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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 je skupna kmetijska politika že desetletja politika v pristojnosti EU, kar 

pomeni, da poraba za kmetijstvo predstavlja precejšen odstotek skupnega proračuna 

EU; poudarja, da se je poraba za kmetijstvo v zadnjih treh desetletjih v skladu z 

zaporednimi tržno usmerjenimi reformami skupne kmetijske politike relativno močno 

zmanjšala, s 75 % na sedanjih 38 %; zato poudarja, da vsak državljan EU za skupno 

kmetijsko politiko dnevno prispeva samo 32 centov in da je stopnja napake, kar zadeva 

nepravilnosti pri porabi, na tem področju nizka; poudarja, da bo hrana, tako kot voda, v 

prihodnosti strateška dobrina, zato bo Evropa bolj kot kdaj prej potrebovala skupno 

kmetijsko politiko in močan kmetijski proračun; 

2. poudarja, da se v sklopu skupne kmetijske politike prvega in drugega stebra kmetom 

izplačuje stalna dohodkovna podpora za kmetijsko proizvodnjo, okoljske programe in 

gospodarske dejavnosti na podeželju, s tem pa se preprečuje tudi odseljevanje s 

podeželja; v zvezi s tem ugotavlja, da je vsaj sedanji obseg proračuna bistvenega 

pomena za ohranitev dvostebrne strukture skupne kmetijske politike, da bi nudili 

nadomestila in podporo kmetom v vseh kmetijskih sektorjih ter izpolnili pomemben cilj 

inovacij, ohranili in ustvarili delovna mesta ter povečali dohodek kmetov; poudarja, da 

je za doseganje skladne in učinkovite politike razvoja podeželja bistveno, da ta ostane 

del skupne kmetijske politike in se ga zadostno financira, s čimer bi se zagotovila 

dolgoročna trajnost podeželja; 

3. poudarja, da če bi se vse politike v EU, tako na državni ravni kot na ravni Unije, v celoti 

financirale iz proračuna EU, bi delež skupne kmetijske politike znašal 1 %, kar je zelo 

razumno za politiko, ki zagotavlja hrano za več kot 500 milijonov državljanov, prispeva 

k okoljski trajnosti in ustvarja delovna mesta; meni, da je skupna kmetijska politika 

najboljša in najcenejša varnostna politika Unije, saj omogoča zadostno oskrbo s hrano, 

spodbuja teritorialno kohezijo in preprečuje odseljevanje s podeželja; 

4. vztraja, da bi bilo treba skupno kmetijsko politiko, ki predstavlja manj kot 1 % skupnih 

javnih izdatkov EU, do leta 2020 obdržati vsaj na sedanji ravni, da bi se zagotovila 

ekonomska vzdržnost kmetijskega sektorja, zadostilo rastočemu povpraševanju po hrani 

ter spodbudilo rast in zaposlovanje na podeželju EU; 

5. se zaveda, da lahko navidezno velik delež proračuna EU, ki se dodeli kmetijstvu, v 

javnosti ustvari lažne predstave o tej politiki, medtem ko so subvencije za kmetije v 

resnici zanemarljive glede na skupen BDP držav članic, imajo pa znaten učinek v 

smislu zagotavljanja stalnosti v kmetovanju in dohodkovne varnosti za kmete ter 

omogočanja koristi širšemu podeželskemu gospodarstvu; poudarja, da bi bilo treba 

pravila za izvajanje skupne kmetijske politike poenostaviti, da bi izboljšali črpanje 

finančne podpore za kmetijstvo in razvoj podeželja; 

6. želi pojasniti, da je bila poraba za skupno kmetijsko politiko s številnimi reformami te 

politike zmanjšana in je zdaj bolj ciljno in tržno usmerjena, namenjena povečanju 

konkurenčnosti kmetijstva EU, hkrati pa obravnava vse številnejše izzive, med drugim 
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okoljska vprašanja in podnebne spremembe, uvedbo zelenih ukrepov in zagotavljanje 

gospodarskega preživetja podeželskih območij; opozarja pa, da bi bilo treba izčrpno 

analizirati gospodarsko vzdržnost kmetijskega sektorja z vidika dohodkovne varnosti ter 

predlagati nova orodja za boj proti nestanovitnosti cen; 

