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POVZETEK 

I. Skupno kmetijsko politiko EU (SKP) bi bilo treba pregledati, saj se bo sedanje sedemletno 

obdobje finančnega načrtovanja in izvajanja politik EU končalo leta 2020. Komisija je 

novembra 2017 objavila sporočilo z naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva, v 

katerem je predstavljeno njeno razmišljanje o SKP po letu 2020. 

II. To kratko poročilo je odziv Sodišča na sporočilo Komisije. Sodišče v tem dokumentu 

analizira ključne trende in podatke, pomembne za kmetijstvo in podeželska območja, 

predstavlja svoja mnenja o sedanji SKP ter razpravlja o merilih in ključnih izzivih v zvezi z 

novo SKP. 

III. V sporočilu so upoštevana številna priporočila, ki jih je Evropsko računsko sodišče 

predlagalo v več letih. Predstavljeno je tudi prizadevanje za zagotovitev novega okvira, ki 

temelji na smotrnosti. Vendar Sodišče ugotavlja, da nekateri statistični podatki, na katerih 

temelji sporočilo, ne izpolnjujejo meril, ki jih je Sodišče določilo v prejšnjih poročilih, in da 

bodo – sodeč po sporočilu – podprti ukrepi verjetno podobni ukrepom, ki so bili podprti v 

preteklosti. 

IV. Eden od ključnih elementov sporočila je podpora novemu izvedbenemu modelu, ki 

temelji na večji fleksibilnosti in subsidiarnosti, državam članicam pa zagotavlja več 

odgovornosti glede smotrnosti. Sodišče meni, da so za uspešnost novega izvedbenega 

modela potrebni: 

• ukrepi, zasnovani na podlagi trdnih strokovnih in statističnih dokazov o zagotavljanju 

potrebnih rezultatov, 

• novi strateški načrti SKP, ki določajo ustrezne, velikopotezne in preverljive ciljne 

vrednosti, ki so usklajene s cilji EU, 

• trden okvir za spremljanje in vrednotenje smotrnosti ter 

• trdno verigo odgovornosti in revidiranja, ki zagotavlja tako skladnost kot smotrnost. 



5 

 

V. Sporočilo Komisije še ni predlog. Potem ko bo predlog Komisije objavljen, ga bo Sodišče 

pregledalo na podlagi meril, določenih v tem kratkem poročilu. Sodišče predvideva, da bo 

nato na podlagi pregleda pripravilo mnenje o končnem predlogu.
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UVOD 

Tema in namen 

1. Skupno kmetijsko politiko EU (SKP) bi bilo treba pregledati, saj se bo sedanje sedemletno 

obdobje finančnega načrtovanja in izvajanja politik EU končalo leta 2020. Komisija namerava 

zakonodajni predlog za naslednjo SKP predstaviti maja 2018 skupaj z oceno učinka. 

2. Ključni korak pri pripravi reforme SKP za obdobje po letu 2020 je bil narejen 

novembra 2017, ko je Komisija objavila sporočilo z naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in 

kmetijstva1. Ko je Komisija napovedala, da namerava objaviti sporočilo, je Sodišče med svoje 

prednostne naloge v delovnem programu za leto 2018 vključilo pripravo odziva nanj. Sodišče 

je 6. decembra 2017 od pristojnega komisarja Phila Hogana prejelo tudi prošnjo za ta odziv. 

3. Sporočilo je osredotočeno na: 

• nadaljevanje neposredne podpore kmetom, vendar z večjo uporabo orodij za 

obvladovanje tveganja in spodbud za boljše nagrajevanje kmetov na trgu, 

• večji prispevek k okoljskim in podnebnim ciljem EU, 

• namenjanje pozornosti družbeno-ekonomskemu tkivu podeželskih območij, 

• dajanje večjega poudarka trajnostni kmetijski proizvodnji, zdravju, prehrani, 

zavrženi hrani in dobrobiti živali, 

• boljšo uporabo raziskav, inovacij in tehnologij ter finančnih instrumentov in 

• nov izvedbeni model, ki temelji na večji prožnosti in subsidiarnosti ter tako državam 

članicam zagotavlja večjo odgovornost glede smotrnosti. 

4. Sodišče kot zunanji revizor Evropske unije ne pripravlja prihodnje politike, vendar lahko 

na podlagi izkušenj, pridobljenih z revizijami, oblikovalcem politike EU svetuje, kako izboljšati 

odgovornost ter splošno uspešnost in učinkovitost SKP. Prav to je namen tega dokumenta, ki 

                                                      

1 COM(2017) 713 final, Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva.  
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je odziv Sodišča na sporočilo Komisije z naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva. 

Dokument ni revizijsko poročilo, ampak pregled na podlagi javno objavljenih informacij. 

Pristop in predstavitev 

5. Mnenja Sodišča, ki so izražena v tem kratkem poročilu2, temeljijo na: 

• prejšnjem delu Sodišča, 

• pregledih zunanjih poročil in posvetovanjih z zunanjimi strokovnjaki, 

• razpravah z zadevnimi generalnimi direktorati Komisije3. 

6. Sodišče v tem kratkem poročilu predstavlja:  

• ključne podatke in trende, pomembne za kmetijski sektor in podeželska območja, 

• svoja mnenja o sedanji SKP, 

• zaključke, vključno s sklopom meril za ocenjevanje zakonodajnega predloga SKP in 

prihodnje politike na njegovi podlagi ter ključnimi izzivi za SKP po letu 2020. 

KLJUČNI PODATKI IN TRENDI, POMEMBNI ZA KMETIJSKI SEKTOR IN PODEŽELSKA OBMOČJA 

V zadnjem desetletju je bila poraba za SKP stabilna in osredotočena na dohodkovno 

podporo 

7. Od leta 2006 je poraba iz proračuna EU za SKP znašala povprečno 54 milijard EUR na leto. 

V nominalnem smislu je proračun za SKP ostal razmeroma stabilen (glej sliko 1). 

                                                      

2 Kratko poročilo je pregled in ne revizija, zato ne vključuje novega revizijskega dela, ampak 
temelji na objavljenih revizijskih ugotovitvah, sklepih in priporočilih ter drugih javno objavljenih 
informacijah. Priloga I vsebuje popoln seznam objav Sodišča, na katere se sklicuje ta dokument. 

3 Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja, Generalni direktorat za podnebno 
politiko, Generalni direktorat za okolje, Eurostat, Generalni direktorat za regionalno in mestno 
politiko ter Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane. 
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Slika 1 – Proračun za SKP je že več let stabilen 

 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi proračunov EU 

8. Približno 72 % proračuna za SKP se porabi za neposredna plačila kmetom, s čimer se 

podpirajo njihovi dohodki. Ta plačila so običajno izvršena po hektaru kmetijskega zemljišča in 

večinoma niso povezana s proizvodnjo, podpora na hektar pa se le malo zmanjša, če so 

kmetije večje. Približno 22 % proračunskih sredstev se porabi za ukrepe za razvoj podeželja. 

Polovica teh sredstev se kmetom prav tako izplača na podlagi števila hektarov. S preostalimi 

sredstvi (6 %) se financirajo tržni ukrepi. 

