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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. ugotavlja, da Komisija v predlogu proračuna za leto 2020 za razdelek 2 predlaga 
59.994,9 milijona EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in 58.014,3 milijona EUR v 
sredstvih za plačila, pri čemer so se odobrena sredstva za Evropski kmetijski jamstveni 
sklad v primerjavi s proračunom za leto 2019 nekoliko povečala, in sicer na 
43.531,8 milijona EUR v obveznostih (+0,8 %) in na 43.501,7 milijona EUR v plačilih 
(+0,9 %); globoko obžaluje, da so bila odobrena sredstva za Evropski kmetijski sklad za 
razvoj podeželja (EKSRP) v primerjavi s proračunom za leto 2019 zmanjšana, in sicer 
na 14.708,7 milijona EUR v obveznostih (–0,1 %) in 13.141,2 milijona EUR (–0,1 %) v 
plačilih, kar je predvsem posledica stagnacije nominalne vrednosti EKSRP kot takega in 
velikega zmanjšanja odhodkov za podporo;

2. vztraja, da morajo vsi prihodki proračuna Unije, ki izhajajo iz namenskih prejemkov ali 
vračil zaradi nepravilnosti na področju kmetijstva iz prejšnjih let, ostati v razdelku 2;

3. vztraja, da proračuna za kmetijstvo ne bi smeli več zmanjševati, zlasti ker kmetijski 
sektor pogosto prizadenejo krize in ker so za odzivanje nanje potrebna proračunska 
sredstva;

4. ugotavlja, da je proračunsko leto 2020 zadnje leto sedanjega večletnega finančnega 
okvira, zato poudarja, kako pomembni so priprave in gladek prehod na novo finančno 
obdobje, v katerem je treba kmetom zagotoviti pošten življenjski standard;

5. je globoko zaskrbljen zaradi posledic, ki bi jih izstop Združenega kraljestva iz EU brez 
dogovora imel za proračun, in glede na to, da morajo kmetje svoje dejavnosti načrtovati 
vnaprej, odločno nasprotuje temu, da bi bila sredstva, dodeljena v okviru skupne 
kmetijske politike, leta 2020 nepričakovano zmanjšana, če Unija in Združeno kraljestvo 
ne bosta dosegla dogovora;

6. poudarja, da mora biti proračun Unije skladen s cilji Pariškega sporazuma, sprejetega 
decembra 2015 na podlagi okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi 
podnebja;

7. zavrača predlog Komisije, da se odobrena sredstva za organizacije proizvajalcev v 
sektorju sadja in zelenjave zmanjšajo (za 14,6 milijona EUR), saj bo to neposredno 
vplivalo na kmete in imelo negativne posledice za njihov vse večji prispevek k 
ponovnemu uravnoteženju pogajalskih moči v prehranski verigi; v zvezi s tem meni, da 
bi morala Komisija zagotoviti, da plačila za ta sektor ne bodo zmanjšana; obžaluje tudi, 
da niso bila predvidena sredstva za sektor perutninskega mesa, in predlaga, da se ga 
finančno podpre z dodelitvijo sredstev postavki „Drugi ukrepi za prašičje meso, 
perutnino, jajca, čebelarsko in druge proizvode živalskega izvora“, saj ta sektor trpi, ker 
Ukrajina z nepošteno prakso izkrivlja trgovino;

8. obžaluje, da zmanjšanje sredstev za proizvajalce sadja in zelenjave v Uniji, ki ga je 
predlagala Komisija, ne bo izravnano z nadomestili za ta sektor, ki se sooča z resno 
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krizo zaradi fitofagnih ali patoloških dejavnikov, kot so virus Citrus tristeza pri 
pomarančah, Mal secco pri limonah, Tuta absoluta pri paradižniku in Xylella fastidiosa 
pri oljkah; zato poziva, naj se kljub zmanjšanju predvidi načrt za financiranje agrumov, 
s katerim bi delno pokrili stroške obnove obstoječih nasadov agrumov in oljk z bolj 
odpornimi sortami iste vrste, da bo ta sektor lahko resnično ponovno zaživel;

