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POBUDE

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da Komisija v predlogu proračuna za leto 2020 za razdelek 2 
predlaga 59.994,9 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti 
in 58.014,3 milijona EUR v odobritvah plačil, pri čemer so se odobritve za Evropski 
kmetijski jamstveni sklad v primerjavi s proračunom za leto 2019 nekoliko povečale, in 
sicer na 43.531,8 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti (+0,8 %) in 
na 43.501,7 milijona EUR v odobritvah plačil (+0,9 %); globoko obžaluje, da so bile 
odobritve za prevzem obveznosti za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 
(EKSRP) v primerjavi s proračunom za leto 2019 zmanjšane, in sicer na 14.708,7 
milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti (–0,1 %) in 13.141,2 milijona EUR 
(–0,1 %) v odobritvah plačil, kar je predvsem posledica stagnacije nominalne vrednosti 
EKSRP kot takega in velikega zmanjšanja odhodkov za podporo;

2. vztraja, da morajo vsi prihodki proračuna Unije, ki izhajajo iz namenskih prejemkov ali 
vračil zaradi nepravilnosti na področju kmetijstva iz prejšnjih let, ostati v razdelku 2;

3. obžaluje, da Komisija predlaga, da se odobritve za organizacije proizvajalcev v sektorju 
sadja in zelenjave zmanjšajo (za 14,6 milijona EUR), kar bi lahko negativno vplivalo na 
njihov vse večji prispevek k ponovnemu uravnoteženju pogajalskih moči v prehranski 
verigi; obžaluje, da niso bile predvidene nobene odobritve za sektor perutninskega 
mesa, saj ta sektor trpi, ker Ukrajina z nepoštenimi praksami izkrivlja trgovino;

4. pozdravlja predlog Komisije, da se za postavko „Drugi ukrepi za goveje in telečje 
meso“ dodeli 50 milijonov EUR za podporo temu sektorju za primer, da bi v zvezi z 
izstopom Združenega kraljestva iz Unije na trgu prišlo do težav; je zaskrbljen, da bo 
sektor zaradi trgovinskega sporazuma Unije z Mercosurjem izpostavljen dodatnemu 
pritisku; 

5. je prepričan, da lahko Unija pomembno prispeva k spodbujanju zdravih prehranjevalnih 
navad, zlasti pri otrocih, zato meni, da je nujno treba v celoti izkoristiti zgornje meje, ki 
so v skladu z veljavno uredbo določene za šolske programe Unije; zato poziva države 
članice, naj izboljšajo državne programe, da bodo lahko razpoložljiva sredstva v 
višini 250 milijonov EUR v celoti izkoristile;

6. pozdravlja večjo podporo za raziskave in inovacije, namenjene zagotavljanju varne in 
visokokakovostne hrane; poudarja, da morajo biti sredstva, namenjena raziskavam v 
agroživilskem sektorju, zlasti iz proračuna programa Obzorje 2020, tudi v prihodnje v 
celoti na voljo kot taka, da bi spodbudili inovacije in pametne rešitve na področju 
kmetijstva in razvoja podeželja.


