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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Neposredna plačila kmetom so bistveni del skupne kmetijske politike in pomembna 
prednostna naloga trenutne reforme. Z vključitvijo okoljskih zahtev z močnim poudarkom na 
zeleni komponenti v prvi steber poskuša reforma uravnovesiti dohodkovno podporo z novimi 
javnimi izzivi. Ustvarjanje okoljskih in podnebnih koristi je dodaten razlog za dohodkovno 
podporo kmetom, saj poskuša zagotoviti, da bodo vsi kmetje obravnavali ta vprašanja. Hkrati 
pa je to tudi v skladu s finančnimi interesi Unije. 

Ker je skupna kmetijska politika z leti postala bolj obširna, morata boljša ureditev in znatno 
zmanjšanje birokratskih postopkov za kmete v prihodnje postati njena pomembna gradnika.
Prav tako se je treba izogniti vsem neupravičenim in odvečnim upravnim bremenom in 
stroškom za nacionalne organe, še posebej upoštevajoč fiskalno konsolidacijo držav članic in 
pomanjkanje sredstev. Nujna je usmerjena poraba, ki bo zagotovila dobro upravljanje sredstev 
Unije za ustvaritev ključnih javnih dobrin s pomočjo večfunkcijske skupne kmetijske politike. 

Namen predloga Komisije je opredeliti splošne možnosti politike, da bi se zagotovil odziv na 
prihodnje izzive v kmetijstvu in na podeželskih območjih ter izpolnili cilji, določeni za 
skupno kmetijsko politiko, in sicer trajnostna proizvodnja hrane, trajnostno upravljanje 
naravnih virov in ukrepov na področju podnebnih sprememb ter uravnotežen teritorialni 
razvoj.

Komisija skratka predlaga, da bi bilo trideset odstotkov neposrednih plačil zdaj vezanih na 
ekološke zahteve, ta plačila pa bodo zagotovila, da bodo vse kmetije delovale v korist okolju 
in podnebju. Hkrati predlaga tudi posebno podporo za male kmete, s katero bi poenostavili 
njim namenjeno podporo, saj bi ta spodbudila več mladih kmetov, da ostanejo v panogi ali 
vanjo vstopijo. Predlagana je tudi neobvezna plačilna shema za območja z omejenimi 
možnostmi, s katero bi priznali pomen teh območij. Kot odgovor na zahteve po več 
pravičnosti je Komisija predlagala uvedbo zgornje meje za plačila kmetijam, ki prejemajo 
velike zneske neposrednih plačil, in zmanjšanje razlik med neposrednimi plačili, ki jih 
prejemajo kmetije iz različnih držav članic.  Pri navzkrižni skladnosti Komisija uvaja nekatere 
spremembe zahtev za dobre kmetijske in okoljske pogoje ter za predpisane zahteve ravnanja. 

Zelo pomembno je zagotoviti skladnost z zahtevami javnega interesa, povezanimi z 
odobritvijo plačil.

Poročilo je bilo pripravljeno na podlagi skupnih finančnih zneskov, ki jih je predvidela 
Komisija za skupno kmetijsko politiko v naslednjem večletnem finančnem okviru. Če bi se 
predlog bistveno spremenil, bi bilo treba pregledati vsebino tega mnenja.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja kot pristojni odbor, da v 
svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Raven sredstev, dodeljenih SKP v 
prihodnjem finančnem programskem 
obdobju, bi morala biti vsaj enaka ravni iz 
proračunskega leta 2013. Treba bo 
zagotoviti dovolj finančnih sredstev za 
soočanje z izzivi na področju zanesljive 
preskrbe s hrano, varstva okolja, 
podnebnih sprememb in teritorialnega 
ravnovesja v razširjeni Evropski uniji, da 
bo skupna kmetijska politika lahko 
prispevala k uspehu strategije Evropa 
2020;

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Zgornja meja za Naslov 2

Raven sredstev, dodeljenih SKP v 
prihodnjem finančnem programskem 
obdobju, morajo biti vsaj enaka ravni iz 
proračunskega leta 2013. Treba bo 
zagotoviti dovolj finančnih sredstev za 
soočanje z izzivi na področju zanesljive 
preskrbe s hrano, varstva okolja, 
podnebnih sprememb in teritorialnega 
ravnovesja v razširjeni Evropski uniji, da 
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bo skupna kmetijska politika lahko 
prispevala k uspehu strategije Evropa 
2020.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) letni znesek neposrednih plačil je nižji 
od 5 % skupnih prejemkov, ki so jih v 
zadnjem obračunskem letu prejele iz 
nekmetijskih dejavnosti;

črtano

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odstavek 1 se ne uporablja za kmete, ki 
so prejeli manj kot 5 000 EUR 
neposrednih plačil za prejšnje leto.

