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SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA PO LETU 2013

Leta 2013 se je končala peta velika reforma skupne kmetijske politike: objavljene so bile
nove uredbe in postopno se sprejemajo delegirani akti. Pripravljeni so načini za izvajanje
prvega stebra nove skupne kmetijske politike v državah članicah, pri Evropski komisiji pa
sedaj poteka potrjevanje programov za razvoj podeželja.

PRAVNA PODLAGA

Členi od 38 do 44 PDEU, osnovni akti in večletni finančni okvir: glej preglednice 5.2.1, 5.2.2,
5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 in 5.2.6.

LETO 2014, PREHOD S STARE NA NOVO SKUPNO KMETIJSKO
POLITIKO

Leto 2014 je bilo za Unijo leto institucionalne prenove (obdobje 2014–2020), zlasti za Evropski
parlament, saj so bile maja evropske volitve. Leto 2014 je bilo prehodno leto tudi za skupno
kmetijsko politiko, ker so se v tem času države članice pripravile na izvajanje novih določb, ki
jim prepuščajo veliko manevrskega prostora. Tako so morale sprejeti pomembne odločitve, na
primer v zvezi s sistemom notranje konvergence neposrednih pomoči, ravnjo vezanih plačil ali
celo morebitno uvedbo prerazporeditvenega plačila (gl. tabelo). V okviru, določenem z novo
uredbo, so bili pripravljeni tudi programi za razvoj podeželja. Poleg tega je Uredba (EU)
št. 1310/2013 zagotovila prehod s stare skupne kmetijske politike na novo. Večina določb nove
skupne kmetijske politike je začela veljati 1. januarja 2015.

SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA V PRORAČUNU EVROPSKE UNIJE
ZA LETO 2017

Proračun Unije za leto 2017 (UL L 51 z dne 28.02.2017) določa skupaj 152,9 milijard EUR
za sredstva za prevzem obveznosti (v tekočih cenah). Neposredna plačila predstavljajo 25,9 %
sredstev za prevzem obveznosti za leto 2017 (39,6 milijarde EUR), ukrepi za podeželski razvoj
pa 9,3 % (14,3 milijarde EUR). Skupna kmetijska politika v letu 2017 predstavlja skupaj 37,6 %
proračuna Unije (57,5 milijarde EUR).

IZVAJANJE NOVE SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE

Osnovne uredbe nove skupne kmetijske politike so bile objavljene decembra 2013. Nato je
morala Komisija pripraviti delegirane akte, ki so splošni nezakonodajni akti, ki dopolnjujejo ali
spreminjajo nekatere nebistvene dele osnovnih aktov (gl. 1.3.8 in 5.2.1). Komisija je prvi sveženj
delegiranih aktov sprejela marca 2014 in jih poslala Svetu in Parlamentu v pregled. Delegirani
akti so lahko začeli veljati samo, če Evropski parlament in Svet v obdobju dveh mesecev (ki se
lahko enkrat podaljša) temu nista nasprotovala. Komisija je aprila 2014 predvsem zaradi zahtev
Parlamenta sprejela izjavo z zavezo, da bo po enem letu uporabe ocenila izvajanje obveznosti,
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povezanih s površinami z ekološkim pomenom. Ta ocena se izvaja. Pozneje so bili sprejeti še
drugi delegirani akti (na primer aprila 2015 delegirana uredba (EU) št. 2015/560 glede sistema
dovoljenj za zasaditev vinske trte) ali pa so v pripravi. Prav tako mora Komisija redno sprejemati
izvedbene akte o skupni kmetijski politiki za ukrepe, ki zahtevajo enotno izvajanje v državah
članicah.
Poleg tega je skupno kmetijsko politiko od marca 2015 v štirih „valovih“ poenostavljala. Njena
poenostavitev pa je bil tudi odkriti namen predloga „omnibus“ iz septembra 2016 (gl. spodaj).
A. Prvi steber (P1)
V tabeli je predstavljen kratek pregled različnih načinov izvajanja novega sistema neposrednih
plačil, ki je rezultat izbire držav članic.
Neto bilanca prenosov med stebroma se je v celotnem obdobju povečala na približno
3 milijarde EUR iz prvega (P1) v drugi steber (P2).

