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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. obžaluje, da bodo zaradi predlagane revidirane zgornje meje za novi razdelek 3 
večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 najverjetneje zmanjšana sredstva 
za glavne kategorije odhodkov za skupno kmetijsko politiko v letu 2021, namreč 
neposredna plačila, tržni ukrepi in razvoj podeželja; spominja na prejšnje resolucije, v 
katerih je Parlament pozval, naj sredstva za skupno kmetijsko politiko za obdobje 2021–
2027 realno ostanejo vsaj na enaki ravni; poudarja, da je pandemija covida-19 zelo 
prizadela številne kmetijske sektorje in da bodo morebitna zmanjšanja vodila k 
poglobitvi krize, ki se bo razširila tudi na druge sektorje;

2. obžaluje zmanjšanje sredstev v proračunu za skupno kmetijsko politiko, ki ga je 
predvidel Svet v predlogu večletnega finančnega okvira, zlasti ob upoštevanju novih 
zahtev, ki bodo v skladu s cilji Pariškega sporazuma prispevale k ciljem Unije na 
področju podnebja in biotske raznovrstnosti, pa tudi na področjih prehranske varnosti, 
gospodarske rasti, teritorialnega in socialnega ravnotežja, zdravstvenih in gospodarskih 
kriz, kot je kriza zaradi pandemije covida-19, ter drugih dejavnikov, ki vplivajo na 
prehransko varnost; opozarja na nenehno zmanjševanje proračuna skupne kmetijske 
politike in na to, da so bila sredstva iz tega proračuna prerazporejena v druge razdelke;

3. soglaša s predlogom splošnega proračuna za leto 2021, tako da dejstvo, da bo nova 
reforma skupne kmetijske politike začela veljati šele po letu 2021, ne sme biti vzrok za 
neuresničevanje evropskega zelenega dogovora; izraža upanje, da bodo odločitve in 
ukrepi, ki se bodo izvajali na terenu, privedli do pozitivnejših sprememb in nas usmerili 
na pot resnično trajnostnega prehoda, tudi zavoljo kmetov, prehranske varnosti in 
prihodnosti kmetovanja v Uniji, četudi se bo skupna kmetijska politika v letu 2021 še 
vedno izvajala po pravilih iz obdobja 2014–2020;

4. je seznanjen, da so za kmetijstvo namenjena sredstva za prevzem obveznosti v višini 
55.182 milijonov EUR in sredstva za plačila v višini 54.879,9 milijona EUR; je 
zaskrbljen, ker so se sredstva za Evropski kmetijski jamstveni sklad v primerjavi s 
proračunom za leto 2020 občutno zmanjšala za 7,4 % (–3.231 milijonov EUR v 
sredstvih za prevzem obveznosti in –3.215 milijonov EUR v sredstvih za plačila); 
ugotavlja, da so se za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja sredstva za prevzem 
obveznosti v primerjavi s proračunskim letom 2020 povečala na 15.002,9 milijona EUR 
(+2,1 %), sredstva za plačila pa na 14.715 milijonov EUR (+12,2 %); je seznanjen z 
neto prerazporeditvijo v znesku 753,9 milijona EUR iz Evropskega kmetijskega 
jamstvenega sklada v Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja;

5. poziva Svet, naj Uniji omogoči, da bo izpolnila svoje obveznosti in zagotovila primerno 
financiranje za varno in kakovostno oskrbo s hrano, podnebne ukrepe in varstvo okolja, 
pa tudi za mehanizem za pravičen prehod in sklad za pravičen prehod, katerega 
prednosti mora kmetijski sektor izkoristiti, da bo mogoče uresničiti cilje evropskega 
zelenega dogovora; poudarja, da bodo zaradi povečanja zahtev v zvezi s trajnostjo 
kmetijstva, s katero bomo pripomogli k izpolnitvi podnebnih in okoljskih ciljev leta 
2030, potrebne velike naložbe kmetov, da se bodo izognili zmanjšanju proizvodnje in 
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dohodkov zaradi višjih stroškov, ter da tega ne bo mogoče doseči brez ustreznega 
financiranja skupne kmetijske politike; 