9. pozdravlja predlog Komisije, da se postavki „Drugi ukrepi za goveje in telečje meso“ 
dodeli 50 milijonov EUR za podporo sektorju govejega mesa na Irskem, če bi zaradi 
izstopa Združenega kraljestva iz Unije na trgu prišlo do težav; poudarja, da bo izstop 
Združenega kraljestva občutno negativno vplival tudi na več drugih kmetijskih 
sektorjev v Uniji; poziva Komisijo, naj na osnovi ustrezne ocene učinka po sektorjih in 
državah članicah predlaga načrt za podporo za vse kmetijske sektorje Unije, za katere je 
verjetno, da bodo občutili izstop Združenega kraljestva, in ta načrt – glede na stopnjo 
izpostavljenosti – razširi na zadevne države članice; meni, da mora ta načrt, če naj bo 
učinkovit, vključevati strukturne ukrepe za izboljšanje organizacije sektorjev in 
spodbujanje diverzifikacije trgovinskih tokov;

10. meni, da bodo ti kmetijski sektorji zaradi trgovinskega sporazuma med Unijo in 
Mercosurjem izpostavljeni dodatnemu pritisku, zato poziva Komisijo, naj do konca 
leta 2019 podrobno določi vsebino načrta Unije za podporo v višini 1 milijarde EUR, ki 
je bil napovedan 28. junija 2019 in katerega namen je občutljivim kmetijskim sektorjem 
v Uniji omogočiti, da se bodo lahko uspešno spoprijeli z morebitnimi negativnimi 
posledicami tega sporazuma (če bo ratificiran);

11. poudarja, da se proračun ne porablja smotrno, če se občutljivim sektorjem zagotavlja 
podpora, hkrati pa se jih – zlasti prek dvostranskih prostotrgovinskih sporazumov – 
odpira za dodatno konkurenco in tako izpostavlja tveganju za nestabilnost trgov; poleg 
tega ugotavlja, da se delež tradicionalnih lastnih sredstev v proračunu Unije dolgoročno 
zmanjšuje, kar je predvsem posledica tega, da je zaradi prostotrgovinskih sporazumov 
pobranih manj carin;

12. je seznanjen s predlogom Komisije, da bi se kmetom pomagalo s svežnjem finančne 
podpore v višini do 1 milijarde EUR za primer, da bi zaradi trgovinskega sporazuma 
Unije z Mercosurjem prišlo do motenj na trgu; vztraja, da ta sredstva ne smejo biti 
preusmerjena iz nobene obstoječe proračunske vrstice za kmetijstvo;

13. je zaskrbljen zaradi krize v sektorju sladkorja, ki je izbruhnila po odpravi sistema kvot, 
in zaradi nedavne napovedi, da bo osem tovarn v Uniji zaprtih; obžaluje, da temu 
sektorju ni bila dodeljena finančna podpora; meni, da bi bilo treba zasebnim akterjem 
dovoliti, da za regulacijo proizvodnje sprejmejo zasebne pobude, če javni organi ne 
ukrepajo; v zvezi s tem predlaga, da Komisija ob upoštevanju nove proizvodne sezone 
razmisli o tem, da bi uvedla proračunsko nevtralne ukrepe, ki so na voljo v skladu s 
členom 222 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta1, da bi kmetom 
in njihovim organizacijam dovolila sklepati kolektivne pogodbe, po katerih bi se lahko 
usklajeno umaknili s trga, skladiščili proizvode ali zmanjšali proizvodnjo;

1 Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne 
ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) 
št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).
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14. pozdravlja predlog Komisije, da se finančna sredstva za promocijske ukrepe povečajo, 
kar potrjuje, da so bile izboljšave, uvedene z zadnjo reformo, učinkovite; meni, da bi 
morala Komisija še naprej izboljševati promocijske kampanje, da bi odprla nove trge za 
kakovostne proizvode, saj so promocijski ukrepi bistveni za povečanje deleža izdelkov, 
izvoženih iz Unije, na svetovnih trgih;

15. obžaluje, da se kmetom ne nudi podpora pri ukrepih, zlasti v sektorju mleka in mlečnih 
izdelkov, ki se zaradi ruskega embarga na vrsto kmetijskih proizvodov iz Unije še 
vedno soočajo s težavami na trgu;

16. opozarja, da kmetijski sektor Unije zadnjih pet let trpi zaradi posledic ruskega embarga; 
poudarja, da bi lahko morebitni učinki na kmetijske trgovinske tokove, povezani z 
izstopom Združenega kraljestva iz Unije, povzročili dodatne motnje, in zahteva, da se 
po potrebi zagotovijo dodatna sredstva za izredne ukrepe;

