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 UVOD  
 
Kmetijske površine in gozdovi pokrivajo večino evropskega ozemlja. Prav tako imajo 
glavno vlogo pri določanju stanja podeželskega gospodarstva in krajine. Ko so se evropske 
države začele povezovati iz političnih in gospodarskih razlogov, se je zato med njimi med 
drugim pojavila tudi želja po Skupni kmetijski politiki (v nadaljevanju SKP). Osnovni 
namen SKP je izboljšana pridelava in oskrba hrane ter izboljšan status kmetov, prek 
sistema kmetijskih subvencij.  
 
Prve ideje o SKP so se pojavile v petdesetih letih 20. stoletja, ko je Evropa trpela za 
posledicami 2. svetovne vojne, ki so se kazale v ohromelem kmetijstvu in pomanjkanju 
hrane. Prvotno je bil poudarek na spodbujanju večje produktivnosti kmetijstva, stalni 
preskrbi s hrano po potrošniku dostopnih cenah in težnji da bi tedanja Skupnost imela 
donosen kmetijski sektor. Cilj šestih držav ustanoviteljic Evropske gospodarske skupnosti 
(v nadaljevanju EGS) o SKP je bil uresničen leta 1962, ko je le-ta z ustanovitvijo 
Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (v nadaljevanju EKUJS) 
uradno pričela z delovanjem. SKP se je od samega začetka soočala s težavami, katerih 
posledice je skušala odpraviti z reformami. Medtem ko so bile reforme naslovljene na 
nekaj glavnih pomanjkljivosti, veliko izvirnih težav še zmeraj ostaja. 
 
Namen diplomske naloge je predstaviti SKP z reformami, ki so se zgodile v času njenega 
obstoja. Za razumevanje reform pa je potrebno najprej razumeti ozadje in delovanje SKP, 
zato v nalogi podajam tudi kratek zgodovinski pregled kmetijske politike v Evropi in 
razlago mehanizmov SKP.  
 
Cilj diplomske naloge je pokazati, da se je SKP skozi reforme relativno uspešno prilagajala 
okoliščinam in je s tega vidika izkazala precej »trdoživo« politiko. 
 
Poleg Uvoda in Sklepa je diplomska naloga sestavljena iz treh poglavij. V prvem poglavju 
se bom posvetil kratkemu zgodovinskemu pregledu kmetijske politike v Evropi, temu, 
kakšno je bilo kmetijstvo ob koncu 19. stoletja in v prvi polovici 20. stoletja do podpisa 
Rimske pogodbe ter opisal SKP, njene mehanizme in financiranje. Sledi drugo poglavje z 
razlago vzrokov za reforme. V zadnjem, tretjem poglavju se bom osredotočil na reforme, 
ki predstavljajo jedro diplomske naloge. Opredelil bom cilje in predstavil dosežke 
najpomembnejših reform, ki so se vse do sedaj zgodile v kmetijskem sektorju EU. Svoje 
pisanje bom zaključil s kratkim pregledom »zdravstvenega stanja« SKP in pogledom v 
prihodnost ter možnimi scenariji, ki čakajo EU v nadaljnjem izvajanju SKP kot pomembne 
skupne politike držav članic Skupnosti. 
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2 ZGODOVINSKI PREGLED KMETIJSKE POLITIKE V EVROPI 

2.1 Razvoj kmetijstva do podpisa Rimske pogodbe 
 
Glavni preobrat v zgodovini zahodnoevropskega kmetijstva se je zgodil po letu 1870, ko je 
prišlo do prvega vala protekcionizma (Van Zanden, 1991). Pred tem je večina trgovsko in 
kmetijsko pomembnih evropskih držav odpravila carinske dajatve na žito in nekatere druge 
živilske izdelke ter tako omogočila »skoraj« prosto trgovanje med državami. Od leta 1870 
naprej so se v to trgovanje »vključile« tudi ZDA, Rusija in Kanada ter nekatere druge 
države, ki so močno povečale proizvodnjo in izvoz žita. Povečana ponudba je imela za 
posledico padec cen, kar se je najprej odrazilo na trgu žita, kasneje pa tudi na drugih trgih 
živilskih proizvodov. Sledili so protekcionistični ukrepi kmetijstva s strani Francije, 
Nemčije, Italije in drugih evropskih držav, z izjemo Velike Britanije, ki je bila zagovornica 
liberalizma. Z ukrepi so uspeli obvladati, vendar ne preprečiti padcev cen. Zaradi ukrepov 
so imeli koristi predvsem veliki pridelovalci žita, nezadovoljni pa so bili živinorejci, 
katerim so visoke cene krmil in kruha celo škodile (Tracy, 1993, str. 150-151). 
 
Tri različne načine ukrepov je uporabila Evropa zato, da bi se soočila s cenejšimi 
kmetijskimi izdelki, ki so na njen trg prihajali iz drugih držav. Prvi je bil spodbujanje 
prostega trgovanja s hkratnim kmetijskim samoorganiziranjem, drugi zunanjetrgovinska 
zaščita, tretji pa podpiranje pri uveljavljanju strukturnih sprememb (Cunder, et al., 1997, 
str. 43). 
 
V času 1. svetovne vojne so pridelovalci hrane zelo dobro služili in živeli, saj je bila 
potreba po hrani med vojno večja kot običajno. S povečanjem proizvodnje in izboljšanjem 
prometnih povezav pa so naraščali tudi presežki hrane, ki so se odražali na celotnem 
svetovnem trgu. Z izbruhom gospodarske krize leta 1929 so se razmere na trgu dodatno 
zaostrile, kupna moč prebivalstva se je zmanjšala, prav tako povpraševanje po hrani. Leta 
1931 se je cena žita glede na obdobje pred krizo prepolovila. Izvozniki so se na vsak način 
želeli znebiti zalog, pridelke so ponujali po ceni, ki je bila pod ravnjo pridelovalnih 
stroškov, pri tem pa jim je bila v veliko pomoč država, ki je krila njihovo izgubo. Pri 
takšnem posredovanju države, ko je izvoz podprla z izdatnimi denarnimi prispevki, lahko 
govorimo o »rojstvu« izvoznih subvencij (Cunder, et al., 1997, str. 43). 
 
Med 1. svetovno vojno in takoj po njej, ko je hrane primanjkovalo, so bile kmetijske 
carinske dajatve v splošnem opuščene. Kmalu po nastopu krize, pa je v evropskih državah 
nastopil drugi val protekcionizma in s tem ponovna uvedba carin, ki pa je kaj kmalu 
postala neučinkovita, zato so si države izmislile nove zaščitne instrumente (Tracy, 1993, 
str. 153). Med zunanjetrgovinskimi ukrepi sta bila mlinski delež, ki ga je leta 1929 uvedla 
Norveška in uvozne kvote, katere so bile prvič uporabljene v Franciji. Z mlinskim deležem 
so predpisali točno določen delež žita iz domače pridelave za obvezen odkup s strani 



 3

domače mlinarske industrije. Uvozne kvote pa so določale količino, ki je bila dovoljena za 
uvoz določenih kmetijskih pridelkov. Sledili so še zaščitni ukrepi na notranjem trgu. 
Države so dale prednost tistim pridelkom, ki so bili za njih pomembnejši. Drugi val 
protekcionizma je bil za sektor kmetijstva uspešen, saj se je proizvodnja povečala, cene so 
se dvignile, kriza pa ni imela hujših posledic za evropsko kmetijstvo. Negativne posledice 
protekcionizma pa so se kazale v svetovni trgovini s kmetijskimi pridelki, v kateri je prišlo 
do skoraj popolnega zastoja (Cunder, et al.,1997, str. 44). 
 
Takoj po 2. svetovni vojni je ponovno nastopilo obdobje krize z velikim pomanjkanjem 
hrane, zato je bil glavni cilj razširitev kmetijske proizvodnje z vsemi možnimi sredstvi. 
Namen je bil povečanje tako samooskrbe kot nemotene oskrbe s hrano in lajšanje plačilno-
bilančnih primanjkljajev. V ta namen so bila kmetom dana dohodkovna jamstva, uvedene 
oz. okrepljene so bile cenovne podpore in spodbuda za investicije na ravni kmetij ter 
izboljšanje poljedelskih metod (Tracy, 1993, str. 159). 
 
Po letu 1953 je prišlo do sprememb v kmetijstvu. Kmetijska proizvodnja je dohitela 
povpraševanje in cilj ni bil več dvig proizvodnje za vsako ceno, ampak doseči širitev izbire 
proizvodov in dvigniti kmetijsko učinkovitost. Istočasno so se države ukvarjale s čedalje 
nižjo ravnjo kmetijskega dohodka. Zadrege vlad so se sčasoma še povečale, saj so cenovna 
jamstva, ki so jih ponudili kmetom, spodbujala presežno proizvodnjo in s tem povzročala 
dodatne stroške zaradi skladiščenja in uničevanja presežkov. Politike so postajale čedalje 
bolj zapletene in čedalje bolj drage. Narejeni so bili poskusi k omejitvi izdatkov in 
zadržanju rasti proizvodnje potrošnih dobrin v presežku (Tracy, 1993, str. 159). 
 
Glavno vlogo pri pogajanjih o SKP sta imeli Nemčija in Francija, katerih kmetijska 
politika je bila že od samega začetka izrazito protekcionistična. Velika Britanija se je po 
začetnem sodelovanju v pogajanjih o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, kasneje 
umaknila, ker ostale članice niso upoštevale njenega predloga o neuvrstitvi SKP v skupno 
ureditev (Cunder, et al.,1997, str. 45-46). 

2.2 Skupna kmetijska politika 
 
Soočenje Evrope s povečanjem živilske konkurence s strani prekomorskih držav in 
protekcionizem konec 19. stoletja, tržne intervencije med gospodarsko krizo 30-ih let 
prejšnjega stoletja ter dohodkovna jamstva po 2. svetovni vojni so tvorila ozadje SKP 
(Tracy, 1993, str. 148). 
 