 
Prenosi

iz P1
v P2

Prenosi
iz P2
v P1

Prerazporeditveno
plačilo

Plačilo za
območja

z naravnimi
omejitvami

Prostovoljna
vezana

podpora

Shema
za male
kmete

BE X X (Valonija) X
BG X X X
CZ X X
DK X X X
DE X X X
EE X X X
EL X X X
ES X X
FR X X X
IE X
IT X X
CY X
HR X X X X
LV X X X
LT X X
LU X
HU X X
MT X X X
NL X X
AT X X
PL X X X X
PT X X
RO X X X X
SI X X
SK X X
FI X
SE X
UK X X
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Skupaj 11 5 8 1 27 15

Uporaba novega sistema neposrednih plačil se v Evropski uniji razlikuje tudi pri minimalnih
zahtevah za prejemanje neposrednih plačil, izvajanju klavzule o aktivnih kmetih in morebitni
zgornji meji za osnovna plačila. Pet držav članic (Avstrija, Francija, Irska, Nizozemska in
Poljska) je glede ozelenitve neposrednih plačil navedlo, da želijo kmetom ponuditi možnost, da
nekatere svoje obveznosti izpolnijo z izvajanjem enakovrednih ukrepov. Poleg tega se v Uniji
močno razlikuje izbira površin, ki jih je treba obravnavati kot površine z ekološkim pomenom
(najbolj pogosta izbira so površine z rastlinami, ki vežejo dušik – v vseh državah razen na
Danskem –, hkrati pa je le osem držav na seznam uvrstilo terase).
B. Drugi steber (P2)
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) (gl. 5.2.6).

NEDAVNE POBUDE

Pobude o prihodnosti skupne kmetijske politike so vse številčnejše. Tako je nizozemsko
predsedstvo Sveta Evropske unije na neformalnem srečanju maja 2016 začelo razprave
o prihodnosti skupne kmetijske politike po letu 2020. Slovaško predsedstvo je septembra 2016
organiziralo v Bratislavi neformalno srečanje z razpravo o nepošteni trgovinski praksi
v prehranjevalni verigi. Septembra 2016 je pod vodstvom Francije v Chambordu potekalo
neuradno srečanje o prihodnosti skupne kmetijske politike. Nazadnje so marca 2017 nekatere
države članice predstavile neuradni predlog za izboljšanje delovanja verige preskrbe s hrano.
Poleg tega je novembra 2016 svoje končno poročilo predložila delovna skupina za razmislek
o prihodnosti politike kmetijskih trgov, oblikovana januarja 2016.
Pri vmesni reviziji večletnega finančnega okvira 2014–2020 je Komisija 14. septembra 2016
sprejela zakonodajni predlog, „omnibus“, ki vpliva na številne evropske politike
(COM(2016)0605), tako tudi na skupno kmetijsko politiko. Vpliva na primer na izvajanje
instrumenta za stabilizacijo dohodkov, dostop do finančnih instrumentov v okviru drugega
stebra ter na pojem „aktivnega kmeta“. Evropski parlament je na podlagi priporočil Projektne
skupine za kmetijske trge predložil dodatne spremembe za izboljšanje mehanizmov skupne
ureditve trga.
Komisija je v postopku objave delegiranih in izvedbenih aktov za poenostavitev uporabe zelene
komponente in za njeno uvedbo na področje upravljanja trgov sadja in zelenjave. V pismu
o nameri, naslovljenem na predsednika Parlamenta in Sveta o stanju Unije leta 2016, je
predsednik Komisije Juncker med drugim napovedal še sporočilo o posodobitvi in poenostavitvi
skupne kmetijske politike. Kot pripravljalni ukrep je Komisija februarja 2017 začela javno
posvetovanje o prihodnosti skupne kmetijske politike, ki bo zaključeno maja 2017.
V zvezi z drugim stebrom je bila na konferenci „Cork 2.0“ dvajset let po prvi konferenci
v istem mestu sprejeta deklaracija, v kateri je poudarjenih deset ključnih usmeritev za prihodnost
politike razvoja podeželja v Evropi.

