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POVZETEK 

Ta dokument je nastal zaradi zahteve, da se članom odbora AGRI dajo politična priporočila 

o možnih izboljšavah obstoječih mehanizmov neposrednih plačil ob upoštevanju prihodnjih 

izzivov za kmetijstvo EU. Prihodnost neposrednih plačil je ključnega pomena za razpravo o 

prihodnosti skupne kmetijske politike, saj so pomembna tako za skupno podporo, ki jo 

dobijo kmetje, kot tudi za proračun skupne kmetijske politike. Prerazporeditve proračunskih 

sredstev so največje posamezno sredstvo za podporo dohodkom kmetijskih gospodarstev v 

EU. Neposredna plačila so v obdobju med letoma 2013 in 2015 obsegala približno 72 % 

proračuna skupne kmetijske politike in nekaj manj kot 30 % celotnega proračuna EU. 

 

V tem dokumentu gre za strukturiranje in povzemanje, s čimer se članom odbora AGRI 

poskuša pomagati tako, da se sistematično predstavijo možnosti, ki jih imajo poslanci na 

voljo, če želijo pretehtati prihodnje reforme skupne kmetijske politike.  

 

V poglavju 2 je opisana sestava neposrednih plačil po reformi skupne kmetijske politike leta 

2013. Nevezana plačila v obliki sheme osnovnega plačila in sheme enotnega plačila na 

površino so še vedno najpomembnejša plast, dodane pa so še druge plasti, vključno s 

plačilom za zeleno komponento in plačilom mladim kmetom, ki sta za države članice 

obvezna, pa tudi s shemami vezane podpore ter shemami za male kmete in za območja z 

naravnimi omejitvami, ki pa za države članice niso obvezne. Z reformo iz leta 2013 so 

države članice postale bolj fleksibilne pri izvajanju režima neposrednih plačil.  

 

Formula zunanje konvergence je prinesla omejeno prerazporeditev virov prvega stebra 

skupne kmetijske politike med državami članicami, ki je doslej še brez primere. Formula pa 

ni spremenila relativne razvrstitve držav; še vedno so velike razlike v stopnji plačil na 

hektar, zlasti med starimi državami članicami ter med novimi in starimi državami članicami. 

 

Dvanajst od osemnajstih držav, ki uporabljajo shemo osnovnega plačila, bo leta 2020 še 

vedno uporabljalo delni konvergenčni model. Površina upravičenih zemljišč se je po reformi 

leta 2013 najverjetneje povečala. Najbolj priljubljen prostovoljni ukrep, ki so ga izbrale 

države članice, je vezana podpora; to so uvedle vse države z izjemo Nemčije. Petnajst 

držav članic se je odločilo za shemo za male kmete, s katero so zajele 41 % kmetov EU in 

5 % svoje kmetijske površine. 

 

Države članice so tudi v veliki meri izkoristile fleksibilnost, omogočene za vezavo plačil za 

zeleno komponento na različne pogoje. 

 

V poglavju 3 se sprašujemo, ali novi režim neposrednih plačil dosega svoje cilje in ali 

ustreza svojemu namenu. Dohodki kmetijskih gospodarstev so še vedno v veliki meri 

odvisni od teh plačil. Po podatkih mreže za zbiranje računovodskih podatkov s kmetijskih 

gospodarstev je bil v obdobju med letoma 2004 in 2013 prispevek neposrednih plačil k 

čistemu dohodku kmetijskih gospodarstev 47 %, prispevek drugih javnih transferjev 15 %, 

tržni dohodek pa 38 %. V tem obdobju je povprečni delež neposrednih plačil znašal le 7 % 

na hortikulturnih kmetijskih gospodarstvih in kar 101 % na kmetijskih gospodarstvih z 

„drugo pašno živino“.  

 

Z reformo leta 2013 so bili uvedeni različni ukrepi, s katerimi se poskuša izravnati 

razporeditev neposrednih plačil med kmetijskimi gospodarstvi. Postopno 

zniževanje/omejevanje pa ni imelo skoraj nobenega vpliva na razporeditev plačil med 

kmetijskimi gospodarstvi, čeprav imajo lahko prerazporeditvena plačila pomembnejšo, a še 
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vedno omejeno vlogo. Velika večina neposrednih plačil bo v tekočem programskem obdobju 

še vedno šla kmetijskim gospodarstvom, katerih dohodek iz kmetijstva je nadpovprečen. 

