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DRUGI STEBER SKUPNE KMETIJSKE
POLITIKE: POLITIKA RAZVOJA PODEŽELJA

Med zadnjo reformo skupne kmetijske politike (SKP) je bila ohranjena struktura dveh stebrov,
v kateri razvoj podeželja še vedno predstavlja „drugi steber SKP“. Splošna načela stebra
ostajajo enaka (sofinanciranje, večletno nacionalno ali regionalno načrtovanje iz nabora
ukrepov EU itd.). Novi sistem državam članicam zagotavlja več prožnosti.

PRAVNA PODLAGA

— Členi 38 do 44 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU);

— Uredba (EU) št. 1303/2013 (UL L 347 z dne 20.12.2013) (skupne določbe za evropske
strukturne in investicijske sklade);

— Uredba (EU) št. 1305/2013 (UL L 347 z dne 20.12.2013) (podpora za razvoj podeželja);

— Uredba (EU) št. 1306/2013 (UL L 347 z dne 20.12.2013) (financiranje, upravljanje in
spremljanje skupne kmetijske politike).

POSLANSTVO IN PREDNOSTNE NALOGE

Politika EU za razvoj podeželja je bila uvedena kot drugi steber SKP med reformo, imenovano
„Agenda 2000“. Financira se iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).
Naloga tega sklada je prispevati k uresničevanju strategije Evropa 2020 (strategija EU za rast in
delovna mesta) s tem, da pospešuje trajnostni razvoj podeželja na podeželskih območjih. EKSRP
mora prispevati k razvoju kmetijskega sektorja, ki je prostorsko in okoljsko bolj uravnotežen,
prijazen podnebju, odporen na podnebne spremembe ter konkurenčen in inovativen.
Šest prednostnih nalog nove politike razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 je:
— spodbujati prenos znanja in inovacij na področju kmetijstva in gozdarstva (razvoj zbirke

znanja na podeželskih območjih); krepiti povezave med kmetijstvom, gozdarstvom in
raziskovalnim sektorjem;

— krepiti donosnost in konkurenčnost vseh vrst kmetijstva, spodbujati inovativne kmetijske
tehnologije in podpirati trajnostno gospodarjenje z gozdovi;

— spodbujati organizacijo prehranske verige, dobrobit živali in obvladovanje tveganj
v kmetijstvu;

— obnavljati, ohranjati in izboljšati kmetijske in gozdne ekosisteme (biotska raznovrstnost,
voda, tla);

— spodbujati učinkovito rabo virov (voda, energija) in podpirati prehod na nizkoogljično
gospodarstvo (uporaba obnovljivih virov energije, zmanjševanje emisij toplogrednih
plinov, zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida);
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— spodbujati socialno vključenost, zmanjšati revščino in pospešiti gospodarski razvoj
(ustvarjanje delovnih mest, spodbujanje lokalnega razvoja, izboljšanje dostopnosti
informacijske in komunikacijske tehnologije).

Kot že v preteklosti je izvajanje politike razvoja podeželja odvisno od pripravljenosti države
članice (ali regij) na izvajanje programov za razvoj podeželja. Z večletnimi programi naj bi
se izvajale strategije, ki bodo prilagojene posebnim potrebam države članice (ali regij) in
prednostnim nalogam politike EU za razvoj podeželja. Programi temeljijo na vrsti ukrepov (ki se
združujejo) iz „nabora“ evropskih ukrepov, ki so podrobno opisani v Uredbi (EU) št. 1305/2013
in jih sofinancira EKSRP. Stopnja sofinanciranja se razlikuje glede na regijo in vrsto ukrepov.
Programe mora odobriti Evropska komisija, vsebovati pa morajo tudi finančni načrt in kazalnike
uspešnosti. V sodelovanju med Evropsko komisijo in državami članicami se vzpostavi skupni
sistem za spremljanje in vrednotenje politike razvoja podeželja.
V sedanjem programskem obdobju je poudarek na usklajevanju ukrepov EKSRP z drugimi
evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi (skladi ESI): skladi kohezijske politike
(Kohezijski sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS)
in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR)). Za te sklade so določena skupna pravila
(Uredba (EU) št. 1303/2013), ki obsegajo skupni strateški okvir za lažje izvajanje postopka
načrtovanja programov ter za preprostejše sektorsko in prostorsko usklajevanje podpore iz
evropskih strukturnih in investicijskih skladov v EU. Na tej podlagi vsaka država članica
pripravi dogovor o partnerstvu za obdobje 2014–2020, v katerem predstavi, kako bo na celovit
način uporabljala sredstva iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

