
Pogled Evropskega parlamenta na bodočo 
Skupno kmetijsko politiko EU 

Franc Bogovič, evropski poslanec (SLS/EPP)

SKUPAJ SOUSTVARJAMO PRIHODNOST KMETIJSTVA - TRADICIONALNI POSVET JAVNE SLUŽBE 
KMETIJSKEGA SVETOVANJA, 9.11.2020, Ljubljana



Pogajanja o SKP 2021 - 2027

● Bivši Evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan 29.11.2017 predstavi 

dokument “Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva”

● Evropska komisija (EK) 1.6.2018 predstavi predloge treh uredb o novi SKP EU z obdobju 

2021-2027

○ predlog uredbe o strateških načrtih SKP

○ predlog uredbe o financiranju, upravljanju in spremljanju SKP - horizontalna uredba

○ predlog uredbe o skupni ureditvi kmetijskih trgov

● Ključne spremembe koncepta SKP:

○ prehod s sistema skladnosti na sistemu osredotočanja na rezultate

○ večja svoboda držav pri določanju ukrepov - izdelava nacionalnih strateških načrtov SKP  

○ EK potrjuje strateške načrte SKP in spremlja doseganje ciljev iz njih - ohranjanje enotnosti SKP in 

preprečevanje izkrivljanje konkurence



● Pogajanja o novih reformi SKP med političnimi skupinami v Evropskem parlamentu 

(EP) so potekala od junija 2018 do oktobra 2020

● Nova sestava EK je v okviru Zelenega dogovora EU predstavila tudi strategijo “Od 

vil do vilic” in strategija EU za biotsko raznovrstnost, ki sicer nista vključeni v 

reformo SKP, a bosta imeli določen vpliv pri na izvajanje ukrepov SKP

● Varovanje okolja in boj proti posledicam podnebnih spremembe dobijo v novi SKP 

zelo velik pomen  

● Več “zelenih” poslancev v novem EP, bolj “zelene” ambicije

Pogajanja o SKP 2021 - 2027



Pogajanja o SKP 2021 - 2027
Staliče EP (oktober 2020)

Dosežen relativno ugoden politični kompromis, ki:

● spodbuja kmete pri pridelavi zdrave in kakovostne hrane

● nagrajuje družinske kmetije in dodatno male kmetije

● priznava prizadevanja kmetov za bolj trajnostno kmetijstvo

● nagrajuje kmete za izvajanje okolju prijaznih kmetijskih praks

● krepi podporo mladim prevzemnikom kmetij

● se zavezuje izboljšanju socialnega položaja kmetov

● krepi mehanizme obvladovanja tveganj pri kmetijski pridelavi 

- predvsem v boju proti posledicam podnebnih sprememb

● spodbuja prenos znanja

● spodbuja digitalizacijo kmetijske proizvodnje 

● spodbuja razvoj koncepta Pametnih vasi



GOSPODARSKI:

1. Zagotovitev poštenih dohodkov;

2. Krepitev tržne usmerjenosti - povečanje konkurenčnosti;

3. Izboljšanje položaja kmetov v prehranski verigi.

OKOLJSKI:

1. Ukrepanje v zvezi s podnebnimi spremembami; 

2. Skrb za okolje - učinkovito upravljanje naravnih virov (voda, tla in zrak);

3. Ohranitev krajine in varovanje biotske raznovrstnosti.

SOCIALNI:

7. Podpora generacijski prenovi na podeželju (mladi kmetje, ženske);

8. Spodbujanje socialne in teritorialne kohezije na podeželju;

9. Zaščita kakovosti hrane in zdravja.

Evropski parlament je zgornje cilje še natančneje definiral

Cilji SKP 2021-2027



Delež proračuna EU za kmetijstvo, se krči: okoli 1970 je obsegal skoraj 70% proračuna, danes predstavlja ca. 38%  

● za obdobje 2014 - 2020 (EU-28) znaša 408 milijard EUR: 

○ 312 mrd EUR za neposredna plačila in tržne intervencije

○ 96 mrd EUR za program razvoja podeželja

● za obdobje 2021 - 2027 (EU-27) bo proračun za SKP predvidoma znašal 386,7 milijarde EUR (dogovor na 
Evropskem Svetu julija 2020, v tekočih cenah):

