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POBUDE 

Odbor za proračun poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja kot pristojni odbor, da v 

svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

A. ker je skupna kmetijska politika (v nadaljnjem besedilu: SKP) med najbolj celostnimi 

politikami Unije in je izpolnila enega od svojih prvotnih ciljev, tj. izboljšanje preskrbe s 

hrano, tako da je podprla evropske kmete in se odzvala na zahteve državljanov v zvezi s 

prehransko varnostjo in varnostjo hrane ter kakovostjo in trajnostjo; ker so pred nami 

novi izzivi, zlasti povezani s podnebnimi spremembami in izgubo biotske 

raznovrstnosti; ker mora biti SKP usklajena s Pariškim sporazumom in drugimi 

mednarodnimi sporazumi, namenjenimi varovanju podnebja in okolja; 

B. ker je treba zagotoviti podporo pravim kmetom, pri tem pa še nadalje podpirati 

upravičence, ki imajo diverzificirano proizvodnjo in dohodke (po desetletjih političnih 

napotkov, naj to storijo), ter dati prednost malim kmetijam in jih nagraditi za 

raznovrstne javne dobrine, ki jih zagotavljajo družbi, ter zagotavljati enakopravno 

razdelitev pomoči med kmetije različnih velikosti; ker je treba v EU okrepiti regionalna 

gospodarstva in podpirati posodobljeno, trajnostno kmetijstvo, ki je uspešno z 

gospodarskega, okoljskega in družbenega vidika, da se spodbujajo različni kmetijski 

sistemi, zlasti družinske kmetije; ker je bistvenega pomena, da se zagotovi kmetijska 

proizvodnja v vseh delih EU, tudi na območjih z naravnimi omejitvami, ter primeren 

življenjski standard v regijah in državah članicah;  

C. ker obstaja razlika med dohodki v kmetijskem sektorju in dohodki v drugih 

gospodarskih sektorjih, pri čemer so dohodki v kmetijskem sektorju izjemno 

nestanovitni; ker obstaja nevarnost, da se opustijo zemljišča na območjih z naravnimi 

omejitvami; ker so potrebne ustrezne naložbe v prestrukturiranje in posodabljanje 

kmetij, v inovacije, diverzifikacijo in uporabo novih tehnologij; 

D. ker je bilo po podatkih iz kratkega poročila Evropskega računskega sodišča iz marca 

2018 o prihodnosti SKP leta 2010 na vsakih 100 upraviteljev kmetij, starih 55 let in več, 

14 upraviteljev, mlajših od 35 let; ker se je povprečna starost kmetov v EU v obdobju 

2004–2013 povečala z 49,2 let na 51,4 let; ker so lastniki najmanjših kmetij 

najpogosteje starejši kmetje; 

E. ker je treba zaradi prevelikega upravnega bremena zaradi nadzora in revizij ter 

prekrivanja med stebroma I in II poenostaviti SKP, da bi se zmanjšalo upravno breme, 

izboljšala stroškovna učinkovitost in dosegla preglednost, ne da bi se pri tem zmanjšali 

ambiciozni politični cilji; ker bi moralo zmanjševanje birokracije izboljšati rezultate 

zelene komponente in zagotoviti učinkovitejšo pomoč kmetom, da bi se sistemi 

kmetovanja prilagodili okoljskim in podnebnim izzivom; 

F. ker je v sporočilu Komisije o prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva poudarjeno, da 

bo prihodnja SKP postavila temeljna merila in bodo morale države članice na 

nacionalni ali regionalni ravni pokazati več odgovornosti pri doseganju ciljev, da bi 

ohranile enake konkurenčne pogoje, preprečile izkrivljanja na trgu in dosegle cilje na 

ravni EU; ker bi moral biti prihodnji model SKP na področju učinkovite rabe virov, 

varstva okolja in podnebnih ukrepov usmerjen v rezultate; 
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1. poudarja, da bi morala SKP ostati skupna politika EU in da lahko svoje cilje uresniči le 

ob zadostnem financiranju; zato poziva, naj se proračun SKP po letu 2020 v prihodnjem 

večletnem finančnem okviru ob stalnih cenah ohrani vsaj na sedanji ravni za EU-27, da 

bi dosegli ambiciozne cilje revidirane in učinkovite SKP; 

