagonskih 
podjetij, trajnosti in razširitve poslovanja 
ter razvoja novih storitev; osredotočanje 
na razvoj poslovnih pobud v 
univerzitetnem okolju, kot so študentska 
podjetja, in priznavanje tega koncepta na 
evropski ravni.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) državi članici ali z njo povezani 
čezmorski državi ali ozemlju;

(i) državi članici, z njo povezani 
čezmorski državi ali ozemlju ali v najbolj 
oddaljeni regiji;

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 7 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) nacionalni statistični uradi in drugi 
nacionalni organi iz člena 5(2) Uredbe 
(ES) št. 223/2009;

(a) nacionalni statistični uradi in 
njihovi ustrezni uradi na regionalni ravni, 
če obstajajo, ter drugi nacionalni organi iz 
člena 5(2) Uredbe (ES) št. 223/2009;
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Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) pri ukrepih, s katerimi se uresničuje 
specifični cilj iz člena 3(2)(f) te uredbe, 
nacionalni statistični uradi in drugi 
nacionalni organi iz člena 5(2) Uredbe 
(ES) št. 223/2009.

(h) pri ukrepih, s katerimi se uresničuje 
specifični cilj iz člena 3(2)(f) te uredbe, 
nacionalni in regionalni statistični uradi in 
drugi nacionalni organi iz člena 5(2) 
Uredbe (ES) št. 223/2009.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija z izvedbenimi akti 
sprejme programe dela, s katerimi se 
uresničuje specifični cilj iz člena 3(2)(e), 
kot je določeno v Prilogi I. Ti izvedbeni 
akti se sprejmejo v skladu s postopkom 
pregleda iz člena 21(2).

2. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 
s členom 20 v zvezi z dopolnitvijo te 
uredbe s sprejetjem programov dela v 
skladu s specifičnim ciljem iz člena 
3(2)(e), kakor je navedeno v Prilogi.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija izvaja ukrepe 
informiranja in komuniciranja v zvezi s 
programom ter njegovimi ukrepi in 
rezultati. Finančna sredstva, dodeljena 
programu, prispevajo tudi k 
institucionalnemu komuniciranju o 
političnih prednostnih nalogah Unije, 
kolikor so povezane s cilji iz člena 3.

2. Komisija izvaja ukrepe 
informiranja in komuniciranja v zvezi s 
programom za ozaveščanje potrošnikov, 
državljanov ter podjetij, zlasti v kmetijski 
in prehranski verigi, o sredstvih, 
zagotovljenih s finančnimi instrumenti iz 
te uredbe, pa tudi o njenih ukrepih in 
rezultatih. Finančna sredstva, dodeljena 
programu, prispevajo tudi k 
institucionalnemu komuniciranju o 
političnih prednostnih nalogah Unije, če so 
povezane s cilji iz člena 3.
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Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija (EUROSTAT) izvaja 
dejavnosti informiranja in komuniciranja v 
zvezi z uresničevanjem specifičnega cilja 
iz člena 3(2)(f) ter ukrepi in rezultati v 
okviru tega cilja, kadar se nanašajo na 
razvoj, pripravo in izkazovanje evropske 
statistike, ob upoštevanju statističnih načel 
iz Uredbe (ES) št. 223/2009, zlasti tistih o 
strokovni neodvisnosti in nepristranskosti.

3. Komisija (EUROSTAT) izvaja 
dejavnosti informiranja in komuniciranja v 
zvezi z uresničevanjem specifičnega cilja 
iz člena 3(2)(f) ter ukrepi in rezultati v 
okviru tega cilja, kadar se nanašajo na 
usklajevanje proučevanih zadev, razvoj, 
pripravo in izkazovanje evropske statistike, 
ob upoštevanju statističnih načel iz Uredbe 
(ES) št. 223/2009, zlasti tistih o strokovni 
neodvisnosti in nepristranskosti.

