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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 kot najstarejša skupna politika Unije  izjemno 

pomembna pri doseganju javnih ciljev in odzivanju na porajajoče se izzive z 

zaporednimi reformami, kar je denimo temeljnega pomena pri proizvodnji izjemno 

kakovostnih živil ter dobavi dobrin in storitev, ki niso namenjene prehrani, prehranski 

varnosti, ustalitvi in ohranjanju podeželskega prebivalstva, da bi približno 500 

milijonom evropskih potrošnikov zagotovili hrano po dostopnih cenah, teritorialnem 

ravnovesju in socialni koheziji, pa tudi pri zagotavljanju dolgoročne trajnosti podeželja; 

opozarja tudi, da to vsakega državljana EU stane le 0,32 EUR dnevno; opozarja, da 

kmetijski in živilski sektor predstavljata 16 % skupnega prometa evropske industrije ter 

zagotavljata več kot 44 milijonov delovnih mest v celotni prehrambeni verigi, 10 

milijonov delovnih mest neposredno v kmetijstvu, 11 milijonov kmetij ter 130 milijard 

EUR letnih prihodkov od izvoza; poudarja, da skupna kmetijska politika prek obeh 

stebrov pomaga stabilizirati dohodke kmetov, obenem pa spodbuja okoljske programe 

in gospodarske dejavnosti na podeželju;  

2. poudarja, da se je v sedanjem večletnem finančnem okviru 2014–2020 prvič zgodilo, da 

skupna kmetijska politika ni več politika EU z največjim proračunom (ta se je v zadnjih 

treh desetletjih s 75 % večletnega finančnega okvira žal zmanjšal na samo 38 %); želi 

pojasniti, da se je poraba v okviru skupne kmetijske politike s številnimi reformami 

zmanjšala in je zdaj bolj ciljno in tržno usmerjena ter namenjena povečanju 

konkurenčnosti kmetijstva EU; 

3. ugotavlja tudi, da je bila vključitev dodatnih nalog in ciljev v skupno kmetijsko politiko, 

za katere ni nujno, da se financirajo s trga, izvedena brez povečanja proračuna, EU pa so 

se medtem pridružile nove države članice; poudarja, da so se izzivi in zahteve povečali, 

prav tako pa na primer potrebe po prehranski varnosti, varstvu okoljskih virov, 

vzpostavitvi trajnostnih načinov kmetovanja, ekologizaciji, naložbah v nove kmetijske 

tehnologije ter omilitvi posledic in učinkov podnebnih sprememb;  

4. poziva Komisijo, naj poveča proračun za skupno kmetijsko politiko po letu 2020 

oziroma ga vsaj ohrani na sedanji ravni, da bo mogoče vzdrževati obstoječo strukturo 

skupne kmetijske politike dveh stebrov, pomagati kmetom v vseh kmetijskih sektorjih, 

uresničiti pomembni cilj povečanja dohodkov kmetov, zaščititi in ustvarjati delovna 

mesta in inovacije, upoštevati cilje trajnostnega razvoja ter izpolniti zaveze v zvezi z 

izvajanjem pariškega sporazuma o podnebnih spremembah; poudarja, da bi vsakršno 

nadaljnje zmanjševanje proračuna skupne kmetijske politike negativno vplivalo na 

konkurenčnost kmetijskega sektorja in regionalni razvoj kmetijskih skupnosti in 

podeželja EU, zato Parlament to možnost odločno zavrača; 

5. meni, da bi moral proračun skupne kmetijske politike, ki sestoji iz skupnega trga 

kmetijskih in živilskih proizvodov ter socialnih, okoljskih in kohezijskih koristi na ravni 

EU, odražati veliko evropsko dodano vrednost te politike, in poudarja, da skupna 

kmetijska politika ni več zgolj sektorska politika; meni, da bo zmanjšanje proračuna 

skupne kmetijske politike kot deleža BDP 27 držav članic EU zmanjšalo učinkovitost te 
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politike pri uresničevanju ciljev Unije; meni, da bi moral proračun te politike v 

finančnem smislu zagotoviti njen neomejeni status kot politike Unije; 

