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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. poudarja, da so kmetijski odhodki v proračunu EU precej togi zaradi svoje predvidljivosti 
in dejstva, da je pri neposrednih plačilih obvezno popolno ujemanje obveznosti in plačil 
ter da takšna plačila obsegajo vsaj 70 % proračuna SKP, tako da so vse spremembe 
večinoma povezane s tržnimi odhodki;  

2. zavrača spremembe, ki jih je predlagal Svet k predlogu proračuna za leto 2011; meni, da 
so ocene proračunskih potreb, ki jih je podala Komisija, bolj realistične kot predlogi 
Sveta, zlasti kar zadeva potrditev obračunov iz preteklih let; zato vztraja pri ponovni 
vzpostavitvi zneskov iz predloga proračuna 2011, zlasti glede na trenutno stanje velike 
gospodarske negotovosti in nestabilnosti trgov, ki zahteva previden pristop do vseh 
pomembnih sprememb;

3. izraža zaskrbljenost zaradi optimističnih predvidevanj Komisije, da bo razvoj kmetijskih 
trgov še naprej precej stabilen in večinoma ugoden, in da se bodo potrebe po tržnih 
odhodkih stalno zmanjševale; poudarja, da se učinek boljših razmer na trgu pogosto 
razlikuje glede na sektor; poziva Komisijo, naj podrobno spremlja dogajanje na kmetijskih 
trgih in naj bo pripravljena na hitro in učinkovito odzivanje s potrebnimi mehanizmi, s 
katerimi se bo spopadla z neugodnimi spremembami, kot so trenutne razmere v sektorju 
oljčnega olja in sektorju prašičjega mesa; poudarja, da je treba prilagoditi način poseganja 
in posodobiti pragovne cene ob upoštevanju tržnega razvoja; 

4. poudarja pomen ustreznega financiranja posebnih programov, kot sta programa 
razdeljevanja sadja in mleka v šolah; poudarja, da ti posebni programi ne koristijo le 
kmetom, ampak podpirajo tudi ranljive družbene skupine in spodbujajo bolj zdravo 
prehranjevanje; zato zahteva, da se obnovijo zneski, predvideni za programa v predlogu 
proračuna za leto 2012; 

5. poudarja, da je treba programe za prikrajšane osebe izvajati ob upoštevanju postopkov 
pred Sodiščem, kakor Komisija pravilno poudarja v svoji oceni prihodkov in odhodkov; je 
seznanjen, da je Sodišče v svoji sodbi o primeru T-576/08 z dne 13. aprila 2011 določilo, 
da morajo sredstva za ta program kriti le stroške prevzema hrane iz intervencijskih zalog, 
a ne izdatkov, nastalih zaradi nakupa zalog hrane na trgu; zato poudarja, da je nujno 
potrebna nova pravna podlaga, da bi ohranili enako raven finančne podpore za programe 
pomoči v hrani;  

6. poziva k vzpostavitvi predlaganih pilotnih projektov, zlasti pilotnega projekta, 
namenjenega razvoju kmetijskih programov in podpornih instrumentov za nagrajevanje 
proizvajalcev, ki zagotavljajo zunajokoljske javne dobrine, ter pilotnega projekta za 
zagotavljanje informacij potrošnikom, v šolah, na prodajnih točkah ter drugih kontaktnih 
točkah, v zvezi z visoko kakovostjo, varnostjo hrane, okoljskimi standardi in standardi 
dobrega počutja živali, ki jih morajo izpolnjevati evropski kmetovalci; poziva k razširitvi 
pilotnega projekta o programu izmenjave za mlade kmete; poziva Komisijo, da izvede vse 
predlagane pilotne projekte.