Korenine SKP segajo v petdeseta leta 20. stoletja, ko so države v zahodni Evropi trpele za 
posledicami vojne, ki so se kazale v ohromelem kmetijstvu in pomanjkanju hrane. S 
podpisom Rimske pogodbe 25. marca 1957 je bila ustanovljena tudi SKP, ki pa je v uradno 
veljavo stopila leta 1962 kot politika, ki naj bi skrbela za visoke in stabilne cene kmetijskih 
pridelkov (Baldwin & Wyplosz, 2006, str. 205). 
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Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti (v nadaljevanju ES) v 39. členu določa za cilje 
SKP (European Parliament, 2007, str. 152):  
 

- povečati kmetijsko produktivnost s pospeševanjem tehničnega napredka in 
zagotavljanjem optimalne uporabe proizvodnih dejavnikov, zlasti delovne sile;  

- zagotoviti primeren življenjski standard kmečkega prebivalstva; 
- stabilizirati trge; 
- zagotoviti zanesljivo oskrbo; 
- zagotoviti zmerne cene za potrošnike. 

 
Skupni cilj je bil torej dvigniti evropsko kmetijstvo na višjo raven in s tem zagotoviti 
zadostno količino kvalitetnejše hrane za vse potrošnike in to po cenah, ki bodo vsem 
dosegljive ter bodo hkrati pokrivale tudi proizvodne stroške. 
 
Ustanovne članice Evropske skupnosti so se že leta 1958 v italijanskem mestu Stresa 
dogovorile, da bo glavno orodje za doseganje ciljev  SKP tržno-cenovna politika z 
visokimi cenami kmetijskih izdelkov. Na konferenci v Stresi so natančneje določili cilje 
SKP in zagotovili njeno vsebino (Folmer, 1995, str. 13). SKP temelji na sledečih načelih 
(The principles of the CAP, 2009): 

- enotni trg, ki omogoča prost pretok kmetijskih izdelkov med državami članicami 
(odprava carin) in predpostavlja skupne kmetijske cene v celotni EU;  

- preferencial skupnosti pomeni, da se daje prednost domače pridelanim izdelkom 
(znotraj EU) pred uvoženimi, z namenom zaščite skupnega trga pred nizkimi 
cenami uvoza in nihanj cen na svetovnem trgu; 

- finančna solidarnost, ki se izvaja s posredovanjem Evropskega kmetijskega 
jamstvenega sklada (v nadaljevanju EKJS) in  pomeni, da so države članice 
odgovorne za finančne posledice, ki izhajajo iz SKP. 

 
Cilji SKP se niso spreminjali. Spreminjal se je samo način za njihovo doseganje. 
Dokončno so bile osnove SKP oblikovane leta 1962. Ustanovljen je bil EKUJS, uvedene 
so bile visoke carine za uvoz in premija za izvoz, večji del kmetijske proizvodnje je bil 
upravičen do subvencij. Šele leta 1970 je EKUJS prerasel in govoriti se je začelo o SKP. 
Domači trg  so z visokimi carinami »zaprli« pred tujim in se na tak način »otresli« 
svetovne konkurence, ki je v tistih časih prihajala predvsem iz ZDA in nekaterih manj 
razvitih držav (Prokopijevič, 2005, str. 13-14). 
 
Prva leta je  SKP delovala dobro. Notranje cene so bile višje kot svetovne cene in kmetje 
so bili zadovoljni, saj je bil tako tudi njihov prihodek višji. Višje cene so vplivale tudi na 
povečanje proizvodnje, na kar so v tistem času gledali pozitivno. Povečana proizvodnja je 
bila cilj takratne Evrope, da bi zmanjšali odvisnost od uvoza hrane. Pomemben del 
proračunskega dohodka so predstavljale carine in dajatve na uvoz hrane. Vendar je kmalu 
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prišlo do prvih težav v njenem delovanju. Težave so bile vse pogostejše in posledica teh so 
bile reforme. O reformah SKP več v nadaljevanju (Baldwin & Wyplosz, 2006, str. 210). 

2.2.1 Mehanizmi delovanja SKP 
 
Načini delovanja SKP so urejeni s posebnimi predpisi imenovanimi tržni redi. To je 
skupno ime za uredbe sprejete s strani sveta ministrov, katerih namen je vplivati na 
razpoložljivost kmetijskih izdelkov na trgu. Tržni redi veljajo v posameznih sektorjih 
kmetijstva kot so: sektor mleka, sadja, zelenjave itd. Vsi zaščitni instrumenti, ki jih je 
najprej EGS in kasneje Evropska Unija (v nadaljevanju EU) vgrajevala v zgoraj omenjene 
predpise, imajo en sam namen in ta je urejanje cenovne ravni kmetijskih izdelkov (Cunder, 
et al, 1997, str. 54).  
 
Uvozne dajatve, izvozne podpore in intervencijski nakupi predstavljajo temelje 
mehanizma tržno – cenovnih podpor. Definirani so na podlagi razmerij tekočih tržnih 
odkupnih cen na domačem trgu, cen na svetovnem trgu in institucionalnih cen, ki jih 
določa svet kmetijskih ministrov. Institucionalne cene so politično določene cene oz. 
zaščitne cene, saj opredeljujejo minimalno zaščitno raven na skupnem trgu. Z njimi se 
določa uvozne zaščite in izražajo zaželeno dohodkovno raven. Ciljna cena pa je tista, ki je 
po mnenju nosilcev politike SKP glavnega pomena pri uresničevanju zastavljenih ciljev in 
predstavlja ceno, po kateri se SKP zgleduje in jo želi realizirati (Cunder, et al., str. 54). 
 
Uvozne dajatve so vrsta protekcionizma, ki daje prednost domači pridelavi. Uvoz tujih 
dobrin je zaradi obremenitve z dajatvami praviloma dražji od domačih dobrin. Z visokimi 
dajatvami se je SKP zaščitila pred tujo konkurenco in tako ohranila visoko raven cen 
kmetijskih pridelkov in hrane. Za nekatere proizvode je uvoz zaradi tako visokih dajatev 
praktično onemogočen in tudi zato ima EU z nekaterimi državami podpisan dvostranski 
sporazum, ki določa uvozne kvote, za katere velja lažji pristop na skupni trg (Cunder et al., 
1997, str. 55-56). 
 
Intervencijski nakup izvajajo ustanove v državah članicah, ki so v pristojnosti Evropske 
komisije. Njihov namen je odkup vsega ponujenega blaga po intervencijskih cenah, ki 
kmetom zagotavlja minimalni dohodek. Z umetnim povpraševanjem zagotavljajo tudi 
raven odkupne cene določenega proizvoda, ki je nad intervencijsko ceno. Intervencijski 
mehanizem pa lahko deluje tudi v obratni smeri, tako da se poveča ponudbo na trgu. 
(Cunder et al., 1997, str. 55-56) 
 
Namen izvoznih nadomestil je spodbujanje izvoza presežnih količin kmetijskih pridelkov 
in hrane znotraj EU, da bi na tujih trgih dosegli nižjo ceno kot na trgu EU. Poleg tega 
»skrbijo« za ohranjanje nivoja cen na trgu EU. Pri izvoznem nadomestilu gre za znesek za 
katerega zaprosi izvoznik ob izvozu blaga v tretje države (ARSKTRP-izvozna 
nadomestila, 2009). 
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Poleg tržno-cenovnih mehanizmov velja omeniti še mehanizem neposrednih plačil in 
mehanizem različnih oblik umika s trgov.  
 
Mehanizem neposrednih plačil s proračunskimi subvencijami omogoča višjo 
dohodkovno raven kmetov (Cunder et al., 1997, str. 57-58). Neposredna plačila kot taka ne 
vplivajo na ceno (Čebular, 2003, str. 108). Mehanizem je v uporabi v panogah kjer so 
proizvodi manj zaščiteni, kjer je velika konkurenca in zato tudi dohodki nižji. Brez 
podpore bi bila pridelava manj zanimiva. Zaradi zainteresiranosti Skupnosti za razvoj teh 
panog, kmetje prejemajo dohodkovna plačila. Ta so določena na podlagi dohodkov v 
drugih panogah (ciljni dohodek). Od ciljnega dohodka se odšteje dohodek dosežen s strani 
kmeta v omenjeni panogi (tržni dohodek). Razlika v znesku se kmetu povrne na enoto 
površine ali živali (Cunder et al., 1997, str. 57-58).  
 
Mehanizem umika s trga je način odstranitve izdelkov s trga, predvsem hitro 
pokvarljivih. Ta oblika mehanizma se pojavlja v panogah sadja, zelenjave in ribištva 
(Avsec & Juvančič, 2001, str. 36). Zaradi dejstva, da so hitro pokvarljivi, se taki izdelki na 
trgu ne pojavljajo več v isti obliki.  
 
Vsi zgoraj omenjeni mehanizmi predstavljajo pomoč v okviru t. i. prvega stebra SKP. 
Financirajo se izključno iz skupnega proračuna EU (Erjavec, 2004, str. 110) 
 
Z razvojem SKP so mehanizmi tržno-cenovnih podpor postali neučinkoviti pri reševanju 
problemov, ki so nastajali. Zato so začeli razvijati nove ukrepe oz. druge oblike pomoči,    
t. i. pomoč drugega stebra kmetijske politike, ki zajema strukturne ukrepe in ukrepe za 
razvoj podeželja. Ti ukrepi so (Čebular, 2003, str.108): 
 

- okoljski ukrepi in izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za 
kmetijsko pridelavo (LFA);  

- podpore naložbam v kmetijska gospodarstva; 
- podpore za zgodnje upokojevanje, za mlade prevzemnike in za delovno 

usposabljanje; 
- podpore za izboljšave v predelavi in trženju kmetijskih proizvodov; 
- podpore gozdarstvu in podpore za strukturne prilagoditve in razvoj podeželskih 

območij. 