OBETI ZA REFORMO SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE LETA 2020

Ali se bodo leta 2020 potrdili trendi, ki so pokazali pri nedavni reformi skupne kmetijske
politike? Med možnimi vprašanji lahko najprej omenimo ohranitev finančne prednosti

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.2.6.pdf
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neposrednih plačil pred razvojem podeželja ter delež proračuna za tržne ukrepe. Kakšna bo
vloga krizne rezerve glede na izkušnje iz obdobja 2014–2020? Ali bodo ukrepi za obvladovanje
tveganj, ki so bili doslej v skupni kmetijski politiki manj prepoznavni, postali pomembnejši?
Osrednje vprašanje bo verjetno tudi prihodnost ukrepov za spodbujanje gospodarskega
organiziranja kmetov, zlasti v sektorjih, kjer so bili ukrepi za nadzor ponudbe odpravljeni
(mleko, sladkor, vino).
Morda se bo pojavilo tudi vprašanje sofinanciranja neposrednih plačil, ki predvsem zaradi
gospodarske krize pri zadnji reformi ni bilo obravnavano, to pa bi lahko privedlo do oblikovanja
enotnega stebra za podporo kmetijstvu in podeželju. Verjetno se bosta zastavili vprašanji
usklajevanja skladov skupne kmetijske politike s preostalimi evropskimi strukturnimi in
investicijskimi skladi ter vprašanje odhodkov za raziskave in inovacije v kmetijstvu.
Na mizi bo tudi vprašanje prihodnje strukture neposrednih plačil in zlasti pomena njihovih
različnih komponent, na primer podpore za ustvarjanje javnih dobrin. Ali je predvidena
sprememba osnovnega plačila v enkratni znesek na hektar v okviru velikega evropskega
kmetijskega sistema? Poleg tega bi bilo treba razpravljati o prihodnosti vezanih plačil za
proizvodnjo in prerazporeditvenega plačila. V tem okviru bo model izvajanja neposrednih
pomoči, ki bo prevladoval v obdobju 2014–2020, verjetno vplival na prihodnji model
neposrednih pomoči, ki bo izbran. Prav tako bosta verjetno pregledani opredelitvi pojmov
aktivni kmet in mali kmet.
Nazadnje, izidi pogajanj o izstopu Združenega kraljestva ter novi pristop ameriškega uprave
po predsednikom Donaldom Trumpom do mednarodne trgovine in večstranskih okoljskih
sporazumov (npr. COP 21 o boju proti podnebnim spremembam) bodo verjetno vplivali na novo
skupno kmetijsko politiko.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Reforma skupne kmetijske politike za obdobje 2014–2020 je prva, pri kateri je Parlament
sodeloval kot sozakonodajalec. Obogaten s temi prvimi izkušnjami si bo Parlament gotovo
zagotovil pomembno vlogo pri prihodnjih reformah. Odbor za kmetijstvo Evropskega
parlamenta obravnava številna prihodnja poročila (o nestabilnosti, zaposlovanju na podeželskih
območjih, inovaciji, nepošteni trgovinski praksi itd.). Parlament spremlja tudi delegirane akte
o skupni kmetijski politiki, ki jih sprejema Komisija, in jim lahko nasprotuje. Poleg tega je
Parlament sozakonodajalec v številnih zadevah, povezanih z novo skupno kmetijsko politiko in
zlasti z revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020 (uredba omnibus).
Guillaume Ragonnaud / Albert Massot
06/2017
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