6. poudarja, da je skupna kmetijska politika celovita in vsestranska politika EU, ki je eden 

od temeljnih kamnov evropskega povezovanja; meni, da izpolnjuje vse več javnih ciljev 

ter se prek reform prožno odziva na nove izzive in spreminjajoče se potrebe EU in njene 

družbe, ugotavlja pa tudi, da je odgovorna za konkurenčne pogoje na enotnem trgu in s 

tem predvidljivost in stabilnost okoliščin, v katerih se izvajajo kmetijske dejavnosti; 

7. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da ima negotova prihodnost skupne kmetijske politike v 

večletnem finančnem okviru že negativne posledice na podeželju, saj jemlje voljo 

delavcem v kmetijstvu, kar bi lahko vodilo do krize v EU, tako v kmetijskem sektorju 

kot pri dobavi hrane; 

8. poudarja, da skupna kmetijska politika in njen proračun tvorita skupni operativni okvir 

za kmetijski sektor Evropske unije in da skupni trg kmetijskih in živilskih proizvodov 

EU ne bi mogel delovati učinkovito, če ta dva elementa evropskega projekta ne bi 

obstajala, saj bi začele države članice tekmovati, katera bo kmetijstvu namenila večjo 

podporo, in bi tako izkrivljale konkurenco; 

9. opozarja na ambiciozne cilje Komisije glede pogajanj o trgovini in odprtju evropskih 

kmetijskih trgov za nekatere najbolj konkurenčne kmetijske proizvajalce na svetu; po 

drugi strani poudarja, da evropska družba pričakuje, da bo kmetijska proizvodnja v EU 

potekala v skladu z najvišjimi normami in standardi kakovosti in varnosti hrane, 

dobrobiti živali ter varstva okolja in podnebja; v zvezi s tem poudarja, da ima skupna 

kmetijska politika pri tem pomembno vlogo kot protiutež in da je finančna podpora 

bistvena za ohranjanje konkurenčnosti evropskega kmetijstva; 

10. poziva Komisijo, naj z dodatnimi ukrepi poenostavi sistem financiranja skupne 

kmetijske politike, zmanjša finančno in upravno obremenitev kmetov ter poskrbi za 

ustrezno obveščanje javnosti o skupni kmetijski politiki in njenem proračunu, saj je 

lahko objavljeni znesek pomoči zavajajoč, ker se javnost ne zaveda, da države članice 

od vzpostavitve skupne kmetijske politike leta 1962 združujejo svoje vire ter oblikujejo 

skupno politiko in enotni trg za kmetijske proizvode, zato na nacionalni ravni v državah 

članicah ni več ustreznega nadomestila zanjo; poudarja, da je treba povečati 

ozaveščenost o pomembni vlogi EU pri podpiranju evropske živilske proizvodnje, in 

opominja, da skupna kmetijska politika Evropejcem ne zagotavlja le kakovostnih 

proizvodov po zelo dostopni ceni, temveč prinaša tudi skrito korist, da imajo potrošniki 

na voljo več sredstev, ki jih lahko porabijo, to pa poganja druge gospodarske sektorje; 

poudarja, da se lahko to nadaljuje le, če ohranimo ali povečamo raven proračuna skupne 

kmetijske politike; poudarja, da bi izdatki za skupno kmetijsko politiko predstavljali 

samo 1 % evropskega proračuna, če bi se vse politike v celoti financirale iz njega, kar ni 

pretirano glede na to, da zagotavlja hrano za 500 milijonov Evropejcev; poudarja, da se 

za skupno kmetijsko politiko nameni manj kot 0,4 % celotne javne porabe EU in držav 

članic, kar je majhen znesek v primerjavi s povprečjem 49 % BDP, ki se na ravni EU 

nameni za javne odhodke; poudarja, da kmetje v EU vzdržujejo visoko stopnjo 

dobrobiti živali ter upoštevajo okoljske standarde in standarde varnosti hrane, zato bi jih 

bilo treba podpirati, da bi lahko nadaljevali s temi pomembnimi praksami; 