Manj kmetij, ki pa so večje, (in manj delavcev) ustvarja stalno vrednost proizvodnje, kar 

vodi do večjih dohodkov na osebo, prikazano z ekvivalentom polnega delovnega časa 

9. Glede na raziskovanje strukture kmetijskih gospodarstev, ki ga je izvedel Eurostat, je bilo 

leta 2013 v EU 10,8 milijona kmetij, kar je 22 % manj kot leta 2007, ko je bilo registriranih 

13,8 milijona kmetij. Njihova povprečna velikost se je povečala za 28 %, in sicer z 12,6 ha na 

16,1 ha. Vzporedno s tem se je za 25 % zmanjšala kmetijska delovna sila, in sicer z 

12,8 milijona delovnih mest, izraženih v ekvivalentu polnega delovnega časa, leta 2005 na 

9,5 milijona leta 2017, kar velja zlasti za neplačano delo upraviteljev kmetijskih 

gospodarstev4 in njihovih družinskih članov. To pomeni, da povprečna kmetija zagotavlja 

                                                      

4 Eurostat upravitelja kmetijskega gospodarstva opredeljuje kot fizično osebo, ki je odgovorna za 
vodenje tekočih dnevnih finančnih in proizvodnih dejavnosti kmetijskega gospodarstva. Kot 
upravitelj kmetijskega gospodarstva se lahko določi le ena oseba na kmetijsko gospodarstvo. 
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delo manj kot eni osebi, zaposleni za polni delovni čas (dve tretjini upravičencev do podpore 

v okviru SKP na najmanjših kmetijah dela na svoji zemlji manj kot četrtino svojega delovnega 

časa – glej tudi okvir 1). Vrednost kmetijske proizvodnje se je spreminjala, vendar je realno v 

glavnem ostala na isti ravni. To je na splošno privedlo do znatnega povečanja dohodkov od 

kmetijstva na osebo, prikazano z ekvivalentom polnega delovnega časa, čeprav se smotrnost 

med sektorji precej razlikuje (glej sliko 2). 

Slika 2 – Ker je bila vrednost kmetijske proizvodnje stabilna, kmetijska delovna sila pa se je 

zmanjšala, se je povprečni dohodek na osebo, prikazano z ekvivalentom polnega 

delovnega časa, povečal 

 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Evropske komisije (podatki za leto 2017 temeljijo 

na ocenah) 

10. Po podatkih OECD se je delež javne podpore EU v bruto prejemkih kmetij leta 2016 

zmanjšal na 21 %, in sicer s 24 % leta 2007 in 33 % leta 2000.5 

                                                      

Upravitelj kmetijskega gospodarstva je lahko včasih tudi lastnik gospodarstva, lahko pa je tudi 
druga oseba, ki ni lastnik. 

5 OECD, Agricultural Policy Indicators 2017 – Monitoring and evaluation: Reference tables (full 
dataset)  http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?QueryId=77872&vh=0000&vf=0&l&il=&lang=en.  
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Cene hrane v EU so se približale svetovnim cenam, EU pa je postala neto izvoznica hrane 

11. EU proizvede več hrane, kot je porabi, zato je postala neto izvoznica hrane (glej sliko 3). 

Hkrati so se cene v EU zelo približale svetovnim cenam hrane. Razlog za presežek na trgu je 

zlasti močan položaj EU na področju predelane hrane in pijač. Vendar pa je EU še vedno neto 

uvoznica nepredelanih kmetijskih proizvodov (na sliki 3 označenih kot „blago“ in „drugi 

primarni proizvodi“). 

Slika 3 – EU je postala neto izvoznica hrane 

 

Vir: Comext – dejstva in številke 

Povprečna starost upraviteljev kmetijskih gospodarstev se je zvišala, podatki o zemljiščih 

pa se ne ujemajo 

12. Leta 2010 je na vsakih 100 upraviteljev kmetijskih gospodarstev, starejših od 55 let, prišlo 

14 upraviteljev kmetijskih gospodarstev, mlajših od 35 let. Leta 2013 se je ta delež 

upraviteljev kmetijskih gospodarstev, mlajših od 35 let, zmanjšal na 10,8. Povprečna starost 
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kmetov v EU se je v obdobju 2004–2013 zvišala z 49,2 leta na 51,4 leta.6 Zvišanje je skladno s 

splošnimi demografskimi trendi. Sodišče ugotavlja, da najmanjše kmetije najpogosteje 

pripadajo starejšim kmetom.7 

13. Podatki o skupni površini zemljišč, ki se uporabljajo za kmetijstvo, se ne ujemajo. Po 

podatkih iz raziskovanja strukture kmetijskih gospodarstev je skupna površina zemljišč, ki se 

uporabljajo za kmetijstvo, več desetletij ostala razmeroma nespremenjena. Podobno je 

razvidno iz podatkov Komisije o območjih, prijavljenih za neposredna plačila v okviru SKP. 

Drugačen trend (11,5-odstotno zmanjšanje prijavljenih kmetijskih zemljišč) pa je razviden iz 

podatkov Komisije, na katerih temelji poročanje o deležu trajnega travinja (glej Posebno 

poročilo št. 21/2017). Iz statistike kmetijskih rastlin je razvidno 4-odstotno zmanjšanje 

površin, in sicer s 186,6 milijona hektarov leta 2006 na 178,8 milijona hektarov leta 2015. Na 

porazdelitev zemljišč med različnimi vrstami kmetijske proizvodnje vpliva več pomembnih 

sprememb.8 

Nezadosten napredek na področju skrbi za okolje in podnebnih ukrepov 

14. Okoljska vprašanja, povezana s kmetijstvom, zajemajo štiri glavne zadeve9: 

                                                      

6  V ZDA se je v istem obdobju povprečna starost glavnega upravitelja zvišala še bolj 
(https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-
economics/briefs/pdf/015_en.pdf). 

7  Kazalnik stanja SKP C.23 (https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2017_sl); 
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-
economics/briefs/pdf/09_en.pdf. 

8 Eurostat, raziskovanje strukture kmetijskih gospodarstev 
(http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/farm-structure) in statistika kmetijskih rastlin 
(http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database). 

9 Kazalniki stanja SKP C.35, C 40, C.41, C.45 (https://ec.europa.eu/agriculture/cap-
indicators/context/2017_sl); JRC, State of Soil in Europe , 2012 
(http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/eusoils_docs/other/EUR25186.pdf); EEA, State of 
the Nature in the EU, 2015 (https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-
eu); GD AGRI, Facts and figures on EU agriculture and the CAP 
(https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_sl). 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-economics/briefs/pdf/015_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-economics/briefs/pdf/015_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2017_sl
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-economics/briefs/pdf/09_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-economics/briefs/pdf/09_en.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/farm-structure
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2017_sl
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2017_sl
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/eusoils_docs/other/EUR25186.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu
https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu
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(i) biotsko raznovrstnost: stanje ohranjenosti kmetijskih habitatov je bilo v obdobju 2007–

2012 ugodno v 11 % primerov, v obdobju 2001–2006 pa v manj kot 5 % primerov. Od 

leta 1990 so se populacije splošno razširjenih ptic kmetijske krajine zmanjšale za 30 %, 

populacije metuljev travinja pa za skoraj 50 %; 

(ii) kakovost voda: na kmetijskih zemljiščih v EU je trajen presežek dušika, ki v povprečju 

znaša 50 kg dušika/ha. Od leta 1993 se ravni nitratov v rekah zmanjšujejo, ne pa tudi v 

podzemni vodi. Na nekaterih območjih so koncentracije nitratov še vedno visoke, kar 

povzroča onesnaženost v številnih jezerih in rekah, zlasti v regijah z intenzivnim 

kmetijstvom; 

(iii) zrak: pomemben onesnaževalec zraka je amoniak. Skoraj 95 % emisij amoniaka v Evropi 

se ustvari v kmetijstvu. Čeprav so se emisije od leta 1990 zmanjšale za 23 %, so se 

leta 2012 spet začele povečevati; 

(iv) tla: v približno 45 % mineralnih tal v EU je skupnega organskega ogljika malo ali zelo 

malo (0–2 %), v 45 % pa srednje veliko (2–6 %). Trende glede tal je zaradi vrzeli v 

podatkih težko določiti, vendar pa vse manjše ravni skupnega organskega ogljika 

prispevajo k slabšanju rodovitnosti tal in večjemu tveganju širjenja puščav. 

15. Glavno vprašanje v zvezi s podnebnimi spremembami so emisije toplogrednih plinov. 

Delež emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva je leta 2015 dosegal 11 % emisij v EU. Te 

emisije so se med letoma 1990 in 2013 zmanjšale za 20 %, leta 2014 pa so se znova začele 

povečevati. Z neto odvzemi zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva so 

se skupne emisije toplogrednih plinov v EU leta 2015 zmanjšale za približno 7 %. 