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka 1.2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ukrepe za izkoreninjenje 
karantenskega škodljivega organizma za 
Unijo, ki jih sprejme pristojni organ države 
članice v skladu s členom 16 Uredbe (EU) 
št. 2016/2031 Evropskega parlamenta in 
Sveta105 ali na podlagi ukrepov Unije, 
sprejetih v skladu s členom 28(1) navedene 
Uredbe;

(a) ukrepe za preprečevanje pojava ali 
širjenja in/ali za izkoreninjenje 
karantenskega škodljivega organizma za 
Unijo, ki jih sprejme pristojni organ države 
članice v skladu s členom 16 Uredbe (EU) 
št. 2016/2031 Evropskega parlamenta in 
Sveta105 ali na podlagi ukrepov Unije, 
sprejetih v skladu s členom 28(1) navedene 
Uredbe;

_________________ _________________
105Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 
o ukrepih varstva pred škodljivimi 
organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) 
št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 
1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 
ter razveljavitvi direktiv Sveta 
69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 
98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 
2007/33/ES (UL L 317, 23.11.2016, str. 4).

105Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 
o ukrepih varstva pred škodljivimi 
organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) 
št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 
1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 
ter razveljavitvi direktiv Sveta 
69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 
98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 
2007/33/ES (UL L 317, 23.11.2016, str. 4).
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Obrazložitev

Bistveno je zagotoviti, da so ukrepi za preprečitev pojava ali širjenja enako upravičeni kot 
ukrepi za izkoreninjenje.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka 1.2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ukrepe, ki jih sprejme pristojni 
organ države članice v skladu s členom 29 
Uredbe (EU) 2016/2031 za izkoreninjenje 
škodljivega organizma, ki ni na seznamu 
karantenskih škodljivih organizmov Unije 
in ki lahko izpolnjuje pogoje za 
karantenski škodljivi organizem v skladu z 
merili iz navedenega člena ali člena 30(1) 
navedene uredbe;

(b) ukrepe, ki jih sprejme pristojni 
organ države članice v skladu s členom 29 
Uredbe (EU) 2016/2031 za preprečevanje 
pojava ali širjenja in/ali za izkoreninjenje 
škodljivega organizma, ki ni na seznamu 
karantenskih škodljivih organizmov Unije 
in ki lahko izpolnjuje pogoje za 
karantenski škodljivi organizem v skladu z 
merili iz navedenega člena ali člena 30(1) 
navedene uredbe;

Obrazložitev

Bistveno je zagotoviti, da so ukrepi za preprečevanje pojava ali širjenja enako upravičeni kot 
ukrepi za izkoreninjenje.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka 1.2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) dodatne varstvene ukrepe za 
preprečevanje širjenja škodljivega 
organizma, v zvezi s katerimi so bili 
sprejeti ukrepi Unije v skladu s 
členoma 28(1) in 30(1) Uredbe (EU) 
2016/2031, poleg ukrepov za 
izkoreninjenje iz točke (a) te točke in 
ukrepov zadrževanja iz točke (b) te točke, 
kadar so navedeni ukrepi nujni za varstvo 
Unije pred nadaljnjim širjenjem 
navedenega škodljivega organizma.

(c) dodatne varstvene ukrepe za 
preprečevanje širjenja škodljivega 
organizma, v zvezi s katerimi so bili 
sprejeti ukrepi Unije v skladu s členoma 
28(1) in 30(1) Uredbe (EU) 2016/2031, 
poleg ukrepov iz točk (a) in (b) te točke, če 
so ti ukrepi nujni za varstvo Unije pred 
nadaljnjim širjenjem tega škodljivega 
organizma, da se po potrebi omeji prosto 
gibanje prenašalcev v okoliških državah 
članicah.
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Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka 1.2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) ukrepe za izkoreninjenje 
škodljivega organizma, ki se nenadoma 
pojavi, tudi če v Uniji ne velja za 
karantenski škodljivi organizem, temveč je 
posledica izrednih vremenskih dogodkov 
ali podnebnih sprememb v državi članici;

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.3.4a. če bi se pojavil sum na izbruh 
bolezni živali ali škodljivih organizmov, bi 
bilo treba močno okrepiti kontrole in 
spremljanje na vsem ozemlju EU in/ali 
njenih zunanjih mejah;

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka 1.3 – točka 1.3.4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.3.4 b. ukrepe za spremljanje 
pojavljanja znanih in še neznanih 
škodljivih organizmov in bolezni.