17. je prepričan, da lahko Unija pomembno prispeva k spodbujanju zdravih prehranjevalnih 
navad, zlasti pri otrocih, zato meni, da je nujno treba v celoti izkoristiti zgornje meje, ki 
so v skladu z veljavno uredbo določene za šolske programe Unije in oblikovanje 
dodatnih pobud za trajnostno potrošnjo; zato poziva države članice, naj izboljšajo 
državne programe in odpravijo birokratske ovire, da bodo lahko razpoložljiva sredstva v 
višini 250 milijonov EUR v celoti izkoristile;

18. pozdravlja večjo podporo za raziskave in inovacije, namenjene preskrbi z varno in 
visokokakovostno hrano ter prehranski varnosti; poudarja, da morajo biti sredstva, 
namenjena raziskavam v agroživilskem sektorju, zlasti iz proračuna programa 
Obzorje 2020, tudi v prihodnje v celoti na voljo kot taka, da bi – zlasti prek 
agroekoloških raziskav, temelječih na celovitih kmetijskih ekosistemih – spodbudili 
inovacije in pametne rešitve na področju kmetijstva in razvoja podeželja; poudarja, 
kako pomembno je, da so rezultati praktično uporabni na kmetijah, in opozarja na vlogo 
kmetijskih svetovalnih služb; poudarja, da bi morala biti raziskovalna politika skladna s 
cilji na področju okolja, podnebja, biotske raznovrstnosti, zdravja in socialne varnosti 
ter spodbujati in podpirati pobude, prilagojene potrebam malih kmetij, da bi lahko tudi 
brez ekonomije obsega izkoristile nove tehnologije; poudarja, da je treba okrepiti 
povezavo med raziskavami in prakso, tako da se vključijo primarni proizvajalci ter širijo 
znanje in primeri dobre prakse;

19. poziva Komisijo, naj zagotovi zadostno finančno podporo, da se bodo lahko v 
kmetijskem sektorju še naprej uvajale pametne in inovativne rešitve, ker prinašajo 
dokazljive koristi za okolje in ker je treba povečati učinkovitost kmetijstva; meni, da je 
treba dodatno analizirati in spodbujati precizno kmetovanje in uporabo digitalizacije;

20. ob upoštevanju, da bi v Uniji še vedno lahko izbruhnile bolezni živali in rastlin, 
obžaluje, da so bila odobrena sredstva za sklad za izredne ukrepe v zvezi z zdravjem 
živali in rastlin zmanjšana za 60 %;

21. je resno zaskrbljen zaradi hudih posledic, ki jih je v več državah članicah povzročilo 
širjenje afriške prašičje kuge, in velikega števila izbruhov, registriranih od začetka leta 
2019; je zaskrbljen, da to vpliva na velike prašičje farme, ki so bile prisiljene v zakol 
več deset tisoč živali; zato obžaluje, da niso bila predvidena sredstva za preprečevanje 
afriške prašičje kuge in boj proti njej, pri čemer poudarja, da je bilo v proračunu Unije 
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za leto 2019 v ta namen dodeljenih 28 milijonov EUR; poudarja, da bi moral biti v 
proračunu Unije za leto 2020 predviden vsaj podoben znesek; je seznanjen, da tretje 
države vlagajo v raziskave za razvoj cepiva proti afriški prašičji kugi; meni, da bi 
morala tudi Unija vlagati v raziskave in razvoj cepiva, s katerim bi lahko v najkrajšem 
možnem času zajezili širjenje in pojavljanje afriške prašičje kuge;

22. spodbuja države članice, naj v skladu s ciljem, da bodo bolj prispevale k menjavi 
generacij kmetov v Uniji, povečajo podporo za začetek delovanja mladih kmetov;

23. poudarja, kako pomembne so obveznosti za razvoj podeželja in odhodki za kmetijsko-
okoljske ukrepe in širše podeželsko gospodarstvo in kako pomembne so zlasti pobude, 
ciljno usmerjene v mlade kmete in namenjene njihovi podpori;

24. pozdravlja, da se financirajo novi pilotni projekti, ki so bistvenega pomena za razmislek 
o prihodnosti skupne kmetijske politike, in sicer projekti za razvoj nabora orodij za 
kmete, ki izvajajo postopke integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, 
spodbujanje pametnih vasi in vzpostavitev operativnega programa v živinorejskem 
sektorju;

25. poziva, naj se znesek proračunskih sredstev za programe POSEI ohrani na najvišji 
ravni, določeni s pravom EU, poudarja, da so ti programi pomembni za odpornost 
kmetijskih proizvajalcev na krize, in opozarja na nestabilne gospodarske razmere v 
najbolj oddaljenih regijah, kjer še vedno močno čutijo krizo.
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