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POBUDE

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za proračun in Odbor za ekonomske in 
monetarne zadeve kot pristojna odbora, da v svoj predlog resolucije vključita naslednje 
pobude:

1. pozdravlja spremenjeni predlog Komisije za novi večletni finančni okvir z dne 27. in 
28. maja, vključno s sporočilom z dne 27. maja z naslovom „Čas za Evropo: obnova in 
priprava za naslednjo generacijo“ (COM(2020)0456), v katerem so predvidena 
povečana finančna sredstva za skupno kmetijsko politiko v primerjavi s predhodnim 
predlogom; pozdravlja predlog Komisije o začasnih dodatnih sredstvih iz instrumenta 
Next Generation EU, vendar poudarja, da je trden večletni finančni okvir vseeno 
ključnega pomena; poudarja, da je večje financiranje glede na prejšnji večletni finančni 
okvir ključno za uresničitev predlaganih ciljev in ambicij prihodnje skupne kmetijske 
politike, med drugim prehranske varnosti, sprejemljivega življenjskega standarda 
kmetov, živahnih podeželskih skupnosti in ciljev zelenega dogovora za kmetijstvo s 
povečanjem odpornosti agroživilskih sektorjev in trajnostno proizvodnjo hrane; 
poudarja, da ti cilji niso odvisni le od dobro financirane skupne kmetijske politike, 
temveč tudi od drugih instrumentov večletnega finančnega okvira, kot so tisti za 
raziskave, vlaganje v inovacije in digitalno tehnologijo, pa tudi od njihove dostopnosti 
za kmete in agroživilski sektor;

2. pozdravlja predlog Komisije, da se v instrumentu Next Generation EU 15 milijard EUR 
nameni za razvoj podeželja, vendar obžaluje, da v tem novem instrumentu niso bila 
predlagana sredstva za prvi steber skupne kmetijske politike, saj je treba izboljšati 
neposredna plačila in podpreti sektorske programe, da bi kmetom pomagali premagati 
krizo zaradi covida-19 in izpolniti cilje zelenega dogovora;

3. pozdravlja predlog o povečanju Sklada za pravični prehod za 32,5 milijarde EUR, med 
drugim s sredstvi iz instrumenta Next Generation EU, in dveh dodatnih stebrov 
mehanizma za pravični prehod, namreč namenske sheme v skladu InvestEU in 
instrumenta za posojila v javnem sektorju; poudarja, da je treba Sklad za pravični 
prehod in zeleni prehod izvajati pošteno, vključujoče in na znanstveni podlagi ter skupaj 
z deležniki, da bi bila uspešna in koristna v kmetijstvu ter na podeželju;

4. pozdravlja predlagano povečanje kapitala Evropskega investicijskega sklada za 
1,5 milijarde EUR in poudarja, da je treba malim in srednjim podeželskim podjetjem 
olajšati dostop do javnih in zasebnih finančnih sredstev, da se podprejo zelene naložbe, 
razvoj in dostopnost orodij za digitalizacijo, modernizacija in inovacije, ki bodo 
kmetom, kmetijskemu sektorju in podeželskim območjem omogočili, da se spopadejo z 
izzivi in izkoristijo priložnosti, ki jih prinaša uresničevanje ciljev in ambicij zelenega 
dogovora;

5. poziva Komisijo in države članice, naj izkoristijo mehanizem za okrevanje in odpornost, 
če je to ustrezno, da bi evropskim kmetom in zadružnim podjetjem namenile dodatno 
podporo za usklajeno reševanje izzivov, s katerimi se soočajo pri upoštevanju novih 
pravil in prilagajanju negativnim učinkom podnebnih sprememb na način, ki ne ogroža 
pridelave hrane in spoštuje načelo trajnostnosti;

6. meni, da se je Komisija s popravljenima predlogoma za večletni finančni okvir in 
instrument Next Generation EU približala stališču Parlamenta, namreč da se zneski za 
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kmetijstvo in razvoj podeželja v naslednjem finančnem okviru vsaj ne smejo znižati v 
realnem smislu, če že ne bodo povečani; poziva Svet, naj opusti vse težnje, da bi 
zmanjšal zneske, predvidene za kmetijstvo in razvoj podeželja v zadnjih predlogih 
Komisije; vztraja, da bo treba vse dodatne ukrepe v zvezi z zelenim prehodom, vključno 
s cilji strategije „od vil do vilic“ in strategije za biotsko raznovrstnost, financirati z 
novimi finančnimi sredstvi in dodatnimi lastnimi sredstvi EU; poudarja, da dodatni 
ukrepi iz evropskega zelenega dogovora ne smejo biti financirani z obstoječimi sredstvi 
skupne kmetijske politike;