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 2 – točka 2.1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.1. Letne in večletne veterinarske in 
fitosanitarne programe za izkoreninjenje, 
kontrolo in nadzor bolezni živali in zoonoz, 
navedenih v Prilogi III, ter škodljivih 
organizmov na rastlinah je treba izvesti v 
skladu z določbami zadevnega prava Unije.

2.1. Letne in večletne veterinarske in 
fitosanitarne programe za preprečevanje, 
izkoreninjenje, kontrolo in nadzor bolezni 
živali in zoonoz, navedenih v Prilogi III, 
ter škodljivih organizmov na rastlinah je 
treba izvesti v skladu z določbami 
zadevnega prava Unije.

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 2 – točka 2.1 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti programi bi morali odražati nove 
razmere, ki so posledica podnebnih 
sprememb, in njihovo raznolikost na 
evropski ravni ter pomagati preprečevati 
izgubljanje evropske biotske 
raznovrstnosti.

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 2 – točka 2.3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ukrepe za izkoreninjenje 
karantenskega škodljivega organizma za 
Unijo, ki jih sprejme pristojni organ države 
članice v skladu s členom 17 Uredbe (EU) 
2016/2031 ali na podlagi ukrepov Unije, 
sprejetih v skladu s členom 28(1) navedene 
uredbe;

(c) ukrepe za preprečevanje pojava ali 
širjenja in/ali za izkoreninjenje 
karantenskega škodljivega organizma za 
Unijo, ki jih sprejme pristojni organ države 
članice v skladu s členom 17 Uredbe (EU) 
2016/2031 ali na podlagi ukrepov Unije, 
sprejetih v skladu s členom 28(1) navedene 
uredbe;

Obrazložitev

Bistveno je zagotoviti, da so ukrepi za preprečevanje pojava ali širjenja enako upravičeni kot 
ukrepi za izkoreninjenje.
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Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 2 – točka 2.3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) ukrepe, ki jih sprejme pristojni 
organ države članice v skladu s členom 29 
Uredbe (EU) 2016/2031 za izkoreninjenje 
škodljivega organizma, ki ni na seznamu 
karantenskih škodljivih organizmov Unije 
in ki lahko izpolnjuje pogoje za 
karantenski škodljivi organizem v skladu z 
merili iz navedenega člena ali člena 30(1) 
navedene uredbe;

(d) ukrepe, ki jih sprejme pristojni 
organ države članice v skladu s členom 29 
Uredbe (EU) 2016/2031 za preprečevanje 
pojava ali širjenja in/ali za izkoreninjenje 
škodljivega organizma, ki ni na seznamu 
karantenskih škodljivih organizmov Unije 
in ki lahko izpolnjuje pogoje za 
karantenski škodljivi organizem v skladu z 
merili iz navedenega člena ali člena 30(1) 
navedene uredbe;

Obrazložitev

Bistveno je zagotoviti, da so ukrepi za preprečevanje pojava ali širjenja enako upravičeni kot 
ukrepi za izkoreninjenje.

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 2 – točka 2.3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) dodatne varstvene ukrepe za 
preprečevanje širjenja škodljivega 
organizma, v zvezi s katerimi so bili 
sprejeti ukrepi Unije v skladu s 
členoma 28(1) in 30(1) Uredbe (EU) 
2016/2031, poleg ukrepov za 
izkoreninjenje iz točke (c) te točke in 
ukrepov zadrževanja iz točke (d) te točke, 
kadar so navedeni ukrepi nujni za varstvo 
Unije pred nadaljnjim širjenjem 
navedenega škodljivega organizma;

(e) dodatne varstvene ukrepe za 
preprečevanje širjenja škodljivega 
organizma, v zvezi s katerimi so bili 
sprejeti ukrepi Unije v skladu s členoma 
28(1) in 30(1) Uredbe (EU) 2016/2031, 
poleg ukrepov iz točk (c) in (d) te točke, 
kadar so navedeni ukrepi nujni za varstvo 
Unije pred nadaljnjim širjenjem 
navedenega škodljivega organizma;

Obrazložitev

Tehnična sprememba, da bi besedilo uskladili z drugimi predlaganimi spremembami in 
zagotovili, da bodo ukrepi za preprečevanje pojava ali širjenja enako upravičeni kot ukrepi za 
izkoreninjenje.
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Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Dejavnosti, ki podpirajo izboljšanje 
dobrobiti živali

3. Dejavnosti, ki podpirajo izboljšanje 
dobrobiti živali, vključno z ukrepi za 
zagotavljanje skladnosti s standardi 
dobrobiti živali med prevozom.