 

Učinki kapitalizacije zmanjšujejo prednosti neposrednih plačil za sedanje kmete in zvišujejo 

stroške za ustanovitev kmetijskega gospodarstva in rast za mlade kmete in kmete, ki se 

širijo. Neposredna plačila so upočasnila opustitev kmetovanja nekaterih kmetov in s tem 

prerazporeditev zemljišč bolj učinkovitim kmetijskim gospodarstvom. Neposredna plačila 

prispevajo k stabilizaciji dohodkov kmetijskih gospodarstev, vendar niso dobro ciljno 

usmerjena, saj niso posebej osredotočena na tista kmetijska gospodarstva, ki se soočajo z 

najvišjo stopnjo variabilnosti dohodka. Neposredna plačila na splošno negativno vplivajo na 

produktivnost kmetijskih gospodarstev, čeprav je prehod na nevezana plačila zmanjšal 

upad učinkovitosti, ki je bil vezan na predhodna delno vezana plačila. 

 

Na podlagi razpoložljivih podatkov zaenkrat še niso znani pozitivni učinki, ki jih imajo 

zelene kmetijske prakse na okolje. Dejstvo, da sta zahteva po ohranjanju trajnega travinja 

in zagotavljanju raznovrstnosti pridelkov prinesla minimalne spremembe rabe zemljišč, ter 

to, da se velika večina zemljišč, vključenih v površine z ekološkim pomenom, uporablja za 

produkcijo, sta pokazatelja, da bodo verjetno dodatni pozitivni učinki na okolje (kot donos 

na letno porabo 12 milijard € v primerjavi z osnovo pred uvedbo zelene komponente) 

majhni. Odločitve držav članic in kmetov v zvezi z zeleno komponento kažejo na to, da v 

večini primerov priložnost za veliko okoljsko dodano vrednost ni bila izkoriščena.  

 

Ni posebnega izziva ali specifičnih javnih dobrin, za katere bi bil enotno, fiksno, nevezano 

plačilo na hektar ustrezen politični odziv. Neposredna plačila je treba prestrukturirati tako, 

da bodo oblikovala sklop ciljno usmerjenih plačil, osredotočenih na natančno opredeljene 

cilje. 

 

Predlagani so trije različni modeli, ki naj bi članom odbora AGRI pomagali pri opredelitvi 

ključnih odločitev o prihodnosti neposrednih plačil. 

 Model 1 predpostavlja, da bodo nosilci odločanja podaljšali veljavnost obstoječe 

strukture neposrednih plačil v prihodnje programsko obdobje, vendar bi radi opravili 

tehnične prilagoditve zakonodaje, da bi izboljšali njeno učinkovitost in poenostavili 

njeno upravljanje. 

 Model 2 sledi vzorcu ZDA, po katerem se nevezana neposredna plačila odpravijo, 

prihranki pa porabijo bodisi za uvedbo proticikličnih plačil ali sklopa orodij za 

stabilizacijo dohodka. Proticiklična plačila se ne zdijo smiselna. Možno bi bilo 

zagovarjati orodja za stabilizacijo dohodka, vendar bi jih bilo treba upravljati v 

glavnem na ravni držav članic. 

 Pri modelu 3 so ponovno v ospredju plačila za zeleno komponento in obravnavane 

so štiri možne alternative. Te vključujejo preoblikovanje obveznosti uvedbe zelene 

komponente v navzkrižno skladnost, nadomestitev obveznosti uvedbe zelene 

komponente z izbirnim pristopom na ravni države članice/regionalni ravni, sprejetje 

„pogojnega uvajanja zelene komponente“, pri katerem bi se pravica do osnovnega 

plačila pogojevala z vključitvijo v osnovni ukrep za kmetijstvo, okolje in podnebje v 

drugem stebru, ter prenos plačila za zeleno komponento na prostovoljne ukrepe za 

kmetijstvo, okolje in podnebje v drugem stebru. 