6. opozarja, da se je v krizi zaradi covida-19, ki je pustila hude posledice na številnih 
kmetijskih gospodarstvih v Uniji, pokazalo, kako pomembni sta pridelava in dobava 
hrane v Uniji; poudarja, da je potreben lažji dostop do financiranja za nakup 
najsodobnejše tehnologije v kmetijstvu; opozarja, da sta varnost preskrbe s hrano in 
trajnostnost prehranske verige prednostni nalogi in zahtevata naložbe in podporo 
kmetom ter malim in srednjim podjetjem na podeželju; zato poudarja, da bo potreben 
dovolj velik Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in da bo treba sredstva 
instrumenta Next Generation EU v letu 2021 uporabiti hitro, saj je treba obveznosti 
Unije v sklopu tega novega instrumenta za okrevanje prevzeti takoj v začetku obdobja;

7. poudarja, da je Računsko sodišče v mnenju št. 5/20201 navedlo, da je povezava med 
uspešnostjo in financiranjem Sklada za pravični prehod razmeroma šibka in da obstaja 
znatno tveganje, da bo treba za financiranje neuspešnega prehoda večkrat nameniti 
dodatna sredstva; poudarja, da bi dobra analiza potreb bolje podpirala dodeljevanje 
finančnih virov Unije ter jih usmerjala v cilje, ki jih je treba uresničiti;

8. opaža in obžaluje dejstvo, da v predlogu splošnega proračuna za leto 2021 ni naveden 
prispevek različnih instrumentov, tudi skupne kmetijske politike, za financiranje biotske 
raznovrstnosti; ponovno poudarja, da bi morala Unija spremljati svoje izdatke, 
povezane z biotsko raznovrstnostjo, da bi izpolnila obveznosti poročanja iz konvencije 
o biološki raznovrstnosti;

9. meni, da se z zmanjšanjem sredstev za promocijo kmetijskih proizvodov 
(4 milijone EUR oziroma 2,1 % manj) ter premajhnimi odobrenimi sredstvi za 
intervencijske ukrepe na kmetijskih trgih, kot so zasebno skladiščenje in javni ukrepi 
(10 milijonov EUR), ne upoštevajo razmere na kmetijskih trgih, ki so še vedno 
nestabilne, ter potreba po ponovnem zagonu pridelave in potrošnje kmetijskih 
proizvodov na enotnem trgu in na zunanjih trgih;

10. poziva, da se del sredstev načrta za okrevanje, predvidenih v Evropskem kmetijskem 
skladu za razvoj podeželja za leta 2022, 2023 in 2024, da na voljo za predplačila že od 
leta 2021, da bi tako prispevali k okrevanju kmetijskih sektorjev EU in podeželskih 
območij;

11. zato poudarja, da mora Komisija pri spreminjanju predloga proračuna z dopolnilnim 
pismom zneske povečati, da bi upoštevala tržno krizo v kmetijskih sektorjih Unije in na 
podeželskih območjih, kjer je čutiti posledice krize zaradi covida-19, pa tudi prispevala 
k njihovemu okrevanju; poudarja, da se številni podporni ukrepi za boj proti učinkom 
pandemije covida-19 v nekaterih državah članicah niso izvedli in jih je treba natančneje 
prilagoditi posebnim potrebam različnih kmetijskih sektorjev;

12. poudarja, da je pri izplačilu pomoči Unije za kmetijstvo prišlo do poneverb; v zvezi s 
tem poudarja, kako pomembno je, da bo pomoč Unije za kmetijstvo v prihodnje odvisna 

1 Mnenje št. 5/2020 (v skladu s členoma 288(4) in 322(1)(a) PDEU) o predlogih Komisije 2020/0006 (COD) z 
dne 14. januarja 2020 in 28. maja 2020 za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za 
pravični prehod, dostopno na https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_05/OP20_05_SL.pdf
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od pregleda pravne države v državah članicah;

