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Reforma strukturne politike za obdobje 2007–2013 je prinesla spremembe ureditev 
financiranja ter podlago za dodeljevanje pomoči na podlagi te politike.

Pomembna sprememba je bilo oblikovanje novega evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP), povezanega s skupno kmetijsko politiko (SKP).

Ker je finančna perspektiva za obdobje 2000–2006 financiranje razvoja podeželja uskladila s 
strukturnimi skladi in kohezijsko politiko ter ga ločila od financiranja iz SKP v okviru novega 
finančnega okvira za obdobje 2007–2013, EKSRP tvori del dodelitev, povezanih s SKP, in je 
zato ločen od kohezijske politike.

Cilj zakonodajalcev pri ločevanju EKSRP od drugih strukturnih skladov in njegovem 
povezovanju s SKP je bil olajšati uporabo te oblike financiranja in olajšati sprejetje celostnega 
pristopa na podeželju.

Vendar je bil ključ do uspeha teh sprememb ustrezno usklajevanje pomoči iz različnih 
skladov, zlasti iz evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), kohezijskega sklada (KS) in 
evropskega socialnega sklada (ESS) ter njihovo dopolnjevanje.

Po uvedbi teh sprememb se pojavlja vprašanje, ali je ta ločitev dejansko zagotovila 
učinkovitejšo uporabo razpoložljivih finančnih sredstev.

Povezovanje skupne kmetijske politike s financiranjem razvoja podeželja predstavlja le 
navidezno poenostavitev proračunskih ureditev. V resnici to pomeni ločitev financiranja 
nekmetijskih dejavnosti od področja uporabe kohezijske politike in širšo perspektivo 
regionalnega razvoja ter zaradi tega podvojitev istih ciljev (npr. varstvo okolja in 
izobraževanje) ali njihovo opustitev na obeh področjih.

Zato pri tem obstaja tveganje, da se bodo z vidika obstoječih proračunskih omejitev finančna 
sredstva, ki so na voljo v okviru ESRR, v veliki meri uporabila za spodbudo gospodarske 
konkurenčnosti v večjih mestnih središčih ali v najbolj dinamičnih regijah, medtem ko bo 
financiranje iz EKSRP osredotočeno na izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva.

V tem položaju bi se poraba za podporo nekmetijskim dejavnostim in razvoj malih in srednje 
velikih podjetij na podeželju umestila med oba sklada in se ne bi mogla financirati iz 
nobenega od njiju.

Prav tako bi lahko prišlo do pomanjkanja financiranja za zagotovitev osnovnih javnih storitev 
in naložb v infrastrukturo na podeželju, k čemur naj bi prispeval tudi kohezijski sklad.

V tem okviru postaja vse bolj pomembno, da se pripravi pregledna in dolgoročna strategija za 
razvoj podeželja na nacionalni in regionalni ravni, da se omogoči jasna določitev prednostnih 
nalog in ciljev pri razvoju podeželja ter se jim prilagodijo različni razpoložljivi finančni viri.

Vendar bi povezovanje drugega stebra z ukrepi kohezijske politike zahtevalo tesno 
usklajevanje dejavnosti na nacionalni ravni.

Razen tega je treba preučiti dodatne dejavnike, ki vplivajo na razvoj, ter sredstva za 
financiranje razvoja podeželja.
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1. Še vedno je treba natančno opredeliti, kaj sestavlja podeželje. To pomeni, da: ko 
govorimo o razvoju podeželja, je bistveno, da razmislimo o tem kako je podeželska 
območja mogoče opredeliti v smislu njihovih značilnosti in razvojnih ciljev. 

Tradicionalno je podeželska območja mogoče razlikovati od mestnih območij zaradi 
njihove manjše gostote poseljenosti, različne zaposlitvene strukture, nižjih prihodkov in 
slabšega dostopa do javnih dobrin. Z vidika ozemeljske kohezije nižja gostota poseljenosti 
ne bi smela biti odločilna značilnost.

Eden od razvojnih ciljev Unije je posodobitev socialnih struktur, vključno z 
zaposlitvenimi strukturami. Zato je ozemeljsko kohezijo mogoče povečati z uskladitvijo 
zaposlitvenih struktur na podeželju in v mestnih območjih. Višina dohodkov in dostop 
do javnih dobrin zato ostajata največji izziv za ozemeljsko kohezijo in ju je mogoče 
najbolj učinkovito izboljšati prek podpore za nekmetijske dejavnosti na podeželju. 
Vendar ukrepi za razvoj podeželja ne smejo črpati sredstev, ki so namenjena za 
neposredna plačila kmetom.