○ 291,1 mrd EUR za neposredna plačila in tržne intervencije    

○ 87,4 mrd EUR za Program razvoja podeželja (MFF 2021-2027)

○ 8,2 mrd EUR - Next generation EU (za ukrepe razvoja podeželja)

Evropski parlament (odbor AGRI) je v stališčih do uredb SKP zahteval ohranitev proračuna za SKP na trenutni višini 
sredstev za države EU-27, kar nam je deloma uspelo

Na podlagi prvih objavljenih dokumentov EK bo v obdobju 2021-2027 Slovenija za ukrepe SKP upravičena do 1,79 
milijarde EUR, od tega 870,1 mio EUR za razvoj podeželja (vključno s 74,5 mio EUR sredstev iz Next Generation EU)

Finančni okvir SKP 2021-2027



Izzivi SKP 2021-2027

● Financiranje:

● višina sredstev proračuna EU za SKP

● pravična delitev sredstev MED DRŽAVAMI in 

MED KMETI (mali, veliki, kmetijska podjetja)

● Zagotavljanje ustrezno višino 

dohodka za kmete

● Krepitev raziskav in inovacij, 

prenos znanja

● Podpora mladim kmetom –

spodbujanje menjave generacij

● Ustvarjanje podlage za pameten in odporen 

kmetijski sektor (dohodek kmetov, naložbe, 

obvladovanje tveganj)

● Doseganje okoljskih in podnebnih ciljev EU 

(zahteve po sonaravnem kmetovanju in 

zmanjšanju porabe pesticidov, gnojil in 

vode)

● Ohranjanje poseljenosti in urejenosti 

podeželja (delovna mesta na podeželju, 

Pametne vasi, idr.)

● Ureditev razmerij v verigi preskrbe s hrano



Izzivi SKP 2021-2027
Dovolj hrane, družbena sprejemljivost, eko-storitve

Ključni cilj: ohranitev delovnih mest, 
ustrezna pridelava kakovostne hrane 
in življenje na podeželju!

Izzivi:

• zadostiti prehranskim potrebam 
naraščajočega svetovnega prebivalstva –
pridelati dovolj hrane

• okrepiti družbeno sprejemljivost kmetijstva 
– doseči sobivanje kmetijstva z ostalimi 
nekmetijskimi deležniki (okolje, živali, 
sosedje, davkoplačevalci, potrošniki)

• znati obračunati ekosistemske storitve 
kmetijstva

Graf: Naraščanje svetovnega prebivalstva in 
padanje deleža površin obdelovalne zemlje 



Izzivi SKP 2021-2027 
Razdelitev neposredne podpore kmetom - trenutno 
stanje



Izzivi SKP 2021-2027
Podpora družinskim kmetijam - stališče EP (okt. 2020)

Definicije:

● Dejavni (aktivni) kmet namesto “pravi kmet” (predlog EK) - ohranitev modela družinskega 
kmetovanja:
○ obvezna izključitev subjektov, ki upravljajo letališča, železniške storitve, vodne objekte, 

nepremičninske storitve ali stalna športna in rekreacijska igrišča
○ vključitev večdejavnih kmetov, delno samooskrbnih kmetov in kmetovanja visoke naravne 

vrednosti
○ natančnejšo definicijo dejavnega kmeta določijo države članice na podlagi objektivnih in 

nediskriminatornih meril - preverjanje dohodkov, vložek dela na kmetiji, poslovni namen, 
merilo minimalne kmetijske dejavnosti, ustrezne izkušnje, usposabljanje in vpis 
kmetijskih dejavnosti v nacionalne registre; 

● Novi kmet - začetek ukvarjanja s kmetovanjem po 40. letu starosti (NOVO)



Izzivi SKP 2021-2027
Podpora družinskim kmetijam - stališče EP (okt. 2020)

Zmanjšanje višine neposrednih plačil (»capping«)

● Ohranjen osnovni predlog EK  - degresivno zniževanje plačil od 60.000 EUR do zgornje meje 
100.000 EUR, brez upoštevanja plačil za eko-sheme in 50% izplačanih plač