2.2.2 Financiranje 
 
Že od nekdaj predstavlja SKP eno izmed najpomembnejših politik EU in zato tudi velik 
zalogaj za evropski proračun. Za SKP gre velik del skupnega proračuna in izdatkov EU (v 
letu 2009 ta znesek znaša 42 % celotnega proračuna), saj nadomešča nacionalno politiko in 
izdatke za kmetijstvo. V zadnjih letih se je sicer delež sredstev namenjenih SKP 
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enakomerno zmanjševal, vendar o stroških, ki jih SKP povzroča, kroži veliko mitov 
(Skupna kmetijska politika na dlani, 2009, str. 10). Še zmeraj velja za eno dražjih politik 
med vsemi skupnimi politikami EU in je trenutno po deležu namenjenih sredstev na 
drugem mestu, za izdatki za trajnostno rast (Proračun EU za leto 2009, 2009).    
 
Iz tabele 1 na naslednji strani je razvidno, kako so se gibali izdatki za kmetijstvo 
posameznih držav članic EU v obdobju 1996-2007. 
 
V 40. členu Rimske pogodbe, ki je namenjen razvoju SKP, je zapisana potreba po 
ustanoviti enega ali več skladov, namenjenih financiranju SKP. Tako je bil leta 1962 
ustanovljen en sam Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS). 
EKUJS je v pristojnosti Evropske komisije (v nadaljevanju Komisija), ki ji pomaga odbor, 
katerega člani so predstavniki držav članic in kateremu predseduje Komisija. Oba organa 
se med seboj posvetujeta glede vseh zadev v zvezi z EKUJS-om. Zaradi preobsežnosti 
delovanja in dnevnih izplačil SKP, Komisija ni zmožna opravljati vseh izplačil in zato del 
odgovornosti prevzamejo državne organizacije v državah članicah. Te organizacije skrbijo 
za izplačila stroškov intervencij in o svojem delovanju poročajo Komisiji (Moussis, 1999, 
str. 428). 
 
Leta 1964 se je EKUJS razdelil na dva dela: 
 
- jamstveni del ; 
- usmerjevalni del. 
 
Pomembnejši od obeh je jamstveni del, katerega naloga je bila financiranje stroškov 
nastalih pri izvajanju tržne in cenovne politike. Praviloma se je iz tega dela sklada 
financiralo tudi ukrepe posredovanja na trgu. Jamstveni del spada med t. i. obvezne izdatke 
proračuna Skupnosti, o katerih ima zadnjo besedo v okviru letnega proračunskega 
postopka Svet EU (Evropski parlament, 2009). Jamstveni del financira zlasti izdatke za 
ureditev kmetijskih trgov, tiste ukrepe razvoja podeželja, ki spremljajo tržno podporo, 
ukrepe podeželja zunaj kategorije regij 1.cilja, nekatere veterinarske izdatke in ukrepe za 
informiranje v zvezi z SKP (European commission-Financing the CAP, 2009). Z 
jamstvenim delom se v celoti pokriva poraba držav članic (Moussis, 1999, str. 429). 
 
Usmerjevalni del financira ostale izdatke za razvoj podeželja in ukrepe strukturnih politik 
(European Commission, Financing the CAP-Archive, 2009). Stroški, ki nastanejo pri 
delovanju usmerjevalnega dela veljajo za t. i. neobvezne izdatke (Moussis, 1999, str. 429). 
Pravico odločanja o neobveznih izdatkih oz. o največjem znesku ima Evropski parlament. 
Ta znesek se določa na podlagi aktualnih gospodarskih kazalcev. Usmerjevalni del sklada 
temelji na načelu sofinanciranja, kar pomeni, da del sredstev za izvajanje politike razvoja 
podeželja prihaja iz proračuna EU, preostanek pa iz nacionalnih proračunov držav članic 
EU (Evropski parlament, 2009). 
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Tabela 1: Izdatki Skupne kmetijske politike v posameznih državah članicah EU (v milijonih evrov) 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Belgija 1152,8 983,4 859,7 1004,0 957,3 937,9 949,0 1025,3 1083,6 1047,7 956,1 879,9 
Bolgarija / / / / / / / / / / / 6,6 
Češka / / / / / / / / 90,8 428,5 498,3 717,1 
Danska 1358,4 1235,7 1155,0 1258,3 1309,1 1112,0 1223,4 1223,8 1221,6 1228,3 1164,8 1168,8 
Nemčija 6050,3 5778,4 5556,7 5793,8 5674,9 5861,7 6812,7 5876,9 6064,7 6522,3 6566,9 6905,7 
Estonija / / / / / / / / 15,6 76,5 75,6 121,2 
Irska 1700,0 2034,0 1633,7 1723,5 1681,3 1584,5 1724,4 1965,2 1845,8 1821,5 1736,4 1762,7 
Grčija 2801,6 2730,8 2557,4 2573,3 2598,2 2613,5 2637,2 2762,1 2779,8 2755,7 3071,2 3644,4 
Španija  4054,6 4605,6 5304,6 5243,0 5484,8 6184,5 5959,7 6485,4 6345,4 6432,1 6681,4 6973,4 
Francija 9572,3 9149,0 9014,3 9445,9 9005,8 9230,1 9781,5 10464,1 9429,4 10011,5 10091,7 10360,1 
Italija  4231,3 5090,8 4183,2 4675,1 5042,7 5343,8 5695,1 5393,4 5040,4 5528,1 5486,0 5913,3 
Ciper / / / / / / / / 7,5 44,5 51,4 61,0 
Latvija / / / / / / / / 32,8 118,4 136,6 186,2 
Litva / / / / / / / / 49,5 265,6 308,8 483,0 
Luksemburg 20,0 22,8 17,7 24,8 21,2 30,8 38,3 44,3 38,9 / 46,3 55,2 
Madžarska / / / / / / / / 60,7 651,5 840,9 956,2 
Malta / / / / / / / / 2,7 9,0 9,4 8,7 
Nizozemska 1536,2 1757,3 1374,7 1301,5 1441,9 1111,8 1177,5 1397,3 1332,9 1268,3 1220,1 1211,3 
Avstrija 1214,1 861,3 843,2 844,4 1018,7 1052,6 1092,1 1128,1 1144,8 1237,3 1274,9 1130,0 
Poljska / / / / / / / / 297,4 1542,1 2141,6 3114,3 
Portugalska 646,0 639,6 370 653,9 652,7 875,0 768,6 855,9 828,0 896,5 951,3 1299,7 
Romunija / / / / / / / / / / / 23,9 
Slovenija / / / / / / / / 49,4 102,6 159,9 179,5 
Slovaška / / / / / / / / 41,1 220,6 277,5 380,5 
Finska 649,2 570,6 576,4 560,0 727,8 815,8 838,8 876,1 870,4 904,1 818,2 972,8 
Švedska 624,1 747,0 770,9 734,8 798,1 780,1 817,6 866,5 849,8 956,9 924,6 1104,8 
VB 3470,0 4399,7 4322,6 3933,7 4061,6 3998,8 4003,3 4013,8 4056,0 4347,2 4307,8 4233,7 
EU skupaj 39924,1 40606 38540,1 39770 40476,1 41532,9 43519,2 44378,2 43579 48416,8 49797,7 53854 

 
Vir: EU budget 2007 Financial Report, 2007, str. 75-80. 
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V zadnjih 26 letih se je EKUJS neverjetno povečal. Leta 1983 je znašal 15.785,8 milijonov 
ECU1 (angl. European Currency Unit), leta 2006 pa 49.825,9 milijonov evrov (EU budget 
2007 Financial Report, 2007). Razlogi za njegovo povečanje so tako notranji, kot na 
primer povečevanje števila novih članic, kakor tudi zunanji, na primer zasičenost 
svetovnega trga. Vendar je kljub rasti teh sredstev, odstotek sredstev iz proračuna EU 
namenjenih jamstvenemu delu sklada upadel (European Parliament, 2007, str. 167).  
 
Za omejitev hitre rasti porabe SKP je bila leta 1988 uvedena večletna kmetijska smernica 
(Delorsov paket 1, 1988-1992), s katero so določili zgornjo mejo za letno rast stroškov 
EKUJS-a (ta ne sme presegati 74% nivoja letne rasti BDP-ja Skupnosti). Delorsov paket 2 
(1993-1999) je stopil v veljavo po preteku prvega finančnega okvirja konec leta 1992. 
Veljavnost načel iz leta 1988 se je podaljšala, položaj Evropskega parlamenta v odnosu do 
obveznih izdatkov pa se je izboljšal. Z Agendo 2000 (2000-2006) so bile ponovno 
podaljšane kmetijske smernice. Leta 2006 je bil sprejet finančni okvir za obdobje 2007-
2013. V okvir je zajeta tudi postavka Ohranjanje in upravljanje naravnih virov, pod katero 
spadajo proračun za kmetijstvo in podeželje, varovanje okolja in ribištvo. Za urejanje 
kmetijskih trgov in neposrednih plačil je predvidenih 239 milijard evrov oz. 33,9% vseh 
predvidenih obveznosti evropskega proračuna v obdobju 2007-2013, medtem ko je 
ukrepom za razvoj podeželja namenjenih 8% oz. 69,8 milijard evrov vseh obveznosti. Za 
leto 2013 predvideni znesek za kmetijstvo in razvoj podeželja znaša 49,8 milijard evrov oz. 
39,9 % vseh obveznosti proračuna EU, kar je manj od 44,5 % namenjenih SKP leta 2007 
(Evropski parlament, 2009). 
 