 

Obstoječi sistem neposrednih plačil dolgoročno ni trajnosten ter ni bil oblikovan za soočenje 

z izzivi, s katerimi se danes srečujejo kmetje in upravljavci zemljišč v Evropi ter s katerimi 
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se bodo srečevali v prihodnje. Poglavje 5 vsebuje priporočeno strukturo prihodnjih 

neposrednih plačil, ki temelji na naslednjem sklopu načel: 

 Plačila bi morala biti usmerjena v specifične cilje in jasne rezultate. 

 Plačila bi bilo treba prestrukturirati v okviru enostebrne, načrtovane, večletne 

skupne kmetijske politike. 

 Za vso porabo iz naslova skupne kmetijske politike bi moralo biti obvezno 

nacionalno sofinanciranje. 

 Nevezana neposredna plačila bi bilo treba v napovedanem prehodnem obdobju 

postopoma odpraviti. 

 Prihranke bi bilo treba preusmeriti v povečanje sredstev za obvladovanje tveganja, 

povečanje konkurenčnosti, podnebne ukrepe in okoljske javne dobrine. 

 Pravico do plačila bi bilo treba nadomestiti s pogodbenim okvirom med kmeti in 

javnimi organi.  

 Navzkrižno skladnost in plačilo za zeleno komponento bi bilo treba nadomestiti s 

pogojnim uveljavljanjem zelene komponente, pri katerem bi se prejem javne pomoči 

pogojeval z vključitvijo v osnovno (površinsko) okoljsko shemo, ki bi jo oblikovala 

država članica. 

 Dodeljevanje proračunskih sredstev bi moralo temeljiti na spodbujanju, saj bi se 

tako sredstva dodeljevala državam članicam tudi na podlagi uspešnosti in ne le 

potrebe. 

 

Oblikovan je bil okvirni proračun skupne kmetijske politike za leto 2025, da bi ponazorili 

vpliv različnih možnosti. V veljavni skupni kmetijski politiki so že znane vse sestavine 

priporočene strukture prihodnjih neposrednih plačil kmetom. Predlaga se preoblikovanje 

teh plačil tako, da bodo učinkovitejša pri doseganju zastavljenih ciljev, lažje razumljiva za 

kmete, bodo nacionalnim organom omogočila večjo fleksibilnost ter bodo stroškovno 

učinkovitejša za davkoplačevalce. Oblikovalci politike lahko odločijo, kako hitro naj se 

tranzicija opravi. Pomembno je, da bodo reforme posamičnih sestavin režima neposrednih 

plačil skladna s predlagano dolgoročno usmeritvijo. 

 

Koristi premika k bolj ciljno usmerjenemu pristopu pa so dovolj prepričljive, zato bi bilo 

škoda z njim odlašati. 

 



Oddelek za politiko B: strukturna in kohezijska politika 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 6 

POVZETEK 

Od leta 1993 se je v okviru SKP drastično spremenil pristop h kmetijskim trgom. Namesto 

strogega nadzora nad cenami in ponudbo sta novi načeli tržna usmerjenost in neposredna 

plačila. Za večino osnovnih proizvodov so obstajali tržni ukrepi, ki pa so se izvajali le v 

izjemnih okoliščinah. Oblikovala se je rezerva za krizne razmere in se omogočila podpora 

pri zavarovanju in vzajemnih skladih, kar pa so države članice uporabljale neenakomerno. 

Kljub orodjem za obvladovanje tveganj so nedavne rasti in krize kmetijski sektor pretresle 

do te mere, da so se pojavili dvomi, ali je nova SKP sploh primerna za soočanje z motnjami 

na trgu. 

Mehanizmi tipične kmetijske krize so bili prikazani na primeru mlečnega trga EU. Da bi 

prikazali delovanje mlečnega trga in simulirali hipotetične scenarije politike, smo zgradili 

poenostavljen ad hoc model, umerjen na obdobje 2013–2015.  

