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SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA PO LETU 2020

Evropske institucije so se zavezale, da bodo novo reformo sprejele pred
decembrom 2020. Vendar tega časovnega razporeda ni bilo mogoče upoštevati.
Začela so se pogajanja (trialog), da bi končni dogovor dosegli pred poletjem 2021.

PRAVNA PODLAGA

Zakonodajni predlogi o skupni kmetijski politiki po letu 2020 (COM(2018)0392,
COM(2018)0393 in COM(2018)0394 z dne 1. junija 2018) ter predloga novega
večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 (COM(2018)0322 z dne 2. maja
2018 in COM(2020)0443 z dne 28. maja 2020).

SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA (SKP) PO LETU 2020

Priprave na skupno kmetijsko politiko po letu 2020 so se začele z nizozemskim
predsedovanjem Svetu na neformalni seji maja 2016. Naslednja predsedstva Sveta so
nadaljevala proces in začela razmislek o glavnih izzivih na področju kmetijstva, ki jih
je treba obravnavati.
Po drugi strani je Komisija januarja 2016 ustanovila projektno skupino za razmislek o
prihodnosti politike kmetijskih trgov, ki je novembra 2016 predstavila končno poročilo.
V zvezi z drugim stebrom je bila na konferenci „Cork 2.0“ septembra 2016 sprejeta
deklaracija, v kateri je poudarjenih deset glavnih usmeritev za prihodnjo politiko za
razvoj podeželja v Evropi.
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), tudi na skupno kmetijsko politiko. Načeloma je bil cilj uvesti tehnične
prilagoditve veljavnih temeljnih aktov in s tem poenostaviti veljavne instrumente. Na
vztrajanje Evropskega parlamenta pa se je to razvilo v pravo mini reformo skupne
kmetijske politike. Parlament je na podlagi priporočil projektne skupine za kmetijske
trge predložil dodatne spremembe za izboljšanje mehanizmov skupne ureditve trga.
Dogovor s Svetom je bil dosežen oktobra in besedilo je bilo objavljeno decembra 2017
(Uredba (EU) 2017/2393, UL L 350 z dne 29.12.2017). Dogovorjene izboljšave se
nanašajo na področje delovanja organizacij proizvajalcev, okrepitev instrumentov
kmetijskega zavarovanja in instrumentov za stabilizacijo dohodka, pravila za zelena
plačila in plačila mladim kmetom ter opredelitev „aktivnega kmeta“ (kar državam
članicam omogoča, da jih uporabljajo zelo prožno).
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Komisija je februarja 2017 začela javno posvetovanje o prihodnosti skupne kmetijske
politike, ki se je končalo maja 2017. Nato je 29. novembra 2017 predstavila sporočilo z
naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva (COM(2017)0713). Ta dokument,
ki z operativnega vidika ni najbolj jasen, se osredotoča na kmetijsko upravljanje, v
njem pa je predstavljena korenita sprememba modela za izvajanje skupne kmetijske
politike. Samoiniciativnemu poročilu Evropskega parlamenta (Dorfmannovo poročilo)
o sporočilu Komisije je sledila resolucija, sprejeta na plenarnem zasedanju 30. maja
2018 (P8_TA(2018)0224).

OZADJE REFORME SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE ZA OBDOBJE
PO LETU 2020

Reforma skupne kmetijske politike iz leta 2013 je bila sprejeta v času največje recesije.
Od takrat se je gospodarsko in institucionalno okolje spremenilo. Rast se je najprej
vrnila, vendar je ostala šibka, nato pa je zaradi pandemije covida-19 postala negativna.
Poleg tega se je zaradi geopolitičnega dogajanja povečala negotovost na trgih (izstop
Združenega kraljestva iz Unije januarja 2020, kriza tradicionalnega partnerstva med
EU in ZDA po izvolitvi predsednika Trumpa). Hkrati smo priča zastoju na področju
večstranske trgovine, vse pogostejši dvostranski sporazumi pa ne morejo ublažiti
protekcionističnih teženj in trgovinskih sporov. Poleg tega se pojavljajo novi izzivi,
povezani s podnebnimi spremembami in trajnostjo, ki spremljajo začetek veljavnosti
Pariškega sporazuma (COP 21), tehnološke inovacije, zlasti digitalna revolucija, pa
pomembno vplivajo na proizvodnjo, predelavo in distribucijo hrane.
Evropska unija in Združeno kraljestvo sta 24. decembra 2020 dosegla dogovor o
prihodnjih odnosih. Sporazum je ohranil bistvo, saj predvideva trgovinski sistem brez
tarif ali kvot, ki bo upošteval položaj Združenega kraljestva kot največjega evropskega
trgovinskega partnerja, zlasti v agroživilskem sektorju (3.2.10, preglednica VI). Vendar
pa ne odpravlja vseh dvomov o posledicah novih carinskih postopkov in dodatnih
upravnih stroških za gospodarske subjekte, če ne omenjamo negotovosti na kmetijskih
trgih, ki jo je povzročila pandemija. Komisija pričakuje, da bo učinek krize zaradi
pandemije covida-19 povzročil počasno rast in da se evropsko gospodarstvo in z njim
kmetijski sektor pred letom 2023 ne bosta vrnila na raven pred pandemijo.