EKUJS se je 1. januarja 2007 preoblikoval v dva nova sklada: Evropski kmetijski 
jamstveni sklad (EKJS), ki je namenjen financiranju tržnih ukrepov in pomoči za 
prihodke ter Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP). EKJS sofinancira 
skupaj z državami članicami (Evropski parlament, 2009):  

- upravičene stroške skupne tržne ureditve; 
- neposredna plačila; 
- finančne prispevke Skupnosti za širjenje informacij in promocijo kmetijskih 

proizvodov na notranjem trgu in v tretjih državah; 
- veterinarske dejavnosti, računovodske informacijske sisteme v kmetijstvu, zbiranje 

in uporabo genetskih virov ter ostale natančno določene stroške. 
 
EKSRP je po svojem nastanku prevzel del proračuna jamstvenega oddelka EKUJS 
(vezanega na spremljevalne ukrepe), usmerjevalni oddelek EKUJS ter Leader +, ki je le 
ena izmed pobud financiranih iz strukturnih skladov EU in je oblikovana za pomoč pri 
razvijanju podeželja (European Commission - Leader +, 2009). Poleg tega ESKRP 
sofinancira kmetijsko-okoljske ukrepe in izboljšave konkurenčnosti sektorjev kmetijstva 
ter gozdarstva, skrbi za izboljšanje življenjske kakovosti na podeželju, spodbuja 

 
1 Nekdanja umetno sestavljena valuta (košarica bivših evropskih valut), ki jo je 1. januarja leta 1999 zamenjal 
evro. 



raznovrstnost podeželskega gospodarstva in izgradnjo lokalnih zmogljivosti (Evropski 
parlament, 2009). 
 
Slika 1 prikazuje izdatke posameznih držav članic EU za jamstveni in usmerjevalni del. 
 

Slika 1: EKJS in EKSRP izdatki posameznih držav članic za leto 2007 
 

EKJS in EKSRP izdatki za leto 2007 (v milijonih evrih)
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Vir: European Commission, The 2008 Agricultural Year (Financial aspects), 2008. 

 
Še nekaj konkretnih številk v zvezi s financiranjem SKP: EU je v letu 2008 za SKP 
namenila 41.006,49 milijonov evrov. Ta številka se bo v letu 2009 še povečala, namenili 
bodo 41.131,36 milijonov evrov za financiranje SKP (Splošni proračun Evropske Unije za 
proračunsko leto 2009 – Številke, 2009, str. 6).  

3 VZROKI ZA REFORME 
 
Kot ključni vzrok za reforme SKP je mogoče razumeti nezaželene učinke te politike, ki so 
se nakopičili v času njenega obstoja. Med njih lahko štejemo ustvarjanje dragih presežkov 
na kmetijskih trgih in višanje cene kmetijskih proizvodov za končnega potrošnika, 
negativen vpliv na tretje države (proizvajalke hrane) ter negativne učinke na okolje, 
dobrobit živali in enakomerno porazdelitev dohodka med kmetijami v EU. V nadaljevanju 
podrobneje opisujem vsakega izmed teh nezaželenih učinkov.  
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Posledica opustošenja iz 2. svetovne vojne je bila, da je v Evropi močno primanjkovalo 
hrane, zato je med državami članicami EGS prišlo do dogovora o ustanovitvi SKP, s katero 
so skušali ta problem odpraviti. Najpomembnejši ukrep je bil, da so nivo cen kmetijskih 
izdelkov postavili nad svetovno ceno in na ta način spodbudili kmete k večji proizvodnji. 
Kmetijska panoga je postala zanimiva, saj je prinašala velike zaslužke. S takšnim 
posredovanjem pa so se lotili še enega problema. Želeli so namreč zmanjšati stopnjo 
odvisnosti od uvoza (Baldwin & Wyplosz, 2006, str. 206-217). Po nekaj letih jim je to 
uspelo, saj je EU v 80-ih letih prejšnjega stoletja (v nadaljevanju 80-ih) iz neto uvoznice 
(nazadnje je bila neto uvoznica pšenice leta 1977) postala neto izvoznica za večino 
kmetijskih pridelkov. Posledično so se povečala tudi plačila za izvozne subvencije in 
intervencijske ukrepe. Glavno breme se je preneslo na potrošnike, ki so bili prisiljeni 
kupovati kmetijske pridelke in prehrambene proizvode po višjih cenah, kar je v nasprotju s 
ciljem zagotavljanja hrane po razumnih cenah (Wichern, 2004, str. 8).  
 
Večanje produktivnosti je bilo mogoče le ob hitrem tehnološkem napredku kmetijstva, ki 
je povzročalo številne negativne zunanje učinke. Kmetijstvo je v 60-ih doživelo velik 
razmah. Začelo se je uporabljati visokotehnološke stroje, gnojila, pesticide, herbicide in 
ostala sredstva za izboljšanje in povečanje pridelka. To je bila t. i. »zelena revolucija«. Ta 
inovativnejši in intenzivnejši način kmetovanja je prispeval k temu, da so dobički med leti 
1960 in 1970 v večini kmetijskih panog skokovito narasli. Prvi cilj Rimske pogodbe je bil 
dosežen. Po drugi strani pa je uporaba novih tehnologij in intenzivnejše pridelave 
prispevala k številnim negativnim učinkom na okolje in dobrobit živali ter posledično tudi 
na varnost hrane (npr. pojav bolezni norih krav, izbruh slinavke in parkljevke). Uporaba 
pesticidov, herbicidov in umetnih gnojil je povzročila onesnaženost narave (rek, jezer, 
izvirov pitne vode in krčenja gozdov). Vse več kmetij je opuščalo pašo živali in le-te 
zadrževalo v velikih hlevih, kjer so dobivale hrano umetnega izvora, kateri so dodajali tudi 
zdravila. Problem je nastal tudi, ko so živino prevažali na dolge razdalje in so morale živali 
trpeti zaprte v tovornjakih (Baldwin & Wyplosz, 2006, str. 206-217). 
 
Izboljšave produktivnosti so vplivale tudi na neenakomerno porazdelitev dohodka iz 
naslova subvencij  SKP. Velikost in struktura kmetij se po Evropi močno razlikuje. Na eni 
strani so velike kmetije, ki uporabljajo najmodernejše stroje in ostala sredstva za boljšo 
pridelavo (Francija, …) in so vodene s strani velikih podjetij oz. korporacij. Na drugi strani 
so manjše kmetije katerih obdelovanje zemlje in nasploh delovanje poteka na tradicionalen 
način (Grčija,…) in so večinoma v družinski lasti. Namen SKP je bil podpreti vse kmete, 
glede na to koliko proizvedejo in ne glede na velikost njihovih kmetij. Intenzivnejši način 
pridelave je pomenil, da so večji del proračunskih sredstev dobili veliki kmetje, ki so 
praviloma bolj produktivni in več proizvedejo in so na ta način še bolj bogateli. Nastal je 
problem prerazdelitve sredstev med kmeti širom Evrope (Baldwin & Wyplosz, 2006, str. 
206-217). Ta problem je še bolj viden, ko pogledamo številke, saj je po raziskavi Evropske 
Komisije iz leta 1994 20 % kmetov dobilo okoli 80 % vseh sredstev SKP, kar je bilo skrb 
vzbujajoče za prihodnost malega kmeta (Baldwin & Wyplosz, 2006, str. 2009). 
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Povečanje proizvodnje je pomenilo tudi nastanek presežkov hrane. Ponudba je še zmeraj 
strmo naraščala, povpraševanje pa je bodisi stagniralo bodisi padalo in se tako ni moglo 
odzivati na tržne spremembe. Problem so skušali odpraviti z manipulacijo povpraševanja, 
da bi dosegli uskladitev ponudbe in povpraševanja. EU je tako postala velik kupec 
presežne proizvodnje hrane. Sprva je bila ta rešitev mišljena kot začasna, vse dokler ne bi 
prišlo do ravnovesja med ponudbo in povpraševanjem na trgu. Izkazala pa se je za 
dolgoročno prakso, saj so presežki še zmeraj naraščali in hrana se je začela kopičit v 
skladiščih. Teh presežkov so se poskušali rešiti z izvozom. Izvoznike je bilo najprej 
potrebno prepričati v to, da so kupovali po visoki ceni in prodajali po nizki, saj je bila cena 
postavljena v EU višja kot svetovna cena. To so storili tako, da so jim ponudili izvozna 
nadomestila, ki so bila enaka razliki med EU ceno in svetovno ceno. S takšnim načinom 
trgovanja si je EU nakopala jezo izvoznikov zunaj meja EU, ki so jo obtožili dumpinga2. 
Zaradi tega so največ škode utrpele države imenovane angl. Cairns group3 in ZDA, s 
katero se je EU »bojevala« v subvencijski vojni. Nasprotovanja teh držav so imela 
pomembno vlogo pri tem, da je prišlo do reforme leta 1992 (Baldwin & Wyplosz, 2006, 
str. 206-217). 
 
Prav tako velik problem, ki ga je povzročila povečana proizvodnja je bil povezan s 
proračunom. Ta je utrpel veliko škodo zato, ker je EU odkupovala velike količine 
presežkov. Zaslužek iz tarif je bil vse manjši oz. ničen in so si tako le del izgubljenih 
sredstev povrnili s subvencioniranjem izvoza. Od tega subvencioniranega izvoza je bil 
večji del namenjen tujim trgom, del pa se je porabil kot krma za živali (Baldwin & 
Wyplosz, 2006, str. 206-217). 
 