Kmetijstvo postaja občutljivo na spremembe cen, delno pa to občutljivost povzročajo 

sedanje javne intervencije. Trenutna neposredna plačila so del tega problema, saj podpirajo 

mehanizem prilagajanja ponudbe.  

Rezerva za krizne razmere je prešibka za obvladovanje motenj na trgu. Proračunska 

sredstva je treba prenesti iz osnovnih plačil, da bodo finančna sredstva pravno varna in bolj 

prilagojena izzivu nestabilnosti cen. Vloga rezerve naj ne bi bila le pomoč kmetijam v 

finančni stiski, temveč bi morala podati sporočilo za prihodnost. Iz krize bančnega sistema 

bi morali spoznati, da je treba preprečevati tvegane poslovne načrte in nepreudarno 

vedenje v oskrbi ter nagrajevati pobude za omejevanje tveganj med kmeti. 

Naknadni kurativni tržni ukrepi so sicer lahko učinkoviti, vendar pogosto niso najboljša 

rešitev. Da je umik s trga učinkovito sredstvo za kratkoročno višanje cen, je neizpodbitno 

dejstvo, vendar so izgube neizogibne. Učinkovitost še ne pomeni uspešnosti. Če je resnični 

cilj stroga stabilizacija, je najbolje, da pristojna institucija proda javne zaloge, ko cene 

narastejo. Tega v okviru SKP v sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja očitno ni bilo 

mogoče dovolj uspešno izvesti. 

Največja pomanjkljivost umika s trga je, da v gospodarskem procesu do njega pride 

prepozno – ko je blago že proizvedeno in so se viri porabili. Zagovornike intervencije je 

treba opozoriti na trajne presežke SKP pred letom 1993 in šibke spodbude za ustvarjanje 

vrednosti. Preoblikovati je treba zastavljene cilje javnega skladiščenja v okviru enotne 

skupne ureditve trga. Cilje je treba zastaviti širše, tako da bodo presegali preprečevanje 

morebitnih motenj na trgu.  

Sistem mora biti sposoben zagotoviti finančne spodbude le tistim proizvajalcem, ki so 

pripravljeni sodelovati pri preprečevanju kriz in blažitvi njihovih posledic. Intervencija 

zvišuje cene za vse proizvajalce na enotnem trgu, s čimer se zagotovijo druge vrste javnih 

dobrin. Za javne dobrine nenazadnje pogosto velja brezplačno izkoriščanje, zato je 

intervencija slab instrument za zagotavljanje ustreznih spodbud. 

Shema za pomoč za zasebno skladiščenje verjetno vključuje nekatere prednosti javnega 

skladiščenja brez omejevanja povpraševanja. To bi lahko pripomoglo k razvoju prodaje na 

tujih trgih, vendar so dobički v tujih tržnih deležih za osnovne proizvode nestabilni, ko 

izgubijo cenovno konkurenčnost. S shemo pomoči za javno skladiščenje bi lahko trajnejše 

zagotovili prodajo na tujih trgih, če bi bilo na voljo več visokokakovostnih predelanih 

proizvodov. Prožnejše izvajanje te sheme bi lahko pripomoglo k izkoriščanju poslovnih 

priložnosti na tujih trgih. 
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Pomoč v hrani je v EU občutno manj obsežna kot v ZDA, kjer je namen razširiti potrebe in 

hkrati pomagati revnim. Pomoč v hrani je le stežka lahko orodje pri reševanju motenj, saj 

so primarni dobrodelni nameni drugačni.  

Mehanizmi za obvladovanje tveganj v EU so še vedno premalo razviti, zlasti kar zadeva 

stabilizacijo prihodkov. Instrumenti, ki obravnavajo naravne nevarnosti v običajnem 

obsegu, lahko ostanejo v drugem stebru, saj so pogosto lokalni. Upravljanje in regulacija 

cenovnega tveganja sta preveč povezana s tržnimi ukrepi, ki se oblikujejo, financirajo in 

spremljajo v skladu z načelom subsidiarnosti. Načrtovanje in vodenje teh ukrepov mora biti 

povezano s tržnimi ukrepi in tudi z rezervo za krizne razmere. 