11. poudarja, da sedanja nestabilnost na kmetijskih trgih in visoka nestanovitnost cen kažeta 
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potrebo po ohranitvi kmetijskih subvencij, saj omogočajo bolj učinkovito upravljanje in 

nadzor tržnih pomanjkljivosti; v zvezi s tem priznava, da se višje cene hrane in večja 

prodaja proizvodov v zadnjih letih niso prenesli na kmete; vztraja, da je potrebna 

konkretna podpora 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; 

12. poudarja, da so subvencije za kmetije, ki sicer znašajo zgolj neznaten znesek glede na 

skupni BDP držav članic, bistvene za zagotovitev neprekinjenega kmetovanja in 

varnosti dohodka za kmete; ponavlja, da je skupna kmetijska politika bistvena za 

zmanjšanje nestanovitnosti dohodka kmetij, pa tudi za pomoč mladim kmetom pri 

vstopu v kmetijski sektor in ustvarjanje dobička s kmetijami, s čimer se ustvarjajo 

neposredne in posredne zaposlitve v tem sektorju; 

13. je seznanjen, da je treba obvladati nestanovitnost dohodka, ki je posledica 

nestanovitnosti cen zaradi vedno slabših razmer v kmetijskem sektorju, zlasti zaradi 

naraščanja stroškov proizvodnje; poudarja, da se skupna kmetijska politika ne ukvarja 

dovolj z nestabilnostjo dohodka od kmetovanja ali kmetijskimi trgi in da bo zmanjšanje 

njenega proračuna to težavo verjetno še poslabšalo, s tem pa vplivalo na najranljivejše 

sektorje industrije; 

14. poziva Komisijo, naj opravi študijo o znesku, ki bi se vrnil v Evropski kmetijski 

jamstveni sklad (EKJS), če bi se zgornje meje neposrednih plačil v znesku 150.000 

EUR, 100.000 EUR oziroma 50.000 EUR uporabljale po vsej EU; 

15. opozarja, da naj bi se zaradi brexita letni proračun skupne kmetijske politike zmanjšal 

za 3,8 do 4,1 milijarde EUR, zato poziva Komisijo, naj poišče druge načine 

financiranja, da bi nadomestila to izgubo, na primer s povečanjem prispevka držav 

članic v obliki odstotka bruto nacionalnega dohodka, oblikovanjem novih vrst lastnih 

sredstev, upoštevanjem nekaterih reform, ki jih je predlagala skupina na visoki ravni za 

lastna sredstva, ter izboljšanjem delovanja skupne kmetijske politike, da se njen 

proračun po izstopu Združenega kraljestva ne bo zmanjšal in da bo mogoče v celoti 

zadostiti sedanjim in prihodnjim izzivom v evropskem kmetijstvu; 

16. poziva Komisijo, naj olajša dostop kmetijskega sektorja do drugih finančnih 

instrumentov, kot je Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI); meni, da bi morala 

Komisija, če bodo določeni novi pogoji za plačila v okviru skupne kmetijske politike, 

poskrbeti za ustrezno povečanje proračuna; poudarja, da je treba povečati financiranje 

zaradi odzivanja na različne ciklične krize v občutljivih sektorjih, kot so proizvodnja 

mleka, svinjine, sadja in zelenjave, in opominja, da bi se bilo treba nestanovitnosti cen 

zoperstaviti s predlaganjem novih instrumentov, pri tem pa upoštevati morebitne 

posledice prostotrgovinskih sporazumov za te sektorje in ne pozabiti na čedalje večjo 

potrebo po spodbujanju konkurenčnosti evropskega kmetijskega sektorja na svetovnem 

prizorišču;  prav tako opozarja na vse večji vpliv zunanjih okoliščin na evropsko 

kmetijstvo in skupno kmetijsko politiko, zaradi česar so potrebni novi instrumenti za 

spopadanje z morebitnimi prihodnjimi krizami na kmetijskih trgih, ki bodo nastale 

onkraj meja EU; 

17. poudarja, kako pomembno je izboljšati proračunski nadzor, in poziva Komisijo, naj 
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pripravi politiko, ki bo bolje upoštevala namembnost in rezultate denarja 

davkoplačevalcev EU; 