Kljub temu, da SKP že od nekdaj razpolaga z velikimi vsotami proračunskih sredstev, je v 
90-ih prišlo do množičnega izseljevanja kmetov iz panoge. Ti so se največkrat preusmerili 
v novo nastajajoče industrijske panoge in storitvene dejavnosti. To se je dogajalo zaradi 
tega, ker kmetijska panoga ni nudila zadostnega zaslužka za povprečnega kmeta. Sredstev 
je bilo že od nekdaj dovolj, problem pa je bila njihova neenakomerna porazdelitev med 
kmete. Zato so tradicionalne male kmetije, značilne za Evropo, začele izginjati, saj niso 
mogle slediti velikim (Baldwin & Wyplosz, 2006, str. 206-217). 
 
 
 

 
2 Dumping je dejanje proizvajalca v državi izvoznici, ko ta prodaja v drugo državo po ceni, ki je nižja od 
stroškov proizvodnje. 
 
3 Cairns group države sestavlja 19 kmetijskih držav izvoznic (Argentina, Avstralija, Bolivija, Brazilija, 
Kanada, Čile, Kolumbija,…). Ime izhaja iz avstralskega mesta Cairns, kjer so se delegacije držav leta 1986 
prvič sestale. 
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4 REFORME SKP 

4.1 Cilji reform 
 
Cilji, ki so bili postavljeni za SKP v Pogodbi o ustanovitvi ES (v nadaljevanju Pogodba) še 
vedno ostajajo veljavni. Reforme opisane v nadaljevanju, so prilagodile različne 
mehanizme in načela za uspešnejšo dosego zadanih ciljev. Zadnje reforme, ki jih je 
prinesla Agenda 2000 in zlasti vmesni pregled leta 2003, pa so vpeljale tudi nekatere nove 
cilje SKP, kot so (European Parliament, 2007, str. 153): 

- krepitev konkurenčnosti z večjo tržno usmerjenostjo kmetijstva;  
- proizvajanje varnih in kakovostnih živil, ki bodo zadostila družbenim 

pričakovanjem in zahtevam;  
- stabilizacija dohodkov, s prilagajanjem in prerazporeditvijo pomoči med kmeti; 
- vzdrževanje uspešnega kmetijskega sektorja z vključenimi okoljskimi cilji; 
- nastanek novih dohodkovnih in zaposlitvenih virov; 
- prispevek k gospodarski in družbeni povezanosti Unije. 

4.2 Dosežki reform 

4.2.1 Prvi koraki 
 
V letih neposredno po letu 1962, ko se je SKP začela v praksi izvajati, je politika izpolnila 
zadane cilje z zagotavljanjem živilske oskrbe. S politiko zajamčenih cen, ki je bila 
primerljiva s cenami na svetovnem trgu in neomejeno nakupno garancijo, pa je SKP 
sčasoma začela proizvajati vedno več presežkov, ki so v 70-ih postali velik problem in  
prerasli v težave za določene izdelke. Voditi SKP v takšnih razmerah je predstavljalo težko 
breme za Skupnost, ki je postalo nevzdržno v začetku 80-ih. Vse večji stroški izvajanja 
SKP so se pokrivali s povečevanjem izdatkov za SKP. V želji po izboljšanju položaja, je 
Komisija leta 1985 izdala Zeleno knjigo (COM (85) 0333), ki je vsebovala prve ukrepe za 
omejitev institucionalnih cen (cene določene s strani državnih organov) in jamstva 
posebnih mehanizmov za skupno ureditev trga, kot je uvedba kvot za mleko in določenih 
stabilizatorjev na trgih žitaric in vina. Kvote za mleko so bile uvedene leta 1984. S 
kvotami so omejili rast proračunskih izdatkov in zmanjšali proizvodnjo mleka, na drugi 
strani pa so se soočili z nezadovoljstvom kmetov. Ti so se morali odločiti med opustitvijo 
prireje mleka in pridobitvijo kvote od drugih proizvajalcev. Prav zaradi tega je Svet 
ministrov omogočil trgovanje s kvotami. Omenjene ukrepe lahko razumemo kot prve 
reforme SKP. 
 
Na podlagi dokumenta (Razvoj in prihodnost SKP- paket Delors), ki ga je februarja leta 
1988 izdala Komisija, je Evropski svet v Bruslju izpeljal nadaljnje ukrepe, ker je bilo 
prejšnje delovanje neuspešno pri zmanjšanju izdatkov oz. presežkov. Med sprejetimi 
ukrepi so bili najpomembnejši: strožja proračunska disciplina, ki je bila uvedena za 
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omejitev rasti izdatkov za kmetijstvo v obdobju 1988-1992. Obvezna praha4 oz. 
prostovoljna opustitev obdelovalnih površin, razširitev proračunskih stabilizatorjev (na 
skoraj vse sektorje) s katerimi so prekoračitve v proizvodnji sankcionirali z znižanjem cen 
in spodbude za ekstenzivno proizvodnjo ter druga institucionalna plačila. 
Prav tako so bili tedaj sprejeti ukrepi za zmanjšanje ponudbe kot tudi program oz. 
neposredna dohodkovna pomoč za kmete, ki so izgubili večji del dohodka. To je bil tudi 
zametek neposrednih plačil (Evropski parlament, 2009). Učinek druge reforme in njenih 
ukrepov je bil premajhen, ker je kljub omejitvam tehnični napredek dopuščal veliko rast 
kmetijske proizvodnje. Zato je Komisija leta 1991 predlagala radikalnejšo reformo tržnih 
mehanizmov. Zaradi ohranitev presežkov in bremen na proračunu, je Komisija leta 1991 
izdala dva dokumenta za razpravo (COM(91) 0110 in COM(91) 0258) glede prihodnosti 
SKP (European Parliament, 2007, str. 154). 

4.2.2 Reforma iz leta 1992 
 
Leta 1986 je svet začel niz trgovinskih pogovorov (urugvajski krog), ki naj bi se končali po 
štirih letih. Eden glavnih ciljev je bil, da bi se zmanjšala protekcionistična kmetijska 
politika ZDA, EU in Japonske. V letih poprej so bili vsi pogovori o liberalizaciji kmetijstva 
neuspešni, v času urugvajskega kroga pa je bilo drugače. ZDA so podprle liberalizacijo, 
njim so se pridružile še države angl. Cairns group in se zavezale, da ne bodo podpisale 
nikakršnega sporazuma, ki ne bi deloval v tej smeri. EU se s takšnimi pogoji ni strinjala in 
tudi na zadnjem srečanju leta 1990 ni želela podpisati sporazuma (Baldwin & Wyplosz, 
2006, str. 218). 
 
Kriza je ogrožala prihodnost celotnega trgovinskega sistema in tega si izvozniki iz EU niso 
mogli dovoliti. EU se je morala soočati s pritiski sektorjev, ki so bili izvozno naravnani. 
Pritiski so privedli do reforme SKP in uveljavitve sporazuma z urugvajskega kroga. 
 
Paket reform imenovan MacSharryjeva reforma po evropskem kmetijskem komisarju je bil 
sprejet maja leta 1992 (Baldwin & Wyplosz, 2006, str. 218). Omejevanje in ukinitev 
cenovnih podpor zaradi pritiskov mednarodnih partnerjev je bil pravi povod za izvedbo te 
reforme (Erjavec, 2004, str. 111). 
 
Reforma je povzročila korenite spremembe v SKP, ki so ciljale na zmanjševanje 
neposrednih spodbud za proizvodnjo. Sistem zajamčenih cen je bil zamenjan s sistemom 
neposrednih dohodkovnih podpor, izračunan posebej za vsak kmetijski sektor. Tržne 
podpore, finančna sredstva za skladiščenje presežkov in izvozne subvencije so se precej 
znižale, neposredna vplačila so se povečala. Z namenom zmanjšanja kmetijskih presežkov, 
se je kmetijske proizvajalce prenehalo nagrajevati za doseganje čim večje proizvodnje 
(Prokopijevič, 2005, str. 22).  

 
4 Praha je izraz za zemljišče, ki ga kmetje za določen čas ne smejo uporabljati za kakršenkoli kmetijski 
namen. 
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Od leta 1993 naprej je bila reforma vpeljana v več sektorjih (zeliščni pridelki, goveje, 
ovčje in kozje meso, mlečni izdelki in tobak-tobačni sektor). Postopno je bila vpeljana tudi 
v druge sektorje, kot so posušena krma, bombaž in sladkor (Baldwin & Wyplosz, 2006, str. 
218). 
 
Poleg že naštetih tržnih ukrepov je imela reforma tudi spremljevalne ukrepe, med 
katerimi so (Cunder et al., 1997, str. 89): 

- sistem predčasne upokojitve (renta za oddajo zemljišč), ki daje starejšim kmetom 
možnost opustiti kmetijsko dejavnost in prepustiti zemljišča mlajšim; 

- program načrtnega pogozdovanja manj rodovitnih kmetijskih površin; 
- kmetijski naravovarstveni program, v okviru katerega so z različnimi ukrepi 

podprti do okolja prijaznejši načini pridelave in biološko kmetijstvo. 

4.2.3 Agenda 2000 
 
EU se je konec 90-ih let prejšnjega stoletja širila na vzhod. Reforma iz leta 1992 je bila že 
v polnem teku in dajala prve rezultate.  Obstoječe države članice EU so menile, da se bo z 
uveljavitvijo SKP v novih članicah ponovno pojavili presežki in da bodo odhodki 
skokovito narasli. Agenda 2000, finančni okvir za EU med leti 2000-2006, predložen s 
strani Komisije julija 1997, je kot prioriteto postavil stabilizacijo proračuna. Kljub temu, 
da se je kmetijska reforma iz leta 1992 štela za zelo uspešno, je bil predlog Komisije 
usmerjen v nadaljevanje procesa usklajevanja SKP cen s svetovnimi cenami in nadomestila 
izpadlega dohodka z neposredno dohodkovno podporo (European Parliament, 2007, str. 
154). 
 