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Dejavnosti, ki podpirajo trajnostno 
proizvodnjo in porabo hrane

7. Dejavnosti, ki podpirajo 
agroživilsko proizvodnjo, trajnostno 
porabo hrane, ki ne škoduje okolju in 
biotski raznovrstnosti, ter spodbujanje 
neposredne prodaje in kratkih dobavnih 
verig.

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11. Tehnično in znanstveno delo, 
vključno s študijami in dejavnostmi 
usklajevanja, potrebno za zagotavljanje 
pravilnega izvajanja zakonodaje na 
področju, ki zadeva specifični cilj iz 
člena 3(2)(e), ter prilagajanje navedene 
zakonodaje znanstvenim, tehnoloških in 
družbenim dosežkom

11. Tehnično in znanstveno delo, 
vključno s študijami in dejavnostmi 
usklajevanja, potrebno za preprečevanje 
pojavljanja novih in neznanih škodljivih 
organizmov in bolezni in za zagotavljanje 
pravilnega izvajanja zakonodaje na 
področju, ki zadeva specifični cilj iz člena 
3(2)(e), ter prilagajanje navedene 
zakonodaje znanstvenim, tehnoloških in 
družbenim dosežkom
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Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

14. Podpora pobud Unije in držav 
članic za informiranje in ozaveščanje, 
katerih namen je zagotoviti izboljšano, 
skladno in trajnostno proizvodnjo in 
porabo hrane, vključno z dejavnostmi 
preprečevanja nastajanja živilskih 
odpadkov in goljufij s hrano, v okviru 
izvajanja pravil na področju specifičnega 
cilja iz člena 3(2)(e).

14. Podpora pobud Unije in držav 
članic za informiranje in ozaveščanje, 
katerih namen je zagotoviti izboljšano, 
skladno in trajnostno proizvodnjo in 
porabo hrane, vključno z dejavnostmi 
preprečevanja nastajanja živilskih 
odpadkov, prispevanja krožnemu 
gospodarstvu in preprečevanja goljufij s 
hrano, v okviru izvajanja pravil na 
področju specifičnega cilja iz člena 3(2)(e).

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – pododstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poskrbeti je treba za vse bolj vzajemno 
delovanje med različnimi evropskimi 
programi in skladi ter programom za 
enotni trg.

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Priloga II – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za izvajanje politik Unije so potrebne 
visokokakovostne, primerljive in zanesljive 
statistične informacije o gospodarskih, 
socialnih, teritorialnih in okoljskih 
razmerah v Uniji. Poleg tega evropska 
statistika omogoča evropskim državljanom 
razumevanje demokratičnega procesa in 
razprave o sedanjosti in prihodnosti Unije 
ter sodelovanje v njih.

Za izvajanje politik Unije so potrebne 
visokokakovostne, ažurne, primerljive in 
zanesljive statistične informacije o 
gospodarskih, socialnih, teritorialnih in 
okoljskih razmerah v Uniji. Poleg tega 
evropska statistika omogoča evropskim 
državljanom razumevanje demokratičnega 
procesa in razprave o sedanjosti in 
prihodnosti Unije ter sodelovanje v njih.
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Predlog uredbe
Priloga II – alinea 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– spremljanje napredka pri doseganju 
ciljev trajnostnega razvoja;

– spremljanje napredka pri doseganju 
ciljev trajnostnega razvoja in Pariškega 
podnebnega sporazuma;
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Predlog uredbe
Priloga II – alinea 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– zagotavljanje pravočasnih in 
ustreznih podatkov za potrebe skupne 
kmetijske politike, skupne ribiške politike 
in politik, povezanih z okoljem, varnostjo 
hrane in dobrobitjo živali.

