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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva 

(2018/0000(INI)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 29. novembra 2017 z naslovom Prihodnost 

preskrbe s hrano in kmetijstva (COM(2017)0713), 

– ob upoštevanju členov 38 in 39 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ki 

določata vzpostavitev skupne kmetijske politike in njene cilje, 

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2017/2393 z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb 

(EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za 

razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in 

spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna 

plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) 

št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) 

št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem 

in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim 

materialom1 (uredba omnibus), 

– ob upoštevanju posebnih poročil Evropskega računskega sodišča št. 16/2017 z 

naslovom Načrtovanje programov razvoja podeželja: manj zapletenosti in več 

osredotočenosti na potrebne rezultate in št. 21/2017 z naslovom Ozelenitev: shema 

dohodkovne podpore je kompleksnejša, a še ni okoljsko uspešna, 

– ob upoštevanju razmisleka Evropske komisije z dne 28. junija 2017 o prihodnosti financ 

EU (COM(2017)0358), 

– ob upoštevanju izjave Cork 2.0 iz leta 2016 z naslovom Boljše življenje na podeželskih 

območjih, ki je bila objavljena na evropski konferenci o razvoju podeželja, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z naslovom Možno 

preoblikovanje skupne kmetijske politike2, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega odbora regij z naslovom SKP po letu 20203, 

– ob upoštevanju ciljev trajnostnega razvoja OZN, ki so večinoma pomembni za skupno 

kmetijsko politiko,  

– ob upoštevanju Pariškega sporazuma, sprejetega na konferenci OZN o podnebnih 

spremembah leta 2015 (COP 21), in zlasti zavez Evropske unije v smislu „nacionalno 

določenih prispevkov“, da bi dosegli globalne cilje sporazuma, 

                                                 
1 UL L 350, 29.12.2017 str. 15. 
2 UL C 288, 31.8.2017, str. 10. 
3 UL C 342, 12.10.2017, str. 10. 
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– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A8-0000/2018), 

A. ker Komisija v svojem sporočilu o prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva priznava, 

da je skupna kmetijska politika (SKP) najcelovitejša politika v EU in kmetijskemu 

sektorju EU omogoča odzivanje na zahteve državljanov, ne samo v smislu zanesljive 

preskrbe s hrano, varnosti, kakovosti in trajnosti, temveč tudi v smislu varstva okolja, 

ukrepov na področju podnebnih sprememb in visokih standardov dobrobiti živali; 

B. ker je krovni cilj Evropske unije – večnamensko kmetijstvo, temelječe na družinskih 

kmetijah – še vedno ključnega pomena za zagotavljanje pozitivnih zunanjih učinkov in 

javnih dobrin, ki jih zahtevajo evropski državljani; 

C. ker se je SKP z leti redno reprogramirala v skladu z novimi izzivi, vendar je zdaj čas za 

drugi korak v tem stalnem procesu posodabljanja in poenostavljanja na podlagi 

preteklih reform;  

D. ker je nov izvedbeni model bistvo sporočila Komisije o prihodnosti preskrbe s hrano in 

kmetijstva in ga je treba pozdraviti, vendar le, če bo zagotovil resnično poenostavitev, 

ne le na ravni EU, temveč tudi na ravni držav članic in regionalni ravni, ter večjo 

prožnost za kmete, brez dodajanja novih omejitev za države članice in s tem dodatne 

kompleksnosti; 

E. ker mora imeti SKP pomembno vlogo pri premagovanju stagnacije in nestanovitnosti 

dohodka kmetij, ki so kljub koncentraciji in krepitvi proizvodnje ter povečanju 

produktivnosti še vedno nižji kot v drugih gospodarskih panogah;  

F. ker se kmetje v zadnjih nekaj letih soočajo z vse večjo nestanovitnostjo cen, ki odsevajo 

cenovna nihanja na svetovnih trgih in negotovost, ki jo povzročajo makroekonomski 

dejavniki, zunanja politika, javnozdravstvene krize in pogostejši skrajni vremenski 

pojavi v EU;  