Člen 39 Uredbe 1305/2013 (IST) je treba revidirati in razširiti. Opredelitev dohodka je 

preveč splošna in lahko povzroči neželene učinke pri porazdelitvi sredstev med kmeti in 

državami članicami ter ogrozi enake konkurenčne pogoje na enotnem trgu. 

Izraz „vzajemni skladi“ je zavajajoč – ker so cenovni šoki na enotnem trgu sistemski, jih ni 

mogoče zavarovati z zbiranjem prispevkov kmetov, ki se ob istem času soočajo z enakimi 

cenovnimi šoki. Boljša bi bila shema ujemajočega financiranja, v okviru katere bi se 

sredstva EU v primeru nadomestila ujemala s prispevki kmetov. 

Glavna strategija za soočanje z zunanjimi pretresi je blažitev, glavna orodja pa so 

sodelovanje v instrumentu za stabilizacijo dohodka, previdnostno varčevanje, omejevanje 

izpostavljenosti tveganju, ki ga povzročajo prekomerna specializacija ali drzne finančne 

poteze. Intervencije in umiki imajo omejen obseg, razen pri izdelkih, kot so sadje in 

zelenjava, kjer je nestabilnost še posebej visoka, zlasti zaradi naravnih in zunanjih 

dejavnikov. 

Preventivne strategije so možne v cikličnih sektorjih in so tudi najbolj učinkovite, vendar je 

treba preprečiti neusklajenost med proizvajalci in skupinami proizvajalcev, kar je mogoče le 

s političnimi instrumenti, ki so dovolj močni, da lahko vplivajo na vedenje, in hkrati dovolj 

prožni, da lahko preprečijo politični neuspeh, povezan s proizvodnimi kvotami. 

Obetavna prihodnost kmetijstva EU presega izboljšano stabilnost cen in dohodka. 

Ustvarjanje in delitev vrednosti vzdolž prehranske verige, delovanje enotnega trga za 

zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev ter cenovne in necenovne konkurenčnosti 

kmetijskega sektorja EU so strateška vprašanja. Nekatera od njih delno obravnavata SKP in 

enotna skupna ureditev trgov, čeprav se SKP občutno bolj osredotoča na kmetijstvo kot na 

živilsko industrijo.  

Organi za varstvo konkurence imajo dovolj pooblastil za spremljanje kartelov, vendar se 

zdi, da so popustljivi do združitev in koncentracije skupin kupcev v distribucijskem sektorju, 

katerih ekonomska logika je vprašljiva.  

Priporočamo splošen pristop, ki temelji na t. i. mehkem vladanju, in sicer tako, da se 

zagotovi odpravljanje težave nedelovanja trga, vendar se hkrati preprečijo vladni neuspehi. 

Bistvena je spodbuda, ki jo politika zagotavlja akterjem. 

Predlagamo, da se vsi politični instrumenti, ki posredno ali neposredno vplivajo na 

nestabilnost cen in dohodka, združijo v enoten okvir, kot je na primer tretji steber. 

Da bi se tržni ukrepi, rezerva za krizne razmere, podpora za sheme upravljanja cenovnega 

tveganja in za osnovna plačila med seboj podpirali, namesto da si nasprotujejo, bi moralo 

med političnimi koristmi in sodelovanju v regulativnih ukrepih veljati načelo navzkrižne 

skladnosti za preprečevanje kriz. Zlasti bi morala biti upravičenost do osnovnih plačil in do 

izredne pomoči iz rezerve pogojena s sodelovanjem v instrumentu za stabilizacijo dohodkov 

in s spoštovanjem pravil politike, ki so bila uvedena za namene reševanja ali preprečevanja 
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kriznih razmer na trgu, kot je omejitev ponudbe med nenadnim zvišanjem cen. Izkušnje, 

pridobljene iz sindroma „prevelik, da bi propadel“ v času bančne krize, so pokazale vpliv 

popustljivega pristopa k regulaciji tveganega vedenja, zaradi česar se je kasneje kriza 

ponovila.  