Reforma je bila sprožena s kombinacijo dejavnikov, vključno z vplivom novih pravil 
dogovorjenih na urugvajskem krogu, pripravami širitve EU na vzhod, pričakovanjem novih 
multilateralnih kmetijsko trgovinskih pogajanj z začetkom konca leta 1999 in z domačimi 
razpravami glede ohranitve evropskega modela kmetijstva in proračunskih omejitev 
(Agricultural policies in OECD countries, 2000, str. 74). 
 
Leta 1997 so na Evropskem svetu v Luksemburgu sklenili, da mora biti evropsko 
kmetijstvo večnamensko (multifunkcionalno), trajnostno in razdeljeno po vsem ozemlju. 
Predlogi Agende 2000 so bili podani v skladu z MacSharryevim modelom, z nadaljnjim 
zmanjšanjem interventnih cen in delnim nadomestilom skozi porast v neposrednih plačilih 
(Daugbjerg & Swinbank, 2007, str. 8). 
 
Reforme so bile dokončno sprejete s strani vodstev 15 držav članic v Berlinu. (Agenda 
2000 CAP reform, 1999, str. 1). Na tem zasedanju je Evropski svet 24. in 25. marca 1999 
postavil cilje reforme: multifunkcionalno, trajnostno in konkurenčno kmetijstvo širom 
Evrope, vključno z regijami, ki se soočajo s posebnimi težavami. Osredotočili so se na 
ohranjanje pokrajine, podeželja in vitalnosti podeželskih skupnosti katere odgovarjajo na 
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potrošniške potrebe in povpraševanje glede živilske kakovosti in varnosti, varovanja okolja 
in živalskih standardov (European Parliament, 2007, str. 154). 
 
Cilji reforme: 

- nova uskladitev notranjih cen s svetovnimi, del pa bi pokrili z neposrednimi plačili 
(Evropski parlament, 2009) Na ta način bi se povečala konkurenčnost tako na 
domačem kot svetovnem trgu (Agenda 2000-A CAP for the future, 1999, str. 8); 

- prostovoljna uvedba okoljevarstvenih standardov (okoljska navzkrižna skladnost). 
Le ob doslednem upoštevanju standardov bi države članice  prejemale plačila, v 
nasprotnem primeru bi bila lahko le-ta zmanjšana ali ukinjena (Evropski parlament, 
2009). Neporabljena sredstva iz tega ukrepa bi preusmerile v financiranje razvoja 
podeželja (Agenda 2000-A CAP for the future, 1999, str. 9); 

- okrepitev socialnih, strukturnih in spremljevalnih ukrepov še zlasti tistih kmetijsko-
okoljske narave in to v okviru nove politike razvoja podeželja, ki so jo poimenovali 
Steber 2 kmetijske politike (Evropski parlament, 2009). Osnovanje Stebra 2 bi 
lahko na prvi pogled izgledalo kot precejšnja sprememba, vendar je bila dejanska 
sprememba skromna , saj je bil steber večinoma sestavljen iz že obstoječe sheme in 
z zelo malo dodatnimi sredstvi (Daugbjerg & Swinbank, 2007, str. 8); 

- določili so proračun za obdobje 2000-2006. Ta je na letni ravni znašal v povprečju 
38 milijard evrov za kmetijski trg, za razvoj podeželja pa 4,3 milijarde evrov (The 
CAP reform- A policy for the future, 1999, str. 2).  

 
Z Agendo 2000 so bili reformirani sektorji poljščin, govejega mesa, vina in mleka (Agenda 
2000 CAP reform, 1999, str. 6). 

4.2.4 Vmesni pregled 
 
Vmesni pregled je 10. julija 2002 potrdil, da cilji reforme ostajajo enaki kot tisti, ki so bili 
določeni v Berlinu leta 1999 in tisti na vrhu v Göteburgu leta 2001 (European Parliament, 
2007, str. 154-155): 

- konkurenčen kmetijski sektor, ki vključuje intervencijsko varnostno mrežo in 
omogoča pridelovalcem, da se odzovejo na tržne spremembe; 

- uvedba proizvodnih postopkov, ki ustrezajo družbenim pričakovanjem glede 
zaščite oz. varovanja okolja, zdravja živali, varnosti in kvalitete živil. 

 
Reforma ima dodaten namen pri olajševanju širitvenega procesa in »obrambi« SKP v 
pogovorih s Svetovno trgovinsko organizacijo (v nadaljevanju STO). 
 
Vmesni pregled je predlagal trajnostno in tržno usmerjeno kmetijstvo na podlagi 
(European Parliament, 2007, str.155): 

- proizvodne nevezanosti in navzkrižne skladnosti ustrezne pomoči, z menjavo 
podpore produkta k neposredni podpori producenta, na podlagi sistema pomoči 
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dodeljenega za proizvodnjo in pogojno na navzkrižni skladnosti z obveznimi 
okoljskimi standardi; 

- neobvezne modulacije (prenos sredstev iz Stebra 1 v Steber 2 SKP) pomoči, ki 
uvaja poseben instrument pooblaščanja države članice za zmanjšanje pomoči; 

- postopnega zmanjševanja pomoči, s krčenjem neposrednih plačil večjim kmetijam 
in odpravo težav, ki so se pojavljale pri družbeni razdelitvi neposredne podpore in 
potrebo po krepitvi podeželskega razvoja, s prenosom sredstev iz Stebra 1- tržna 
podpora in neposredna pomoč. 

 
Predlagano je bilo tudi zmanjšanje institucionalne cene za žitarice in riž ter vrednotenje 
prednosti in slabosti štirih različnih možnosti za reformo mlekarskega sektorja v odnosu do 
sistemske kvote in asimetričnih rezov v intervencijski ceni za maslo in posneto mleko v 
prahu. Evropski svet je oktobra 2002 v Bruslju postavil zgornjo mejo za izdatke prvega 
stebra SKP (tržna podpora in vodenje plačil pod sedanjim naslovom) za članice EU 25. Za 
obdobje 2007-2013 so bili predpisani maksimalni zneski pod novim naslovom 2 COM 
(2004) 0498 (European Parliament, 2007, str. 155).

4.2.5 Reforma iz leta 2003 
 
Reforma SKP iz junija leta 2003, imenovana tudi Fischlerjeva reforma, je bila najbolj 
radikalna v vsej zgodovini SKP. Uvedeno je bilo nevezano enotno plačilo na kmetijo, 
obvezna skupna navzkrižna skladnost in zmanjšanje neposrednih plačil za kmetije oz. 
»modulacija« (Swinnen, 2008, str. 3).  
 
Kmetijski ministri EU so 26. junija 2003 v Luksemburgu dosegli sporazum o temeljiti 
reformi SKP na podlagi predloga, ki ga je podala Komisija 23. januarja 2003. Cilji nove 
reforme SKP so bili logično nadaljevanje predhodno sprejetih odločitev (European 
Parliament, 2007, str. 155): 

- izboljšati konkurenčnost s trajnostnim in bolj tržno usmerjenim evropskim 
kmetijstvom; 

- stabilizacija dohodkov kmetov in skrb za stabilnost proračunskih stroškov; 
- pridelati hrano visoke kakovosti s katero bi se zadovoljilo pričakovanja 

potrošnikov; 
- okrepiti pogajalsko izhodišče EU v razpravah z STO. 

 
V skladu s cilji Agende 2000 in z upoštevanjem trajnostnega kmetijstva in podeželskega 
razvoja, reforma uvaja kar nekaj prilagoditev v skupni tržni ureditvi 5(v nadaljevanju 
STU) kot tudi nekatera nova orodja. Prilagoditve, ki jih reforma uvaja so: 

 
5 Evropske tržne ureditve so pravni predpisi Skupnosti s področja regulacije trgovine in kmetijskih 
proizvodov in veljajo v vseh državah članicah EU. Skupne tržne ureditve pokrivajo vso kmetijsko 
proizvodnjo, razen krompirja in delno krme za živino, veljajo pa za posamezne kmetijske pridelke, npr. za 
žito, meso, mleko, sadje, vrtnine, itd. (SLOVENIJA Doma v Evropi, 2009). 
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- uvedba nevezanega enotnega plačila na kmetijo. Enotno plačilo na kmetijo6 je 
najpomembnejši sistem neposrednih plačil. Ukinja povezavo med proizvodnjo in 
subvencijami. Osnovni namen  je zagotoviti bolj stabilne dohodke kmetov. 
(European Parliament, 2007, str. 155); 

- obvezna skupna navzkrižna skladnost. Navzkrižna skladnost je povezava med 
neposrednimi plačili, ki jih kmetje prejemajo in pravili, ki jih morajo upoštevati za 
dobrobit družbe. To so pravila, ki zadevajo področja zdravja ljudi, živali in rastlin, 
kot tudi varovanja okolja (European Parliament, 2007, str. 156); 

- zmanjšanje neposrednih plačil za kmetije (»modulacija«), ki prejemajo več kot 
5.000 evrov neposredne pomoči z namenom dodatnega financiranja politike razvoja 
podeželja (3 % v letu 2005, 4 % v letu 2006 in 5 % od let 2007 do 2013) (CAP 
reform 2003, str. 3); 

- krepitev politike razvoja podeželja. Dodatna sredstva so namenili razvoju 
podeželja s prenosom sredstev oz. modulacijo iz Stebra 1 (neposredna plačila in 
tržna politika) v Steber 2 (razvoj podeželja). Za obdobje 2000-2006 so ta sredstva 
znašala 52 milijard evrov, od tega 2 milijardi za projekte Leader + (Bastianssen, 
2004);  