G. ker je nujno treba zagotoviti primeren življenjski standard v regijah in državah članicah, 

dostopne cene za državljane in potrošnike ter dostop do kakovostne hrane in zdrave 

prehrane, hkrati pa izpolniti zaveze v zvezi z varstvom okolja, podnebnimi ukrepi ter 

zdravjem in dobrobitjo živali in rastlin; 

H. ker potrebujemo posodobljen in pravičnejši sistem plačil, saj v številnih državah 

članicah sedanji sistem pravic temelji na zgodovinskih referenčnih vrednostih, ki so 

stare že skoraj 20 let in pomenijo oviro za menjavo generacij in dostop mladih kmetov 

do zemljišč, saj kmetje začetniki nimajo pravic in so zato v slabšem položaju; 

I. ker se je z novimi izzivi, kot je naraščajoča svetovna trgovina, pojavila potreba po 

pravičnih in trajnostnih pogojih za globalno izmenjavo blaga in storitev v okviru STO in 

v skladu z obstoječimi evropskimi socialnimi, ekonomskimi in okoljskimi standardi, ki 

bi jih bilo treba spodbujati; 

J. ker je resda treba pozdraviti poudarek na področju raziskav in razvoja za razvoj 

inovativnih proizvodov in procesov, vendar je treba storiti več za prenos rezultatov 
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raziskav v kmetijsko prakso ob podpori vseevropskih kmetijskih svetovalnih služb; 

K. ker je treba kmetijski in živilski sektor spodbujati, naj še naprej prispevata k skrbi za 

okolje in ciljem podnebnih ukrepov EU, določenim v mednarodnih sporazumih, kot je 

pariški sporazum, ter ciljem trajnostnega razvoja OZN; 

L. ker je Evropsko računsko sodišče poudarilo, da zelena plačila, uvedena z reformo leta 

2013, ustvarjajo dodatno kompleksnost in birokracijo, so težko razumljiva in ne 

prispevajo bistveno k večji okoljski in podnebni uspešnosti SKP; 

M. ker cilji izjave Cork 2.0 za boljše življenje na podeželskih območjih določajo živahna 

podeželska območja, večfunkcionalnost, biotsko raznovrstnost v kmetijstvu in širše, 

ohranjanje redkih živalskih pasem in rastlin, pa tudi ekološko kmetijstvo, območja z 

omejenimi možnostmi in obveznosti v okviru omrežja Natura 2000; 

N. ker je bistvenega pomena, da se zagotovi poštena konkurenca na enotnem trgu v tem 

sektorju in z drugimi akterji v verigi preskrbe s hrano, tako v proizvodnem kot v 

prodajnem segmentu, ter da se dodatno okrepijo spodbude za preprečevanje kriz z 

orodji za aktivno upravljanje, ki naj jih uporabljajo javni organi na sektorski ravni; 

O. ker je treba za nove izzive za evropsko kmetijstvo v okviru političnih prednostnih nalog 

EU, kakor je navedeno v dokumentu Komisije za razmislek o prihodnosti financ EU, v 

naslednjem večletnem finančnem okviru zagotoviti zadostna javna sredstva za kritje 

obstoječih in novih izzivov; 

P. ker je treba vse spremembe sedanje skupne kmetijske politike uvesti tako, da se 

zagotovi stabilnost v tem sektorju in varnost načrtovanja za kmete s primernimi 

prehodnimi obdobji in ukrepi; 

Q. ker mora imeti Parlament celovito vlogo pri oblikovanju jasnega okvira politike za 

ohranitev skupnih prizadevanj na evropski ravni in demokratične razprave o strateških 

vprašanjih, ki vplivajo na vsakdanje življenje vseh državljanov, ko gre za uporabo 

naravnih virov, kakovost naše hrane in modernizacijo kmetijskih praks; 