2. poudarja, da bi morala SKP podpirati trajnostni razvoj kmetijstva, ki je ključnega 

pomena za zagotavljanje varne hrane, delovnih mest in rasti na podeželskih območjih, 

ter trajnostno upravljanje naravnih virov; ugotavlja, da bo treba uporabljati učinkovite 

revizijske in nadzorne pristope, da bi zagotovili, da novi izvedbeni modeli v okviru 

reformirane SKP dejansko izpolnjujejo okoljska in socialna merila, da bi sektor do leta 

2030 dosegel večjo trajnost; 

3. pozdravlja namen, da se SKP poenostavi in posodobi; poziva Komisijo, naj zagotovi, da 

se kontrola financ in uspešnosti ter revizije v vseh državah članicah opravljajo na 

podlagi enakih visokih standardov nenehnega izboljševanja, ob popolnem spoštovanju 

načel subsidiarnosti in fleksibilnosti; poudarja, da morajo imeti države članice ustrezne 

pristojnosti za odločanje o vsebini, spremljanju in nadzoru podpornih shem, ki veljajo 

na njihovih ozemljih, in sankcijah v zvezi z njimi, vendar poudarja, da poenostavitev ali 

posodobitev SKP ne more zmanjšati ambicij EU niti ne more povzročiti delitve na 

politike in programe EU ali nadomestitve nepovratnih sredstev s finančnimi 

instrumenti; 

4. vztraja pri pristopu k plačilom, ki temelji na rezultatih; zato predlaga vključitev 

naslednjih vprašanj kot kazalnikov: 

– ustvarjena in ohranjena delovna mesta v sektorju, 

– ohranjena mala in srednja kmetijska podjetja, 

– zdravje in biotska raznovrstnost tal in vrst ter bogastvo taksonov, 

– zaščita in nastajanje vrhnje plasti tal, pokritost tal kot zaščita pred erozijo, 

– zmanjšanje izgube hranil in boljša kakovost vode, 

– biotska raznovrstnost, skupaj z bogastvom in številčnostjo ptičjih vrst, divjih 

opraševalcev in žuželk, 

– zmanjšanje odvisnosti od uporabe pesticidov in prevzem integriranega varstva rastlin 

pred škodljivimi organizmi (IPM)1. 

5. nasprotuje ponovni nacionalizaciji ali nacionalnemu sofinanciranju; poudarja potrebo 

po pravični porazdelitvi neposrednih plačil med državami članicami, ki mora upoštevati 

zanesljive socialno-ekonomske kazalnike in proizvodne stroške, da se v naslednjem 

večletnem finančnem okviru odpravijo vrzeli med različnimi regijami v Uniji; opozarja, 

da je to bistvenega pomena za zagotavljanje enakih konkurenčnih pogojev za vse kmete 

v EU, ob upoštevanju občutljivosti in posebnosti malega gospodarstva; v zvezi s tem 

poudarja, da je treba reformirati rezervo za krize v kmetijstvu, povečati financiranje v 

skladu z odzivi na različne ciklične krize v občutljivih sektorjih, vzpostaviti nove 

instrumente, ki lahko blažijo nihanja cen, in povečati financiranje programov možnosti 

za oddaljene in otoške regije (programi POSEI); 

6. poudarja, da podpora SKP za razvoj podeželja daje vsem državam članicam priložnost, 

da izboljšajo konkurenčnost, spodbuja učinkovito in trajnostno gospodarstvo ter razvoj 