FINANČNI PREDLOG ZA SKUPNO KMETIJSKO POLITIKO PO
LETU 2020

Komisija je v predlogu o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027
(COM(2018)0322 z dne 2. maja 2018) določila prihodnji proračun za kmetijstvo. Čeprav
Unija sicer še naprej znaten del svojega proračuna namenja za kmetijstvo (28,5 % v
celotnem obdobju) (3.2.10, preglednica I), je bilo zaradi izstopa Združenega kraljestva
(neto plačnika v proračun) in potreb po financiranju, ki izhajajo iz novih prednostnih
nalog Unije (migracije, zunanje meje, digitalno gospodarstvo, promet) predlagano
znatno zmanjšanje dejanskih zneskov (-15 %).
Zaradi gospodarske krize, ki jo je sprožila pandemija covida-19, je bil predlog
dolgoročnega proračuna za leto 2018 maja 2020 nadomeščen z drugim predlogom,
ki ga je okrepil instrument Next Generation EU. Evropski parlament je svoje stališče
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izrazil z resolucijami z dne 14. novembra 2018 (P8_TA(2018)0449), 23. julija 2020
(P9_TA(2020)0206) in 17. decembra 2020 (P9_TA(2020)0360). Po dolgotrajnem
pogajalskem procesu med obema vejama proračunskega organa je bil 17. decembra
2020 dosežen dogovor (Uredba (EU, Euratom) 2020/2093). Proračun za SKP za
obdobje 2021–2027 znaša 336,4 milijarde EUR v stalnih cenah iz leta 2018, kar je
treba primerjati s proračunom za obdobje 2014–2020, brez odhodkov za Združeno
kraljestvo (3.2.10., preglednica I, stolpec 1). Prvi steber ohranja svojo primarnost
(Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS), 258,6 milijarde EUR, 78,4 %), čeprav se
je zmanjšal za 10 %, največ pa je izgubil razvoj podeželja (Evropski kmetijski sklad za
razvoj podeželja, 77,8 milijarde EUR), ki so se mu sredstva zmanjšala za 19 % (3.2.10,
preglednica I, stolpec 5).
S sprejetjem večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 je začel veljati tudi
okvirni program EU za raziskave in inovacije Obzorje Evropa, ki mu je bilo dodeljenih
95,5 milijarde EUR, od tega približno 10 milijard EUR za kmetijski sektor.

ZAKONODAJNI PREDLOG O SKUPNI KMETIJSKI POLITIKI PO
LETU 2020

Komisija je na podlagi osnutka večletnega finančnega okvira iz maja 2018 predstavila
zakonodajni okvir SKP za obdobje 2021–2027 (COM(2018)0392, COM(2018)0393
in COM(2018)0394 z dne 1. junija 2018). V jedru reforme je model izvajanja SKP, ki
je osredotočen na rezultate in subsidiarnost, s tem pa se državam članicam priznava
precej pomembnejša vloga pri izvajanju ukrepov na področju kmetijstva. EU bi morala
v prihodnosti določiti bistvene parametre (cilji SKP, osnovne zahteve, glavne vrste
ukrepov iz prvega in drugega stebra), medtem ko bi morale države članice oblikovati
večletne strateške načrte za doseganje posameznih ciljev in ciljnih vrednosti, določenih
s skupnim dogovorom.
Prihodnja SKP bi bila osredotočena na devet ciljev, ki bi odražali njeno gospodarsko,
okoljsko in socialno-teritorialno večnamenskost. Ohranila naj bi dva stebra in dva
kmetijska sklada za podporo nacionalnim programom na podlagi številnih ukrepov,
ki se izberejo na podlagi celostnega pristopa. Vsekakor bi neposredna plačila ostala
prednostni element nove SKP. Poleg novega načina upravljanja SKP so pomembne
točke predlogov reforme naslednje:
— kar zadeva prvi steber, bo prerazporeditev neposredne podpore dobila nov zagon:

Komisija je predlagala zmanjšanje plačil, višjih od 60 000 EUR, in obvezno zgornjo
mejo za zneske nad 100 000 EUR na kmetijo. Poleg tega se sektorski intervencijski
programi prenesejo iz skupne ureditve trgov v nove nacionalne strateške načrte.