16. Hkrati je kmetijstvo izjemno izpostavljeno podnebnim spremembam, ki so eden od 

dejavnikov, ki prispevajo k stagnaciji donosa pšenice v nekaterih delih Evrope kljub stalnemu 

napredku na področju gojenja kmetijskih rastlin. V kmetijstvu se porabi več kot 50 % sladke 

vode v Evropi. Zaradi podnebnih sprememb se je povečalo namakanje.10 

                                                      

10 EEA, Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016. An indicator-based report, 
Poročilo Evropske agencije za okolje št. 1/2017, 2017. 
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Ekonomske razlike med podeželskimi in drugimi območji so postale manj pomembne 

17. Po podatkih Eurostata je leta 2016 približno 19,1 % ljudi v EU živelo na podeželskih 

območjih, leta 2007 pa 19,7 %.11 BDP na prebivalca na podeželskih območjih v primerjavi z 

BDP na prebivalca v celotnem gospodarstvu se je povečal s 70 % leta 2008 na 73 % leta 2013. 

Povprečna stopnja zaposlenosti EU na podeželskih območjih je enaka kot na drugih 

območjih, čeprav se stopnje med državami članicami razlikujejo. Stopnja revščine na 

podeželskih območjih se je znižala z 31,4 % leta 2007 na 25,4 % leta 2016. 

18. V gospodarstvu tako podeželskih kot mestnih območij prevladujeta industrijski in 

storitveni sektor. Po podatkih Eurostata ta sektorja skupaj predstavljata 96 % bruto dodane 

vrednosti, ustvarjene na podeželskih območjih. Delež kmetijstva, gozdarstva in ribištva znaša 

4 % bruto dodane vrednosti, ustvarjene na podeželskih območjih, v celotnem gospodarstvu 

pa 1,5 %. V zadnjih petih letih se ta delež ni spremenil. 

PREGLED SODIŠČA 

19. Pregled Sodišča temelji na modelu logike programa (glej sliko 4), ki določa, kako lahko 

javne intervencije dosežejo gospodarnost, učinkovitost in uspešnost. Točke, obravnavane v 

posameznih razdelkih, so primeri problemov, ki jih je Sodišče odkrilo v preteklosti in bi jih 

bilo treba upoštevati pri pripravi SKP za obdobje po letu 2020. 

                                                      

11 Eurostat razlikuje tri vrste regij, in sicer pretežno podeželske, vmesne in pretežno mestne, ter 
priporoča, da se podatki za te tri skupine predstavijo ločeno, kar Sodišče upošteva v tem 
dokumentu. Trditev iz sporočila, da 55 % prebivalstva EU živi na podeželskih območjih, izhaja iz 
združitve pretežno podeželskih in vmesnih regij. Vmesne regije bi bilo mogoče združiti tudi s 
pretežno mestnimi regijami, kar bi privedlo do  nasprotujoče trditve, da 80 % prebivalstva EU 
živi v mestnih regijah. 



14 

 

Slika 4 – Model logike programa 

 

Vir: Evropsko računsko sodišče, Priročnik za revizijo smotrnosti poslovanja 

Cilji Procesi

Potrebe Zunanji 
dejavniki

Vložki Izložki

Gospodarnost

Učinki

Rezultati

Izidi

Učinkovitost

Uspešnost
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Potrebe v zvezi s SKP 

Kaj je v sporočilu Komisije navedeno o potrebah 

• Med  dohodkom v kmetijstvu in drugih gospodarskih sektorjih obstaja vrzel. 

• Kmetijski dohodek je zelo nestabilen. 

• Obstaja tveganje, da se bodo zemljišča na območjih z naravnimi omejitvami opuščala. 

• Porazdelitev neposrednih plačil ni dovolj uravnotežena. 

• Ohraniti je treba dobro delujoč notranji trg. 

• Premalo se vlaga v prestrukturiranje, posodabljanje, inovacije, diverzifikacijo in 

uporabo novih tehnologij. 

• Potreben je ustrezen odziv na podnebne spremembe in omejitve naravnih virov. 

• Upoštevati bi bilo treba strukturne probleme in odseljevanje mladih, ki prizadenejo 

podeželska območja. 

• Obravnavati je treba družbena vprašanja, vključno z zdravjem, varnostjo hrane, 

zavrženo hrano in dobrobitjo živali. 

Za opredelitev potreb ni dovolj informacij 

20. Za utemeljitev potrebe po več ukrepih v okviru SKP so potrebne boljše informacije.12 To 

velja zlasti za dohodkovno podporo z neposrednimi plačili, za katera se zdaj porabi več kot 

70 % proračuna za SKP. Člen 39 Pogodbe določa, da je cilj SKP povečati kmetijsko 

produktivnost in s tem zagotoviti primerno življenjsko raven kmetijske skupnosti, zlasti s 

povečanjem individualnega zaslužka oseb, ki se ukvarjajo s kmetijstvom (glej Prilogo II). 

Besedna zveza „s tem“ povezuje oba cilja SKP. Zaslužki kmetov in življenjska raven njihovih 

družin so se sprva uravnavali z višjimi cenami, ki so jih plačali potrošniki. To se je postopno 

preneslo na neposredno dohodkovno podporo, ki so jo financirali davkoplačevalci. Tudi če se 

                                                      

12 Matthews, A., Appendix 1: Why further reform?, str. 29 in 30, 2017, v Buckwell, A., idr.,  CAP – 
Thinking Out of the Box: Further modernisation of the CAP – why, what and how? , RISE 
Foundation, Bruselj, 2017. 
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cilj Pogodbe glede zagotovitve primerne življenjske ravni kmetijske skupnosti obravnava 

ločeno, ni dovolj podatkov, ki bi podprli trditev, da kmetijska gospodinjstva kot celota za 

doseganje primerne življenjske ravni potrebujejo precejšnjo podporo. 

21.  Komisija trdi, da je med zneskom, ki ga kmetje dobijo za svoje delo na kmetiji, in 

povprečnimi plačami v gospodarstvu kot celoti znatna razlika. Vendar sta za podatke, ki jih je 

predložila Komisija13, značilni dve pomembni omejitvi: (i) viri dohodkov, ki ne izhajajo iz 

kmetijstva, niso vključeni (glej okvir 1) in (ii) zaradi povprečij pa niso vidne velike razlike v 

dohodkovnem stanju14. 

Okvir 1 – Nekmetijski viri dohodkov 

Po podatkih Eurostata je delež upraviteljev kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo nekmetijske 

pridobitne dejavnosti, približno 30-odstoten in je verjetno še večji pri njihovih zakoncih in drugih 

članih gospodinjstva. GD AGRI je pred tem objavil podatke15, iz katerih je razvidno, da več kot 60 % 

upraviteljev kmetijskih gospodarstev na kmetijah, manjših od 5 ha, manj kot 25 % časa preživi na 

svojih gospodarstvih, približno 80 % pa jih na svojih gospodarstvih preživi manj kot polovico 

delovnega življenja. Le na kmetijah, ki so večje od 20 ha, je več upravljavcev s polnim delovnim časom 

kot tistih, ki manj kot 50 % delovnega časa preživijo na svojih gospodarstvih. Številni upravičenci do 

podpore v okviru SKP prejemajo tudi pokojnine. Podatki, ki jih je predložila Komisija, ne vključujejo 

nekmetijskih virov dohodkov. Glede na študijo Evropskega parlamenta o dohodkih kmetijskih 

gospodinjstev16  zaenkrat ni statističnega sistema EU, ki bi bil zmožen zagotoviti informacije o 

življenjski ravni kmetijske skupnosti. Sodišče je večkrat pozvalo k pripravi podatkov, s katerimi bi se 

pridobile informacije za politiko, namenjeno zagotovitvi primerne življenjske ravni kmetijske 

                                                      

13 Slika 6 sporočila Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva. 

14 GD AGRI, Facts and figures on EU agriculture and the CAP 
(https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_sl). 