● Alternativa za DČ: 12% sredstev ovojnice 1. stebra za prerazporeditveno plačilo - v tem 
primeru DČ ni treba uvajati “cappinga”

● Ustavitev transakcij in njihova revizija, ko le-te dosežejo 500.000 EUR (iz 1. stebra) oz. 1 mio 
EUR (iz 2. stebra) na posameznega upravičenca - “anti-Babiš” amandma

Prerazporeditveno plačilo (min. 6% ovojnice 1. stebra) - do +65% višine plačila na hektar, do 
povprečne velikosti kmetijskega gospodarstva v DČ

Poenostavljena shema za male kmete - za upravičence, ki prejmejo do 1250 EUR podpore



Mladi prevzemniki: 

● Najmanj 4% ovojnice 
1. stebra

● Plačila za mlade 
prevzemnike se 
odobrijo za 7 let

● Prva investicija: do 
100.000 EUR iz 2. 
stebra 

● Problem dostopa do 
zemljišč

Izzivi SKP 2021-2027 
Generacijska obnova kmetij - stališče EP (oktober 2020)



Izzivi SKP 2021-2027 
Eko-sheme in pogojenost - stališče EP (oktober 2020)

EKO-SHEME - shema za podnebje, okolje in dobrobit 
živali (!!):

● min. 30% ovojnice 1. stebra
● Obvezne za države in prostovoljne za kmete
● Namen: nagrajevanje« kmetov za vzdrževanje 

okolju prijaznih praks (npr. ekstenzivna živinoreja)
● spodbujevalno plačilo na upravičeni hektar in/ali 

plačila na kmetijsko gospodarstvo - višina plačila 
odvisna od ravni ambicij posameznih eko-shem

● DČ ponudijo široko paleto ekoshem - različne 
ravni ambicij

● EK bo dolžna pripraviti širok seznam primerov 
praks, s katerega bodo lahko DČ izbirale prakse 
za vključitev v svoje nacionalne sezname praks, ki 
bodo vključeni v strateške načrte SKP

POGOJENOST - Standardi za dobre kmetijske 
in okoljske pogoje (DKOP) -

● Doseganje minimalnih zahtev DKOP pogoj 
za upravičenost do osnovnega plačila za 
trajnostnost

● Trajno travinje, še posebej na območjih 
Natura 2000

● Mokrišča in šotišča na Naturi 2000
● Varovalni pasovi ob vodotokih
● Erozija tal, minimalna pokritost tal
● Kolobarjenje
● Pasovi za opraševalce
● Varovalni pasovi med parcelami…



Finančne razporeditve sredstev 
SKP - 1. steber stališče EP (oktober 2020)

● min. 60% ovojnice za osnovno 

plačilo za trajnostnost:
○ od tega min. 6% ovojnice za 

prerazporeditvena plačila

○ max. 10% ovojnice za proizvodno vezana 

plačila + 2% za beljakovinske rastline,

○ min. 4% ovojnice za mlade prevzemnike,

● max. 3% ovojnice za kmetijsko 

rezervo

● max. 3% ovojnice za organizacije 

proizvajalcev, ki niso vključene v 

sektorske programe

● min. 30% sredstev za obdobje 
2023–2027 za eko-sheme - v 
povprečju skozi 5-letno obdobje:

○ + možnost prerazporeditev do 12% 
sredstev ovojnice 1. stebra v 2. 
steber - izključno za kmetijsko-
okoljske ukrepe 

○ + v primeru prerazporeditve sredstev 
se zahtevani odstotek v 1. stebru 
sorazmerno zniža



Izzivi SKP 2021-2027
Podpora razvoju podeželja, stališče EP (oktober 
2020)

Ukrepi EP dopolnjujejo predlagane ukrepe 
Komisije

● Ukrepi za naravne omejitve

● Naložbe

● Mladi prevzemniki

● Instrumenti za obvladovanje tveganj (namakanje, 

protitočne zaščite, zavarovanje,...)

● Sodelovanje - Organizacije proizvajalcev

● Izmenjava znanja

● Ženske na podeželju - NOVO!