— Novo zeleno strukturo je mnogo lažje oblikovati in upravljati, za kar bodo pristojni
nacionalni organi. Sestavljali naj bi jo trije sklopi: novo pogojevanje (obvezno,
vendar bolj prilagodljivo z vidika podrobnosti; podnebne in okoljske ekosheme (ki
bi se financirale iz EKJS in bi nadomestile sedanje zeleno plačilo) ter kmetijsko-
okoljski in podnebni ukrepi (ki se financirajo iz EKSRP);

— Kar zadeva drugi steber: EKSRP ni več strukturni sklad v skupnem okviru
kohezijske politike; stopnja sofinanciranja se zmanjša za 10 odstotnih točk;
Komisija v želji za poenostavitev združuje ukrepe; pravila programa Leader se
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premestijo na področje kohezijske politike, čeprav se njeno financiranje zagotavlja
iz proračuna za kmetijstvo.

SEDANJE RAZPRAVE

Portugalska, ki je 1. januarja 2021 od Nemčije prevzela šestmesečno predsedovanje
Svetu, se je zavezala, da bo do poletja 2021 z Evropskim parlamentom dosegla
kompromis o SKP. Prva tristranska pogajalska srečanja so že omogočila delno
zbliževanje med sozakonodajalcema glede: (1) poenostavitve navzkrižne skladnosti
za kmete, ki izvajajo enakovredne ukrepe v okviru ekoshem; (2) oblikovanja okvirnega
seznama praks za ekosheme, ki ni zavezujoč; (3) povečanja števila proizvodov,
upravičenih do javnega posredovanja, kot je predlagal Parlament; (4) podaljšanja
pravic do zasaditve vinske trte do leta 2045 (datum na polovici obdobja, ki ga je
predlagal Svet, leto 2040, in tistega, ki ga je predlagal Parlament, 2050) in omejitve
dovoljenega povečanja površin na 1 %; (5) dealkoholiziranih vin z zaščiteno označbo
porekla (ZOP) in zaščiteno geografsko označbo (ZGO); (6) pregleda uspešnosti na
podlagi dvoletnega poročila Komisije in ne na letni osnovi, kot je bil predlog Komisije;
ter (7) zmanjšanja dovoljenih odstopanj glede na kazalnike ciljev, določenih v strateških
načrtih (35 % za prvi pregled leta 2025; 25 % za drugi pregled leta 2027), medtem ko
je Svet prvotno predlagal 45 %, Parlament pa 25 %.
Vendar so ti trialogi pokazali tudi pomanjkanje manevrskega prostora predsedstva
Sveta, ki mora potrditi vsako točko, o kateri morajo razpravljati nacionalni strokovnjaki,
in izpostavili glavna nesoglasja, med drugim: (1) opredelitev aktivnega kmeta;
(2) uvedba hibridnega modela izvajanja SKP, ki združuje določeno raven nadzora
skladnosti (s pravili) z novim sistemom nadzora uspešnosti (na podlagi rezultatov),
kot je predlagal Parlament, Komisija in Svet pa sta ga zavrnila, ker sta se bala
večje upravne zapletenosti; (3) socialna pogojenost za neposredno pomoč, ki jo je
predlagal Parlament (večina držav članic meni, da bi bilo treba to vprašanje obravnavati
v ločenem zakonodajnem aktu ali z nacionalnimi ukrepi); (4) omejitev neposredne
pomoči (po mnenju Sveta neobvezna, po mnenju Parlamenta obvezna); (5) podaljšanje
obdobij javnega posredovanja na vse leto; (6) posebne zaščitne klavzule (ki jih
predlagajo poslanci Evropskega parlamenta) za uvedbo dodatnih uvoznih dajatev
v primeru neskladnosti z okoljskimi in zdravstvenimi standardi Unije; (7) orodja za
upravljanje tržnih kriz ter (8) zelena struktura, ki razkriva velike razlike v praksah,
povezanih z navzkrižno skladnostjo (Svet daje prednost diverzifikaciji posevkov pred
kolobarjenjem, ki ga zagovarja Parlament), minimalna sredstva za ekosheme (20 %
neposrednih plačil, ki jih predlaga Svet, v primerjavi s 30 %, kot je zahteval Parlament),
možni sistem točk za ekosheme (za katere Svet meni, da je prezapleten) in nazadnje
odstotki neobdelanih površin na kmetijah.
Zadnja faza pogajanj o kmetijstvu se prekriva z razpravami o evropskem zelenem
dogovoru, ki so se začele 11. decembra 2019 s sporočilom Komisije (COM(2019)0640).
Zeleni dogovor predvideva oblikovanje trajnostnega in podnebno nevtralnega modela
rasti do leta 2050, ki bo močno vplival na evropski kmetijsko-živilski sistem. Maja 2020
so bili predstavljeni posebni predlogi, zlasti strategija za biotsko raznovrstnost do
leta 2030 in tako imenovana strategija „od vil do vilic“, katerih cilj je povečati prehransko
varnost, zmanjšati porabo pesticidov, gnojil in antibiotikov, podpreti inovacije v
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kmetijstvu in izboljšati obveščanje potrošnikov (COM(2020)0380 in 0381 z dne 20. maja
2020). V skladu s priporočili Komisije iz decembra 2020, naslovljenimi na posamezno
državo članico (COM(2020)0846), bi morali tem področjem ukrepanja, sprejetim v
okviru zelenega dogovora, slediti nacionalni strateški načrti, ki bi jih bilo treba predložiti
v letu 2021 in izvajati od leta 2023 dalje.