15 https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-
economics/briefs/pdf/09_en.pdf. 

16 Hill, B., in Dylan Bradley, B., Comparison of farmers’ income in the EU Member States, 2015. 
Poročilo je bilo pripravljeno za Evropski parlament. 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-economics/briefs/pdf/09_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-economics/briefs/pdf/09_en.pdf
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skupnosti. Podatki o dohodkih kmetijskih gospodinjstev iz vseh virov so na voljo za nekatere države 

članice, iz njih pa je razvidno, da ta gospodinjstva niso nujno na slabšem kot druga.  

22. Dohodki kmetov so višji (tudi na enoto dela) na večjih kmetijah.17 Komisija je pri izračunu 

razlike v dohodkih med kmetijstvom in gospodarstvom kot celoto upoštevala vseh 

10,8 milijona kmetijskih gospodarstev v EU, vključno s 7,2 milijona gospodarstev, manjših od 

5 hektarov, in 6 milijoni gospodarstev z letno standardno proizvodnjo, manjšo od 

4 000 EUR.18 Učinek dolgega repa teh zelo majhnih kmetij, ki se pogosto spoprijemajo z 

neločljivo povezanimi izzivi donosnosti, izkrivlja sliko. Dohodkovni položaj srednjih kmetij, 

velikih od 5 do 250 hektarov, ki po navedbah Komisije prejmejo 72 % neposredne podpore 

EU, je boljši. 

23. Komisija trdi, da neposredna plačila poleg tega, da pripomorejo k življenjskemu 

standardu kmetijske skupnosti, zagotavljajo obstoj kmetijske dejavnosti v vseh delih Unije, 

tudi na območjih z naravnimi omejitvami (ki prejemajo plačila tudi v okviru politike razvoja 

podeželja), kar prinaša različne gospodarske, okoljske in družbene koristi, med drugim 

zagotavljanje javnih dobrin. Verodostojnost teh trditev je odvisna od zanesljivosti podatkov, 

na katerih temeljijo. 

Nejasnost v zvezi z dodano vrednostjo EU 

24. Eden od predlogov Komisije za vse prihodnje politike EU je, naj dodana vrednost EU 

postane osrednji cilj.19 Dodana vrednost EU se običajno razume kot dodatni rezultat 

ukrepanja EU, ki ga ne bi bilo mogoče doseči z neusklajenim ukrepanjem na nacionalni, 

regionalni ali lokalni ravni. Vendar ta pojem nima splošno sprejete opredelitve. Sprejetje in 

                                                      

17 Ta korelacija je višja, če je velikost izražena z vrednostjo proizvodnje. Fizična velikost je slabši 
kazalnik ravni dohodkov, ker so številne manj donosne, ekstenzivne kmetije velike, številne 
donosne, intenzivne kmetije, zlasti v sektorju mesa in zelenjave, pa razmeroma majhne glede na 
površino. 

18 Ti dve kategoriji najmanjših kmetij (po fizični in ekonomski velikosti) se precej prekrivata. 

19 Razmislek o prihodnosti financ EU, COM(2017) 358 final z dne 28. junija 2017. 
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uporaba take opredelitve pojma bi bila koristna za javno razpravo in odločanje o prihodnji 

porabi EU. 

Odziv na dolgoročne trende 

25. V skladu s sedanjimi ureditvami se predlog za naslednji večletni finančni okvir (in vsa 

večja področja politik, vključno s SKP) pripravi dve leti pred njegovim začetkom, plačila na 

podlagi večletnih programov (kot so plačila na podlagi drugega stebra SKP) pa se nadaljujejo 

prva tri leta naslednjega večletnega finančnega okvira. To pomeni, da bodo odločitve o 

politiki zajemale plačila, izvedena do 12 let pozneje. Zato je treba upoštevati dolgoročni 

razvoj ter vzajemno delovanje med njim in politiko. 

Vpliv SKP na pravičnost in enotni trg 

26. Največji delež neposrednih plačil se zaradi njihove povezanosti s kmetijskimi površinami 

izplača največjim kmetijam (pri čemer približno 80 % podpore prejme 20 % upravičencev). 

Različni prerazporeditveni mehanizmi, uporabljeni do zdaj (npr. določitev zgornje meje in 

prerazporeditvena plačila), so imeli le delen učinek. S prehodom na približevanje stopenj 

pomoči na hektar tako med državami članicami kot (v primeru sheme osnovnega plačila) v 

njih bi se lahko povečala plačila za nekatere večje kmetije. Nekatere države članice, ki 

uporabljajo shemo osnovnega plačila, so izkoristile tudi možnost ohranitve visokih ravni 

podpore, ki izhajajo iz preteklih ravni subvencij. Zato se lahko ravni plačil med državami 

članicami zelo razlikujejo. Plačila lahko znašajo od manj kot 100 EUR do več kot 1 000 EUR na 

hektar. 
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Cilji SKP 

Kaj je v sporočilu Komisije navedeno o ciljih 

• Trije cilji SKP so:  

o ustvariti podlago za pameten in odporen kmetijski sektor, 

o okrepiti skrb za okolje in podnebne ukrepe ter prispevati k doseganju 

okoljskih in podnebnih ciljev EU, 

o krepiti družbeno-ekonomsko tkivo podeželskih območij. 

• Potreba po skladnosti z zavezami iz Pariškega sporazuma o podnebnih 

spremembah, ki ga je sprejela konferenca pogodbenic kot del Okvirne konvencije 

Združenih narodov o spremembi podnebja, in cilji Organizacije združenih narodov 

za trajnostni razvoj. 

• Pravično prispevanje k ciljnim vrednostim na področju podnebja in energije EU za 

leto 2030. 

• Komisija naj bi ocenila in odobrila strateške načrte SKP ter tako čim bolj povečala 

prispevek SKP k prednostnim nalogam in ciljem EU ter ciljnim vrednostim držav 

članic na področju podnebja in energije. 

• SKP bi morala biti na čelu prehoda na bolj trajnostno kmetijstvo. 

27. V sporočilu se razlaga ciljev za SKP po letu 2020, ki temeljijo na ciljih v Pogodbi, v 

glavnem ujema s cilji SKP za sedanje obdobje (glej Prilogo II). 

Cilji niso dovolj jasni niti dovolj specifični 

28. Nekateri ukrepi SKP imajo nejasne cilje. Na primer, za cilj zelene komponente, ki je bil 

uveden v okviru zadnje reforme SKP, tj. izboljšanje okoljske smotrnosti SKP, niso določene 

specifične ciljne vrednosti za okoljski in podnebni prispevek ukrepa. Če je le mogoče, bi bilo 
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treba cilje količinsko opredeliti – ne le v zvezi z izložki, temveč tudi v zvezi z rezultati in 

učinki.20 

Potreba po skladnosti z drugimi cilji EU 

29. Politike EU zajemajo veliko različnih zadev, področij in sektorjev. Cilji SKP bi morali biti 

skladni s cilji drugih politik (vključno s kohezijo, podnebnimi ukrepi in varstvom okolja). Kadar 

je ustrezno, bi bilo treba opredeliti prispevek SKP k doseganju drugih ciljev EU. To velja tudi 

za cilje EU, ki izhajajo iz zavezujočih mednarodnih zavez.21 

30. Cilji glede, na primer, ozemeljskega ravnovesja/teritorialne kohezije, socialne 

vključenosti in zmanjšanja revščine na različnih področjih politike EU se prekrivajo. Boljše 

dopolnjevanje SKP z drugimi politikami EU bi pomenilo napredek. Sodišče je na primer našlo 

le malo dokazov, da sta se cilja dopolnjevanja in sinergije med skladi ESI v praksi uporabila v 

partnerskih sporazumih (za obdobje 2014–2020) in programih za razvoj podeželja. 

Vložki pri SKP 

Kaj je v sporočilu Komisije navedeno o vložkih 

• Da sporočilo ne bi posegalo v izid potekajoče obsežne razprave o prihodnosti financ 

EU, v njem ni obravnavana velikost proračuna za SKP po letu 2020. 