črtano

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pred 1. avgustom 2013 se lahko države 
članice odločijo, da kot dodatno podporo 
za ukrepe v okviru programov razvoja 
podeželja, ki se financirajo v okviru 
EKSRP, kot je določeno v Uredbi (EU) št. 
[…] [URP], dajo na voljo do 10 % svojih 
letnih nacionalnih zgornjih mej za 
koledarska leta 2014 do 2019, kot določa 
Priloga II k tej uredbi. Ustrezni znesek zato 
ni več na voljo za odobritev neposrednih 

1. Pred 1. avgustom 2013 se lahko države 
članice odločijo, da kot dodatno podporo 
za ukrepe v okviru programov razvoja 
podeželja, ki se financirajo v okviru 
EKSRP, kot je določeno v Uredbi (EU) št. 
[…] [URP], dajo na voljo do 25 % svojih 
letnih nacionalnih zgornjih mej za 
koledarska leta 2014 do 2019, kot določa 
Priloga II k tej uredbi. Ustrezni znesek zato 
ni več na voljo za odobritev neposrednih 
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plačil. plačil.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pred 1. avgustom 2013 se lahko 
Bolgarija, Estonija, Finska, Latvija, Litva, 
Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, 
Španija, Švedska in Združeno kraljestvo 
odločijo, da kot neposredna plačila na 
podlagi te uredbe dajo na voljo do 5 % 
svojih sredstev, namenjenih za podporo 
ukrepom v okviru programov razvoja 
podeželja, financiranih v okviru EKSRP, 
za obdobje 2015–2020, kot določa Uredba 
(EU) št. […] [URP]. Ustrezni znesek zato 
ni več na voljo za podporne ukrepe v 
okviru programov razvoja podeželja.

2. Pred 1. avgustom 2013 se lahko 
Bolgarija, Estonija, Finska, Latvija, Litva, 
Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, 
Španija, Švedska in Združeno kraljestvo 
odločijo, da kot neposredna plačila na 
podlagi te uredbe dajo na voljo do 5 % 
svojih sredstev, namenjenih za podporo 
ukrepom v okviru programov razvoja 
podeželja, financiranih v okviru EKSRP, 
za obdobje 2015–2020, kot določa Uredba 
(EU) št. […] [URP], pod pogojem, da vsaj 
najmanj 20 % sredstev ostane na voljo v 
okviru EKSRP. Ustrezni znesek zato ni 
več na voljo za podporne ukrepe v okviru 
programov razvoja podeželja.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice uporabijo plačilo iz tega 
poglavja na nacionalni ali ob uporabi 
člena 20 na regionalni ravni. V primeru 
uporabe na regionalni ravni države 
članice v vsaki regiji uporabijo delež 
zgornje meje iz člena 3. Delež se za vsako
regijo izračuna tako, da se zadevna 
regionalna zgornja meja, določena v 
skladu s členom 20(2), deli z zgornjo 
mejo, določeno v skladu s členom 19(1).

2. Države članice uporabijo plačilo iz tega 
poglavja za vsako pravico.
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Vsi nacionalni zneski, ki niso 
uporabljeni v skladu s tem poglavjem, se 
uporabijo za financiranje ukrepov iz 
Uredbe (ES) št. 1698/2005, za kmetijsko-
okoljske ukrepe.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Vsa sredstva, ki izhajajo iz zmanjšanja 
osnovne premije ali iz denarnih kazni v 
skladu s tem poglavjem in členi 30, 31 in 
32 zaradi neupoštevanja pravil, ostanejo v 
državah članicah in regijah, iz katerih 
izhajajo.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3c. Vsi zneski, ki nastanejo iz znižanj ali 
sankcij zaradi neskladnosti s tem členom 
in členi 30, 31 in 32, ostanejo v državi 
članici in regiji, iz katere izvirajo.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 3 d (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3d. Neuporabljena proračunska sredstva 
znotraj nacionalne zgornje meje držav 
članic, določena za financiranje plačil iz 
tega poglavja, ostanejo v državah članicah 
in se uporabijo za kmetijsko-okoljske 
ukrepe in podnebne ukrepe v skladu z 
Uredbo (EU) št. .../20xx (EKSRP).
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