2. V naslednjih letih je treba pričakovati velike spremembe skupne kmetijske politike 
Evropske unije. Prva priložnost za spremembe je lahko pregled stanja SKP. V prejšnjih 
sporih glede strukture SKP je prevladovalo mnenje, da to financiranje krepi raznolikost 
gospodarstva EU, medtem ko mu ne uspe spodbuditi njegove konkurenčnosti. V sedanji 
finančni politiki Unije je ta vidik delno upravičen, vendar je to resnično odvisno od tega, 
kako se porabljajo finančna sredstva Unije. Zlasti ni treba, da so cilji politike za razvoj 
podeželja v nasprotju s cilji lizbonske strategije, če ta razvoj temelji na uporabi 
mehanizma relativne konkurenčnosti (boljša stroškovna učinkovitost), zlasti pri predelavi 
lokalne hrane ter razvoju infrastrukture in storitev, kot so turizem, izobraževanje in 
varstvo okolja.

3. V zvezi z EKSRP so bile za obdobje 2007–2013 določene naslednje prednostne naloge: 
1. Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja. 2. Izboljšanje okolja 
in podeželja. 3. Izboljšanje kakovosti življenja na podeželskih območjih in spodbujanje 
diverzifikacije. 4. Gradnja lokalnih zmogljivosti za zaposlovanje in diverzifikacijo 
(LEADER). Vendar pri tem obstaja težava, ali bi moral drugi steber SKP ostati 
„politično korekten“ mehanizem za posredno podporo kmetijstvu. Ali je treba 
finančna sredstva namenjati tudi upravičencem na podeželju, ki ne delajo v 
kmetijskem sektorju, in upravičencem, ki se bodo, medtem ko bodo ostali na 
podeželju, premaknili iz kmetijskega sektorja v drug zaposlitveni sektor? Ali ne bi 
ohranjanje razvoja podeželja znotraj področja uporabe SKP pomenilo, da se kmete 
prikrajša za prejšnje metode Unije za financiranje?

4. Eden od glavnih razlogov za spor v razpravi o SKP bo stopnja neposrednih plačil za 
kmetijstvo (prvi steber) in stopnja nacionalnega sofinanciranja z vidika prizadevanj za 
ohranitev skupne narave SKP. Upoštevati je treba predlog Komisije za znižanje 
neposrednih plačil za velike kmetije ter za krepitev drugega stebra SKP, tj. razvoj 
podeželja, s povečevanjem stopnje modulacije.

5. Težave pri izvajanju politike za razvoj podeželja so posledica ločitve sektorskih politik od 
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politike ozemeljske kohezije ter ločitve gospodarskih in družbenih vidikov obeh politik. 
To razloži dosedanji opazni poudarek na razdelitvi odgovornosti in ne na 
usklajevanju dejavnosti. Vendar mora biti cilj usklajevanja natančno zagotoviti 
združen pristop k uporabi finančnih sredstev. V posameznih državah članicah obstaja 
več modelov za usklajevanje dejavnosti, povezanih z dodeljevanjem finančnih sredstev za 
ukrepe za razvoj podeželja. Težko je reči, da bi se rešitev določene države lahko 
uporabljala kot model za druge države. Zdi se, da je politična volja lahko bolj odločujoča 
v smislu zagotavljanja uspeha kot ta ali ona organizacijska ureditev. 
Ustrezna rešitev je zato lahko uporaba odprte metode usklajevanja pri tem vidiku 
sodelovanja na ravni Unije. 

Vendar je treba pojasniti, da ima politika razvoja podeželja velik vpliv na ozemeljsko 
kohezijo. Zato se ne zdi upravičeno ločiti ukrepe za razvoj podeželja od kohezijske politike in 
politike za razvoj podeželja. Ta politika lahko bolje kot SKP pomaga pri nekmetijskih vidikih 
razvoja podeželja, kot so zadrževanje ljudi za delo v bolj produktivnih področjih 
gospodarstva.
Kljub temu je vključitev politike za razvoj podeželja v kohezijsko politiko in politiko za 
regionalni razvoj mogoča le pod pogojem, da razvoj podeželja prejema dovolj finančnih 
sredstev ter da se ta sredstva uporabljajo v skladu s prednostnimi nalogami, določenimi za 
področje kmetijstva. 


	728007sl.doc