18. poudarja, da mora Komisija ohraniti neposredna plačila nespremenjena, saj pomagajo 

preprečevati izkrivljanje konkurence med državami članicami, prav tako pa mora 

vzdrževati konkurenčnost kmetijskih proizvodov EU na zunanjih trgih; odločno zavrača 

uvedbo kakršnega koli državnega sofinanciranja, saj bi to ustrezalo delni ponovni 

nacionalizaciji skupne kmetijske politike in utegnilo povzročiti različne skupne 

kmetijske politike v različnih državah članicah, sedanjo skupno kmetijsko politiko pa 

močno prevesilo v korist neto plačnic v proračun EU in zmotilo delovanje enotnega 

trga; zato poudarja, da skupna kmetijska politika kot edina v celoti vključena politika na 

ravni EU zagotavlja najvišjo evropsko dodano vrednost in da bi bila nacionalno 

financirana kmetijska politika bistveno dražja; zavrača vse poskuse, da bi državam 

članicam vsilili njeno sofinanciranje; se zaveda, kako pomembno je še naprej financirati 

programe razvoja podeželja, ki prispevajo k evropski teritorialni in socialni koheziji, saj 

podeželje predstavlja 90 % celotne površine EU; poziva Komisijo, naj pri nadaljevanju 

procesa zunanje konvergence neposrednih plačil v Uniji v okviru naslednjega 

večletnega finančnega okvira in pri notranji konvergenci v državah članicah in njihovih 

regijah ustrezno upošteva različne stroške proizvodnje in dela, skupaj s prispevkom 

kmetijstva k zaposlovanju v posameznih državah članicah; poudarja, kako pomembno je 

ohraniti različne ukrepe, vključno s prostovoljno vezano podporo, ki je državam 

članicam na voljo za ohranjanje proizvodnih sektorjev, ki so bistveni za ranljiva 

območja, ne da bi pri tem prišlo do popačenja na notranjem trgu; poudarja, da so 

neposredna plačila pomembno varovalo in dohodkovna podpora za kmete; 

19. poudarja, da kmetijstvo, zlasti primarno proizvodnjo, še posebej prizadene škoda, ki jo 

povzročijo naravni podnebni pojavi (suša, poplave, nevihte, padavine itd.), zato poziva 

Komisijo, naj oblikuje mehanizem ukrepov za omejevanje in preprečevanje te škode, ki 

bi lahko vseboval tudi nadomestilo za škodo, povzročeno primarnim kmetijskim 

proizvajalcem zaradi naravnih pojavov, ki so posledica podnebnih sprememb; 

20. poziva Komisijo, naj v naslednjem proračunu skupne kmetijske politike predvidi ukrepe 

za pomlajevanje tega sektorja, ki bodo mladim in novim kmetom olajšali začetek 

kmetijske dejavnosti, starejšim pa njeno opustitev; poziva jo, naj še naprej razvija 

ukrepe za generacijsko menjavo v kmetijstvu, saj bo s tem podprla modernizacijo in 

pomladitev tega sektorja, pri čemer bo znanje vedno upoštevano in preneseno; 

21. opominja, da je večina podeželskih območij v najbolj zapostavljenih regijah EU, katerih 

BDP na prebivalca je veliko nižji od evropskega povprečja; zato meni, da razvoj 

podeželja ostaja pomemben izziv za uravnotežen teritorialni razvoj in da ta območja 

potrebujejo podporo pri povečevanju zaposlenosti in življenjskega standarda, pa tudi pri 

razvoju nekmetijskih vlog; poudarja, da je spodbujanje ekonomske in socialne kohezije 

v EU še vedno aktualna naloga proračuna EU; zato meni, da bi bilo treba financiranje 

razvoja podeželja iz proračuna EU v sklopu skupne kmetijske politike povečati, pri 

merilih za dodeljevanje te podpore državam članicam pa tudi v prihodnje upoštevati 

razlike v premoženju in številu podeželskega prebivalstva ter površini, ki je namenjena 

kmetijstvu; 

22. poziva k ciljno usmerjeni podpori za kmete v največji stiski, med drugim družinske 
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kmetije ter male in srednje kmetije, prek ciljnih praktičnih ukrepov pa tudi za tiste, ki 