7. vztraja, da je treba obstoječi znesek v razdelku 2, kot je določen z veljavnim večletnim 

finančnim okvirom, vsaj ohraniti na isti ravni; se v zvezi s tem sklicuje na člen 2 uredbe 

o večletnem finančnem okviru, ki jasno določa, da dodeljenih sredstev za posamezne 

države pri vmesni reviziji ni mogoče zmanjšati; prav tako meni, da je treba tudi drugim 

politikam Unije dodeliti potrebna finančna sredstva, da bo Unija lahko spoštovala svoje 

pravne obveznosti v skladu z ustrezno sektorsko zakonodajo; meni, da je 

nesprejemljivo, da se sredstva, ki so rezervirana za kmetijsko politiko, prerazporedijo 

zato, da se nadomesti pomanjkanje sredstev pri drugih politikah ali programih; v 

povezavi z migrantsko krizo poziva Komisijo, naj preuči možnost za krepitev sinergij 

med umikom kmetijskih proizvodov s trga in razdeljevanjem pomoči v hrani za najbolj 

ogrožene prebivalce in begunce prek Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim 

(FEAD); 

8. vztraja tudi, da zneskov za neposredna plačila v razdelku 2 ne bi smeli zmanjšati; 

poudarja, da je to odločilnega pomena za prihodke številnih kmetov, zlasti v času krize, 

ki vpliva na več kmetijskih panog, in da letna stopnja črpanja znaša skoraj 100 %; 

9. poudarja, da liberalizacija mlečne industrije ogroža proizvodnjo mleka na stroškovno 

intenzivnih gorskih območjih; zato poziva Komisijo, naj razvije programe, ki bodo 

podpirali obrate za predelavo zlasti na gorskih območjih, da bi ti lahko mleko predelali 

v zelo kakovostne končne proizvode in tako dosegli dodano vrednost, ki je nujno 

potrebna za proizvajalce mleka; 

10. ugotavlja, da so cene v številnih kmetijskih sektorjih zaradi vedno slabših tržnih razmer 

v zadnjih letih postale zelo nestanovitne, kar je povzročilo tudi zelo velika nihanja 

prihodkov, ki jih je treba upravljati organizirano in učinkovito, zlasti zato, ker se stroški 

proizvodnje povečujejo; opozarja, da sedanja skupna kmetijska politika ni zadostno 

zagotovila ustreznih sredstev za reševanje nestabilnosti kmetijskih trgov in prihodkov; 

zato poudarja, da je trenutno stanje pripeljalo do tega, da je treba nemudoma pripraviti 

tržne in izredne krizne ukrepe v okviru enotne skupne ureditve kmetijskih trgov ter 

zagotoviti zadostna proračunska sredstva za reševanje tržnih kriz, zlasti tistih, ki 

vplivajo na sektorje mlečnih izdelkov, svinjine, sadja in zelenjave ter perutnine; 

poudarja, da je eden od glavnih vzrokov te krize, ruski embargo, posledica odločitev, 

sprejetih izven sektorja; v zvezi s tem dodaja, da zaradi krčenja proračuna za skupno 

kmetijsko politiko med zadnjimi pogajanji o večletnem finančnem okviru sredstva za 

neposredna plačila prvega stebra te politike trenutno ne zadoščajo za omilitev 

nestanovitnosti prihodkov, s katero se soočajo kmetje; meni, da je bistvenega pomena, 

da se ustvari manevrski prostor v proračunu za leto 2016, javni organi in kmetijski 

delavci pa bi morali razmisliti o hitri in učinkoviti vpeljavi nekaj tržnih ukrepov, ki jih 

je Svet za kmetijstvo sprejel 14. marca 2016; opozarja, da bi sedanja kriza morala 