13. poudarja pomen majhnih kmetij na podeželskih območjih, ki jim je treba posvetiti 
posebno pozornost in večja finančna sredstva;

14. opozarja, da so proračun Unije s sredstvi za razvoj podeželja, program Obzorje Evropa 
in evropsko partnerstvo za inovacije zelo pomembni za podpiranje raziskav in inovacij 
na področjih prehrane, kmetijstva in biogospodarstva, ki bo fosilna goriva nadomestilo z 
energijo iz obnovljivih virov, pri prehodu na bolj trajnostno in v prihodnost zazrto 
uporabo zemljišč ter brezogljično, z viri gospodarno krožno gospodarstvo;

15. poudarja, da je treba velik delež sredstev iz programa Obzorje Evropa nameniti 
agroživilskemu sektorju, zlasti v širšem kontekstu strategije „od vil do vilic“; je 
prepričan, da so raziskave, razvoj in inovacije v tem sektorju zelo pomembne ter da bi 
morali rezultati doseči raven kmetij; podpira povečanje sredstev za program, da se 
zagotovijo varna in kakovostna hrana ter inovativne oblike kmetijstva v Uniji, in nadalje 
opozarja, da imajo ustrezne svetovalne storitve za kmete in druge subjekte na podeželju 
pomembno vlogo pri uresničevanju teh ciljev;

16. ponovno izraža zaskrbljenost glede tržnih in proračunskih posledic izstopa Združenega 
kraljestva iz Unije brez dogovora; zahteva dodelitev dodatnih sredstev za tržne ukrepe, 
da se zagotovi razpoložljivost ustreznih sredstev v primeru nadaljnjih motenj na trgu; 
odločno nasprotuje morebitnemu nepričakovanemu zmanjšanju sredstev za skupno 
kmetijsko politiko v letu 2021, če ne bi prišlo do dogovora med Unijo in Združenim 
kraljestvom;

17. znova opozarja, da je treba vse nove zahteve glede trajnostnosti proizvajalcev ustrezno 
financirati in podpreti, saj Komisija meni, da je skupna kmetijska politika primeren 
okvir za prispevanje k določenim ciljem evropskega zelenega dogovora; pozdravlja cilj, 
da se opredelijo najboljši načini za določanje minimalnih obveznih meril za trajnostno 
javno naročanje hrane v tretjem četrtletju leta 2021, ter poziva k večjemu upoštevanju 
trajnostnih vidikov;

18. obžaluje, da je Komisija v predlogu proračuna sredstva za program POSEI zmanjšala za 
9 milijonov EUR oziroma 3,9 %, čeprav se je zavezala, da bo ohranila enako raven 
podpore za najbolj oddaljene regije Unije; poziva, da se ohrani vsaj sedanja raven 
podpore, kot je določeno v Uredbi (EU) št. 228/2013 Evropskega parlamenta in Sveta2; 
poudarja bistven pomen programa POSEI za ohranitev kmetijske dejavnosti ter za 
oskrbo s hrano in kmetijskimi proizvodi v najbolj oddaljenih regijah, katerim je treba 
zagotoviti ustrezne vire; opozarja na specifične družbeno-ekonomske težave teh regij, ki 
so posledica njihove geografske lege, zlasti njihove odročnosti, otoške lege, majhnosti, 
zahtevne topografije in podnebja, kot se priznava v členu 349 PDEU;

19. predlaga, naj se zagotovi zadostno financiranje za uporabo novih tehnik vzreje in za 
njihov razvoj in raziskave, da se izboljšajo trajnost in konkurenčnost kmetijstva ter 

2 Uredba (EU) št. 228/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. marca 2013 o posebnih ukrepih za 
kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 247/2006 (UL L 78, 
20.3.2013, str. 23).
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njegovo prilagajanje podnebnim spremembam;