Nov odnos med Evropsko unijo, državami članicami, regijami in kmeti 

1. pozdravlja namero za poenostavitev in posodobitev SKP, vendar poudarja, da morata 

biti osrednji prednostni nalogi reforme celovitost enotnega trga in resnično skupna 

politika; 

2. poudarja, da bi lahko tudi prožnost, ki jo sedaj uživajo države članice pri opredeljevanju 

osnovnih pravil, povzročila izkrivljanje konkurence znotraj enotnega trga in neenak 

dostop do podpore za kmete v različnih državah članicah ali celo v različnih regijah;  

3. meni, da bi bilo treba subsidiarnost za države članice odobriti samo s skupnim sklopom 

pravil in instrumentov, sprejetih na ravni EU kot del enotnega pristopa za vsa 

prizadevanja za načrtovanje programov in merila za upravičenost, ter da bi morala 

zajemati oba stebra SKP in zlasti v prvem stebru zagotoviti evropski pristop, s tem pa 

enake konkurenčne pogoje; 
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4. opozarja Komisijo, da je treba v celoti spoštovati razdelitev pristojnosti v vsaki državi 

članici, ki je pogosto določena z ustavo, zlasti z vidika spoštovanja pravnih pristojnosti 

regij EU pri izvajanju politik; 

5. pozdravlja prizadevanja Komisije za vzpostavitev načrtovanja, izvajanja in nadzora 

programov po pristopu, ki temelji na učinku, da bi spodbudili usmerjenost v rezultate 

namesto v izpolnjevanje predpisov, hkrati pa zagotovili ustrezno spremljanje prek jasno 

določenih, zanesljivih in merljivih kazalnikov na ravni EU, vključno z ustreznim 

sistemom nadzora kakovosti in kazni; 

6. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo standardi in merila izvajanja finančnega nadzora 

in nadzora uspešnosti ter revizij enaki v vseh državah članicah, ne glede na večjo 

prožnost za države članice pri zasnovi in upravljanju programov, ter naj zlasti zagotovi 

pravočasno razdelitev sredstev vsem upravičenim kmetom v vseh državah članicah; 

7. poziva Komisijo, naj državam članicam in regijam omogoči več prožnosti v okviru 

pravil de minimis na področju kmetijstva;  

Pameten in učinkovit sektor – zagotavljanje koristi za državljane, podeželje in okolje 

8. meni, da je treba ohraniti sedanjo strukturo dveh stebrov, zlasti prvi steber, ki je 

namenjen dohodkovni podpori za kmete; meni, da je treba istočasno poskrbeti za 

nadomestilo za zagotavljanje javnih dobrin na podlagi enotnih meril, hkrati pa državam 

članicam omogočiti, da sprejmejo posebne pristope, ki upoštevajo lokalne razmere;  

9.  meni, da lahko sedanja struktura SKP uresniči svoje cilje le, če bo ustrezno financirana; 

zato poziva, naj se proračun za SKP v naslednjem večletnem finančnem okviru ohrani 

vsaj na sedanji ravni, da bi uresničili cilje prenovljene in učinkovite SKP po letu 2020; 

10. meni, da potrebujemo bolj usmerjeno podporo za družinske kmetije ter da je to mogoče 

doseči z uvedbo obvezne višje stopnje podpore za male kmetije; poleg tega meni, da bi 

morala biti podpora za večje kmetije digresivna in odsevati ekonomije obsega ter da bi 

morale imeti države članice možnost določiti zgornjo mejo; 

11. poudarja, da je treba opredeliti ključne elemente preglednega in objektivnega sistema 

kazni in spodbud za določanje upravičenosti kmetov do javnih sredstev, ki bi moral biti 

sestavljen iz prostovoljnih in obveznih ukrepov;  