Komisijo pripraviti, da ponovno prouči nekatere instrumente upravljanja trgov in 

kriznega upravljanja, da bi zagotovila ustrezno razpoložljivost proračunskih virov; 

vztraja tudi, da mora vmesni pregled večletnega finančnega okvira dodeliti dovolj 

sredstev, da se v kriznih časih obravnavajo vprašanja varnosti hrane in zdravja živali; 
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11. ugotavlja, da kmetje proizvajajo hrano, ki jo vsi potrebujemo za življenje, vendar so 

njihovi prihodki v večini držav članic podpovprečni, kar negativno vpliva na njihov 

življenjski standard in življenjski standard njihovih družin ter zmanjšuje privlačnost 

tega poklica za mlade; ugotavlja, da na kmete pritiskajo naraščajoči vhodni stroški1 na 

eni strani in nedonosne cene za njihovo blago na drugi2; zato meni, da bi morali obratna 

sredstva in stroške proizvodnje obravnavati v skupni kmetijski politiki s spodbujanjem 

večje avtonomije; 

12. poudarja, da je razlika do zgornjih meja za skupno kmetijsko politiko do leta 2020 

veliko manjša kot v prejšnjih večletnih finančnih okvirih, pri čemer se sektor srečuje s 

številnejšimi izzivi; v zvezi s tem poudarja, da bi smeli to razliko uporabljati izključno 

za potrebe kmetijskega sektorja, saj sta dolgoročno načrtovanje in naložbena varnost 

bistvena za kmete v EU; poudarja, da je ruski embargo najbolj prizadel kmetijski sektor, 

s hudimi posrednimi učinki na trge, ter da ta sektor ne bi smel sam nositi bremena 

političnih odločitev, kot se trenutno dogaja; zahteva oceno učinka ruskega embarga na 

kmetijski sektor EU, ki bo na koncu privedla do pogajanj z Rusijo o koncu tega 

embarga; 

13. opozarja, da obstoječa razlika do zgornje meje kmetijskega proračuna morda ne bo 

zadostovala, saj tržna nihanja, veterinarska in fitosanitarna tveganja ter drugi 

nepredvideni dogodki vse bolj pritiskajo nanj, zato se pričakuje, da bo ta razlika do 

konca sedanjega programskega obdobja v celoti porabljena; meni, da je obžalovanja 

vredno, da so sredstva za fitosanitarne ukrepe v razdelku 3 sedanjega večletnega 

finančnega okvira; poudarja, da vsako zmanjšanje ali prerazporeditev te proračunske 

vrstice lahko ogrozi prehransko varnost in zdravje v EU; 

14. poudarja, da sedanja nestabilnost na kmetijskih trgih in visoka nestanovitnost cen kažeta 

potrebo po ohranitvi kmetijskih subvencij, saj omogočajo bolj učinkovito upravljanje in 

nadzor tržnih pomanjkljivosti; v zvezi s tem priznava, da se porast cen hrane in prodaja 

proizvodov v zadnjih letih nista prenesla na kmete; vztraja, da potrebujemo konkretno 

podporo za obravnavanje pomanjkanja dostopa do kreditov za kmete in vedno manjšega 

kmetijskega dohodka; opozarja tudi, da evropski potrošniki niso pripravljeni plačevati 

hrane po ceni, ki bi bila nedvomno višja, če kmetijski sektor ne bi prejemal javne 

podpore; vendar ugotavlja, da so neposredna plačila, ki niso v skladu z realnostjo 

kmetijske proizvodnje, in postopno odpravljanje metod za upravljanje ponudbe pokazali 

svoje meje; 

15. meni, da je treba vse nove prednostne naloge kmetijskega sektorja, ki bi se pojavile v 

sedanjem finančnem okviru, financirati z novimi, dodatnimi sredstvi; zato poudarja, da 

je vse bolj treba zagotoviti dovolj veliko razliko do zgornje meje v razdelku 2, da bo 

lahko Parlament izpolnjeval svoje prednostne naloge; 

