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Nova ureditev na področju neposrednih plačil
Zmanjševanje in omejevanje
(vse plasti razen zelenega plačila)

Navzkrižna skladnost

Osredotočeno – Podnebne spremembe

Vezana podpora
• Široka paleta sektorjev
• Do 5% ali 10% ovojnice
neposrednih plačil, ki jih
določijo DČ

Podpora v zvezi z
naravnimi omejitvami
• Za območja z naravnimi
omejitvami
• Do 5% ovojnice
neposrednih plačil

Shema za majhne kmetije
• Poenostavitev
zahtevkov in nadzora

Shema za mlade kmete
• Do 2% ovojnice neposr. plačil
• < 40 let

• Plačilo povprečnin
določijo DČ pod
določenimi pogoji

• Trajanje 5 let
• Začetek dejavnosti

„Zeleno“ plačilo
• Diverzifikacija posevkov
• Trajno travinje
• Ekološko usmerjeno območje

• Vstop v shemo leta
2014

• 30% ovojnice
neposrednih plačil

• Do 10% ovojnice
neposrednih plačil

Shema osnovnega plačila
• Pavšalni znesek na
upravičen hektar na
nacionalni ali regionalni
ravni
• Regije in kriterije določi DČ

• Nove pravice do plačila v
2014
• Opredelitev kmetijske
dejavnosti
• Aktivni kmet

ALI
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Izboljšani instrumenti za obravnavo dogodkov na trgu
(enotna SUT)

Povečano financiranje raziskav in inovacij

Forum za boljše delovanje dobavne verige v živilski
industriji

Trajnostna potrošnja: Shema šolskega sadja in mleka
• Povečanje financiranja
• Novi ukrepi razpoložljivi za EU sofinanciranje

Spodbujanje skupnega delovanja – boljši položaj v
dobavni verigi živilske industrije
• Olajšati priznavanje: organizacij proizvajalcev (OP), združenj OP,
medpanožnih organizacij
• Več jasnosti glede pravil konkurence
• Povezava s sredstvi za razvoj podeželja (ukrepi za začetek
dejavnosti in sodelovanje)

Povezava s
potrošnikom

Skupni odzivi
na ekonomske
in okoljske
izzive

Nadaljevanje tržne usmerjenosti
• Ukinitev nekaterih shem podpor (posneto mleko v prahu, hmelj in
sviloprejke)
• Ukinitev proizvodnih omejitev (sladkor)

Izboljšana varnostna mreža
• Izredni ukrepi – večja fleksibilnost in večja skladnost
• Javni intervencijski odkup/zasebno skladiščenje – poenostavljeno,
bolj odzivno na krizne razmere
• Rezerva za krizne razmere

Konkurenčnost
posameznih
kmetijskih
proizvajalcev
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Razvoj podeželja v novem okviru
Strategija Evropa 2020
Skupen strateški okvir (SSO)
– zajema ESRR, ESS, Kohezijski sklad, EKSRP in EPRS ter odseva EU2020 preko skupnih tematskih
ciljev, ki so naslovljeni v ključnih aktivnostih posameznega sklada

Partnerska pogodba
– nacionalni dokument, ki opiše predvideno uporabo skladov za doseganje ciljev EU2020

Politika razvoja
podeželja: EKSRP

Ostali skladi SSO
(ESRR, ESS, Kohezijski sklad, EPRS)

Prednostne
naloge

Inovacije, okolje in klimatska sprememba kot medsektorske teme

Spodbujanje
prenosa znanja in
inovacij v kmetijstvu,
gozdarstvu in
podeželskih
območjih

Krepitev
konkurenčnosti
vseh tipov
kmetijstva
ter vitalnost
kmetij

Spodbujanje
organiziranosti
živilske
verige in
upravljanje s
tveganjem v
kmetijstvu

Obnavljanje,
ohranjanje in
krepitev
ekosistemov
odvisnih od
kmetijstva in
gozdarstva

Spodbujanje
Spodbujanje
učinkovitosti virov
socialne
ter podpora premiku
vključenosti,
k nizkoogljičnemu
zmanjšanje revščine
in klimatsko prožnemu in ekonomski razvoj
gospodarjenju v
podeželskih
kmetijskem, živilskem
območij
in gozdarskem sektorju

Program(i) razvoja podeželja
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Tematski podprogrami v programu razvoja podeželja
Države članice lahko v svoje programe razvoja podeželja vključijo tematske
podprograme:
-

prispevek k prednostnim nalogam Unije za razvoj podeželja;
cilj je obravnavati opredeljene posebne potrebe, zlasti v zvezi z:
(a) mladimi kmeti;
(b) majhnimi kmetijami;
(c) gorskimi območji;

(d) kratkimi dobavnimi verigami.
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Tematski podprogrami v programu razvoja podeželja
Gorska območja:
– Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami
– Kmetijsko-okoljske dejavnosti
– Sodelovanje
– Naložbe v fizična sredstva
– Razvoj kmetij in podjetij na podeželskih območjih

– Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila
– Vzpostavitev kmetijsko-gozdarskih sistemov
– Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih
– Prenos znanja in dejavnosti informiranja
– Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za
zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah
– Ustanovitev skupin proizvajalcev
– Leader
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Označevanje proizvodov
Neobvezne navedbe kakovosti
Evropska komisija, december 2010:
« Izvedle se bodo nadaljnje študije in analize, da bi se ocenile težave,
s katerimi se srečujejo pridelovalci hribovskih proizvodov pri
označevanju svojih proizvodov na trgu.
Na podlagi rezultatov teh analiz lahko Komisija predlaga ustrezne
nadaljnje ukrepe. »
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Označevanje proizvodov
Študija o označevanju kmetijskih proizvodov in živil hribovskega
kmetijstva
- Cilj:

Celovit opis in analiza prehranske verige za proizvode iz gorskih območij;
Ocena obstoječih shem za označevanje teh proizvodov.
- Izvedba:
November 2012.

Raziskava Eurobarometer, September 2011:
65% sodelujočih se strinja, da so gorski proizvodi koristni;
37% sodelujočih meni, da je gorske proizvode enostavno prepoznati.

Razprava v Svetu in Evropskem parlamentu.
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Označevanje proizvodov
Zakonodajni predlog: Neobvezne navedbe kakovosti

« Gorski proizvod » :
- proizvodi iz Priloge I katerih surovine prihajajo iz gorskih območij (krma?);
- predelava v gorskih območjih ali njihovi bližini (izjeme?);
- gorska območja: člen 18.1 Uredbe (ES) 1257/1999;

- delegirani akti: izjeme zaradi naravnih omejitev.
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Označevanje proizvodov
Zakonodajni predlog: Lokalna in neposredna prodaja
Zahteva Sveta in Evropskega parlamenta o pripravi poročila, vključno z
zakonodajnimi predlogi, če je potrebno
Aktivnosti:

•

Posvetovalni postopek z državami članicami in zainteresiranimi partnerji

•

Posvetovalna skupina za kakovost in delovna skupina « proizvod z moje
kmetije »

•

Študija o kratkih dobavnih verigah
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Najlepša hvala
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