živijo na območjih z naravnimi omejitvami ter v najbolj zapostavljenih, gorskih in 

najbolj oddaljenih regijah, ter tako okrepi proizvodnjo in zanesljivo preskrbo s hrano v 

vseh delih EU in prepreči odseljevanje s podeželskih območij; poziva, naj se podpora 

natančno usmeri k tistim, ki neposredno obdelujejo zemljo, pri čemer ne bi smeli 

izključiti občasnih kmetov, ki so v številnih primerih diverzificirali svoje dejavnosti, 

zaradi česar pa ne bi smeli biti prikrajšani; ugotavlja, da je za kmetijski sektor ključno 

spodbujanje bodočega kmetovanja, in sicer z ustreznim proračunom za skupno 

kmetijsko politiko v prihodnje in s pozitivno diferenciacijo za najranljivejša območja; 

poziva Komisijo, naj predvidi povečanje proračunskih sredstev za programe posebnih 

možnosti za oddaljene in otoške regije (POSEI), ki ga je že sprejel Parlament, saj bo 

tako ohranila program, ki je za najbolj oddaljene regije zelo pomemben; opominja, da 

so do teh programov upravičene tri države članice in da predstavljajo manj kot 1 % 

proračuna skupne kmetijske politike; ugotavlja zlasti, da lokalni razvoj pod vodstvom 

skupnosti, kot je LEADER, pomeni učinkovito rabo sredstev skupne kmetijske politike; 

poziva, naj se v naslednjem večletnem finančnem okviru več finančnih sredstev nameni 

ustanavljanju in razvoju organizacij proizvajalcev; 

23. poziva Komisijo, naj v naslednjem večletnem finančnem okviru s povečanjem sinergij 

med različnimi oblikami programov financiranja in povečanjem vloge kmetijstva v 

raziskovalnih programih EU podpre dostop kmetov do inovacij, kot so sodobne tehnike 

vzreje in precizno kmetovanje; se zaveda vse večje vloge in potenciala novih tehnologij 

v kmetijstvu, vendar poudarja, da si jih velika večina kmetov ne more privoščiti; 

24. poziva Komisijo, naj pripravi predlog pravnega okvira za verigo oskrbe s hrano v EU 

ter poskrbi za njegovo ustrezno financiranje, da bi zajezila nepoštene trgovinske prakse 

na enotnem trgu ter zagotovila določeno raven preglednosti in gotovosti za kmete, kar 

bi omogočilo, da bi sprejemali dobro utemeljene odločitve, ki ne bodo koristile le 

kmetom samim, ampak tudi potrošnikom, ter preprečilo prakso prodaje po prenizki ceni 

in posledično zmanjšanje prihodkov;  poziva k financiranju ukrepov, ki bodo izboljšali 

pogajalska izhodišča kmetov v verigi oskrbe s hrano; želi spomniti na neizmerno 

podporo Parlamenta regulativnemu okviru EU za boj proti nepoštenim trgovinskim 

praksam; 

25. je seznanjen z zanimanjem proizvajalcev za programe EU za promocijo proizvodov in 

poziva Komisijo, naj tudi v prihodnje povečuje sredstva za te programe, obenem pa 

opravi oceno povezanih upravnih zahtev in pogojev, ki pogosto prinašajo težave, zlasti 

za male in srednje ter nove proizvajalce, pa tudi združenja, ki jih zastopajo; 

26. meni, da prvi štirje scenariji, ki jih je Komisija predstavila v svoji beli knjigi marca 

2017, niso dovolj ambiciozni; poudarja, da mora peti scenarij predstavljati izhodišče za 

morebitni razmislek o prihodnosti proračuna EU po letu 2020; meni, da bi moral biti 

naslednji večletni finančni okvir čim daljši (vsaj sedem let), perspektiva za razvoj 

kmetijskega sektorja EU pa začrtana dolgoročno do leta 2050, s čimer bi zagotovili, da 

bo financiranje skupne kmetijske politike v prihodnje predvidljivo in stabilno, zlasti 

glede na pomen zanesljive preskrbe s hrano in večjo nestabilnost v sektorju, ter povečali 

verjetnost, da bodo pilotni programi uspešni. 
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