16. poudarja, da cilji skupne kmetijske politike v skladu z Lizbonsko pogodbo ostajajo 

enaki, namreč povečanje kmetijske produktivnosti, zagotavljanje primerne življenjske 

ravni za kmete in njihovo skupnost, stabilizacija trgov ter zagotavljanje redne preskrbe z 

                                                 
1 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. januarja 2012 o dobavni verigi za kmetijska obratna sredstva: 

struktura in posledice (UL C 227 E, 6.8.2013, str. 3). 
2 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. septembra 2010 o poštenih prihodkih za kmete: bolje delujoča 

veriga preskrbe s hrano v Evropi (UL C 308 E, 20.10.2011, str. 22). 
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živili po primernih cenah za potrošnike; vseeno ugotavlja, da je kmetijstvo z reformami 

skupne kmetijske politike dobivalo vedno nove naloge, kar zadeva kakovost 

proizvodov, varstvo okolja, podnebne spremembe, zdravje potrošnikov, uporabo 

zemljišč ter proizvodne načine in produktivnost, kar je povzročilo znatno povečanje 

stroškov za kmete in pridelovalce; zato meni, da bi bilo treba analizirati učinek skupne 

kmetijske politike na splošne strategije EU (EU 2020 ter podnebne in energetske cilje 

EU), da bi oblikovali sklepe za obdobje po letu 2020; poudarja, da je treba pri kmetijski 

politiki EU upoštevati tudi cilje, določene v okviru strategije EU za trajnost; 

17. je prepričan, da je trdna skupna kmetijska politika za EU, tako v smislu vsebine kot 

financiranja, bistvena za doseganje teh ciljev, hkrati pa je treba poskrbeti za enake 

konkurenčne pogoje in pregledne živilske verige na notranjem trgu, pa tudi za preživetje 

podeželskih območij; meni tudi, da bi bilo treba prednost posvetiti povečanju 

odpornosti, izboljšanju zaposlovanja in povečanju kakovosti življenja na podeželju, da 

bi preprečili odseljevanje in spodbujali vzdržnost; meni, da bodo v okviru drugega 

stebra po letu 2020 potrebni nadaljnji instrumenti za podporo posodabljanja, naložb in 

inovacij, ki bodo okrepili konkurenčnost agroživilskega sektorja ter zmanjšali razlike v 

razvoju kmetijstva in podeželskih območij med državami članicami in regijami; 

18. poudarja, da ima kmetijska proizvodnja veliko dodano vrednost, tako pri proizvodnji 

kakovostne hrane kot pri zagotavljanju dobrin in storitev, ki niso namenjene prehrani, 

saj oskrbuje tudi predelovalni sektor, kar je pomembno za vzdrževanje konkurenčnosti 

kmetijskega sektorja EU in s čimer se prispeva h gospodarski in socialni koheziji v 

regijah ter k uravnoteženemu regionalnemu razvoju EU; opozarja, da je treba ohraniti in 

po potrebi okrepiti podporo, ki jo prejemajo kmetijski sektor in podeželska območja, 

zagotoviti spodbudo za razvoj kmetijske proizvodnje in izpolniti prehranske potrebe 

družbe, da bi se spopadli z nestanovitnostjo in spodbudili zaposlovanja v sektorju, pa 

tudi uresničili nekmetijske cilje EU; poudarja, da skupna kmetijska politika bistveno 

prispeva k rasti in zaposlovanju na podeželskih območjih – bolj kot druge politike EU – 

in da odpiranje delovnih mest ter izboljšanje kakovosti življenja povečujejo privlačnost 

podeželskega življenja v primerjavi z mestnimi območji; opozarja, statistično gledano 

kmetje nudijo sedem dodatnih delovnih mest v zadevnih sektorjih in na podeželskih 

območjih; opozarja, da mora skupna kmetijska politika ostati osredotočena na podporo 

malim in družinskim kmetijam kot temeljnemu kamnu kmetijske proizvodnje v EU in 

življenja na podeželju EU ter doseganje dejanskega napredka v zvezi s tem ciljem 

politike; poudarja pomen ohranjanja posebnih ukrepov v okviru skupne kmetijske 

politike za območja, na katera negativno vplivajo velike in stalne naravne ovire, 

predvsem gorska območja in najbolj oddaljene regije, ter druge posebne ovire; 