UKREPI IZ „NABORA“ UKREPOV EU

Ti ukrepi zajemajo naslednja področja:
— prenos znanja in dejavnosti obveščanja (poklicno usposabljanje, kampanje

obveščanja itd.);

— storitve svetovanja, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje
nadomeščanja na kmetijah;

— sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila (novo sodelovanje kmetov v shemah
kakovosti);

— naložbe v osnovna sredstva (predelava kmetijskih proizvodov, infrastruktura, izboljšanje
učinkovitosti in trajnosti gospodarstva itd.);

— obnova potenciala kmetijske proizvodnje po naravnih in drugih hudih nesrečah in izvajanje
ustreznih preventivnih ukrepov;

— razvoj kmetij in podjetij (zagonska pomoč za mlade kmete, nekmetijske dejavnosti na
podeželskih območjih itd.);

— osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih (širokopasovna povezava,
kulturne dejavnosti, turistična infrastruktura itd.);

— naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje
(pogozdovanje in ustvarjanje gozdnatih površin; vzpostavitev kmetijsko-gozdarskih
sistemov, preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov, naravnih in
drugih hudih nesreč, napadov škodljivcev in izbruhov bolezni ter s podnebjem povezanih
nevarnosti; naložbe za večjo odpornost in višjo okoljsko vrednost gozdnih ekosistemov ter
njihovega potenciala za blažitev podnebnih sprememb; naložbe v gozdarske tehnologije
ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov;
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— ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev;

— ohranjanje kmetijskih praks, ki pozitivno prispevajo k okolju in podnebju, ter spodbujanje
s tem povezanih potrebnih sprememb („okoljsko-kmetijsko-podnebni ukrepi“). Vključitev
teh ukrepov v programe razvoja podeželja je obvezna. Obveznosti morajo presegati okvire
obveznih standardov;

— podpora za ekološko kmetovanje (plačila za preusmeritev ali za ohranjanje prakse
ekološkega kmetovanja);

— plačila v okviru Nature 2000 in na podlagi okvirne direktive o vodah;

— plačila za območja z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami;

— plačila za dobrobit živali;

— plačila za pomoč za gozdarske, okoljske in podnebne storitve ter ohranjanje gozdov;

— spodbujanje sodelovanja med deležniki v kmetijskem in gozdarskem sektorju in v živilski
verigi (oblikovanje grozdov in mrež, operativnih skupin evropskega partnerstva za
inovacije za produktivnost in trajnost kmetijstva (EIP));

— Sklop instrumentov za obvladovanje tveganja: plačilo zavarovalnih premij za pridelek,
živali in rastline; vzajemni skladi za slabe vremenske razmere, bolezni živali in rastlin,
napade škodljivcev ter okoljske nesreče; instrument za stabilizacijo dohodka (v obliki
finančnih prispevkov za vzajemne sklade za nadomestila kmetom zaradi izrednega upada
dohodka);

— dopolnilna nacionalna neposredna plačila za Hrvaško;

— podpora za lokalni razvoj v okviru pobude Leader (povezava med ukrepi za razvoj
podeželskega gospodarstva);

— tehnična pomoč.

V prilogi uredbe je okvirni seznam ukrepov, s katerimi bi lahko prispevali k različnim
prednostnim nalogam. Poleg tega se ohranja pristop Leader, ki je pristop lokalnega razvoja
pod vodstvom lokalne skupnosti. EKSRP financira tudi evropsko mrežo za vzpostavitev
mrežnega povezovanja nacionalnih mrež, organizacij in uprav, ki delujejo na področju razvoja
podeželja v EU, ter mrežo evropskega partnerstva za inovacije, ki povezuje deležnike s področja
kmetijstva in raziskovalce, da bi spodbudili izmenjavo znanja. V uredbi je izrecno določeno,
da lahko države članice izvajajo tematske podprograme za mlade kmete, male kmetije,
gorska območja, kratke dobavne verige, ženske na podeželskih območjih, blažitev podnebnih
sprememb in prilagajanje nanje, biotsko raznovrstnost in prestrukturiranje nekaterih kmetijskih
sektorjev. Nekatera od teh področij lahko prejemajo večjo podporo EKSRP.