• Sporočilo ne vsebuje jasne povezave med prihodnjimi vložki in oceno smotrnosti. 

Dodelitev sredstev ne temelji dovolj na potrebah ali pričakovani dodani vrednosti EU  

31. Sredstva v okviru SKP se državam članicam dodelijo kot nacionalna sredstva, ki se ne 

določijo niti na podlagi potreb držav članic niti na podlagi zavez za zagotovitev specifičnih 

                                                      

20  Svetovna banka, Thinking CAP: Supporting Agricultural Jobs and Incomes in the EU, 2017. 

21 Na primer v okviru 21. konference pogodbenic (COP21), ciljev OZN za trajnostni razvoj in 
Svetovne trgovinske organizacije (STO). 
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rezultatov. Namesto tega morajo države članice pripraviti ukrepe za porabo vnaprej 

določenih sredstev. Ta metoda pomeni tveganje za usmerjenost odhodkov v smotrnost. 

32. Sodišče je ugotovilo, da programi za razvoj podeželja pogosto ne vsebujejo prepričljivih 

utemeljitev za dodelitev sredstev za ukrepe in cilje. Sredstva se lahko dodelijo za zadeve, za 

katere obstaja verjetnost, da bodo v celoti porabljena, namesto za tiste, ki obravnavajo 

ključne potrebe in prinašajo rezultate. To kaže kulturo porabe in ne kulture doseganja 

smotrnosti. 

33. Stopnje sofinanciranja v glavnem ne odražajo razlik med sposobnostmi za zagotavljanje 

dodane vrednosti EU, ki jih imajo različni ukrepi. S ponovno osredotočenostjo sredstev EU na 

ukrepe z najvišjo dodano vrednostjo EU bi se izboljšalo dobro finančno poslovodenje na tem 

področju. 

34. OECD22 pripravo proračuna na podlagi rezultatov opredeljuje kot pripravo proračuna, ki 

dodeljena finančna sredstva povezuje z merljivimi rezultati. Komisija ni sprejela nedavnega 

priporočila Sodišča, naj, kadar je primerno, za financiranje intervencij na področju kohezije v 

obdobju po letu 2020 uporabi koncept proračuna, ki temelji na rezultatih in ki vsako 

povečanje sredstev povezuje s povečanjem izložkov ali drugih rezultatov. Namesto tega je 

trdila, da je proračun EU proračun, ki temelji na rezultatih in ki omogoča upoštevanje 

informacij o smotrnosti med proračunskim postopkom, ter v svojih odgovorih menila, da 

pristop, ki dodeljena sredstva izrecno povezuje z izložki ali rezultati, za proračun EU ni 

izvedljiv oz. se zanj ne more uporabljati. 

                                                      

22 OECD, Policy Brief March 2008, Performance Budgeting: A Users’ guide. 
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Procesi pri SKP 

Kaj je v sporočilu Komisije navedeno o procesih 

• Strateški načrti SKP bodo zajemali intervencije v prvem in drugem stebru ter tako 

zagotovili skladnost v okviru prihodnje SKP in z drugimi politikami. 

• Proces načrtovanja bi moral biti enostavnejši od sedanje priprave programov za 

razvoj podeželja. 

• Odpraviti bi bilo treba podrobna pravila v zvezi z upravičenostjo in normativne 

ukrepe na ravni EU. 

• Neposredna plačila bodo izpolnjevala svojo nalogo uspešneje in učinkoviteje, če 

bodo poenostavljena in bolj ciljno usmerjena. 

• Pogoj za dodelitev dohodkovne podpore kmetom bo, da izvajajo okoljske in 

podnebne prakse, kar bo postalo izhodišče za bolj velikopotezne prostovoljne 

prakse. 

• Večja uporaba inovativnih finančnih instrumentov. 

• SKP se bo bolje dopolnjevala z drugimi politikami EU za podeželska območja.  

Za pripravo stroškovno učinkovitih instrumentov SKP so potrebne boljše in ažurnejše 

informacije 

35. Instrumenti SKP niso vedno pripravljeni na podlagi trdnih dokazov. Delni razlog je večni 

problem političnega cikla EU, pri katerem se načrtovanje novega programskega obdobja 

začne, preden so na voljo ustrezni in relevantni podatki o porabi in rezultatih iz prejšnjih 

obdobij. Pomanjkanje zadostnih podatkov (o različnih vprašanjih, kot so biotska 

raznovrstnost in tla, povpraševanje po znanju in svetovanju ali življenjska raven kmetijskih 

gospodinjstev) in posledično nenatančna opredelitev dejanskih potreb (glej odstavke 20–23) 

vodijo do slabega ciljnega usmerjanja podpore. Komisija je nedavno začela izvajati preglede 

porabe, vendar Sodišče še ni bilo seznanjeno z metodologijo. 
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36. Pri nekaterih ukrepih SKP se pojavljata učinek mrtvih izgub ali premestitveni učinek. 

Finančni instrumenti bi lahko bili ena od možnosti za financiranje nekaterih upravičenih 

dejavnosti, pri katerih je tveganje še zlasti veliko. 

37. EU se je odločila, da bo ukrepe v zvezi s podnebnimi spremembami financirala tako, da 

jih bo vključila v različne instrumente financiranja EU, vključno z instrumenti SKP. Vendar 

Sodišče ugotavlja, da na področjih kmetijstva in razvoja podeželja ni bilo nobenega večjega 

premika v smeri podnebnih ukrepov, poleg tega pa niso bile povsem izkoriščene vse 

možnosti za financiranje ukrepov v zvezi s podnebnimi spremembami. 

Doseganje skladnosti med SKP in drugimi politikami EU ter med različnimi instrumenti SKP 

38. SKP občasno pošilja nasprotujoče si signale, saj podpira ukrepe z nezdružljivimi učinki. 

OECD na primer trdi23, da je učinek prostovoljne vezane podpore v veliki meri izničil 

potencialni učinek zelene komponente. Nekateri kompromisi niso jasno opredeljeni. 

Dohodkovna podpora se na primer kapitalizira v cenah zemljišč, s čimer se povečajo ovire za 

vstop mladih kmetov. Mladim kmetom se plača dodatna podpora, kar ima precejšen učinek 

mrtvih izgub in nadaljnji vpliv na vrednost zemljišč. 

39. Okoljski in podnebni cilji so zdaj vključeni v SKP z zeleno komponento in navzkrižno 

skladnostjo. Vendar so obveznosti glede zelene komponente na splošno nezahtevne in 

veljajo le za manjše število upravičencev. Medtem ko zahteve navzkrižne skladnosti veljajo 

za večino upravičencev do podpore v okviru SKP, upravičenost do te podpore ni odvisna od 

tega, ali se upoštevajo, kazni za njihovo neupoštevanje za posamezne kmete, izražene v 

odstotkih, pa so nizke, čeprav lahko imajo zaradi obsežne uporabe dokajšen vpliv. Sodišče je 

priporočilo, naj bo pogoj za dostop do vseh neposrednih plačil izpolnjevanje sklopa osnovnih 

okoljskih in podnebnih zahtev, ki zajemajo sedanja pravila glede navzkrižne skladnosti in 

zelene komponente. 

                                                      

23 OECD, Evaluation of Agricultural Policy Reforms in the European Union: The Common 
Agricultural Policy 2014-20. 
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40. Potrebno je tudi boljše usklajevanje z instrumenti drugih politik. Področje uporabe 

projektov, ki se financirajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (drugi steber 

SKP), in področje uporabe projektov, ki se financirajo iz drugih Evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov, zlasti Evropskega sklada za regionalni razvoj, se prekrivata. Naložbe v 

energijo iz obnovljivih virov se lahko na primer podpirajo s sredstvi EKSRP in več drugih 

skladov.  