- uvedba mehanizma finančne discipline. Finančna disciplina je ukrep s katerim se 
zagotavlja, da zneski za financiranje SKP pod naslovom 1a (Steber 1) finančne 
perspektive, niso preseženi v nobenem letu (European Commission-DG AGRI, 
2005, str. 1). Mehanizem predvideva nadaljnje zmanjšanje plačila, če je nevarnost, 
da bo splošna zgornja meja odhodkov SKP prekoračena. Namen je zagotoviti 
skladnost z zgornjimi proračunskimi mejami (CAP reform 2003, str. 3); 

- spremembe v STU; septembra 2003 je Komisija izdala paket reform za določene 
STU. Nadaljnji predlogi v zvezi z reformami STU v drugih sektorjih so bili izdani 
v letih 2004 in 2005. Primarni cilj predlogov je bil narediti kmetijstvo bolj 
konkurenčno in prijaznejše za trgovino (European Parliament, 2007, str. 156);  

- uvedba novega sistema kmetijskega svetovanja. Ta sistem nudi kmetom pomoč 
v obliki nasvetov, ki jih potrebujejo pri uporabi novih standardov v proizvodnih 
procesih. Poleg tega krepi njihovo ozaveščenost pri uporabi materialov, ki so lahko 
škodljivi za ljudi, okolje, živali in varnost hrane (Farm advisory system, 2009). 
Uvedba sistema v državi članici je bila do leta 2006 prostovoljna, od leta 2007 pa 
morajo države članice ta sistem dati kmetom na izbiro oz. v uporabo. Kmetje se 
sami odločijo za vključitev v sistem. Leta 2010 bo Svet odločal o obveznosti 

 
6 V veljavo je stopilo 1. januarja 2005, vendar je bilo nekaterim državam članicam dovoljeno, da odložijo 
uporabo najkasneje do 1. januarja 2007. 10 držav (Avstrija, Belgija, Danska, Nemčija, Irska, Italija, 
Luksemburg, Portugalska, Švedska in Velika Britanija) se je odločilo za izbiro prvega možnega datuma (1. 
januar 2005) za izvedbo reforme. Ostalih 5 držav članic (Francija, Finska, Grčija, Nizozemska in Španija) pa 
je z reformo začelo leto kasneje in sicer 1. januarja 2006. Nove države članice lahko uvedejo enotno plačilo 
na kmetijo kadarkoli (European Parliament, 2007). 
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sistema za kmete. Podpora bo zagotovljena kmetom za pomoč pri stroških uporabe 
kmetijskih svetovalnih organov (CAP reform, 2003, str. 14). 

 
Pomembna značilnost reforme iz leta 2003 je njena postopnost. Ta reforma tako 
predstavlja začetek postopnega procesa finančne perspektive za obdobje 2007-2013. S 
postavitvijo njenih temeljev (navzkrižna skladnost, krepitev politike razvoja podeželja, 
sistem nevezanih plačil, finančna disciplina, spremembe v STU,…) je postala zgled reform 
ostalih sektorjev (Evropski parlament, 2009). Reforma je bila izvedena v treh glavnih 
valih. Prvi je pokrival glavne STU, zlasti žitarice, riž, posušeno krmo in sektor mlečnih 
izdelkov. Drugi val, ki je nastopil aprila 2004, je pokrival t. i. »mediteranski sveženj« za 
olivno olje, surov tobak, hmelj in bombažni sektor in nazadnje še tretji val, ki je nastopil 
leta 2006 in 2007 in je pokrival STU sladkorja. Leta 2007 je sledila reforma v sektorju 
sadja in zelenjave, nazadnje pa leta 2008 še reforma vinskega sektorja (European 
Parliament, 2007, str. 155). 
 
Je pa tudi nekaj elementov, ki kažejo na to, da reforma iz leta 2003 vendarle ni bila tako 
radikalna. Nekateri so posledica političnih kompromisov, ki so bili potrebni, da so se 
reforme lahko izpeljale. Do pomembnega kompromisa je prišlo, ko so Veliki Britaniji dali 
možnost zavreči zgornjo mejo plačila za kmetijo, saj bi ta deloval nesorazmerno na velike 
kmetije in veleposestnike. Do še enega kompromisa je prišlo z Nemčijo, ki so ji omogočili 
uveljaviti proizvodno nevezana plačila na regionalni ravni namesto na zgodovinski ravni 
(Swinnen, 2008, str. 5-6). 
 
Med drugimi argumenti, ki ne govorijo v prid radikalnosti Fischlerjeve reforme je na 
primer ta, da je kmetijska podpora ostala praktično enaka kot pred reformo, prav tako pa je 
prišlo le do majhne spremembe v razdelitvi sredstev SKP med državami in kmetijami. 
Reforme niso imele nobenega učinka na mejno zaščito (z izjemo sektorja riža). Močno 
poudarjen prehod k politiki razvoja podeželja je treba presojati tudi na podlagi 
prerazporeditve sredstev med Stebrom 1 in Stebrom 2. V času pogajanj o finančni 
perspektivi 2007-2013 (to je po Fischlerjevih reformah) je bil z namenom doseganja 
potrebnega zmanjšanja sredstev SKP, zmanjšan proračun Stebra 2 in ne Stebra 1. Kljub 
Fischlerjevim prizadevanjem za razvoj podeželja, je imel Steber 2 ob koncu njegovega 
mandata nižji proračun kot pred letom 2003 (Swinnen, 2008, str. 5-6). 

4.2.6 Pregled »zdravstvenega stanja« 
 
20. novembra 2008 so kmetijski ministri držav članic EU dosegli politični sporazum o 
pregledu zdravstvenega stanja SKP (European Commisssion-»Health Check« of the CAP, 
2009). To je priložnost za preverjanje, ali so na podlagi izkušenj, pridobljenih v velikih 
reformah leta 2003, potrebne prilagoditve ter za ugotavljanje, ali politika še vedno ustreza 
novim izzivom in okoliščinam kot so podnebne spremembe. Pri pregledu zdravstvenega 



 20

                                                

stanja gre za poskus racionalizacije in posodobitve SKP, lahko bi dejali tudi vmesni 
pregled in ne za novo reformo(Dejavnosti Evropske Unije, 2008). 
 
S pregledom se bodo odstranile omejitve za kmete. Na ta način se bodo kmetje lažje 
prilagodili in spopadli s spremembami tržnih razmer in novimi izzivi, ki jih prinašata 
razvoj kmetijstva in okoljske spremembe. Poleg tega bo prišlo do ukinitve ekonomske 
prahe 7, spremembe tržne intervencije v dejansko varnostno mrežo (tj., da mora SKP 
vsebovati mehanizme v okviru tržnih ukrepov, ki morajo delovati kot učinkovita varnostna 
mreža) in povečanja mlečne kvote do ukinitve leta 2015 (European Commisssion-»Health 
Check« of the CAP, 2009). 
 
To je le nekaj ukrepov za katere so se dogovorili ministri držav članic. Sporazum vključuje 
tudi povečanje modulacije, s tem, da se znižajo neposredna plačila za kmete, denarna 
sredstva pa se prenesejo na EKSRP. Namen in cilj vseh ukrepov je pripraviti evropsko 
kmetijstvo na novo poglavje v svojem delovanju. V tem poglavju so zajete podnebne 
spremembe, potreba po boljšem gospodarjenju in upravljanju z vodo, proizvodnja zelene 
energije in varstvo biotske raznovrstnosti. (European Commisssion-»Health Check« of the 
CAP, 2009). 
 
Nekoliko podrobneje glavne točke sporazuma določajo (Pregled zdravstvenega stanja SKP, 
2008): 

- postopno ukinjanje mlečnih kvot: mlečne kvote se povečajo za 1 % vsako leto od 
aprila 2009, dokler ne bo kvotni sistem leta 2015 popolnoma ukinjen. Kot je sedaj 
značilno za mlečno kvoto, bo Italija dobila možnost posebnega odstopanja , ki ji 
dovoljuje, da poveča svojo mlečno kvoto za polnih 5 % v prvem letu; 

- uvedba proizvodno nevezane podpore: z reformo SKP se je neposredna pomoč 
kmetom »odsvojila«, kar pomeni, da plačila niso več vezana na proizvodnjo 
posameznega proizvoda. Nekatere države članice so se vseeno odločile, da obdržijo 
»vezana« plačila. Preostanek vezanih plačil (spremenjena bodo v nevezana plačila) 
bo premeščen v shemo enotnega plačila, razen premij za ovce, koze in krave 
dojilje, pri katerih lahko države članice obdržijo sedanje ravni vezanih podpor; 

- stopnja modulacije (prenos denarnih sredstev iz proračuna za neposredne pomoči 
v proračun za podeželski razvoj) se bo dvignila iz 5 % v letu 2007 na 10 % do leta 
2012. Porast se bo zgodil postopno: 7 % v letu 2009, 8 % v letu 2010 in 10 % v letu 
2011. Koncept postopne modulacije je bil posplošen: edino prejemnice z več kot 
300. 000 evri bodo soočene z višjo stopnjo modulacije (štiri odstotne točke višjo od 
standardne stopnje). Sredstva, ki bodo pridobljena iz tega naslova bodo porabljena 
za izzive kot so podnebne spremembe, obnovljiva energija, biotska raznovrstnost in 
gospodarjenja z vodami, vendar bodo morala financirati tudi spremljajoče ukrepe v 
sektorju mleka in mlečnih proizvodov; 

 
7 Ekonomske prahe so bile v EU uvedene leta 1992 za preprečitev čezmerne proizvodnje oz. zmanjšanje 
proizvodnje žita (UK agriculture, 2009). 
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- pomoč sektorjem s posebnimi težavami: države članice lahko zadržijo na sektor 
največ 10 % nacionalne zgornje meje proračuna za neposredna plačila po členu 68. 
za okoljske ukrepe ali izboljšanje kakovosti in trženje proizvodov v navedenem 
sektorju. Svet je povečal razmerje tega denarja, ki bo lahko pridružen k proizvodnji 
s 25 % na 30 %. Z ukinitvijo subvencij za energetske poljščine se bo na letni ravni 
prihranilo 90 milijonov evrov, ki bodo dodeljeni po 68. členu za izvedbo ukrepov v 
12 novih državah članicah; 

