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Luxembourg, 29. lipnja 2017.

Potrebno je bolje usmjeriti potporu mladim
poljoprivrednicima, poručuju revizori EU-a
Potpora EU-a mladim poljoprivrednicima prečesto je loše definirana, bez utvrđenih rezultata ili
učinka, poruka je novog izvješća Europskog revizorskog suda. Revizori pozivaju na bolje
usmjeravanje potpore kako bi se potaknula djelotvorna generacijska obnova.
Revizijom su obuhvaćene četiri države članice EU-a s najvećim rashodima za mlade poljoprivrednike
(tj. poljoprivrednike u dobi do 40 godina), a to su Francuska, Španjolska, Poljska i Italija. Revizori su
uočili osjetne razlike između upravljanja plaćanjima iz „prvog stupa”, kojima se mladim
poljoprivrednicima pruža dodatnih 25 % povrh izravnih plaćanja, i plaćanjima mladim
poljoprivrednicima koji prvi put pokreću poslovanje iz „drugog stupa”.
Kad je riječ o prvom stupu, potpora se nije temeljila na pouzdanoj procjeni potreba, u njoj se nije
odražavao opći cilj poticanja generacijske obnove, nije se uvijek pružala mladim poljoprivrednicima
kojima je stvarno bila potrebna te se katkad dodjeljivala gospodarstvima u kojima su mladi
poljoprivrednici imali tek sporednu ulogu. Države članice nisu uskladile plaćanja iz prvog stupa s
potporom mladim poljoprivrednicima iz drugog stupa. Potpora je pružena u standardiziranom
obliku kojim se ne rješavaju konkretne potrebe, osim potrebe za dodatnim dohotkom.
Zajedničkim okvirom za praćenje i evaluaciju nisu utvrđeni pokazatelji rezultata.
Iako se potpora iz drugog stupa općenito temeljila na nejasnoj procjeni potreba, u njezinim ciljevima
djelomično se odražavao opći cilj poticanja generacijske obnove. Takvom se potporom izravnije
rješavaju potrebe mladih poljoprivrednika u vezi s pristupom zemljištu, kapitalu i znanju. Iznos
potpore obično je povezan s potrebama i prilagođen na način da potakne određeno djelovanje (npr.
uvođenje ekološkog uzgoja ili inicijativa uštede vode ili energije). Poslovni planovi koristan su alat, ali
se njihova kvaliteta razlikovala u državama članicama obuhvaćenima revizijom. Upravljačka tijela nisu
uvijek primjenjivala postupke odabira koji bi omogućili davanje prednosti najboljim projektima.
„Djelotvorna potpora mladim poljoprivrednicima ključna je za održivo bavljenje poljoprivredom iz
generacije u generaciju”, izjavio je Janusz Wojciechowski, član Europskog revizorskog suda zadužen
za ovo izvješće. „No pronašli smo malo dokaza o ishodu tih mjera i o tome pomažu li one uistinu
mladim poljoprivrednicima, uglavnom zbog nedostatnog usmjeravanja i loše kvalitete pokazatelja.”
Svrha je ovog priopćenja za medije prenijeti glavne poruke tematskog izvješća koje je usvojio Europski revizorski sud.
Cjeloviti tekst izvješća dostupan je na www.eca.europa.eu.
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Iako su kriteriji odabira projekata uvedeni krajem razdoblja 2007. – 2013., njima se nije omogućilo
davanje prednosti najboljim projektima jer su donji pragovi bili ili preniski ili nisu bili ni utvrđeni. U
nekim je državama članicama proračun u potpunosti iskorišten odmah na početku programskog
razdoblja, čime se onemogućilo financiranje mladih poljoprivrednika koji su poslovanje pokrenuli
kasnije.
„Kako bi potpora bila djelotvorna, EU i države članice moraju bolje definirati kome žele pružati
potporu te koji bi trebali biti očekivani rezultati pomoći EU-a, a zatim se usredotočiti i na mjerenje
ostvarenog napretka”, dodao je gosp. Wojciechowski.
Revizori preporučuju Europskoj komisiji i državama članicama da:
poboljšaju svoju logiku intervencije jačanjem procjene potreba i utvrđivanjem ciljeva u kojima
•
će se odražavati cilj poticanja generacijske obnove
•

bolje usmjeravaju mjere kvalitetnijim odabirom projekata i uporabom poslovnih planova

•

poboljšaju praćenje i evaluaciju oslanjanjem na najbolju praksu država članica.

Napomene za urednike
Ukupan broj poljoprivrednika u EU-u (ne uzimajući u obzir Hrvatsku) naglo je opao u posljednjem
desetljeću, smanjivši se s 14,5 milijuna poljoprivrednika 2005. godine na 10,7 milijuna 2013. godine.
Broj mladih poljoprivrednika u istom razdoblju smanjio se s 3,3 milijuna na 2,3 milijuna. Iako se ta
brojka smanjila u svim dobnim skupinama, postotak mladih poljoprivrednika ostao je relativno
stabilan s nešto iznad 20 %. Međutim, među državama članicama postoje osjetne razlike.
EU je za razdoblje 2007. – 2020. mladim poljoprivrednicima dodijelio 6,9 milijardi eura potpore za
povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava i poticanje generacijske obnove u području
poljoprivrede. Uključujući sufinanciranje sredstvima država članica za mjeru pokretanja poslovanja iz
drugog stupa, ukupna javna potpora iznosila je 18,3 milijarde eura. Tijekom razdoblja 2007. – 2013.
potporu EU-a za pokretanje poslovanja primilo je gotovo 200 000 mladih poljoprivrednika.
Tematsko izvješće br. 10/2017 „Potporu EU-a mladim poljoprivrednicima potrebno je bolje usmjeriti
kako bi se potaknula djelotvorna generacijska obnova” dostupno je na internetskim stranicama Suda
(eca.europa.eu) na 23 jezika EU-a.

2