– zagotavljanje pravočasnih in 
ustreznih podatkov za potrebe skupne 
kmetijske politike (vključno z 
informacijami opazovalnice za trg mleka, 
ki so potrebne precej hitreje), skupne 
ribiške politike in politik, povezanih z 
okoljem, varnostjo hrane in dobrobitjo 
živali.
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Predlog uredbe
Priloga II – alinea 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– zagotavljanje pravočasnih in 
celovitih statističnih kazalnikov o regijah, 
vključno z najbolj oddaljenimi regijami 
Unije, mesti in podeželskimi območji za 
spremljanje in ocenjevanje učinkovitosti 
politik teritorialnega razvoja ter za 
ocenjevanje teritorialnih učinkov 
sektorskih politik;

– zagotavljanje pravočasnih in 
celovitih statističnih kazalnikov o regijah, 
najbolj oddaljenih regijah Unije, mestih in 
podeželskih območjih za spremljanje in 
ocenjevanje učinkovitosti politik 
teritorialnega razvoja ter za ocenjevanje 
teritorialnih učinkov sektorskih politik;
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Predlog uredbe
Priloga III

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Seznam bolezni živali in zoonoz črtano
(1) konjska kuga
(2) afriška prašičja kuga
(3) vranični prisad
(4) aviarna influenca (visoko 
patogena)
(5) aviarna influenca (nizko 
patogena)
(6) kampilobakterioza
(7) klasična prašičja kuga
(8) slinavka in parkljevka
(9) nalezljiva pljučna kuga koz
(10) smrkavost
(11) okužba z virusom modrikastega 
jezika (serotipi 1–24)
(12) okužba z Brucella abortus, B. 
melitensis in B. suis
(13) okužba z virusom epizootske 
hemoragične bolezni
(14) okužba z virusom vozličastega 
dermatitisa
(15) okužba z Mycoplasma mycoides, 
podvrsto miocidi SC (pljučna kuga 
govedi),
(16) okužba s sklopom Mycobacterium 
tuberculosis (M. bovis, M. caprae in M. 
tuberculosis)
(17) okužba z virusom atipične kokošje 
kuge
(18) okužba z virusom kuge drobnice
(19) okužba z virusom stekline
(20) okužba z virusom mrzlice Rift 
Valley
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(21) okužba z virusom goveje kuge
(22) okužba z zoonotsko salmonelo 
serovar
(23) okužba z Echinococcus spp
(24) listerioza
(25) osepnice ovc in koz
(26) transmisivne spongiformne 
encefalopatije
(27) trihineloza
(28) venezuelski encefalomielitis 
kopitarjev
(29) verotoksična E. coli
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Predlog uredbe
Priloga III a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA IIIa
Seznam bolezni živali in zoonoz
Seznam bolezni živali in zoonoz zajema:
(a) seznam bolezni, sestavljen v skladu s 
poglavjem 2 dela 1 Uredbe 2016/429; 
(b) salmonele, zoonoze in povzročitelje 
zoonoz, ki so zajeti v Uredbi (ES) št. 
2160/2003 in Direktivi 2003/99/ES;
(c) transmisivne spongiformne 
encefalopatije.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je upoštevati pregledani seznam bolezni, ki se pripravlja v 
skladu z Uredbo 2016/429 in ga lahko Evropska komisija posodablja, ter na njem zajeti tudi 
salmonelo, zoonoze in povzročitelje zoonoz.
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Predlog uredbe
Priloga IV a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA IVa
Cilji iz člena 3(2)(e)
1) Število uspešno izvedenih nacionalnih 
veterinarskih in fitosanitarnih programov.
2) Število uspešno rešenih izrednih 
razmer, ki so jih povzročili škodljivi 
organizmi.
3) Število uspešno rešenih izrednih 
razmer, ki so jih povzročile bolezni.
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Predlog uredbe
Priloga IV b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA IVa
Cilji iz člena 3(2)(d)(i)(ii)
1. Indeks potrošniških razmer.
2. Zmanjšanje števila opozoril v sistemu 
hitrega opozarjanja.
3. Število dokumentov o stališču in 
odzivov upravičencev na javne posvete na 
področju finančnih storitev.
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