12. poziva k nadomestitvi sedanjega sistema za izračun neposrednih plačil v prvem stebru, 

ki pogosto temelji na zgodovinskih pravicah, z enotno vseevropsko metodo 

izračunavanja plačil, da bo sistem enostavnejši in preglednejši;  

13. poudarja potrebo po pravični porazdelitvi neposrednih plačil med državami članicami, 

ki mora upoštevati socialno-ekonomske razlike, razlike v proizvodnih stroških in 

zneske, ki jih države članice prejemajo v okviru drugega stebra; 

14. meni, da bi bilo treba, če je mogoče zagotoviti enake konkurenčne pogoje na enotnem 

trgu, ohraniti plačila iz prostovoljne vezane podpore kot orodje za preprečevanje 

posebnih težav, zlasti tistih, ki izhajajo iz strukturno slabšega konkurenčnega položaja v 

regijah z omejenimi možnostmi in na gorskih območjih, pa tudi tistih, ki so bolj začasne 
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narave in so posledica, na primer, ukinitve starega sistema pravic;  

15. opozarja, da je generacijska pomladitev izziv, s katerim se soočajo kmetje v številnih 

državah članicah, ter da mora zato vsaka nacionalna strategija to vprašanje obravnavati 

v okviru celostnega pristopa, ki bo vključeval dodatna sredstva v prvem stebru in ciljno 

usmerjene ukrepe v drugem stebru, pa tudi s pomočjo novih finančnih instrumentov in 

nacionalnih ukrepov, da bi kmete spodbudili k prenosu svojih kmetijskih dejavnosti na 

mlajše generacije; 

16. poudarja pomen razvoja podeželja, vključno s pobudo LEADER, pri podpori 

večnamenskega kmetijstva ter pri spodbujanju dodatnih podjetniških dejavnosti in 

priložnosti ter posledično za ustvarjanje dohodka iz kmečkega turizma in za zagotovitev 

kmetijstva s podporo skupnosti in socialnih storitev na podeželskih območjih;  

17. poziva Komisijo, naj uvede nov in celovit pravni okvir, ki bo omogočal povezovanje 

različnih vrst sedanjih okoljskih ukrepov, kot so navzkrižna skladnost, zelena 

komponenta in standardi za dobre kmetijske in okoljske pogoje (GAEC), pa tudi 

kmetijsko-okoljskih ukrepov za razvoj podeželja, da bodo lahko kmetje učinkoviteje in 

z manj birokracije dosegli cilje, povezane z varstvom okolja, biotsko raznovrstnostjo in 

podnebnimi ukrepi, obenem pa naj zagotovi, da imajo države članice ustrezen nadzor, in 

upošteva lokalne razmere; 

18. meni, da bi moral ta novi okvir temeljiti na možnosti, da se za kmetijske okoljske 

ukrepe, vključno z ekološkim kmetovanjem ter podporo biotski raznovrstnosti in genski 

raznovrstnosti živali in rastlin, dodeli minimalni znesek celotnega razpoložljivega 

proračuna; 

19. poziva Komisijo, naj spodbuja inovacije in modernizacijo kmetijstva s podpiranjem 

usposabljanja in svetovanja v kmetijstvu kot osnovni pogoj za oblikovanje in izvajanje 

programov v vseh državah članicah, obenem pa naj spodbuja prenos znanja in 

izmenjavo modelov dobre prakse med državami članicami; 

Močan položaj kmetov v svetovnem sistemu preskrbe s hrano  

20. poziva Komisijo, naj ohrani sedanji okvir skupne ureditve trga (SUT), vključno z načrti 

za posamezne sektorje (vino, sadje in zelenjava) in sistemom EU za razdeljevanje sadja, 

zelenjave in mleka v šolah, s končnim ciljem okrepiti trajnost in konkurenčnost 

posameznega sektorja, obenem pa omogočiti dostop za vse kmete; 