Da bi zagotovili časovno usklajenost javnih ukrepov, se spoprijemali z nesimetričnim 

povpraševanjem po teh ukrepih in vzpostavili politično ravnotežje med institucijami v 

trialogu glede ureditve trga, bi z ločitvijo izvajanja in priprave politike ustvarili trdnejši 

institucionalni okvir. Institucije v trialogu bi pripravile cilje in pravila ukrepov, s katerimi bi 

zagotavljale pravičnost izvajanja pravil na začetku večletnega finančnega okvira. Neodvisni 

organ bi izvajal program, kot je določeno v mandatu, ki so ga določile institucije v trialogu. 

Če se ne bi doseglo ravnotežje, s katerim bi se zagotovila omejena, a pravična ureditev 

kmetijskih trgov, bi to privedlo do reševanja problemov prek obsežne krize, političnih 

napetosti in izgube zaupanja v evropske institucije.  

Nekateri od 27 predlogov iz študije so navedeni spodaj: 

 uvesti novo stebrno strukturo, ki je skladnejša z načelom subsidiarnosti, in 

razlikovanje med evropskimi in javnimi dobrinami, 

 reorganizirati neposredna plačila in okrepiti rezervo za krizne razmere, 

 ustanoviti neodvisen upravni organ za tržne ukrepe in podporo sistemom za 

obvladovanje tveganj, z mandatom, ki izhaja iz prestrukturirane skupne ureditve 

trga. 

 združiti tržne ukrepe z instrumentom za stabilizacijo dohodka in preostalimi 

osnovnimi plačili v celovit sistem preprečevanja in blažitve kriz, ki temelji na 

medsebojni krepitvi, 

 izvajati navzkrižno skladnost za preprečevanje kriz in distribucijo pomoči na podlagi 

spodbud, da se zagotovi krepitev političnih instrumentov, 

 preusmeriti pozornost kriznega upravljanja na preprečevalne ukrepe in ukrepati v 

primeru prenapihnjenosti cen in propadov. 
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POVZETEK 

Analiza razvoja evropske politike razvoja podeželja pokaže, da je nastala pred skoraj tremi 

desetletji. Z ubeseditvijo drugega stebra na podlagi sklepov iz Agende 2000 je razvoj 

podeželja postal ločen sestavni del širše skupne kmetijske politike. Nadaljnji razvoj politike 

razvoja podeželja kaže na postopno povečanje njenega političnega pomena.  

Trenja med sektorskimi in teritorialnimi ukrepi ter vidik skladnosti med skupno kmetijsko 

politiko in kohezijsko politiko so bili ključni v vseh programskih obdobjih, saj na podeželska 

območja vpliva tudi široka paleta nekmetijskih politik.  

To je vodilo v številne razprave o ciljih, prednostnih nalogah, merilih in organizacijskih 

vprašanjih v zvezi s politiko razvoja podeželja ter k prizadevanju za bolj strateški in 

integriran pristop, ki bi se osredotočal na trajnostni in uravnotežen teritorialni razvoj.  

Izzivi za prihodnjo reformo zadevajo zlasti prilagajanje regulativnega okvira, ki bi podpiral 

učinkovitejše izvrševanje z izkoriščanjem teritorialnih prednosti in potenciala na regionalni 

ravni, ter oblikovanje spodbud za strategije, ki bi povečale inovacije in oblikovale prednosti 

podeželskih območij. 

Razvoj podeželja v Evropski uniji 

Podeželska območja vse bolj označuje njihovo vključevanje v širši prostorski okvir. Ta 

razvoj se je v zadnjih desetletjih zaradi aktualnih družbenoekonomskih in tehnoloških 

sprememb, vplivov na okoljsko uspešnost ter v splošnem mreže povezav, ki spreminjajo 

izzive in priložnosti podeželskih območij, okrepil.  

Zlasti globalizacijske sile in okrepitev povezav med podeželjem in mesti so postavile vidik 

povezav podeželskih območij in sosedske odnose na vrh prednostne lestvice. Številna 

gonila, vključena v to zapleteno strukturo, zahtevajo tak pogled na podeželska območja, ki 

vključuje oceno političnih dejavnosti s stališča številnih sektorjev ter večje prizadevanje za 

skladnost med njimi.  