                                                 
1V skladu z direktivo o trajnostni rabi pesticidov (2009/128/ES) in členom 67 Uredbe (ES) št. 1107/2009. 
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podeželskih območij, kjer je treba obvladovati odseljevanje, brezposelnost in revščino 

ter spodbujati socialno vključevanje; zato poudarja, da je treba še naprej financirati 

ukrepe za razvoj podeželja ter krepiti drugi steber SKP; s tem v zvezi podpira načela 

metode LEADER, saj ta spodbuja inovacije, partnerstva in mreženje na podeželskih 

območjih; 

7. meni, da omejevanja neposrednih plačil oziroma določitve zgornje meje ni mogoče 

prepustiti presoji posamezne države članice, temveč jo je treba določiti na evropski 

ravni; 

8. zagovarja uvedbo postopnega zmanjševanja plačil, da se zmanjša podpora velikim 

kmetijam in pozornost preusmeri na prerazporeditvena plačila, s čimer bi se zagotovila 

bolj usmerjena podpora (npr. malim in srednjim kmetijam); 

9. poudarja, da bi dogovor o uporabi preudarne opredelitve dodane vrednosti EU koristil 

javni razpravi in odločanju o prihodnji porabi finančnih sredstev EU; podpira premik k 

učinkovitejšemu kmetijstvu in dodani vrednosti EU, vendar svari pred morebitnimi 

poskusi uporabe te opredelitve za vzbujanje dvomov o ustreznosti politik in programov 

EU na podlagi izključno količinskih ali kratkoročnih ekonomskih pomislekov; poudarja, 

da je treba okrepiti trajnostni razvoj ter s pomočjo kmetijske politike, ki temelji na 

doseganju ciljev uspešnosti, razvijati podeželska območja, varovati podnebje in okolje; 

ugotavlja, da je treba za zagotovitev dodane vrednosti opredeliti dosežke in vpliv, 

Komisija in države članice pa bi se morale dogovoriti o ustreznih kazalnikih na podlagi 

dokazov, preden bi predložile nacionalne in regionalne akcijske načrte za naknadno 

oceno spremljanja in izvajanja; 

10. poziva k povečanju sinergij med politikami, ki spodbujajo razvoj podeželja, in tistimi, 

ki podpirajo vključevanje beguncev; 

11. poziva, naj se v skladu z načelom proračunske učinkovitosti vzpostavita skladnost in 

boljša sinergija med SKP in drugimi politikami EU in mednarodnimi zavezami, zlasti 

na področju energije, oskrbe z vodo, rabe zemljišč, biotske raznovrstnosti in 

ekosistemov ter pri razvoju oddaljenih in gorskih območij; 

12. poziva k večji podpori družinskim kmetijam in mladim kmetom in k podpori 

zaposlovanju v kmetijstvu na podeželskih območjih, zlasti mladih kmetov; 

13. poudarja, da bi moral biti v kmetijstvu v prihodnosti poudarek na proizvodnji 

visokokakovostnih živil, kjer je konkurenčna prednost Evrope; poudarja, da je treba 

ohraniti standarde EU in jih okrepiti, kadar je to mogoče; poziva, naj se sprejmejo 

ukrepi za večjo dolgoročno produktivnost in konkurenčnost živilske proizvodnje, za 

uvedbo novih tehnologij in učinkovitejšo rabo virov, s čimer bi se okrepila vodilna 

vloga EU v svetu; 

14. meni, da je nesprejemljivo, da obstajajo razlike v kakovosti živil, ki se oglašujejo in so 

na prodaj na enotnem trgu pod isto blagovno znamko in v enaki embalaži; pozdravlja 

spodbude Komisije za obravnavanje vprašanja različne kakovosti živil na enotnem trgu, 

vključno s prizadevanji za enotno metodologijo preskušanja; 

15. poziva Komisijo in države članice, naj spremljajo precejšnjo nestanovitnost cen 
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kmetijskih proizvodov in spodbujajo uporabo orodij za obvladovanje tveganja, saj 

pomagajo zaščititi dohodke kmetov. 
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