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POJMOVNIK
Agencija za plaćanja: nacionalno ili regionalno tijelo odgovorno za procjenu, izračun i
isplaćivanje subvencija za poljoprivredne djelatnosti.
Aktivni poljoprivrednik: svrha je odredbe o aktivnom poljoprivredniku iz članka 9. Uredbe
(EU) br. 1307/20131 spriječiti pojedince i poduzeća koji se ne bave poljoprivrednom
djelatnošću ili se njome bave tek marginalno da primaju potporu u okviru ZPP-a. Ključan je
sastavni dio odredbe o aktivnom poljoprivredniku popis neprihvatljivih poduzeća/djelatnosti,
koji uključuje zračne luke, vodoopskrbna poduzeća, agencije za nekretnine, željeznička
poduzeća te trajne sportske i rekreativne terene. Država članica može primjenjivati strožu
definiciju aktivnog poljoprivrednika.
Ciljevi koji ispunjavaju kriterije SMART: određeni, mjerljivi, dostižni, odgovarajući i
vremenski utvrđeni ciljevi (engl. SMART)2.
EFJP: Europski fond za jamstva u poljoprivredi. Njime se u prvom redu financiraju plaćanja
poljoprivrednicima i mjere kojima se uređuju ili podupiru poljoprivredna tržišta te se često
naziva „prvim stupom” ZPP-a.
EPFRR: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj. Njime se financiraju doprinosi EU-a
programima ruralnog razvoja te se često naziva „drugim stupom” ZPP-a.
Istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstva: istraživanje koje provode sve države
članice EU-a. Istraživanje se dosljedno provodi na području čitavog EU-a primjenom
zajedničke metodologije te se njime pružaju usporedivi i reprezentativni statistički podatci na
razini svih zemalja te, katkad, i na regionalnoj razini. Istraživanje se provodi svake tri ili četiri
godine u obliku istraživanja na temelju uzorka, odnosno svakih deset godina u obliku popisa
stanovništva.

1

Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju
pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke
poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća
(EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013., str. 608.).

2

Članak 30. stavak 3. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.
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Izravna plaćanja: dodjeljuju se izravno poljoprivrednicima kao sigurnosni mehanizam.
Obično se dodjeljuju u obliku osnovne potpore dohotku, nisu vezana uz proizvodnju i služe
za stabilizaciju dohotka koji poljoprivrednici ostvaruju od prodaje na tržištu, koja može
varirati. Isplaćuju se iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi, koji se često naziva
„prvim stupom” ZPP-a.
Logika intervencije: njome se uspostavlja odnos između društveno-gospodarskih potreba
koje je potrebno riješiti intervencijom i njezinih ciljeva, uloženih sredstava, procesa,
ostvarenja, rezultata i učinaka.
Mladi poljoprivrednik: u okviru prvog stupa riječ je o osobama koje prvi put osnivaju
poljoprivredno gospodarstvo kao upravitelji poljoprivrednog gospodarstva ili koje su već bile
osnovale takvo poljoprivredno gospodarstvo u razdoblju od pet godina prije podnošenja
prvog zahtjeva, kako je definirano člankom 50. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013. U
okviru drugog stupa, riječ je osobi koja je u trenutku podnošenja zahtjeva mlađa od
40 godina i po prvi put na jednom poljoprivrednom gospodarstvu preuzima dužnost
upravitelja tog poljoprivrednog gospodarstva i koja posjeduje odgovarajuća stručna znanja i
vještine, kako je definirano člankom 2. točkom (n) Uredbe (EU) br. 1305/20133. Nije moguće
znati broj poljoprivrednika u dobi do 40 godina jer Eurostat u svojim podatcima ne dijeli
dobnu skupinu od 35 – 44 godina na podskupine.
Ostvarenje: ono što je ostvareno u okviru projekta.
Podijeljeno upravljanje: način izvršenja proračuna EU-a u okviru kojeg se zadaće izvršenja
delegiraju državama članicama4, pri čemu Komisija zadržava krajnju odgovornost (nadzorne
dužnosti).

3

Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori
ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan
snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.).

4

Članak 59. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od
25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o
stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).
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Poljoprivredno gospodarstvo: jedinstvena jedinica, kako u tehničkom, tako i u
gospodarskom pogledu, kojom upravlja jedinstvena uprava i koja se bavi poljoprivredom na
gospodarskom teritoriju Europske unije kao osnovnom ili dodatnom djelatnošću.
Gospodarstvo se također može baviti pružanjem dodatnih (nepoljoprivrednih) proizvoda ili
usluga.
Prava na plaćanje: uvedena su reformom ZPP-a iz 2003. godine u svrhu provedbe programa
jedinstvenih plaćanja. Prava na plaćanje poljoprivrednicima dodjeljivala su se na temelju
povijesnih podataka (na regionalnoj razini ili razini pojedinačnog poljoprivrednika). Nakon
reforme iz 2003. godine, poljoprivrednik je, kako bi ispunjavao uvjete za jedinstveno
plaćanje, trebao aktivirati prava na plaćanje koja su mu dodijeljena, zajedno s istim brojem
prihvatljivih hektara poljoprivrednog zemljišta. Reformom iz 2003. godine ta su se prava na
plaćanje zamijenila novim pravima na plaćanje uspostavljenima u okviru programa osnovnih
plaćanja. Neke države članice koje ispunjavaju određene uvjete mogu iznimno zadržati
postojeća prava na plaćanje.
Program ruralnog razvoja (PRR): programski dokument koji je pripremila država članica i
odobrila Komisija za planiranje i praćenje provedbe politike ruralnog razvoja EU-a na
regionalnoj ili nacionalnoj razini.
Programsko razdoblje: višegodišnji okvir za planiranje i provedbu politika EU-a, kao što je
politika ruralnog razvoja. