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POBUDE

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v 
poročilo, ki ga sprejme, vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da ima moderna in ustrezno financirana skupna kmetijska politika, ena 
najbolje integriranih politik EU, ključno vlogo pri uresničevanju osrednjih ciljev EU, 
vključno s prehransko varnostjo, tako da potrošnikom ponuja zelo kakovostno in varno 
hrano za ugodno ceno, z ohranjanjem pokrajine in naravnega okolja ter zagotavljanjem 
primernega življenjskega standarda kmetov; poudarja, da morajo kmetje zdaj spoštovati 
veliko več pravil o hrani, zdravju in varstvu okolja, sorazmerni delež sredstev za skupno
kmetijsko politiko v proračunu EU pa se zmanjšuje; poudarja, da je treba podpreti 
prehod kmetov na okolju prijazne prakse kmetovanja ter nagraditi zagotavljanje 
okoljskih dobrin; 

2. poudarja, da bi imelo morebitno zmanjšanje proračuna za skupno kmetijsko politiko 
katastrofalne posledice, saj bi po eni strani odpravilo spodbude za zagotavljanje 
najvišjih kmetijskih standardov, po drugi pa ogrozilo prehransko varnost in varnost 
hrane v Uniji; poudarja, da brez ustrezne podpore od kmetov ne moremo zahtevati, da 
bodo izpolnjevali še več pogojev, saj je treba pri tem upoštevati specifične potrebe v 
posameznih državah članicah, zlasti glede na naložbe in druga prizadevanja za podporo 
in varstvo okolja, zagotavljanje javnih storitev ter za ohranjanje biotske raznovrstnosti, 
prehranske varnosti in varnosti hrane;

3. znova poziva, naj proračun skupne kmetijske politike v večletnem finančnem okviru 
2021–2027 za 27 držav članic EU ostane vsaj na ravni iz obdobja 2014–2020 v realnih 
zneskih, saj ima ta politika bistveno vlogo pri zagotavljanju gospodarske, okoljske in 
socialne trajnosti evropskega kmetijstva ter razvoja dinamičnih podeželskih območij; 
poudarja, da je za odporen, trajnosten in konkurenčen kmetijski sektor EU, ki zagotavlja 
prihodke kmetov, potreben stabilen in dobro financiran proračun skupne kmetijske 
politike; znova izraža stališče, da kmetijstvo ne sme trpeti finančnih posledic političnih 
odločitev, kot so sporazumi o prosti trgovini, ki imajo posledice za kmetijstvo, politični 
spori z mednarodnimi trgovinskimi partnerji na področju kmetijstva, izstop Združenega 
kraljestva iz EU in financiranje novih evropskih politik; poudarja, da je treba prispevke 
držav članic v proračun EU povečati na 1,3 % njihovega BND;

4. odločno nasprotuje predlogu novega večletnega finančnega okvira, ki ga je pripravila 
Komisija, saj naj bi se občutno zmanjšal proračun za skupno kmetijsko politiko, 
vključno s programom možnosti za oddaljene in otoške regije (POSEI), namenjenim 
najbolj oddaljenim regijam; poudarja, da bodo ti rezi ogrozili uresničevanje ciljev 
skupne kmetijske politike; opozarja, da bodo izzivi, s katerimi se soočajo kmetje, na 
primer nepravične trgovinske prakse, povečana tržna koncentracija in sporazumi o 
prosti trgovini, pa tudi nadaljujoče se podnebne in vremenske težave, namesto tega 
zahtevali povečanje proračuna skupne kmetijske politike; opozarja, da je velikost rezov 
odvisna od parametrov, ki se uporabljajo za primerjavo; poziva Komisijo, naj večletni 
finančni okvir zaradi boljše primerljivosti predstavi samo v tekočih cenah;

5. poziva k povečanju proračunskih dodelitev v večletnem finančnem okviru za obdobje 
2021–2027, in sicer za programe POSEI za najbolj oddaljene regije, ki še vedno trpijo 
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hude posledice krize in so izpostavljene strukturnim pomanjkljivostim iz člena 349 
PDEU, kot so oddaljenost, otoška lega, majhnost, težavna topografija in podnebje ter 
ekonomska odvisnost od maloštevilnih proizvodov;

6. poziva Komisijo, naj v novem večletnem finančnem okviru zagotovi finančna sredstva, 
ki so potrebna za izpolnitev obveznosti Unije iz prvega stebra skupne kmetijske politike 
po pogodbi o pristopu Hrvaške k Evropski uniji1 in so povezana s prehodnim obdobjem, 
ki se bo izteklo leta 2022; 

7. pozdravlja memorandum z dne 31. maja 2018 o prihodnjem večletnem finančnem 
okviru in skupni kmetijski politiki, ki so ga podpisali kmetijski ministri Finske, 
Francije, Grčije, Irske, Portugalske in Španije in ki zbuja pomisleke o zmanjšanju 
sredstev za proračun skupne kmetijske politike v večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2021–2027, ki ga je predlagala Komisija;

8. poudarja, da je pomembno ohraniti obstoječe finančne dodelitve tako za neposredna 
plačila kot varnostno mrežo za prihodke, ki je v skladu z dolgoročnim ciljem prehoda na 
bolj trajnosten model bolj konkurenčnega evropskega kmetijstva, kot za drugi steber 
sredstev za kmete in podeželane; opozarja, da bo zmanjšanje neposrednih plačil 
neposredno vplivalo na prihodke kmetov; obžaluje zlasti korenito zmanjšanje, 
predvideno za drugi steber skupne kmetijske politike, ki pomembno prispeva k 
naložbam in zaposlovanju, pa tudi dostopnosti in teritorialni privlačnosti, skrbi za okolje 
in podnebnim ukrepom na podeželju, predvsem s financiranjem pristopov od spodaj 
navzgor k lokalnemu razvoju, kot sta projekta LEADER in lokalni razvoj, ki ga vodi 
skupnost; poziva Komisijo, naj za najbolj oddaljene regije v drugem stebru oblikuje 
popolnoma avtonomne in neodvisne programe za razvoj podeželja, podobne programu 
POSEI v prvem stebru; želi spomniti, da je glavni cilj te zasedbe Komisije ohraniti in 
ustvarjati delovna mesta v EU; zato odločno zavrača njene načrte, da bo korenito 
zmanjšala proračun EU za razvoj podeželja, in vztraja, da je treba Evropski kmetijski 
sklad za razvoj podeželja (EKSRP) ustrezno financirati; poudarja, da ni mogoče 
računati na to, da bodo proračunske vrzeli zapolnile države s sofinanciranjem drugega 
stebra;

9. znova poudarja, da bi morala skupna finančna sredstva za EKSRP in Evropski kmetijski 
jamstveni sklad (EKJS) v prihodnjem obdobju znašati 382.855.000.000 EUR v stalnih 
cenah, da bodo ustrezala znesku, dodeljenemu za obdobje 2014–2020;

10. poudarja, da bo pričakovanje, da se bo 40 % finančnih sredstev skupne kmetijske 
politike porabilo za podnebne ukrepe, mogoče izpolniti le, če se zgornje meje za 
sredstva za okoljske in podnebne sheme ne bodo zmanjšale, kot je opisano v členu 15 
predloga o pravilih za strateške načrte, ki naj jih pripravijo države članice v okviru 
skupne kmetijske politike (COM(2018)0392);

11. meni, da rezi v drugem stebru zavirajo gospodarski razvoj podeželja, prehod na 
nizkoogljično gospodarstvo, odpornost na podnebne spremembe, razvoj novih in 
inovativnih kmetijskih tehnik in trajnostnega gozdarstva, pa tudi ukrepe za spodbujanje 
socialnega vključevanja, zmanjševanje revščine in gospodarski razvoj na podeželju;

                                               
1 UL L 112, 24.4.2012, str. 10.
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12. je seznanjen s predlogom Komisije glede zunanje konvergence višine neposrednih 
plačil med državami članicami; poudarja, da bo tako povečano konvergenco mogoče 
doseči samo, če se proračun skupne kmetijske politike vsaj ohrani pri dejanski 
vrednosti;

13. poziva k večji uporabi instrumentov kohezijske politike in sredstev za trajnostni razvoj 
podeželja, da bi na teh območjih ublažili zaostajanje v razvoju in odseljevanje;

14. želi spomniti na zaveze Komisije, da bo proračun programa POSEI ohranila na sedanji 
ravni;

15. znova poziva k reformi sistema lastnih sredstev EU; poudarja, da je treba prelevmane na 
kmetijske proizvode ohraniti kot vir prihodkov proračuna EU; je seznanjen z vse 
manjšimi prihodki iz dajatev v nedavnih letih, saj so se povprečne tarife zmanjšale bolj, 
kot se je povečal obseg trgovanja; je seznanjen z nedoslednostjo pri osredotočanju na 
izvozno kmetijstvo, ki lahko ranljive sektorje izpostavi povečani konkurenci, medtem 
pa z zmanjšanjem tarif rahlja temelje, potrebne za ohranjanje teh sektorjev za javne 
dobrine, ki jih zagotavljajo;

16. poudarja, da je potreben pravno zavezujoč in obvezen vmesni pregled večletnega 
finančnega okvira;

17. poudarja, da je posredno povečanje dohodkov, zlasti malih in srednjih kmetij, mogoče 
doseči tudi z dejanskim zmanjšanjem birokracije za kmete v okviru skupne kmetijske 
politike, bolj prilagodljivimi kontrolami ter z boljšim in preglednejšim delovanjem 
prehranske verige; poudarja pomen svetovalnih storitev pri zagotavljanju neodvisnega 
svetovanja kmetom v zvezi s prilagajanjem in izboljšanjem njihovih praks, vključno s 
podnebnimi ukrepi in praksami za manjšo odvisnost od vložkov;

18. pozdravlja predlog Komisije za pregled delovanja krizne rezerve, zlasti možnost 
prenosa neporabljenih sredstev nove kmetijske rezerve iz enega leta v drugo; se ne 
strinja in je zaskrbljen, da začetni zneski, potrebni za ustanovitev sklada, ne bodo 
zbrana iz virov zunaj proračuna skupne kmetijske politike, temveč bodo v ta namen 
uporabljena neposredna plačila v letu 2020, ta denar pa kmetom ne bo povrnjen; zato 
poziva k neodvisni kmetijski krizni rezervi, ki bo oblikovana zunaj proračuna za skupno 
kmetijsko politiko;

19. meni, da s predlogom Komisije, da bi finančno disciplino razširili na vse upravičence 
neposrednih plačil, ne bi dosegli cilja bolj uravnoteženo razporejenih plačil med 
različno velikimi kmetijami, zato pričakuje, da bo ohranjena sedanja izjema, po kateri 
so kmetje, ki dobijo do 2.000 EUR neposrednih plačil, izvzeti iz mehanizma finančne 
discipline;

20. poziva, da se proračun programov za deljenje sadja, zelenjave in mleka v šolah ohrani 
vsaj na sedanji ravni, saj imajo pomembno vlogo pri spodbujanju zdrave prehrane in 
oblikovanju zdravih prehranjevalnih navad med otroki in mladino;

21. se zaveda, da bi z zmanjšanjem podpore skupni kmetijski in kohezijski politiki utegnili 
omejiti možnosti za podporo podjetništvu na podeželju in infrastrukturnemu 
teritorialnemu razvoju; 
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22. poziva k boljšemu ravnotežju med okoljskimi in podnebnimi cilji ter financiranjem 
skupne kmetijske politike, saj so predlogi Komisije na tem področju bolj ambiciozni 
(40 % vsega proračuna skupne kmetijske politike za podnebne cilje in 30 % sredstev 
drugega stebra za okolje), obenem pa je financiranje tudi močno oklestila, kar pomeni, 
da bodo močno okrnjene zmožnosti te politike za uresničevanje ciljev posodabljanja in 
prestrukturiranja agroživilskega sektorja in razvoja podeželja;

23. poudarja, da je pomembno poostriti carinski nadzor za uvoz kmetijskih in živilskih 
proizvodov v EU ter uvesti posebno proračunsko vrstico v naslovu IV (11) „Upravljanje 
meja“, da bi v celoti izkoristili potencial carinske unije ter preprečili nezakonito 
trgovino in goljufije;

24. meni, da bi morali imeti odhodki za tržne ukrepe (javna intervencija in pomoč za 
zasebno skladiščenje) posebno proračunsko vrstico in se ne bi smeli opirati izključno na 
kmetijske rezervne sklade; poudarja, da bi morali kmetijske rezervne sklade v prvi vrsti 
uporabljati za hiter odziv na skrajne razmere, ki presegajo običajne dogodke na trgu ter 
vplivajo na kmetijsko proizvodnjo, predelavo in distribucijo v EU;

25. poudarja, da mora biti proces zbliževanja v obdobju večletnega finančnega okvira 
2021–2027 popolnoma dokončan, da bi med državami članicami vzpostavili pošteno 
konkurenco in po vsej EU uveljavili načela enakosti, ter da je treba v celoti izvajati 
sklep Evropskega sveta, ki ga vsebujejo sklepi predsedstva z dne 24. in 
25. oktobra 2002;

26. poudarja, da je ena glavnih težav menjava generacij, zato meni, da je poleg pomoči za 
mlade, ki se začnejo ukvarjati s kmetijsko dejavnostjo, in pomoči za vzpostavitev 
kmetijskega gospodarstva, potrebna posebna pomoč za prva leta opravljanja kmetijske 
dejavnosti;

27. ugotavlja, da so epidemije in slabe vremenske razmere močno prizadele živinorejo in 
poljedelstvo v večini držav članic, in poziva k večji finančni podpori, da bi kmetom 
povrnili škodo;

28. pozdravlja predlog Komisije, naj se 10 milijard EUR nameni sklopu živil in naravnih 
virov programa Obzorje Evropa, in sicer za razvoj in spodbujanje inovacij in raziskav 
na področju kmetijstva in živil; institucije EU poziva k ohranitvi te ravni proračunske 
ambicije v celotnem postopku odobritve večletnega finančnega okvira, zlasti glede na 
zmanjšanje sredstev, predvideno v drugem stebru;

29. poudarja, da so za ponovno pridobitev podpore za dobro financirano skupno kmetijsko 
politiko potrebne reforme, ki bodo zagotovile učinkovitejšo porabo denarja, kot je 
pokazala preusmeritev sredstev h kmetom z nižjimi prihodki.



AD\1164774SL.docx 7/8 PE625.204v02-00

SL

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021-2027 - stališče 
Parlamenta v luči dogovora

Referenčni dokumenti 2018/0166R(APP)

Pristojni odbor BUDG

Mnenje pripravil
       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI
5.7.2018

Pripravljavec/-ka mnenja
       Datum imenovanja

Peter Jahr
4.7.2018

Datum sprejetja 9.10.2018

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

30
5
3

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, José Bové, Daniel 
Buda, Nicola Caputo, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn 
Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, 
Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin 
Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew 
Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia 
Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, 
Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, 
Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Stefan Eck, Elsi Katainen, Susanne Melior, Momčil Nekov (Momchil 
Nekov), Annie Schreijer-Pierik, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas 
Waitz

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri 
končnem glasovanju

Stanisław Ożóg



PE625.204v02-00 8/8 AD\1164774SL.docx

SL

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

30 +

ALDE Ivan Jakovčić, Ulrike Müller

ECR Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Laurenţiu Rebega

EFDD Giulia Moi, Marco Zullo

ENF Philippe Loiseau

PPE Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther 
Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, 
Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Karine Gloanec 
Maurin, Susanne Melior, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Maria Noichl, Maria 
Gabriela Zoană

Verts/ALE José Bové

5 -

ALDE Jan Huitema, Elsi Katainen

EFDD John Stuart Agnew

GUE/NGL Stefan Eck

Verts/ALE Martin Häusling

3 0

GUE/NGL Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

Verts/ALE Bronis Ropė

Uporabljeni znaki:
+ : za
- : proti
0 : vzdržani


	1164774SL.docx