Potrebna je poenostavitev, vendar ne na račun uspešnosti 

41. Eden od primerov zapletenosti, ki ima negativen učinek, so programi za razvoj podeželja, 

ki so pogosto dolgi več sto strani in vsebujejo normativne podrobnosti nekaterih vidikov 

izvajanja, medtem ko nimajo natančno določenih pričakovanih rezultatov. Drug primer je 

prekrivanje zahtev glede zelene komponente, kmetijsko-okoljsko-podnebnega ukrepa in v 

manjši meri navzkrižne skladnosti. Toda za uspešnost in učinkovitost politike je verjetno kljub 

vsemu potrebna neka stopnja zapletenosti. 

Zagotoviti je treba dovolj časa za uvedbo naslednje reforme SKP  

42. Sodišče je že priporočalo, naj Komisija prepreči prekrivanje obdobij upravičenosti in pri 

tem upravičenost čim bolj uskladi s programskim obdobjem, večletni finančni okvir pa z 

obdobji strategije EU. Izvajanje sedanjih programov za razvoj podeželja se je začelo pozno, 

delno zaradi zapletenih pravil ter časa, ki ga je Komisija potrebovala za pregled in odobritev 

obsežnih programskih dokumentov. 
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Izložki, izidi in zunanji dejavniki pri SKP  

Kaj je v sporočilu Komisije navedeno o izložkih, izidih in zunanjih dejavnikih24 

• Države članice bi si morale prizadevati za realne in ustrezne ciljne vrednosti. 

• Postopek dajanja zagotovil bi bilo treba prilagoditi zahtevam snovanja politike, 

usmerjene v rezultate, vključno s pripravo in uporabo zanesljivih, merljivih 

kazalnikov ter verodostojnega spremljanja smotrnosti in poročanja o njej. 

Potreben je uspešen sistem zagotavljanja smotrnosti, ki povezuje izložke, rezultate, učinke 

in cilje 

43. Komisija ima zapleten in raznolik okvir poročanja o smotrnosti s številnimi kazalniki. 

Sodišče je priporočilo zmanjšanje števila kazalnikov, da bi se dosegla osredotočenost na 

kazalnike, ki najbolje merijo smotrnost proračuna EU. 

44. Kazalniki pogosto ne zagotavljajo informacij, ki so pomembne za oceno rezultatov in 

učinkov politike. Kazalniki rezultatov, ki jih Komisija pogosto uporablja, ne merijo rezultatov, 

ampak izložke (ali v nekaterih primerih vložke), in niso jasno povezani s cilji EU.25 

45. Sodišče je glede prejšnjega programskega obdobja (2007–2013) zaključilo, da Komisija in 

države članice niso dovolj dobro prikazale, kaj je bilo doseženo v zvezi s cilji politike razvoja 

podeželja. Ugotovilo je, da cilji niso bili dovolj jasni ter da države članice kljub podpori 

Komisije niso zagotovile dovolj zanesljivega, doslednega in ustreznega spremljanja in 

vrednotenja informacij, da bi prikazale rezultate, dosežene v zvezi z opredeljenimi cilji. 

                                                      

24 Sodišče je v priročniku za revizijo smotrnosti poslovanja izložke opredelilo kot tisto, kar se 
proizvede ali doseže z viri, dodeljenimi posamezni intervenciji. Izidi so spremembe, ki izhajajo iz 
izvedbe intervencije in so običajno povezane s cilji te intervencije. Izidi zajemajo rezultate, tj. 
takojšnje spremembe za neposredne naslovnike ob koncu njihovega sodelovanja v intervenciji, 
in učinke, tj. dolgoročnejše družbeno-ekonomske posledice, ki jih je mogoče opaziti v nekem 
obdobju po zaključku intervencije in se lahko nanašajo na neposredne naslovnike intervencije ali 
posredne naslovnike zunaj meja intervencije. 

25  Svetovna banka, Thinking CAP: Supporting Agricultural Jobs and Incomes in the EU, 2017. 
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46. Uvedba sedanjega skupnega sistema spremljanja in vrednotenja je bila korak naprej, 

vendar informacije o smotrnosti politike ostajajo nepopolne in občasno nezanesljive. Služba 

za notranjo revizijo Komisije je leta 2016 pri opredeljenih ciljih, uporabljenih kazalnikih in 

zbranih podatkih ugotovila resne pomanjkljivosti ter opozorila, da bi to lahko ogrozilo 

zmožnost GD za kmetijstvo in razvoj podeželja za spremljanje in vrednotenje smotrnosti SKP 

v obdobju 2014–2020 ter poročanje o njej. Sodišče je poročalo tudi, da dokumenti o 

smotrnosti poslovanja, ki jih je pripravila Komisija, ne ocenjujejo vedno kakovosti 

uporabljenih podatkov.26 

Povezava med plačili in doseganjem dogovorjenih ciljev v zvezi s smotrnostjo 

47. Nezadostna smotrnost zaenkrat nima velikih posledic za države članice .27 Rezerva za 

smotrnost zagotavlja le majhno spodbudo za večjo usmerjenost v rezultate, saj njeno 

vrednotenje večinoma temelji na porabi in izložkih. Vendar Sodišče ugotavlja, da se z 

ustreznim pogojevanjem in daljšim obdobjem spremljanja poveča verjetnost uporabnosti 

projektov. 

Politiko bi bilo treba spremljati in po potrebi prilagajati 

48. Sodišče je za obdobje 2014–2020 Komisiji in državam članicam priporočilo, naj zbirajo 

pravočasne, ustrezne in zanesljive podatke, ki zagotavljajo uporabne informacije o dosežkih 

financiranih projektov in ukrepov. Te informacije bi morale omogočati oblikovanje zaključkov 

o učinkovitosti in uspešnosti porabljenih sredstev ter opredelitev ukrepov in vrste projektov, 

ki največ prispevajo k ciljem EU, ter dajati trdno podlago za izboljšanje upravljanja ukrepov. 

                                                      

26 COM(2017) 497 final – Letno poročilo Službe za notranjo revizijo za leto 2016. 

27 OECD, Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in the context 
of EU budget focused on results. 
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Odgovornost za SKP 

Kaj je v sporočilu Komisije navedeno o odgovornosti 

Postopek dajanja zagotovil bi bilo treba prilagoditi zahtevam snovanja politike, usmerjene v 

rezultate, vključno s pripravo in uporabo zanesljivih, merljivih kazalnikov ter verodostojnega 

spremljanja smotrnosti in poročanja o njej. 

49. V panoramskem pregledu Sodišča o ureditvah odgovornosti in javnega revidiranja v EU je 

opredeljenih šest ključnih elementov trdne verige odgovornosti, preglednosti in revidiranja: 

• jasna opredelitev nalog in pristojnosti, 

• zagotovilo poslovodstva o doseganju ciljev politike in porabi sredstev, 

• popoln demokratični nadzor, 

• povratne zanke, ki bi omogočale popravljalne ukrepe/izboljšave, 

• široka pooblastila za neodvisno zunanjo revizijo za preverjanje računovodskih izkazov, 

skladnosti s predpisi in smotrnosti ter 

• izvajanje revizijskih priporočil in porevizijsko spremljanje. 

MERILA ZA OCENJEVANJE PRIHODNJIH POLITIK IN NJIHOVE POSLEDICE 

50. Sodišče meni, da so ambicije Komisije za prehod na izvedbeni model, ki temelji na 

smotrnosti, dobrodošle. Če bi se tak model dobro izvajal, bi lahko izboljšal učinkovitost in 

uspešnost SKP. Sodišče je na podlagi svojega pregleda oblikovalo sklop meril za ocenjevanje 

prihodnje SKP (po fazah v modelu logike programa) in poudarilo nekatere ključne prihodnje 

izzive. 
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Ocenjevanje potreb na področju SKP 

MERILA: 

1.1. Potrebe se opredelijo na podlagi trdnih dokazov. 

1.2. Dokaže se dodana vrednost obravnavanja teh potreb na ravni EU. 

1.3. V predlogih SKP se upoštevajo dolgoročni trendi. 

1.4. V predlogih SKP so jasno navedeni njihovi distribucijski vplivi. 

51. Da se zagotovi uspeh naslednje SKP, bo ključni izziv opredeliti potrebe, ki jih je treba 

obravnavati z uporabo ustreznih in zanesljivih podatkov. Odločitev o tem, katere potrebe je 

treba obravnavati, bi morala temeljiti na oceni potencialne dodane vrednosti EU. 