FINANČNI VIDIKI

V večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 je Evropskemu kmetijskemu skladu
za razvoj podeželja (EKSRP) namenjenih 99,6 milijarde EUR (v tekočih cenah, po
prerazporeditvah med stebri, ko države članice izberejo ukrepe skupne kmetijske politike, ki jih
bodo izvajale). Štiri glavne prejemnice sredstev EKSRP so Francija (11,4 milijarde EUR), Italija
(10,4 milijarde EUR), Nemčija (9,4 milijarde EUR) in Poljska (8,7 milijarde EUR). Skupaj
z nacionalni prispevki držav članic bodo sredstva v okviru drugega stebra SKP v celotnem
obdobju znašala 161 milijard EUR. Najmanj 30 % vseh sredstev EKSRP mora biti namenjenih
naložbam na področjih okolja in podnebja, razvoja gozdnih območij in večje sposobnosti
gozdov za preživetje, kmetijsko-okoljsko-podnebnim ukrepom, ekološkemu kmetovanju in
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plačilom v okviru omrežja Natura 2000. Vsaj 5 % prispevka EKSRP se nameni za pristop
Leader. Zneski in stopnje podpore so določeni v Prilogi II k Uredbi. Tako lahko na primer
začetna pomoč za mlade kmete znaša 70.000 EUR, pomoč za sheme kakovosti 3000 EUR na
leto, subvencije za ekološko kmetovanje pa 900 EUR na leto za trajne nasade.

IZVAJANJE

Evropska komisija je v enem letu (od decembra 2014 do decembra 2015) odobrila
118 programov za razvoj podeželja, ki jih je pripravilo 28 držav članic. Dvajset držav članic se
je odločilo za izvajanje enega nacionalnega programa, osem držav pa je izbralo več programov
(na primer zaradi svoje geografske ali upravne strukture). Izvajanje drugega stebra se močno
razlikuje med državami članicami, pa tudi v njih samih. Rezultati prvih analiz kažejo, da so se
države pogosto odločile za ohranitev izbranih ukrepov. Trije ukrepi, ki jih iz nabora ukrepov
EU najpogosteje izberejo države članice, so naložbe v osnovna sredstva (23 % skupnih javnih
izdatkov), kmetijsko-okoljsko-podnebni ukrepi (17 %) in plačila za območja z naravnimi ali
drugimi posebnimi omejitvami (16 %), kar je enako kot v obdobju 2007–2013. Vendar pa
je opaziti določene spremembe, na primer povečanje sredstev za sodelovanje med deležniki
v kmetijstvu. Malo se uporabljajo tudi novosti v tem obdobju, na primer tematski podprogrami
in finančni instrumenti. Rano tako se pogosto opozarja na upravno zapletenost pri izvajanju
drugega stebra. Septembra 2016 je na evropski konferenci („Cork 2.0“) potekala razprava
o prihodnosti drugega stebra (5.2.9).

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Zadnja reforma skupne kmetijske politike je bila prvič sprejeta v okviru rednega zakonodajnega
postopka („soodločanje“) (5.2.3). Evropski parlament je v celoti izkoristil svojo vlogo
sozakonodajalca; dosegel je določitev že navedenega 30-odstotnega minimalnega praga za
okoljske naložbe (gl. zgoraj) in določitev stopnje sofinanciranja iz EKSRP na 85 % za najmanj
razvite regije, najbolj oddaljene regije in najmanjše otoke Egejskem morju (Svet je želel
določiti prag v višini 75 %) Dosegel je tudi zvišanje najvišjega zneska plačil na hektar za
območja z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (450 EUR/ha v primerjavi s 300 EUR
iz prvotnega predloga Komisije, ta znesek je podprl tudi Svet).
Guillaume Ragonnaud
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.2.9.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.2.3.pdf
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