PRORAČUN EU
ZA PRIHODNOST
#EUBudget #EURoad2Sibiu #FutureofEurope
2. maj 2018

SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA
ZAKAJ JE TO PRIORITETA?
Evropa potrebuje odporen, trajnosten in konkurenčen kmetijski sektor, da bo lahko zagotovila proizvodnjo visokokakovostne,
varne in cenovno dostopne hrane za svoje državljane ter močno socialno-ekonomsko tkivo podeželskih območij. Zaradi
globalne in čezmejne narave izzivov, s katerimi se soočata kmetijski sektor in podeželje v EU, je potrebna skupna politika
na ravni EU.
Komisija predlaga posodobljeno skupno kmetijsko politiko, ki bo zagotovila dostop do visokokakovostne hrane,
hkrati pa ohranila popolnoma integriran enotni trg za kmetijske proizvode v EU.
Posodobljena politika bo:
namenjala več pozornosti okolju in podnebju,
podpirala prehod na bolj trajnosten kmetijski sektor,
podpirala razvoj dinamičnega podeželja.

KAKŠNE SO
FINANČNE POSLEDICE?
Posodobljena skupna kmetijska politika bo imela proračun v višini 365 milijard evrov in bo še naprej temeljila na
dveh stebrih: na neposrednih plačilih kmetom in financiranju razvoja podeželja. Za slednje Komisija predlaga povišanje
nacionalnih stopenj sofinanciranja. Poleg tega bo v programu Obzorje Evropa raziskavam in inovacijam na področju
živil, kmetijstva, razvoja podeželja in biogospodarstva namenjenih 10 milijard evrov.

KAJ JE NOVO V
PREDLOGIH KOMISIJE?
Vzpostavljen bo nov izvedbeni model, ki bo združil dejavnosti v en sam programski instrument, tj. strateški
načrt skupne kmetijske politike.
 ečja prožnost in poenostavitev: Države članice bodo imele na podlagi skupnih ciljev, določenih na ravni EU,
V
več manevrskega prostora za uskladitev svojih potreb z intervencijskimi shemami, ki jih bodo določile v svojem

nacionalnem strateškem načrtu. S tem naj bi se poenostavila pravila za kmete in uprave, skupna kmetijska politika
pa bo tako bolj usmerjena v rezultate.
	Neposredna plačila bodo še naprej bistven del te politike, vendar se bodo zmerno zmanjšala in bolj ciljno usmerila.
Spodbujati bi bilo treba bolj uravnoteženo porazdelitev plačil s pomočjo obveznega omejevanja plačil na ravni kmetij
ali upadanja plačil z velikostjo kmetije. To pomeni, da se bo podpora prerazporedila med srednje in manjše kmetije. Ravni
neposrednih plačil na hektar v državah članicah se bodo prav tako še naprej zbliževale s povprečjem EU.
Tesnejša povezava z okoljskimi cilji. Za neposredna plačila se bodo uporabljali strožji pogoji, ki bodo veljali za
vse upravičence. V proračun za neposredna plačila bodo vključene prostovoljne ekosheme. Znaten del sredstev bo
namensko omejen za ukrepe, ki so koristni za podnebje, okolje in razvoj podeželja. Ta sistem bo državam članicam
zagotovil večjo prožnost, da si bodo lahko bolje prizadevale za uresničevanje okoljskih ciljev in da bodo pri tem
ambicioznejše.
 blikovala se bo nova krizna rezerva za odzivanje na krize, ki bi lahko nastale kot posledica nepredvidenih
O
dogodkov na mednarodnih trgih ali posebnih šokov v kmetijskem sektorju zaradi ukrepov, ki jih bodo sprejele
države zunaj EU. V strateške načrte bo treba vključiti podporo za orodja za obvladovanje tveganja, vključno
s stabilizacijo dohodkov.

KAKO BO PRIHODNJI PRORAČUN
EU ŠE PRISPEVAL K TEMU PODROČJU?
Prihodnji proračun EU bo izboljšal sinergije med kohezijsko politiko EU in skupno kmetijsko politiko za financiranje
naložb v naravo in biotsko raznovrstnost. V skladu s Pariškim sporazumom in zavezo glede ciljev Združenih narodov
za trajnostni razvoj bi moralo vsaj 25 % odhodkov EU iz vseh programov EU prispevati k podnebnim ciljem.
 programu Obzorje Evropa bo 10 milijard evrov namenjenih raziskavam in inovacijam na področju živil,
V
kmetijstva, razvoja podeželja in biogospodarstva.
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V
 esoljski program s svojima satelitoma Copernicus in Galileo pa bo pomagal udejanjiti precizno kmetovanje, pri
katerem sateliti spremljajo kmetijska zemljišča v EU in kmetom pošiljajo signale o tem, kje na svojih poljih lahko
uporabijo gnojila. To omogoča zmanjšanje nepotrebne uporabe proizvodov in s tem tudi onesnaženja tal in zraka
na splošno.
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T udi dobro uveljavljeni program za okoljske in podnebne ukrepe LIFE bo podprl ukrepe za spodbujanje
energijske učinkovitosti in čiste energije.