Podeželska območja so bila razvrščena na mednarodni ravni, da bi omogočili primerjalno 

oceno podeželskih okvirov in političnih dosežkov. Evropska komisija/Eurostat je pregledal in 

izpopolnil prvo mednarodno dogovorjeno razvrstitev, ki jo je leta 1994 opravil OECD, ta pa 

jo je nato ponovno sprejel. Številne druge razvrstitvene študije so poudarile omejitve ostro 

ločenih prostorskih kategorij (za podeželska in mestna območja) ter opozorile na velika 

tranzicijska območja med njimi, hkrati pa so poudarile pomen povezav med podeželjem in 

mesti. Še pomembneje za prihodnjo politiko razvoja podeželja pa je to, da je mogoče 

razpoznati tipe podeželskih območij, ki se medsebojno zelo razlikujejo, kar bi bilo verjetno 

treba upoštevati pri političnih pristopih.  

Analiza izvrševanja programov razvoja podeželja se osredotoča na izkušnje, pridobljene do 

začetka sedanjega programskega obdobja (2014–2020). Študije kažejo na to, da 

prevladujejo postopne spremembe programov razvoja podeželja, kar potrjuje oceno, da sta 

skupna kmetijska politika in razvoj podeželja v primerjavi z oceno potreb politično področje 

z visoko stopnjo odvisnosti od ustaljenih navad ter pasivnosti. Nova struktura drugega 

stebra, ki vključuje šest prednostnih področij namesto prejšnjih treh (oz. štirih) „osi“ 

programskih dejavnostih, ni prinesla bistvenih sprememb pri razporeditvi finančnih sredstev 

različnim instrumentom.  

Preusmerjanje sredstev med stebroma skupne kmetijske politike je omogočilo nekatere 

spremembe programov (države članice in regije) v primerjavi s prejšnjim obdobjem, saj je 

bilo možno na podlagi tega v številnih državah povečati sredstva za drugi steber, poleg 



Oddelek za politiko B: strukturna in kohezijska politika 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 10 

tega pa je vodilo tudi v povečanje skupnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za 

razvoj podeželja za približno 3 %.  

Pri oceni sedanje uporabe programov razvoja podeželja najbolj izstopa ugotovitev, da se v 

okviru skupne politične strukture dosegajo številne nacionalne in regionalne različice 

programskih strategij in razvrstitve prednostnih nalog. Velike razlike pri uporabi odražajo 

različne potrebe podeželskih območij, so pa tudi rezultat raznolikih strateških preudarkov.  

Da bi drugi steber skupne kmetijske politike imel znaten pozitiven učinek na zmanjševanje 

teritorialnih razlik, ni dokazano. Razvoj podeželja je vprašanje, ki je na stičišču politične 

razprave o skupni kmetijski politiki ter kohezijski politiki. Jedro programov razvoja 

podeželja ostajata podpora za razvoj območij z naravnimi omejitvami in usmeritev v 

trajnostno kmetovanje. Poleg tega bodo pomembnejši postali vidiki politične usklajenosti 

med skupno kmetijsko politiko in drugimi politikami, ki vplivajo na podeželska območja.  

Na tako zapletenem in spornem političnem področju ni enostavno izluščiti ključne posledice 

za potrebe razprave o reformah. Različna stališča deležnikov in državne strategije pomenijo 

vrsto različnih pričakovanj za prihodnost politike razvoja podeželja, in sicer od vsebinske 

ohranitve strukture programov razvoja podeželja in skupne kmetijske politike (z le 

manjšimi spremembami drugega stebra) na eni strani do prehoda na večsektorsko 

kohezijsko politiko podeželja, ki bi se osredotočala na endogeni razvoj polnega obsega 

teritorialnega potenciala na drugi.  