52. Ker se bodo nekatera plačila iz sredstev SKP nadaljevala še do 12 let po predstavitvi 

predlogov politike, je treba pri teh predlogih upoštevati dolgoročne trende. Pomemben 

dosežek SKP je delujoč enotni kmetijski trg. Zato in zaradi pravičnosti bi morali biti v 

predlogih SKP opredeljeni distribucijski učinki. 

Ocenjevanje ciljev SKP 

MERILA:  

2.1  Cilji SKP EU so jasno opredeljeni ter odražajo opredeljene potrebe in dolgoročno vizijo 

SKP. 

2.2  Cilji SKP EU so pretvorjeni v količinsko opredeljene ciljne vrednosti na ravni učinkov in 

rezultatov. 

2.3  Cilji SKP EU so skladni z drugimi cilji splošnih in sektorskih politik EU ter 

mednarodnimi zavezami28. 

53. Opredelitev specifičnih rezultatov in učinkov, ki se pričakujejo od politike, bo zaradi 

izvedbenega modela, ki temelji na smotrnosti, v prihodnosti postala še večji izziv. EU bo 

                                                      

28 Na primer v okviru 21. konference pogodbenic, ciljev trajnostnega razvoja in Svetovne 
trgovinske organizacije. 
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lahko svoje cilje dosegla le, če se bodo države članice v svojih strateških načrtih zavezale k 

doseganju dovolj velikopoteznih in ustreznih ciljev v zvezi s smotrnostjo.  

Ocenjevanje vložkov pri SKP 

MERILA: 

3.1  Sredstva se dodelijo na podlagi ocene potreb in pričakovanih rezultatov. 

3.2  Sredstva se porabijo na področjih, na katerih lahko dosežejo znatno dodano vrednost 

EU. 

54. Glavni izziv je združitev izvedbenega modela, ki temelji na smotrnosti, s pripravo 

proračuna na podlagi smotrnosti, pri čemer financiranje odraža opredeljene potrebe in 

pričakovane rezultate. Obstajati bi morala jasna zahteva za uporabo teh načel pri izvajanju 

strateških načrtov SKP.  

55. Sporočilo ne obravnava sofinanciranja. Sofinanciranje je zdaj na voljo za drugi steber. 

Nov izvedbeni model bi ta dva stebra združil v enem strateškem načrtu. Na ravnovesje 

spodbud, ki se uporabljajo pri izvajanju SKP, močno vpliva to, ali je sofinanciranje na voljo ali 

ne. Novega izvedbenega modela ni mogoče oceniti brez jasne slike o mehanizmih 

sofinanciranja. Ravni sofinanciranja EU bi morale odražati dodano vrednost EU različnih vrst 

in področij intervencij. 

Ocenjevanje procesov pri SKP 

MERILA: 

4.1  Politika se izvaja s stroškovno učinkovitimi instrumenti, ki temeljijo na trdnih dokazih. 

4.2  Obstaja skladnost med SKP in drugimi politikami EU ter med različnimi instrumenti 

SKP. 

4.3  Izvedbena pravila so enostavna in ne ogrožajo stroškovne učinkovitosti. 

4.4  Za prehod na nov izvedbeni model se predlagajo ustrezne ureditve. 

56. Komisija se v sporočilu zavzema za nadaljevanje neposrednih plačil kmetom, številne 

cilje, ki jih omenja, pa že obravnavajo obstoječi ukrepi. Zato bodo ukrepi, ki jih bodo države 

članice uvedle po letu 2020, verjetno podobni sedanjim ukrepom. 
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57. Jasnost in večja kakovost strateških načrtov SKP bosta ključni za uspeh SKP po letu 2020. 

Stroškovno učinkovitost instrumentov, ki jih bodo države članice izbrale in/ali zasnovale, bo 

treba v teh načrtih dokazati s tehtnimi dokazi, vključno s strokovnimi viri in pregledom stanja 

obstoječih ukrepov. V strateških načrtih SKP bo treba določiti, kako se bodo različni 

instrumenti SKP medsebojno dopolnjevali in kako bodo usklajeni z drugimi politikami, ki 

vplivajo na podeželska območja. 

58. Komisija in države članice bi si morale prizadevati za poenostavitev pravil in se pri tem 

osredotočiti na tisto, kar je bistveno za smotrnost.  

59. Še naprej bodo potrebna nekatera osnovna pravila na ravni EU. Če se bodo neposredna 

plačila ohranila, bo treba v zakonodaji EU opredeliti osnovne zahteve. Pravila EU bi morala 

zagotoviti pravičnost in enake pogoje (vključno s pravili o državni pomoči in zahtevami STO). 

60. Bistveno je tudi, da se zagotovi dovolj časa in vzpostavijo ustrezne ureditve za prehod na 

nov izvedbeni model. 

Ocenjevanje izložkov, izidov in zunanjih dejavnikov pri SKP 

MERILA: 

5.1 Uspešen sistem smotrnosti povezuje cilje politike z njenimi izložki, rezultati in učinki. 

5.2 Vzpostavljena je jasna povezava med plačili iz proračuna EU in doseganjem 

dogovorjenih ciljev v zvezi s smotrnostjo. 

5.3 Spremljajo se smotrnost politike in ustrezni zunanji dejavniki, politika pa se po potrebi 

prilagodi. 

61. Eden od glavnih izzivov za SKP po letu 2020 v zvezi z izvedbenim mehanizmom, ki temelji 

na smotrnosti, je zagotoviti, da EU plača za izložke, ki so ustrezni glede na cilje EU in so bili 

ustvarjeni. Povezavo med cilji držav članic v zvezi s smotrnostjo in cilji EU v zvezi s 

smotrnostjo bi bilo treba dokazati v strateških načrtih SKP. Zagotavljanje dejanskega 

doseganja izložkov in rezultatov bi moralo temeljiti na: 

• sistemih upravljanja in kontrole, ki so podlaga za poročanje o smotrnosti upravljanja in 

ki bolje izkoriščajo sodobne tehnologije za kontrole v realnem času; 
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• neodvisni zunanji reviziji. 

62. Da bi bila SKP po letu 2020 politika, ki temelji na smotrnosti, bi morala biti vzpostavljena 

jasna povezava med doseženimi rezultati in prejeto finančno podporo. Take ureditve bi se 

lahko uporabile tako za odnos med Komisijo in državami članicami kot za odnos med 

državami članicami in posameznimi kmetijami ali projekti, če je to izvedljivo. 

63. Da se zagotovi dobro finančno poslovodenje, potrebujejo Komisija in države članice 

pravočasne informacije o tem, ali se z ukrepi učinkovito dosegajo cilji politike. Te informacije 

bi bilo treba po potrebi uporabiti za prilagoditev politike in porabe. 

Zagotavljanje odgovornosti 

MERILA: 

6.1  Vzpostavljena je trdna veriga odgovornosti in revidiranja. 

64. Narava spremembe vloge držav članic in Komisije v sporočilu ni jasna, zato jo bo treba 

pojasniti v zakonodajnem predlogu. Čeprav dokument omenja večjo vlogo držav članic, daje 

Komisiji ključno vlogo pri odobravanju strateških načrtov SKP držav članic, da bi SKP čim več 

prispevala k prednostnim nalogam in ciljem EU ter pripomogla k temu, da bi države članice 

dosegle ciljne vrednosti na področju podnebja in energije. 

65. Uvedba novega izvedbenega modela bi morala temeljiti na trdnejših elementih sedanjih 

struktur upravljanja, vključno s sistemi kontrole (kot je LPIS). 