● Digitalne tehnologije - NOVO!

● Strategija za pametne vasi - NOVO!

Ekološko kmetovanje - NOVI člen 13a: 

● DČ nalaga pripravo analize proizvodnje 
ekološkega sektorja, pričakovanega 
povpraševanja in njegovega potenciala v okviru 
strateškega načrta SKP

● določitev ciljev za povečanje deleža kmetijskih 
zemljišč, namenjenih ekološki pridelavi, 
ekološko, in za razvoj celotne ekološke dobavne 
verige 

● določitev ustrezne ravni podpore za 
preusmeritev v ekološko kmetovanje in njegovo 
ohranitev in zagotovitev, da so dodeljena 
sredstva primerna glede na pričakovano rast 
ekološke pridelave



Pametno, privlačno in sodobno podeželje

● Zaustavitev odhajanja ljudi s podeželja, stabiliziranje 
staranja podeželskega prebivalstva.

● Z mesti primerljiva kvaliteta storitev in bivanja.
● Odpiranje novih in kvalitetnih delovnih mest na podeželju.
● Sodobna infrastruktura - prometna, okoljska, energetska, 

šolska, zdravstvena, socialna, storitvena (trgovine, pošte, 
banke…)

● Sodobne širokopasovne povezave - temelj digitalizacije 
(5G, optika)

● odporno, zeleno, digitalno kmetovanje
● EP v svojem stališču k SKP predlaga pripravo 

nacionalnih strategij za pametne vasi v strateških 
načrtih SKP za spodbujanje digitalizacije kmetijstva in 
podeželja!

Izzivi SKP 2021-2027
Pametne vasi



Finančne razporeditve sredstev 
SKP - 2. steber- stališče EP (oktober 2020) 

Program razvoja podeželja

● min. 5% ovojnice za LEADER shemo

● min. 35% ovojnice za vse vrste 

intervencij, ki obravnavajo specifične 

okoljske in podnebne cilje
○ pri izračunu zgornjega odstotka se upošteva do 40 % 

plačil za območja z naravnimi omejitvami!

● min. 30% ovojnice za spodbujanje 

razvoja pametnega, odpornega in 

diverzificiranega kmetijskega sektorja

● max. 4% ovojnice za tehnično pomoč



Storitve kmetijskega svetovanja -
stališče EP (oktober 2020)

Vključitev sistema za zagotavljanje kakovostnih in neodvisnih storitev kmetijskega svetovanja v nacionalne strateške 
načrte SKP  - DČ dodelijo ustrezna proračunska sredstva za financiranje teh storitev, kratek opis teh storitev pa se 
vključi v strateške načrte SKP

Storitve kmetijskega svetovanja zajemajo gospodarsko, okoljsko in socialno razsežnost ter zagotavljajo najnovejše 

tehnične in znanstvene informacije, pridobljene s pomočjo raziskav in inovacij, ob upoštevanju tradicionalnih 

kmetijskih praks in tehnik

V storitve kmetijskega svetovanja morajo biti vključene mreže za kmetijsko svetovanje, svetovalci, raziskovalci, 

organizacije kmetov, zadruge ter drugi deležniki, ki tvorijo sisteme znanja in inovacij v kmetijstvu (AKIS) - VELIK 

IZZIV ZA  VSE KMETIJSKE DELEŽNIKE V SLOVENIJI!

DČ bodo morale zagotavljeti nepristransko kmetijsko svetovanje, prilagojeno različnim načinom proizvodnje in 

vrstam kmetij, in da svetovalci niso v navzkrižju interesov

Prav tako bodo DČ morale zagotavljati, da so službe kmetijskega svetovanja usposobljene za svetovanje o 

proizvodnji in zagotavljanju javnih dobrin



Storitve kmetijskega svetovanja -
stališče EP (oktober 2020)