19. poudarja, da bosta uspeh skupne kmetijske politike in njeno sprejetje odvisna tudi od 

nadaljnjega zmanjševanja nepotrebne birokracije in omejitve regulativnih upravnih 

stroškov na sprejemljivo in obvladljivo raven; poziva k praktičnemu izvajanju skupne 

kmetijske politike ter pospešitvi njene poenostavitve, ki bi morala biti zato prednostna 

naloga, tudi kar zadeva hitrost izplačil od imenovanih nacionalnih organov, pri čemer se 

še vedno dosegajo cilji politike, ki jih zahteva družba, kateri so namenjeni; 

20. meni, da bi morala po letu 2020 tudi kohezijska politika prevzeti bistveno vlogo pri 

podpiranju razvoja podeželskih območij na področju tehnične infrastrukture, trga dela, 

razvoja podjetništva in osnovnih storitev, oživitve krajev na podeželskih območjih in 
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naložb, povezanih z infrastrukturo za vodo in odplake; 

21. odločno nasprotuje vsakršni ponovni nacionalizaciji kmetijskih politik; ugotavlja, da so 

neenako izvajanje skupne kmetijske politike in razlike med ravnmi izplačil v državah 

članicah povzročili izkrivljanje konkurence na notranjem trgu; poziva Komisijo in 

države članice, naj zagotovijo enako izvajanje v vsej Uniji, da bi tako izpolnili cilje 

skupne kmetijske politike, saj ustvarja prihranke za evropske davkoplačevalce; je 

zaskrbljen zaradi trenda ponovne nacionalizacije pri javnih odzivih na krizo v 

kmetijstvu, zlasti mobilizacije ciljnih plačil namesto dejanskih evropskih ukrepov; 

potrjuje, da je dobro delujoči drugi steber, ki je tudi ustrezno financiran, bistven za 

uspeh skupne kmetijske politike in za gospodarsko blaginjo podeželskih območij v 

Uniji; ugotavlja razlike med državami članicami, kar zadeva tako potrebe po razvoju 

podeželja kot njegovo financiranje; 

22. poudarja, da vse večji izzivi, s katerimi se sooča skupna kmetijska politika, kot sta 

prehranska varnost in boj proti nestanovitnosti cen, zahtevajo finančna sredstva; zato 

poziva k zagotavljanju potrebnih prilagodljivih orodij za kmete, da se bodo lahko 

spopadli s temi izzivi, če se bodo pojavili; poziva tudi k ustreznim izravnalnim ukrepom 

v primeru nepredvidenih dogodkov in nedelovanja trga zaradi političnih odločitev; 

opozarja na težavne razmere na kmetijskih trgih in vse več novih izzivov, s katerimi se 

sooča evropsko kmetijstvo; svari pred posledicami sedanje krize, ki se kažejo na 

kmetijskih trgih, in vedno slabšim položajem kmetov v živilski verigi ter v sedanjih in 

prihodnjih trgovinskih pogajanjih; poleg tega meni, da bo sprejetje preveč ambicioznih 

ciljev zmanjševanja, povezanih z energetsko-podnebnim paketom in direktivo o 

nacionalnih zgornjih mejah emisij, povzročilo zvišanje stroškov kmetijske proizvodnje; 

23. poudarja, da je treba v zvezi z nadaljnjim razvojem skupne kmetijske politike po letu 

2020 najprej opredeliti politične ukrepe in konkretne cilje, šele nato pa dodeliti potrebna 

proračunska sredstva. poudarja, da je treba preučiti možnost vzpostavitve sklada za 

evropsko kmetijsko zavarovanje, ki bi se lahko uporabil v času krize, na primer za 

zmanjšanje obsega proizvodnje, da bi zagotovili stabilnost cen za kmete za surovine, 

proizvedene v Evropi. 
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