21. vztraja, da mora prihodnja SKP nujno zagotoviti učinkovitejšo podporo kmetom pri 

spopadanju z nihanji cen in prihodkov zaradi podnebnih, zdravstvenih in tržnih tveganj, 

in sicer z dodatnimi spodbudami za prožno upravljanje tveganj in instrumenti za 

stabilizacijo ob zagotavljanju širokega dostopa;  

22. vztraja, da je treba okrepiti položaj proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano, zlasti tako, 

da se jim zagotovitvi pravični delež dodane vrednosti, ter s spodbujanjem 

medsektorskega sodelovanja, krepitvijo preglednosti trgov in preprečevanjem kriz;  

23. poziva Komisijo, naj zlasti v sektorju mleka in mlečnih izdelkov omogoči in dejansko 

spodbuja instrumente za aktivno krizno upravljanje, kot so prostovoljni sektorski 
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sporazumi za upravljanje ponudbe z vidika količine med proizvajalci, organizacijami 

proizvajalcev in predelovalci, ter naj preuči možnost razširitve teh instrumentov na 

druge sektorje; 

24. poziva k poglobljenemu pregledu sedanjega mehanizma za krizno rezervo, da bi 

ustvarili neodvisni finančni instrument, izvzet iz proračunskega načela enoletnosti, in 

tako omogočili prenos proračunskih sredstev iz enega proračunskega leta v naslednje, s 

tem pa bi omogočili hitro in učinkovito odzivanje na krizne razmere, med drugim ko gre 

za zdravje živali in rastlin, vprašanja, povezana z boleznimi, in varnost hrane;  

25. priznava, da trgovinski sporazumi na splošno koristijo kmetijskemu sektorju EU in so 

potrebni za okrepitev položaja EU na svetovnem kmetijskem trgu, hkrati pa meni, da 

predstavljajo številne izzive, ki zahtevajo okrepljene zaščitne mehanizme, da bi 

zagotovili enake konkurenčne pogoje med kmeti v EU in drugod po svetu; 

26. poziva k pobudam za krepitev proizvodnje EU ter spodbujanje varnostnih in okoljskih 

standardov in načrtov kakovostne pridelave, in sicer z dejavnostmi označevanja in 

trženja na notranjem trgu in na trgih tretjih držav; 

Pregleden postopek odločanja za dober predlog SKP za obdobje 2020–2027  

27. poudarja, da bi morala Parlament in Svet v postopku soodločanja določiti splošne cilje, 

ukrepe in dodeljena finančna sredstva ter opredeliti takšno raven prožnosti, ki bo 

državam članicam omogočila, da se soočijo s svojimi posebnimi značilnostmi in 

potrebami v skladu z enotnim trgom;  

28. obžaluje, da se celotni postopek načrtovanja programov za SKP po letu 2020 – 

posvetovanje, obveščanje, ocena učinka in zakonodajni predlogi – začenja s precejšnjo 

zamudo, medtem ko se bliža konec osmega zakonodajnega obdobja, zaradi česar obstaja 

tveganje, da dokončni sporazum ne bo sklenjen pred evropskimi volitvami; 

29. poziva Komisijo, naj pred uporabo novega izvedbenega modela predlaga dovolj dolgo 

prehodno obdobje, da bo zagotovljen gladek prehod in se bodo preprečile morebitne 

zamude pri letnih plačilih kmetom in pri izvajanju programov za razvoj podeželja; 

o 

o  o 

30. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. 
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OBRAZLOŽITEV 

Komisija je 29. novembra 2017 sprejela Sporočilo o posodobitvi in poenostavitvi skupne 

kmetijske politike (SKP) z naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva. 

COM(2017)2020.  

 

Predsednik Juncker ga je napovedal že leta 2016, vključen pa je v Delovni program Komisije 

za leto 2017 in prvotno predviden za pomlad 2017. Na 26 straneh besedila je opisan zagon 

večstopenjskega procesa, v katerem se bo vseh 27 članic EU dokončno dogovorilo o 

zakonodaji v zvezi s SKP po letu 2020. Sporočilo je zato namenjeno zagotavljanju temelja in 

okvira za razpravo med institucijami in posamezniki ter javnimi in zasebnimi deležniki po 

vsej EU27. 

