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Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) pripravlja poročilo o predlogu Komisije za 
uredbo o spremembi Uredbe (EU) št. 1306/2013 glede finančne discipline od proračunskega 
leta 2021 naprej in Uredbe (EU) št. 1307/2013 glede prožnosti med stebroma za koledarsko 
leto 2020. 

Odbor za proračun se je odločil, da bo pripravil mnenje v obliki pisma. 

A. Ker je Komisija maja/junija 2018 predložila sklop proračunskih in sektorskih zakonodajnih 
predlogov ob upoštevanju naslednjega večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027, 
vključno z novimi predpisi za reformiran Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) in 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP);

B. ker bo uspešen prehod na naslednjo generacijo programov porabe in podpore v obdobju 
finančnega načrtovanja 2021–2027 odvisen od pravočasnega sprejetja krovne zakonodaje o 
večletnem finančnem okviru in temeljnih aktov za reformirane finančne instrumente;

C. ker je bil v zakonodajnih pogajanjih med Svetom in Evropskim parlamentom dosežen znaten 
napredek v zvezi z večino sektorske zakonodaje, vendar je pri pogajanjih o reformirani skupni 
kmetijski politiki prišlo do resnih postopkovnih zamud;

D. ker se zdi, da Svet zelo počasi napreduje k sklenitvi sporazuma o finančnem svežnju za 
naslednji večletni finančni okvir; 

E. ker končni upravičenci in prejemniki sredstev EU, ki politike in temeljne programe dejansko 
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izvajajo, ne bi smeli biti oškodovani zaradi zakonodajnih zamud in pravnih negotovosti;

F. ker je treba že pred 1. januarjem 2021 poleg veljavne pravne podlage pripraviti veliko 
operativnih in strateških načrtov, da se bodo lahko nove politike začele uporabljati; 

G. ker je Evropski parlament ob upoštevanju navedenega 10. oktobra 2019 sprejel resolucijo z 
naslovom Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva: čas je za izpolnitev pričakovanj 
državljanov, v kateri poziva k varovalni mreži za zaščito upravičencev programov EU in 
Komisijo poziva, naj začne pripravljati načrt izrednih ukrepov za večletni finančni okvir, da bi 
zagotovila neprekinjeno financiranje, če bo treba sedanji večletni finančni okvir podaljšati; 

I. ker so države članice, ki želijo uporabiti prožnost med stebroma skupne kmetijske politike, 
odvisne od razpoložljivosti dodelitev iz EKSRP za leto 2021, da bi do konca decembra 2019 
uradno sporočile, kolikšen delež neposrednih plačil ali sredstev za razvoj podeželja nameravajo 
prenesti;

J. ker se bo pri odhodkih v okviru EKJS v posameznem proračunskem letu upoštevala vmesna 
zgornja meja za s trgom povezane odhodke in neposredna plačila, kot je določeno v okviru 
večletnega finančnega okvira; ker je treba spremeniti sklicevanje na uredbo o večletnem 
finančnem okviru, ki je pomembno za prilagoditveno stopnjo za mehanizem finančne 
discipline, da bo veljavno po letu 2020;

ker priznava zamude pri pravnih postopkih in si prizadeva zagotoviti izvedljiv prehod iz enega 
obdobja finančnega okvira v drugo ter se zaveda tveganj za države članice in končne 
upravičence, ki bi bila lahko posledica pravnih negotovosti, Odbor za proračun:

1. podpira cilje uredbe o prožnosti in poziva k njenemu hitremu sprejetju, da se spremenijo 
ustrezne določbe veljavne zakonodaje;  

2. prosi za pregledne in pravočasne informacije o morebitnih s tem povezanih spremembah 
pravne podlage SKP, ki bi vplivale na letne proračunske postopke za leto 2020 in naprej;

3. pričakuje, da ti ukrepi za prožnost ne bodo posegali v reformo skupne kmetijske politike niti 
povzročili dodatnih zamud v sektorskem zakonodajnem postopku v zvezi z njo. 

S spoštovanjem!

Johan Van Overtveldt