Vodenje prihodnje razprave bo zahtevalo pojasnitev podeželskih ciljev podeželja, razpravo 

o ustreznih merilih za oceno programskih potreb, osredotočenje na možnosti, ki odražajo 

različna stališča in priložnosti za razvoj, intenzivno obravnavanje prihodnje programske 

strukture in okvira za okrepitev ciljno usmerjene uporabe in učinkovitih upravnih postopkov 

in natančno analizo pregleda prednostnih nalog prihodnjih programov razvoja podeželja.  

Usmeritev za reformo po letu 2020 

V vseh razpravah in na podlagi razpoložljivih dokazov je videti velik interes za nadaljevanje 

in prihodnjo prilagoditev programov razvoja podeželja. Temeljito prestrukturiranje ureditve 

evropskih strukturnih in investicijskih skladov verjetno ni realističen cilj. Namesto tega bi 

bilo treba razpravo pred reformo osredotočiti na ponovno uravnoteženje načina 

posredovanja v okviru obstoječe strukture drugega stebra. Vse večja zaskrbljenost denimo 

vlada zaradi pomanjkanja ciljno usmerjenega in učinkovitega izvrševanja. Za prihodnjo 

reformo politike razvoja podeželja so ključne zlasti naslednje glavne tematike: 

Načrtovanje programov razvoja podeželja bi moralo vse bolj odražati raznolikost 

podeželskih območij in različne potrebe ter priložnosti. Na kraju temelječ pristop bi 

lahko povečal pomen dejanskih okoliščin pri izbiri prednostnih nalog v programih razvoja 

podeželja.  

Poleg tega je za spopadanje z izzivi, značilnimi za posamezno območje, ki se npr. kažejo v 

opuščanju zemljišč, težnjah po marginalizaciji in podeželskih območjih s posebej visokim 

tveganjem za revščino, pri porazdelitvi sredstev nujno potrebno večje osredotočanje 

na ozemlje. Tovrstne razmere so posebej pomembne v novih državah članicah, regijah v 

sredozemskih državah in območjih z naravnimi omejitvami ter oddaljenih regijah v drugih 

državah EU.  

Poleg teritorialnih vidikov pa morajo programi razvoja podeželja jasneje kot doslej kazati 

na to, da koristijo vsem ljudem na podeželskih območjih in vplivajo na vso družbo. Ta 

premik v usmeritvi upravičencev, ki se trenutno dogaja, naj bi zagotovil ustrezne učinke za 

lokalna gospodarstva in družbe ter velik pozitivni vpliv na dobro počutje na podeželskih 

območjih.  
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Posebno pozornost bi bilo treba posvetiti izgradnji zmogljivosti, razvoju znanja in 

participativnim lokalnim razvojnim ukrepom, da bi se okrepil zagon programa, zlasti v 

regijah z vrzelmi pri sodelovanju. Na specifičnih območjih je treba dati prednost tovrstnim 

„mehkim“ podpornim ukrepom, da bi ustavili naglo slabšanje razmer in težnjo po 

izseljevanju. 

Programi razvoja podeželja že vsebujejo številne socialne ukrepe; da bi bili učinkovitejši, 

jim je treba prednostno dodeliti dovolj velik delež sredstev ter jih nadalje razvijati, s čimer 

bi dosegli (merljive in občutne) učinke v različnih vrstah podeželskih območij. 

Pristop na podlagi pobude LEADER in lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, ter ukrep 

sodelovanja so sredstva, ki imajo velik potencial za sodelovanje, procese strategije 

lokalnega razvoja in ustvarjanje identitete. Na podlagi stalnega posvetovanja in 

postopkov učenja njihove uporabe bi bilo treba oblikovati prihodnje reformne postopke.  

Predvsem pa podeželskih območij ne bi smeli več obravnavati le kot območja z razvojnimi 

težavami in kot podrejena mestnim območjem, temveč kot območja, ki nudijo veliko 

priložnosti, ki jih je treba stalno spodbujati, da bi se dosegel želeni učinek (glej tudi 

razpravo na konferenci Cork 2.0). Da bi izkoristili tovrsten (krajevno specifičen) potencial 

pa je ključnega pomena preudaren in pazljivo prilagojen sistem upravljanja zemljišč, ki bi 

omogočal trajnostni razvoj in osredotočanje na vidike socialne inovacije. 