 

Sledili mu bodo zakonodajni predlogi za pravno podlago naslednjega programskega obdobja 

2020–2027, hkrati pa bo pripravljena ocena učinka, ki bo zajela ustrezno podlago, temelječo 

na dokazih. Predlogi bodo objavljeni po sprejetju večletnega finančnega okvira, ki je 

predvideno za maj 2018. 

 

Namen sporočila je 

– predstaviti glavne izzive za kmetijstvo (brez izrecnega omenjanja hrane); 

– poudariti prispevek kmetijskega sektorja k desetim prednostnim nalogam Komisije in 

ciljem trajnostnega razvoja v skladu z drugimi politikami EU; 

– opredeliti prednostne naloge politike za prihodnjo SKP, ki bo okrepila njeno dodano 

vrednost za EU;  

– preučiti predloge za izvajanje, s katerimi bi bila SKP preprostejša, upravljanje 

izboljšano, raznolikost kmetijstva v EU bolj upoštevana, subsidiarnost povečana, 

upravno breme prejemnikov olajšano in osredotočenost na rezultate okrepljena. 

V sporočilu so prav tako izraženi trije ključni cilji za kmetijstvo, ki se razlikujejo od prvotnih 

ciljev, ki temeljijo na pogodbah: 

1. spodbujanje pametnega in odpornega kmetijskega sektorja;  

2. krepitev skrbi za okolje in podnebnih ukrepov; 

3. krepitev socialno-gospodarske mreže na podeželju. 

Prvi korak v postopku načrtovanja programov SKP je bilo obsežno javno posvetovanje na 

spletu, ki je imelo več kot 320 000 odzivov iz vseh držav članic EU. Večinoma so bili to 

posamezniki, prispelo pa je tudi 1400 uradnih stališč.  

Za drugi korak je predvidena priprava obsežne ocene učinka, ki bi morala povzeti dognanja 

iz programskega obdobja 2013–2020, zlasti njegovih ciljev za bolj zeleno, preprosto in 

pošteno SKP. Ob upoštevanju različnih idej iz sedanje razprave bo tako v oceni učinka 

mogoče razviti sveženj političnih rešitev za razvoj vključno z oceno, ki bi opredelila najboljši 

način za izpolnjevanje ciljev politike, zlasti:  

 

– 1. možnost (osnova): ocena, kakšen učinek bi imela nespremenjena SKP, vključno z 

nedavno sprejetim predlogom omnibus.  

– 2. možnost: ocena učinka scenarija brez SKP, s čimer bi preverili, kakšne bi bile 

posledice za dodano vrednost SKP pri gospodarstvu, okolju in sociali v EU, če 

politika ne bi posredovala. 
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– 3. možnost: preučitev možnosti, da bi države članice in regije programirale dejavnosti 

SKP v primerjavi s prednostnimi nalogami EU, ki temeljijo na ugotovljenih potrebah. 

Pozornost se preusmeri na obvladovanje tveganj, naložbe, prestrukturiranje in razvoj 

kmetijskih podjetij ter malih in srednjih podjetij na podeželju, podnebne in okoljske 

storitve in dostop do inovacij, znanja ter informacijske in komunikacijske tehnologije.  

– 4. možnost: ponovna porazdelitev nalog med EU, državami članicami in kmetijskimi 

proizvajalci, da bi izboljšali sistem varnosti dohodkov, in sicer z izboljšanjem 

sinergije med neposrednimi podporami, vključno s plačili glede na površino, in 

obvladovanjem tveganj, z bolj osredotočenim delovanjem v zvezi s podnebnimi in 

okoljskimi ukrepi ter s poenostavitvijo in modernizacijo nadzora za večjo 

osredotočenost na učinek. 