66. Zagotavljanje smotrnosti ukrepanja EU bo bistvo novega izvedbenega modela. Za 

zagotovitev dobrega finančnega poslovodenja bo potrebno ne samo zagotovilo o uspešnosti, 

ampak tudi o učinkovitosti in gospodarnosti porabe EU. Hkrati bi bilo treba zagotoviti 

zakonitost in pravilnost porabe EU. 
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PRILOGA I: SEZNAM OBJAV EVROPSKEGA RAČUNSKEGA SODIŠČA, NA KATERIH TEMELJI TO 

KRATKO POROČILO 

Letna poročila 

Letno poročilo Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2016 

Letno poročilo Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2015 

Letno poročilo Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2014 

Posebna poročila 

št. 10/2018 – Shema osnovnega plačila za kmete je operativno na dobri poti, a ima omejen 

vpliv na poenostavitev, ciljno usmerjanje in konvergenco ravni pomoči 

št. 05/2018 – Energija iz obnovljivih virov za trajnostni razvoj podeželja: znatne potencialne 

sinergije, ki pa so večinoma neizkoriščene 

št. 21/2017 – Ozelenitev: shema dohodkovne podpore je kompleksnejša, a še ni okoljsko 

uspešna 

št. 16/2017 – Načrtovanje programov razvoja podeželja: manj zapletenosti in več 

osredotočenosti na potrebne rezultate 

št. 15/2017 – Predhodne pogojenosti in rezerva za smotrnost poslovanja na področju 

kohezije: inovativna instrumenta, ki pa še nista uspešna 

št. 10/2017 – Podpora EU za mlade kmete bi morala biti bolje usmerjena, da bi spodbujala 

učinkovito generacijsko pomladitev 

št. 2/2017 – Pogajanja Komisije o partnerskih sporazumih in programih na področju kohezije 

za obdobje 2014–2020: poraba je bolj osredotočena na prioritete strategije Evropa 2020, 

vendar je ureditev za merjenje smotrnosti vedno bolj zapletena 

št. 36/2016 – Ocena ureditev za zaključevanje programov na področjih kohezije in razvoja 

podeželja iz obdobja 2007–2013 
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št. 34/2016 – Boj proti potrati hrane: priložnost, da EU izboljša učinkovitost rabe virov v 

verigi preskrbe s hrano 

št. 31/2016 – Poraba vsaj enega evra od petih iz proračuna EU za podnebne ukrepe: delo, ki 

poteka, je ambiciozno, vendar obstaja resno tveganje, da cilj ne bo dosežen 

št. 26/2016 – Doseganje uspešnejše navzkrižne skladnosti in poenostavitve ostaja izziv 

št. 19/2016 – Izvrševanje proračuna EU s finančnimi instrumenti – izkušnje, pridobljene v 

programskem obdobju 2007–2013 

št. 03/2016 – Boj proti evtrofikaciji v Baltskem morju: potrebni so nadaljnji in uspešnejši 

ukrepi 

št. 1/2016 – Ali je sistem Komisije za merjenje smotrnosti poslovanja v zvezi z dohodki 

kmetov dobro zasnovan in temelji na zanesljivih podatkih? 

št. 25/2015 – Podpora EU za podeželsko infrastrukturo: potencialne možnosti za doseganje 

bistveno večje stroškovne učinkovitosti 

št. 23/2015 – Kakovost vode v Podonavju: izvajanje okvirne direktive o vodah napreduje, 

vendar ostaja še veliko dela 

št. 20/2015 – Stroškovna učinkovitost podpore EU za razvoj podeželja za neproduktivne 

naložbe v kmetijstvu 

št. 12/2015 – Na prioriteto EU, da spodbuja na znanju temelječe podeželsko gospodarstvo, 

vpliva slabo upravljanje ukrepov prenosa znanja in svetovanja 

št. 5/2015 – Ali so finančni instrumenti uspešno in obetavno orodje na področju razvoja 

podeželja? 

št. 23/2014 – Napake pri porabi za razvoj podeželja: Kakšni so vzroki in kako se obravnavajo? 

št. 4/2014 – Vključitev ciljev vodne politike EU v SKP: delni uspeh 
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št. 12/2013 – Ali lahko Komisija in države članice dokažejo, da so bila proračunska sredstva 

EU, dodeljena za politiko razvoja podeželja, dobro porabljena? 

št. 10/2013 – Skupna kmetijska politika: Ali je posebna podpora, ki se dodeli v skladu s 

členom 68 Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009, dobro zasnovana in ali se ustrezno izvaja? 

št. 8/2013 – Podpora Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za povečanje 

gospodarske vrednosti gozdov 

št. 6/2013 – Ali so države članice in Komisija z ukrepi za diverzifikacijo podeželskega 

gospodarstva dosegle stroškovno učinkovitost? 

št. 1/2013 – Ali je podpora EU živilskopredelovalni industriji uspešno in učinkovito dodala 

vrednost kmetijskim proizvodom? 

št. 8/2012 – Usmerjanje pomoči za posodabljanje kmetijskih gospodarstev  

št. 7/2011 – Ali je podpora za kmetijsko-okoljske ukrepe dobro pripravljena in upravljana? 

Drugi dokumenti 

Kratko poročilo Sodišča – Future of EU finances: reforming how the EU budget operates 

(2018) 

Panoramski pregled – Ukrepanje EU na področju energetike in podnebnih sprememb (2017) 

Kratko poročilo Sodišča – EU Budget: time to reform? A briefing paper on the mid-term 

review of the Multiannual Financial Framework 2014-2020 (2016) 

Panoramski pregled – Kako najbolje porabiti sredstva EU: panoramski pregled tveganj za 

finančno upravljanje proračuna EU (2014) 

Panoramski pregled – Vrzeli, prekrivanja in izzivi: panoramski pregled ureditev odgovornosti 

in javnega revidiranja v EU (2014)
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PRILOGA II: CILJI ZA SKP V POGODBI  

 

Cilji SKP v Pogodbi (člen 39 PDEU):

• povečati kmetijsko produktivnost s 
pospeševanjem tehničnega napredka in 
zagotavljanjem racionalnega razvoja
kmetijske proizvodnje ter z optimalno 
uporabo proizvodnih dejavnikov, zlasti 
delovne sile,

• s tem zagotoviti primerno življenjsko 
raven kmetijske skupnosti, zlasti s 
povečanjem individualnega zaslužka 
oseb, ki se ukvarjajo s kmetijstvom,

• stabilizirati trge,

• zagotoviti redno preskrbo,

• zagotoviti, da je preskrba potrošnikom 
dostopna po primernih cenah.

Ustrezni horizontalni cilji v 
Pogodbi:

• spodbujanje visoke 
stopnje zaposlenosti 
(člen 9), 

• varstvo okolja zaradi 
spodbujanja trajnostnega 
razvoja (člen 11), 

• zahteve po varstvu 
potrošnikov (člen 12) in 
zahteve po dobrobiti živali 
(člen 13), 

• javno zdravje (člen 168 (1) 
PDEU) ter 

• ekonomska, socialna in 
teritorialna kohezija 
(členi 174–178).

Cilji SKP za obdobje 2014–2020 (člen 110(2) Uredbe (EU) št. 1306/2013):
• trajnostna proizvodnja hrane, s poudarkom na kmetijskih dohodkih, kmetijski 

produktivnosti in stabilnosti cen, 
• trajnostno upravljanje naravnih virov in ukrepanje na področju podnebnih 

sprememb, s poudarkom na emisijah toplogrednih plinov, biotski 
raznovrstnosti, prsti in vodah, ter 

• uravnotežen teritorialni razvoj, s poudarkom na zaposlovanju na podeželju, 
rasti in revščini na podeželskih območjih.

Cilji SKP za reformo po letu 2020 (iz sporočila Komisije Prihodnost preskrbe s 
hrano in kmetijstva):
• ustvariti podlago za pameten in odporen kmetijski sektor,
• okrepiti skrb za okolje in podnebne ukrepe ter prispevati k doseganju okoljskih

in podnebnih ciljev EU,
• krepiti družbeno-ekonomsko tkivo podeželskih območij.
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