20. meni, da bo trgovinski sporazum med Unijo in Mercosurjem povzročil dodatne izzive 
za številne kmetijske sektorje, zlasti za pridelavo mesa, in opozarja Komisijo, da je 
treba v kmetijstvu ohraniti enake konkurenčne pogoje; poudarja, da se bo treba 
spoprijeti z morebitnimi podobnimi negativnimi posledicami drugih trgovinskih 
sporazumov in carinskih tarif, ki jih utegnejo uvesti tretje strani, ter poziva k potrebnim 
proračunskim sredstvom za tržne ukrepe v prizadetih sektorjih;

21. poudarja, da izboljšanje prehranske varnosti ter odpornosti in trajnostnosti prehranske 
verige zahteva naložbe v kmete, zadruge ter mala in srednja podjetja, in opozarja, da je 
pandemija covida-19 potrdila, da ima kmetijstvo strateško vlogo pri preprečevanju 
prehranske krize, saj ponuja varno in kakovostno hrano po dostopnih cenah; je 
zadovoljen, ker je kmetijstvo med prejemniki naložbene podpore iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in svežnja za okrevanje; zahteva, da se odobrena 
sredstva za sveženj za okrevanje začnejo izvrševati že od leta 2021; meni tudi, da 
kmetijstva in zanesljivosti prehranske verige ne bi smeli dodatno obremenjevati s 
pretiranimi zahtevami; pozdravlja namero Komisije, da bo pripravila krizni načrt za 
živilski sektor za zadnje četrtletje 2021;

22. poziva države članice, naj obravnavajo demografsko vprašanje in nezadostno 
generacijsko pomlajevanje kmetijskega sektorja, ter vztraja, da je treba sprejeti zadostne 
ukrepe v podporo mladim kmetom in enakosti spolov na podeželju;

23. poudarja, da se Unija ne bo mogla učinkovito in hitro odzvati na nadaljnje motnje na 
trgu brez ambiciozne revizije financiranja in delovanja rezerve za krize v kmetijskem 
sektorju; zato ponovno izpostavlja predlog Parlamenta, da se med pogajanji o uredbi o 
prehodu skupne kmetijske politike revidira financiranje in delovanje krizne rezerve za 
kmetijski sektor;

24. pozdravlja oblikovanje letnega sklada za krizno rezervo v znesku 450 milijonov EUR (v 
cenah iz leta 2018) in nadalje vztraja, da uporaba tega sklada ne bi smela voditi v 
ustrezno zmanjšanje neposrednih plačil v letih, ki sledijo;

25. poudarja, da so sankcije, povezane z ruskim vojaškim posredovanjem v Ukrajini, še 
vedno upravičene, kljub njihovemu negativnemu učinku na kmetijske sektorje; poziva, 
naj se dodelijo ustrezna proračunska sredstva za blaženje teh učinkov;

26. zahteva, da morajo biti standardi za uvožene kmetijske proizvode iz tretjih držav enaki 
standardom v Uniji, in opozarja, da je Komisija v nedavni strategiji „od vil do vilic“ 
poudarila, da mora uvožena hrana še naprej izpolnjevati ustrezne predpise in standarde 
Unije; zahteva, da v primeru razkoraka med standardi proizvodnje kmeti iz Unije 
prejmejo nadomestilo iz proračuna;

27. obžaluje, da je bilo biogospodarstvo zapostavljeno v pobudi za evropski zeleni dogovor, 
in nadalje vztraja, da je treba izvajati strategijo Unije za biogospodarstvo in zagotoviti 
zadostno financiranje za ukrepanje;

28. poziva k ustreznemu financiranju gozdarskih ukrepov iz proračuna Unije, saj je 
trajnostno gospodarjenje z gozdovi, ki upošteva vse ekonomske, socialne in okoljske 
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vidike na gozdovih temelječe vrednostne verige, bistveno za boj proti podnebnim 
spremembam; potrjuje potrebo po trajnostnem gospodarjenju z gozdovi;