7. opozarja Komisijo, da mora zeleni prehod v kmetijstvu zagotoviti uravnotežen pristop z 
vidika treh razsežnosti trajnostnosti: socialne, okoljske in ekonomske; poudarja pomen 
člena 2.1(b) Pariškega sporazuma, v katerem je priznano. da je temeljna prednostna 
naloga zagotoviti prehransko varnost s prilagajanjem podnebnim spremembam;

8. je seznanjen s sporočilom Komisije o naložbenem načrtu za trajnostno Evropo 
(COM(2020)0021), vendar poudarja, da so predlagani elementi, vključno s Skladom za 
pravični prehod, popolnoma odvisni od ambicioznega sporazuma o večletnem 
finančnem okviru; je zelo zaskrbljen, da bi lahko uporaba proračunskih sredstev EU za 
nove potrebe, nastale zaradi pandemije covida-19, v začetku programskega obdobja 
povzročila pomanjkanje finančnih sredstev v poznejših programskih letih, kar bi lahko 
vplivalo na zmožnost kmetijskega sektorja, da uresniči cilje strategije „od vil do vilic“ 
in strategije za biotsko raznovrstnost, kmetje pa bi bili prikrajšani za financiranje v 
zadnjih letih večletnega finančnega okvira, kar bi bilo še posebej škodljivo, če se bo od 
njih pričakovalo, da bodo izpolnjevali nove obveznosti iz zelenega dogovora; poudarja, 
da mora biti prehod k trajnostnosti pravičen, pošten in odgovoren ter mora vključevati 
vse gospodarske in socialne sektorje, da bi preprečili neupravičene pritiske na kmetijski 
sektor;

9. ugotavlja, da se naložbeni načrt za trajnostno Evropo do neke mere zanaša na 
privabljanje zasebnih naložb, ki pa jih bo v letih po pandemiji covida-19 verjetno manj, 
zato je trden večletni finančni okvir še pomembnejši;

10. opozarja, da je kmetijstvo EU edini večji sistem na svetu, ki je zmanjšal emisije 
toplogrednih plinov (za 20 % od leta 1990);

11. poudarja, da je treba pri pripravi nacionalnih načrtov, dodeljevanju sredstev in v 
dolgoročni finančni perspektivi upoštevati različna izhodišča in možnosti za razvoj 
različnih regij in držav članic;

12. poziva Komisijo, naj spremembe pravil o državni pomoči in konkurenci ne ogrozijo 
skupne narave skupne kmetijske politike;

13. opozarja, da bo posodobljena in trajnostna skupna kmetijska politika odločilno 
prispevala k uresničitvi ambicioznih splošnih podnebnih ciljev EU in hkrati prinesla 
prehransko varnost ter da bo pomemben del te politike namenjen podnebnim ciljem; 
opominja, da reforma skupne kmetijske politike še vedno poteka in da še ni bila sprejeta 
odločitev o točnem znesku prispevka k okoljskim in podnebnim ciljem in zahtevam; 
poudarja, da bo uresničitev teh ciljev v veliki meri odvisna od tega, ali bodo v ta namen 
v prihodnjih proračunih dodeljena zadostna denarna sredstva; zato meni, da se zaradi 
izvajanja zelenega dogovora in strategije „od vil do vilic“ ne bi smeli znižati naši cilji, 
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med katerimi je zlasti zagotavljanje trajnostnih možnosti preživljanja za naše kmete, in 
poudarja, da od slednjih ni mogoče zahtevati več, če se financiranje zmanjša; pričakuje, 
da bodo pogajanja s Svetom o prihodnosti skupne kmetijske politike konstruktivna in da 
bo mogoče doseči dogovor, tako da bodo proizvajalci iz EU lahko načrtovali 
proizvodnjo z gotovostjo; poudarja, da sozakonodajalca izhajata iz predloga Komisije 
za reformo, ki ga v tej fazi ne bi smeli spreminjati ali umakniti;