● vse zahteve upravičencev, ki so v skladu s 

strateškim načrtom SKP, s poudarkom na sistemu 

pogojenosti in okoljskimi ter podnebnimi 

obveznostmi

● kmetijske prakse odpornost proti antimikrobikom

● podporo za inovacije

● preprečevanje in obvladovanje tveganj

● razvoj digitalnih tehnologij v kmetijstvu in 

podeželju

● tehnike za optimizacijo gospodarske uspešnosti, 

izboljšanje konkurenčnosti, tržno usmerjenost, 

kratke dobavne verige in spodbujanje podjetništva

● posebno svetovanje kmetom, ki prvič prevzemajo 

kmetijsko gospodarstvo

● varnostne standarde in psihosocialno varstvo 

kmetijskih skupnosti

● trajno upravljanje hranil, tudi z uporabo trajnostnega instrumenta 

za hranila

● izboljšanje kmetijsko-ekoloških in kmetijsko-gozdarskih praks in 

tehnik na kmetijskih in gozdnih površinah

● osredotočanje na organizacije proizvajalcev in druge skupine 

kmetov;

● pomoč kmetom, ki želijo spremeniti proizvodnjo, zlasti zaradi 

sprememb v povpraševanju potrošnikov, s svetovanjem o 

potrebnih novih znanjih, spretnostih ter opremi;

● storitve načrtovanja mobilnosti lastništva zemljišč in dedovanja;

● vse kmetijske prakse, ki omogočajo manjšo uporabo gnojil in 

fitofarmacevtskih sredstev s spodbujanjem naravnih metod za 

izboljšanje rodovitnosti tal in zatiranje škodljivcev

● izboljšanje odpornosti in prilagajanje na podnebne spremembe 

ter

● izboljšanje dobrobiti živali



Strategija EU “Od vil do vilic”

● Strategija prehoda evropskega kmetijstva v trajnostno kmetijstvo - del Evropskega zelenega 

dogovora (European Green Deal):

● Evropska komisija si bo v sodelovanju z državami članicami in deležniki prizadevala: 

○ zagotoviti, da bo prehod pošten in pravičen za vse, ki delajo v evropskem kmetijskem sektorju;

○ znatno zmanjšati odvisnost od kemičnih pesticidov, gnojil in antibiotikov, z njimi povezana 

tveganja in njihovo uporabo;

○ razviti inovativne tehnike kmetovanja in ribištva, ki bodo pridelek zaščitile pred škodljivci in 

boleznimi;

● Evropski parlament opozarja na skladnost med cilji strategije in ukrepi SKP!



Strategija EU za biotsko 
raznovrstnost

Prav tako del Evropskega zelenega dogovora

Evropska komisija predlaga:

● Vzpostavitev zaščitenih območij za najmanj 30% kopenskih in 
morskih površin v EU

● Sprejetje pravno zavezujočih ciljev leta za strožjo zaščito gozdov v EU
● povečati obseg ekološkega kmetovanja in značilnosti biotske 

raznovrstnosti na kmetijskih zemljiščih
● zaustaviti in obrniti trend zmanjšanja števila opraševalcev
● zmanjšati uporabo in škodljivost pesticidov za 50 % do leta 2030
● povrniti najmanj 25 tisoč km rek EU v stanje pred njihovo regulacijo
● posaditi 3 milijarde dreves do leta 2030

Tudi pri tej strategiji  EP pričakuj skladnost z ukrepi SKP



Kako naprej?

Nedavno sprejeti stališči Sveta EU (držav članic EU) in Evropskega parlamenta sta 

pogoj za začetek medinstitucionalnih pogajanj (t.i. trialogov) med institucijami EU, 

po zaključku katerih se bo oblikoval dokončni predlog reforme SKP

Optimistični scenarij: zaključek pogajanj o SKP do junija 2021

Manj optimistični scenarij: zaključek pogajanj v času predsedovanja Slovenije 

Svetu EU, v 2. polovici l. 2021 - velika odgovornost za MKGP!

Ključno sodelovanje vseh kmetijskih deležnikov pri oblikovanju strateških 

dokumentov, ki bodo opredeljevali ukrepe SKP.



Zaključek

Danes odločamo o tem, kakšno 

bo slovensko kmetijstvo in 

podeželje leta 2030 - čas je za 

široko razpravo vseh 

deležnikov.

Čas je za hrabre odločitve!