- enotno plačilo na kmetijo ne bo izplačano pod minimalno vrednostjo 250 evrov 
ali minimalno en hektar od upravičenosti enotnega plačila na površino kmetije. 
Države lahko spremenijo to mejo navzgor ali navzdol, glede na svoje okoliščine; 

- pomoč za naložbe za mlade kmete se bo v okviru razvoja podeželja povečala s 
55. 000 evrov na 70. 000 evrov; 

- ukinitev prahe pomeni, da kmetom (predvsem pridelovalcem poljščin) ne bo več 
potrebno puščati 10 % zemljišča v prahi;  

- navzkrižna skladnost: kmetom bo dana pomoč, ki bo zavzemala dobro počutje 
živali, standarde kakovosti hrane in varstvo okolja. Ob kršenju oz. neupoštevanju 
sprejetih pravil se bo pomoč omejila. Z odpravo standardov, ki niso ustrezni ali 
povezani z odgovornostjo kmetov se bo navzkrižna skladnost poenostavila. Za 
izboljšanje gospodarjenja z vodo in ohranitev okoljske koristi prahe, bodo vpeljane 
nove zahteve; 

- intervencijski mehanizmi: prišlo bo do omejitev pri intervencijskih nakupih 
(nakup bo možen le v določenem obdobju oz. prek javnih razpisov) ter do popolne 
ukinitve intervencije za prašičje meso. Novo uvedeni ukrepi, ki temeljijo na oskrbi 
trga morajo zagotoviti odzivnost kmetov na težnje trga; 

- drugi ukrepi: ukinjena bo premija za energetske rastline, večina malih shem 
podpor pa bo postala nevezanih in se bo do leta 2012 vključila v shemo enotnega 
plačila. 

4.2.7 Prihodnost 
 
Po mnenju Erjavca (Prihodnost Skupne kmetijske politike v luči evropskih financ, 2007, 
str. 17-18) naj bi analiza SKP pokazala, da do leta 2013 ne gre pričakovati korenitejših 
sprememb v politiki in obsegu sredstev za kmetijstvo. Ohranjen naj bi bil obseg skupnih 
financ, razen morda možnosti, ki jih ponuja prostovoljna modulacija (premiki iz prvega v 
drugi steber). Značilnost teh premikov je, da bodo nacionalno omejeni (tj., da ne bo 
prihajalo do prerazporeditve med državami) . Pričakuje se lahko določene korekcije pri 
neposrednih plačilih, predvsem z ukinitvijo proizvodno vezanih plačil ter prenosom 
sredstev na podlagi zgodovinskih pravic. 
 
Po letu 2013 gre pričakovati povsem druga izhodišča, dosti bolj odprta in odvisna od 
različnih dejavnikov. Predvsem je tukaj pomembno vprašanje novega dogovora vplačil v 
EU blagajno in kaj bo to prineslo za prihodnost SKP. Prišlo bo tudi do spremembe 
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družbenega odnosa do kmetijstva. Že sedaj kmetijstvo močno izgublja na podpori javnosti. 
Kljub temu pa ostaja pomembno v očeh ljudi, predvsem v primerjavi z ostalimi kontinenti, 
kjer na hrano gledajo v drugačni luči. V očeh Evropejcev je hrana visoko pozicionirana, to 
se kaže tudi v tem, da se splošno zavrača gensko pridelana hrana, čeprav gre za cenejšo 
obliko pridelave. To si evropske države v primerjavi z ostalim svetom tudi lahko 
privoščijo, saj gre za večinoma dobro razvite države.  

SKLEP 
 
Kmetijstvo je imelo že od nekdaj pomembno vlogo v evropski družbi. Pomemben zasuk je 
doživelo po letu 1870, ko je prišlo do prvih valov protekcionizma. Z vključitvijo nekaterih 
novih držav v trgovanje z Evropo, je prišlo do povečanja proizvodnje in posledično do 
padcev cen kmetijskih proizvodov. Prav s protekcionističnimi ukrepi so uspeli obvladati 
vendar ne preprečiti padcev cen. V času 1. svetovne vojne je prihajalo do presežkov hrane 
in pridelovalci so bogateli vse do izbruha svetovne gospodarske krize leta 1929. Kaj kmalu 
po začetku krize je nastopil drugi val protekcionizma, ki je bil z vidika kmetijskega 
sektorja uspešen, saj so se cene dvignile, proizvodnja povečala in kriza hujših posledic na 
evropskem kmetijskem trgu ni pustila. Nastopila je 2. svetovna vojna in obdobje po njej, 
ko je hrane močno primanjkovalo. Glavni cilj je bil razširitev kmetijske proizvodnje z 
vsemi možnimi sredstvi. Po letu 1953 pa je prišlo do spremembe v kmetijstvu. Kmetijska 
proizvodnja je dohitela povpraševanje in cilj ni bil več dvig proizvodnje, pač pa doseči 
kmetijsko učinkovitost. Začeli so se prvi resnejši pogovori o uvedbi Skupne kmetijske 
politike. 
 
Začetki SKP segajo v petdeseta leta 20. stoletja, ko se je s podpisom Rimske pogodbe 
ustanovila tudi SKP. V veljavo je stopila leta 1962 kot politika, ki naj bi skrbela za 
izboljšanje produktivnosti kmetijskega sektorja, visoke in stabilne cene kmetijskih 
proizvodov ter primeren standard kmetov. Svoje cilje dosega z različnimi instrumenti 
tržno-cenovnih podpor (uvozne dajatve, intervencijski nakupi, izvozna nadomestila, umik s 
trga), v zadnjem času pa vse bolj tudi z dohodkovnimi nadomestili kmetom v obliki t. i. 
neposrednih plačil. Z razvojem SKP so se pokazale slabosti in pomanjkljivosti naštetih 
instrumentov, zato so se razvili novi, strukturni ukrepi in ukrepi za razvoj podeželja. 
Ključni problemi SKP, ki jih je mogoče razumeti kot vzrok za reforme so bili ustvarjanje 
dragih presežkov na kmetijskih trgih, višanje cene kmetijskih proizvodov za končnega 
potrošnika, negativen vpliv na tretje države (proizvajalke hrane), negativni učinki na 
okolje, dobrobit živali in enakomerno porazdelitev dohodka med kmetijami v EU.  Mogoče 
je reči, da so cilji SKP skozi zgodovino ostajali več ali manj enaki, spreminjal pa se je 
način njihovega doseganja. V prvih nekaj letih je politika delovala dobro in ni bilo potreb 
po spremembah, saj so bili tako njeni ustanovitelji kot kmetje zadovoljni. Notranje cene so 
bile višje od svetovnih in kmetje so imeli visoke prihodke. Prav tako se je povečala tudi 
proizvodnja. 
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SKP že od nekdaj predstavlja veliko breme za evropski proračun, čeprav se delež sredstev 
namenjenih SKP v zadnjih letih počasi zmanjšuje. Financira se iz dveh skladov: Evropski 
kmetijski jamstveni sklad (EKJS) in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 
(EKSRP). V letu 2009 bo za SKP predvidoma namenjenih 41.131,36 milijonov evrov. 
 
Zaradi vsebinskih in finančnih težav SKP je proti koncu 80-ih let prejšnjega stoletja prišlo 
do njenih prvih reform. Na začetku manjših, leta 1992 pa do prve večje. Zamenjan je bil 
sistem zajamčenih cen s sistemom neposrednih dohodkovnih podpor, izračunan posebej za 
vsak kmetijski sektor Po nekaj letih je sledila reforma v sklopu pogajanj o Agendi 2000. Z 
njeno uvedbo so sledili ukrepi zmanjšanja interventnih cen, poglavitni cilji pa so bili, da se 
postavi multifunkcionalno, trajnostno in konkurenčno kmetijstvo širom Evrope. Po Agendi 
2000 je sledil vmesni pregled na katerem so potrdili, da cilji ostajajo nespremenjeni. 
Reforma je imela pomembno vlogo pri širitvenem procesu in pri dvostranskih pogovorih 
med EU in STO. Predlagano je bilo tudi zmanjšanje institucionalne cena za žitarice in riž. 
Leta 2003 je prišlo do nove reforme. Velja za najbolj radikalno v vsej zgodovini SKP. 
Popolnoma se je spremenila podpora EU do kmetijskega sektorja. Predstavljeni so bili 
sledeči cilji: izboljšati konkurenčnost s trajnostnim in bolj tržno usmerjenim evropskim 
kmetijstvom, doseči stabilizacijo dohodkov kmetov in hkrati poskrbeti za stabilnost 
proračunskih stroškov, pridelati hrano visoke kakovosti katera zadovoljuje pričakovanje in 
povpraševanje javnosti ter okrepiti pogajalsko izhodišče EU v razpravah z STO.  
 
Zadnje večje dejanje, ki se je doslej zgodilo v zvezi z SKP, je bil pregled zdravstvenega 
stanja. Gre predvsem za preverjanje ustreznosti vseh meril SKP in ugotavljanje ali so ta 
primerna za njeno prihodnost. S pregledom zdravstvenega stanja se ukinja prahe, povečuje 
mlečne kvote pred postopno ukinitvijo in spreminja tržno intervencijo v dejansko 
varnostno mrežo. 
 
Skozi reforme se je pokazalo, da je SKP tudi danes še vedno živa politika, ki se je do 
določene mere sposobna prilagajati spremenjenim potrebam EU in novim izzivom okolja. 
Zato je smiselno pričakovati, da bo SKP kljub vsebinskim in finančnim spremembam tudi 
v prihodnosti ostala pomembna skupna politika EU. 
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