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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. obžaluje, da bodo glede na zgornjo mejo razdelka 2 večletnega finančnega okvira 2014–
2020 glavne kategorije odhodkov za skupno kmetijsko politiko (SKP) v letu 2016 v 
praksi najverjetneje zmanjšane, vključno z neposrednimi plačili in tržnimi ukrepi;

2. je seznanjen s predlaganima zneskoma 63,1 milijarde EUR obveznosti (–0,1 % v 
primerjavi z letom 2015, z nevtraliziranim učinkom reprogramiranja) in 
55,9 milijarde EUR plačil (–0,2 %) za razdelek 2 v okviru predloga proračuna za leto 
2016;

3. ugotavlja, da v predlogu proračuna za leto 2016 ostaja razlika 1,2 milijarde EUR do 
zgornje meje za obveznosti in 1,1 milijarde EUR do dodatne zgornje meje za Evropski 
kmetijski jamstveni sklad (EKJS); vztraja, da mora pri razdelku 2 ostati razlika za 
reševanje morebitnih prihodnjih kriz v kmetijskem sektorju; pričakuje, da bo Komisija 
oktobra 2015 pripravila dopolnilno pismo, ki bi moralo temeljiti na posodobljenih 
informacijah o financiranju EKJS;

4. poudarja, da je predlog proračuna za leto 2016 v prvem letu polne uporabe neposrednih 
plačil, kot je bilo uvedeno z Uredbo (EU) št. 1307/2013; glede tega ugotavlja 
zmanjšanje proračuna EKJS za 1,4 % v odobritvah in obveznostih, ki je nastalo zaradi 
prenosov med dvema stebroma SKP;

5. ugotavlja, da so se finančna sredstva za razvoj podeželja v okviru Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v predlogu proračuna za leto 2016 
povečala za obveznosti za 2,8 % ter za plačila za 6,3 %; vendar poudarja, da je 
povečanje logična posledica poznega načrtovanja novih programov v obdobju 2014–
2020 ter finalizacije programov iz obdobja 2007–2013;

6. pozdravlja ukrepe, s katerimi bi spravili stopnjo neporavnanih obveznosti pod nadzor, in 
meni, da so osnovni pogoj za uspešen začetek programskega obdobja 2014–2020; zato 
odločno poziva Svet in države članice, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe za kritje 
neporavnanih zahtevkov za plačilo;

7. obžaluje zmanjšanja proračuna za intervencije na kmetijskih trgih v primerjavi z letom 
2015; se ne strinja s Komisijo, da bodo izredni ukrepi, povezani z ruskim embargom na 
uvoz nekaterih kmetijskih proizvodov iz EU, omejeni samo na leto 2015, saj Rusija 
namerava podaljšati prepoved na uvoz do začetka leta 2016; je zaskrbljen, ker bodo 
posledično leta 2016 potrebne dodatne tržne intervencije, s katerimi bi podprli evropske 
kmete, ki jih je prizadel embargo;

8. vztraja, da potrebujemo sredstva za nadomestilo gospodarskih izgub, ki so jih utrpeli 
kmetje zaradi tržne krize ter sanitarnih oziroma fitosanitarnih kriz, kot je bila Xylella 
fastidiosa, in ponavlja, da moramo v ta namen uporabiti razpoložljivo rezervo iz 
razdelka 2;
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9. obžaluje predlagana zmanjšanja v višini 2 milijona EUR za program za mleko v šolah z 
77 milijonov EUR odobritev v letu 2015 na 75 milijonov EUR v predlogu proračuna za 
leto 2016; opozarja na zahtevo Parlamenta za povečanje za 20 milijonov EUR na leto za 
to shemo; pozdravlja majhno povečanje za sistem razdeljevanja sadja v šolah na 
150 milijonov EUR; poudarja, da se je za oba programa izkazalo, da sta v državah 
članicah uporabna in učinkovita, in poudarja njun pomen zaradi sedanje krize in stopnje 
podhranjenosti otrok v Uniji;

10. vztraja, da vsak prihodek iz proračuna EU, ki izhaja iz dodatnih dajatev ali drugih 
namenskih prejemkov iz kmetijstva v obdobju 2014/2015, ostane znotraj razdelka 2;

11. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bodo sredstva, dodeljena v 
rezervo za krize v kmetijskem sektorju v proračunu za leto 2016 in ki se ne bodo 
porabila, v celoti ostala v razdelku 2 za prihodnje proračunsko leto za neposredna 
plačila kmetom, kot je določeno v Uredbi (EU) št. 1306/2013;

12. poziva Komisijo in države članice, naj pravočasno spremljajo precejšnjo nestanovitnost 
cen kmetijskih proizvodov, ki neugodno vpliva na prihodke kmetov, in naj se po potrebi 
odzivajo hitro in učinkovito;

13. pozdravlja raven sredstev, dodeljenih za podporo čebelarstva, saj je Parlament vedno 
videl čebelarstvo kot prednostno nalogo za prihodnost kmetijstva in za ohranitev biotske 
raznovrstnosti;

14. opozarja, da je cilj povečati konkurenčnost in trajnost evropskega kmetijstva, in poziva, 
naj se za uresničevanje teh ciljev namenijo potrebna sredstva.