29. poudarja, da je pomembno, da sekvestracija ogljika v kmetijske površine doseže cilje iz 
evropskega zelenega dogovora; poudarja pomen financiranja novih pilotnih projektov, 
povezanih s pobudami za sekvestracijo ogljika v kmetijske površine, v letu 2021;

30. poudarja, da je digitalizacija bistvena za modernizacijo kmetijstva, da bi to postalo 
konkurenčnejše in da bi se mu pomagalo pri prilagajanju podnebnim spremembam; 
poziva Komisijo, naj zagotovi ustrezna proračunska sredstva za namestitev in 
izboljšanje širokopasovnih povezav na podeželju; nadalje opozarja, da Komisija v 
strategiji „od vil do vilic“ načrtuje pospešitev nameščanja hitrih širokopasovnih 
internetnih povezav na podeželju, da bi do leta 2025 dosegli 100-odstotno povezanost;

31. opozarja na pomen obveščanja, boljšega označevanja in izobraževanja, da se 
državljanom pomaga spremeniti vzorce potrošnje v smeri trajnostnejših kmetijskih 
proizvodov, pridelanih v Uniji; predlaga, naj se spodbujajo programi za dobrobit živali 
ter zdravo hrano in prehrano;

32. ugotavlja, da imajo sredstva za razvoj podeželja v svežnju za okrevanje pomembno 
vlogo pri financiranju drugega stebra skupne kmetijske politike; obžaluje pa, da je ta 
podpora začasna in bo na voljo le do leta 2023;

33. poziva k boljšemu izvajanju in prenovi politike o dobrobiti živali, da bi se dosegli 
oprijemljivi rezultati na tem področju; opozarja, da več držav članic ne spoštuje 
veljavnih pravil; predlaga dodelitev primernih proračunskih sredstev za spremljanje in 
uveljavljanje obveznosti;

34. poudarja, da bi bilo treba krizne ukrepe zaradi covida-19, s katerimi se podpirajo 
kmetijski sektorji, nadaljevati tudi v letu 2021; nadalje zahteva, da se mobilnost delovne 
sile upošteva pri odpravljanju morebitnega dolgoročnega primanjkljaja delovne sile in 
drugih kmetijskih vložkov v kmetijstvu Unije;

35. je zaskrbljen zaradi morebitnih skokovitih rasti cen in pomanjkanja pomembnih 
živilskih proizvodov zaradi pandemije covida-19; poziva Komisijo in države članice, 
naj spremljajo volatilnost cen kmetijskih proizvodov, ki neugodno vpliva na prihodke 
kmetov in potrošnike, in naj se po potrebi odzivajo pravočasno in učinkovito;

36. ponovno potrjuje velik pomen programa Unije za razdeljevanje sadja, zelenjave in 
mleka v šolah v boju proti debelosti in slabi prehrani, ki sta posledici nezdravih načinov 
prehranjevanja v Uniji; poziva Komisijo, naj zmanjša birokratske postopke, povezane s 
tem programom, ter poudarja, da je treba spodbujati zdrave prehranjevalne navade pri 
otrocih ter uživanje sadja, zelenjave in navadnega mleka;

37. opozarja, da je Komisija obljubila 20 milijard EUR na leto za premostitev morebitnih 
novih zahtev v zvezi s trajnostjo, ki bodo posledica strategije za biotsko raznovrstnost; 
vztraja, da to financiranje ne sme priti iz proračuna skupne kmetijske politike; poudarja, 
da uresničevanje teh ciljev ne sme zmanjšati prehranske varnosti in možnosti 
preživljanja na podeželskih območjih v Uniji; ponovno poudarja pomen ohranjanja 
biotske raznovrstnosti in nadalje opozarja, da odgovornost za to nosi celotna družba, ne 
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samo kmetje in lastniki gozdov; poudarja pomen prostovoljnih zaščitnih ukrepov.
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