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Kmetijska politika EU v prehodnem obdobju: revizorji pravijo, da 
je potrebna kontinuiteta, pa tudi jasna pravila  

Pri dogovarjanju o večletnem finančnem okviru EU za obdobje 2021–2027 in o skupni kmetijski 
politiki (SKP) po letu 2020 so zamude. Zato je Evropska komisija predlagala prehodna pravila za 
SKP v letu 2021, da bi lahko po izteku sedanje politike leta 2020 in do začetka veljave nove SKP 
še naprej zagotavljala financiranje za kmete in razvoj podeželja v EU. Evropsko računsko 
sodišče (Sodišče) v svojem novem mnenju opozarja na to, da bo zaradi teh zamud potencialno 
bolj ambiciozna kmetijska politika EU začela veljati z vsaj enoletno zamudo. Revizorji pravijo, 
naj se ta dodatni čas izkoristi za obravnavo podnebnih in okoljskih izzivov iz zelenega dogovora, 
za zagotovitev zanesljivega upravljanja prihodnje SKP ter okrepitev njenega smotrnostnega 
okvira. 

Komisija je predlagala podaljšanje veljavnosti sedanjega pravnega okvira in nadaljevanje 
financiranja politike na podlagi zneskov, ki jih je predlagala za večletni finančni okvir za obdobje 
po letu 2020. Cilj te predlagane prehodne uredbe je zagotavljanje gotovosti in kontinuitete v 
zvezi z odobravanjem podpore ter olajšanje prehoda iz sedanjega obdobja v naslednje. V 
predlaganih prehodnih pravilih za leto 2021 se predpostavlja, da bo pri novi SKP, za katero se je 
sprva načrtovalo, da se bo začela izvajati 1. januarja 2021, prišlo do enoletne zamude. Revizorji so 
analizirali to, ali so predlagana pravila pravno jasna in finančno preudarna, pa tudi njihove 
posledice za SKP po letu 2020. 

„Glede na stanje pogajanj med Evropskim parlamentom in Svetom bo morda nov pravni okvir in 
strateške načrte SKP težko začeti izvajati od leta 2022 naprej,“ je povedal João Figueiredo, član 
Sodišča, pristojen za mnenje. „Časovno vrzel bi bilo treba izkoristiti za obravnavo zadev, ki jih je 
poudarilo Sodišče, zlasti v zvezi s podnebnimi in okoljskimi izzivi.“ 

V skladu s predlogom Komisije lahko države članice za eno leto podaljšajo svoje programe razvoja 
podeželja, in sicer do konca leta 2021. Revizorji poudarjajo, naj si države članice z „novimi 
finančnimi sredstvi”, ki se porabljajo v skladu s starimi pravili, še naprej prizadevajo za vsaj enake 
ali višje okoljske in podnebne cilje kot doslej. Revizorji omenjajo tudi vse večjo pozornost, ki se 
namenja plačilom nepravim kmetom, ki kupujejo kmetijska zemljišča, da bi prejeli plačila SKP, ter 
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Komisijo in oblikovalce politik pozivajo, naj dodatno leto uporabijo za oceno s tem povezanih 
tveganj. Poleg tega opozarjajo na potrebo po pregledu meril v zakonodajnih predlogih za SKP po 
letu 2020. Poudarjajo tudi, da je naknadna ocena sedanjega obdobja odložena na konec 
leta 2026, kar pomeni, da bi Komisija pripravila svoj predlog za SKP po letu 2027, ne da bi v celoti 
ocenila smotrnost SKP v obdobju 2014–2020.  

Opombe za urednike 

Komisija je leta 2018 predlagala novo SKP za obdobje po letu 2020, ki naj bi začela veljati 
1. januarja 2021 in v skladu s katero pogoj za plačila ne bi bilo samo izpolnjevanje pravil, pač pa bi 
plačila temeljila tudi na smotrnosti glede na cilje, določene v strateških načrtih držav članic. V 
istem letu je Sodišče objavilo Mnenje št. 7/2018 o predlagani reformi, za katero je menilo, da ne 
dosega ciljev EU za bolj zelen in zanesljiv pristop, ki temelji na smotrnosti.  

Glede na zakonodajne predloge Komisije za SKP po letu 2020 bi morale države članice Komisiji 
svoje strateške načrte predložiti do 1. januarja 2020. Če leta 2020 ne bo dosežen dogovor o 
novem večletnem finančnem okviru, bodo sedanje finančne zgornje meje veljale tudi leta 2021. 
Prehodna uredba zadeva podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 
Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS), vpliva pa na več vidikov SKP, vključno z 
večletnimi obveznostmi, okoljskimi in podnebnimi cilji, časom plačil in ureditvami ocenjevanja. 

Sodišče s svojimi mnenji o predlogih nove zakonodaje ali sprememb zakonodaje s finančnim 
učinkom prispeva k boljši pripravi zakonodaje v Evropski uniji. Zakonodajna organa – Evropski 
parlament in Svet – ta mnenja uporabljata pri svojem zakonodajnem delu. 

Mnenje Sodišča št. 1/2020 o predlogu Komisije za uredbo o prehodnih določbah za skupno 
kmetijsko politiko v letu 2021 in povzetek pripomb Sodišča o zakonodajnih predlogih Komisije za 
naslednji večletni finančni okvir iz leta 2019 sta na voljo na spletišču Sodišča eca.europa.eu.  

Kontaktna oseba za medije za to mnenje: 
Damijan Fišer – E: damijan.fiser@eca.europa.eu T: (+352) 4398 45 510 / M: (+352) 621 55 22 24 
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