PREHODNI UKREPI DO 31. DECEMBRA 2022

Sozakonodajalca sta do zaključka pogajanj o reformi SKP po letu 2020 sprejela
Uredbo (EU) 2020/2220 (UL L 437, 28.12.2020), s katero so bila veljavna pravila z
nekaterimi spremembami podaljšana za dve leti (do 31. decembra 2022). Nekatere
spremembe sedanje ureditve vključujejo: znižanje praga za nadomestilo za zmanjšanje
dohodka in izgub, povezanih s podnebjem ali boleznimi, s 30 % na 20 % v okviru
ukrepov za obvladovanje tveganja; in vključitev dodatnih 7,5 milijarde EUR v kmetijsko
komponento evropskega načrta za oživitev gospodarstva (3.2.2.). Vsaj 37 % teh
sredstev je treba nameniti ekološkim kmetom, okoljskim ukrepom in ukrepom za
dobrobit živali, 55 % pa je treba nameniti naložbam za odporno, trajnostno in digitalno
okrevanje ter za začetek dejavnosti mladih kmetov.
Uredba (EU) 2020/2220 bi morala državam članicam dati dovolj časa, da pripravijo
svoje strateške načrte, in omogočiti vzpostavitev upravnih struktur, potrebnih za
uspešno izvajanje nove SKP. Pravila o državni pomoči za kmetijstvo in gozdarstvo so
bila prav tako podaljšana za dve leti.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Evropski parlament je na plenarnem zasedanju najprej poudaril, da je treba
financiranje SKP po letu 2020 ohraniti v dejanskih vrednostih (P8_TA(2018)0449 z
dne 14.11.2018) (3.2.10., preglednica I, stolpec 3). Odbor za kmetijstvo in razvoj
podeželja je nato hitro imenoval poročevalce za vsak zakonodajni akt: Esther
Herranz (skupina Evropske ljudske stranke) o novi strukturi SKP; Ulrike Müller
(skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo) o novi horizontalni uredbi;
in Erica Andrieuja (skupina Naprednega zavezništva socialistov in demokratov v
Evropskem parlamentu) o spremenjenem predlogu o skupni ureditvi trga. Odbor AGRI
je aprila 2019 glasoval o treh sklopih predlogov. Po evropskih volitvah maja 2019 so
novi izvoljeni poslanci pregledali spremembe, ki sta jih v prejšnjem zakonodajnem
obdobju sprejela odbora za kmetijstvo in okolje, da bi zaključili prvo obravnavo.
Evropski parlament je končno odločal na plenarnem zasedanju 23. oktobra 2020
(P9_TA(2020)0287, P9_TA(2020)0288 in P9_TA(2020)0289). V času nemškega in
portugalskega predsedovanja Svetu sta sozakonodajalca začela pogajanja (trialog), da
bi se končni dogovor dosegel pred poletjem 2021.

François Nègre
04/2022
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