14. opozarja, da Komisija v svojem sporočilu o naložbenem načrtu za trajnostno Evropo 
(COM(2020)0021) ugotavlja, da so v kmetijstvu potrebne znatne naložbe, zlasti za 
reševanje splošnih okoljskih izzivov, vključno z izgubo biotske raznovrstnosti in 
onesnaževanjem; vendar poudarja, da je Komisija te ugotovitve opisala kot previdne 
ocene, saj nima podatkov za točno oceno potrebnih naložb v zvezi s prilagajanjem 
podnebnim spremembam in obnovo/ohranitvijo ekosistemov ter biotske raznovrstnosti;

15. poudarja pomen proti krizam odporne domače proizvodnje obnovljivih surovin in 
energije iz obnovljivih virov ter poziva, naj se za ubranitev sektorja lesne gradnje in 
prenove (s posebnim poudarkom na uporabi lokalno proizvedenih obnovljivih surovin 
in trajnostnih obnovljivih virov energije) izvaja in nadalje pospeši strategija za 
biogospodarstvo v EU;

16. vztraja, da morajo vse večje ekološke zahteve vedno spremljati tudi finančna 
nadomestila; poudarja, da enostransko določanje obveznosti ne koristi ne evropskemu 
kmetijstvu ne okolju, če povzroči selitev evropske proizvodnje živil v tretje države;

17. poudarja, da je treba pri ukrepih skupne kmetijske politike, namenjenih uresničitvi 
ciljev zelenega dogovora, bolj upoštevati načelo enakosti spolov, da bodo kmetice 
vključene v ekološki prehod;

18. poudarja, da je nedavni izbruh covida-19 razkril strateško vlogo kmetijstva pri 
proizvodnji varne in visokokakovostne hrane po dostopnih cenah ter preprečevanju 
prehranske krize; poudarja bistveno vlogo ključnih delavcev v kmetijstvu in 
živilskopredelovalni industriji med krizo ter vztraja, da jim je treba zagotoviti ustrezne 
in varne delovne pogoje; vztraja, da prizadevanja kmetov v EU za bolj trajnostno 
proizvodnjo hrane ne sme ogroziti uvoz proizvodov iz tretjih držav, ki ne izpolnjujejo 
standardov EU glede varnosti hrane, varstva okolja, dobrobiti živali in socialni zadev; 
poudarja, da so izkušnje s pandemijo covida-19 zelo dragocene, zlasti kar zadeva 
strateške sektorje;

19. meni, da bi morala Komisija za uresničitev ciljev zelenega dogovora na evropski ravni 
in spodbujanje njihovega uresničevanja na mednarodni ravni oceniti uvozne tarifne 
stopnje za kmetijske proizvode in predlagati njihovo povečanje za države, ki za svoje 
kmetijske proizvajalce ne uporabljajo oziroma v bližnji prihodnosti ne nameravajo 
uvesti standardov in zahtev, primerljivih s standardi in zahtevami EU;

20. pozdravlja cilj iz strategije „od vil do vilic“, da se razvijejo minimalna obvezna merila 
za trajnostna javna naročila hrane, da bi se uporaba javnih sredstev uskladila z zelenim 
dogovorom; poziva k večji vključenosti prehranskih in zdravstvenih vprašanj v javna 
naročila hrane;

21. poudarja pomen financiranja raziskav in inovacij, namenjenih iskanju alternativnih 
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tehnologij za zeleni prehod, in meni, da bi jih bilo treba dati na voljo vsem kmetom, tudi 
malim;

22. poziva Komisijo, naj poskrbi za ustrezno zunanjo zaščito občutljivih kmetijskih 
proizvodov, pri čemer je treba potrošnikom jasno pokazati visoke standarde pridelave 
živil v EU;

23. vztraja, da je treba poiskati dodatna finančna sredstva, ki niso sredstva skupne kmetijske 
politike, za kritje potreb kmetov, nastalih zaradi pandemije covida-19 ali drugih kriznih 
razmer;

24. poziva Komisijo, naj evropsko kmetijsko gospodarstvo tako v strategiji „od vil do vilic“ 
kot tudi v prihodnji podnebni politiki prizna kot sistemsko pomemben sektor, 
zanesljivost oskrbe pa ustrezno upošteva kot dejavnik stabilnosti.
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