– 5. možnost: temeljita prerazporeditev neposredne podpore med male in okolju prijazne 

kmetije ter spodbujanje kratkih poti. 

Sporočilo in ocena učinka temeljita na: 

– okviru ocenjevanja in spremljanja GD AGRI, s katerim na osnovi kazalnikov iz držav 

članic meri učinkovitost SKP;  

– ciljih in kazalnikih za vso EU, ki so bili opredeljeni za spremljanje ciljev trajnostnega 

razvoja (Sporočilo Evropsko ukrepanje za trajnost, COM (2016)0739); 

– letnih poročilih o izvajanju, ki jih vseh 27 držav članic pošilja Komisiji, iz katerih bo 

razvidno, kakšen je napredek v smeri ciljev in kakšna so ustrezna proračunska 

sredstva; 

– rednih študijah DG AGRI, v katerih ocenjuje splošne cilje SKP za 2013 in gradivo za 

konferenco o prihodnosti kmetijstva ob koncu 2017. 

 

Gledano v širšem evropskem okviru je proračunsko vprašanje glavni usmerjevalec reforme 

SKP: SKP je še vedno najdražja postavka v proračunu EU, saj ji je namenjenih kar 38 % 

skupnih odhodkov. EU se mora v naslednjem večletnem finančnem okviru bolj posvetiti 

pomembnim izzivom, kot so migracije, varnost in rast. Izstop Velike Britanije bo povzročil 

zmanjšanje sredstev, države članice pa niso naklonjene povečanju skupnega proračuna (1 % 

BDP).  

 

Za javne in zasebne zainteresirane strani so torej glavna vprašanja, ki jih je Komisija 

postavila, naslednja:  

– nacionalna strategija – oblikovanje, sprejetje in izvajanje: upravna struktura (pravni 

vidik, kot so odnosi med regijami in centrom države, preglednost in udeležba 

državljanov), notranja doslednost (skladnost s programi razvoja podeželja in 

sektorskimi načrti), zunanja skladnost (na primer evropski strukturni in investicijski 

skladi);  

– model izvedbe – programi financiranja, osredotočeni na rezultate in učinkovitost: 

nadzor in pregledovanje (pristojnosti na ravni EU in na nacionalni ravni), kazalniki 

(razpoložljivost in opredelitev, nadzor kakovosti, kazni), modeli upravljanja 

(poenostavljene možnosti obračunavanja), enak pristop v vseh državah članicah 

(upravičenost, obvezni/prostovoljni nadzor); 

– okoljsko in podnebno ukrepanje – celovit pristop k dopolnitvi okoljskih storitev z 

združitvijo sedanje prakse SKP za ozelenitev, navzkrižno skladnost in dobro 

kmetijsko praks ter ukrepov za razvoj podeželja, kar bi omogočilo dopolnitev javnih 

dobrin vključno s podnebnim ukrepanjem ter dobrobitjo ljudi, živali in rastlin;  

– dodelitev finančnih sredstev – podporni programi EU: prehodni modeli za 
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zmanjšano/ciljno financiranje, razlikovanje med državami članicami (zunanja 

konvergenca), ki temelji na objektivnih merilih (glej sklade ESI), sofinanciranje s 

strani regij/držav članic, pravice iz socialno-gospodarskih razmer v posameznih 

regijah držav članic (notranja konvergenca);  

 

Ko govorimo o napovedih, je treba opozoriti, da je priprava zadnjega programa SKP za 

obdobje 2013–2020 trajala dve leti od začetne objave predlogov Komisije junija 2011 kot 

dela predloga večletnega finančnega okvira za obdobje 2013–2020 do političnega dogovora 

junija 2013 in končne zakonodajne odobritve decembra 2013, nakar so bili potrebni prehodni 

ukrepi v vseh sektorjih (do leta 2015). To pa se ni ujemalo ne s koncem mandata Komisije, ne 

z zakonodajnim obdobjem EP. 

 

 


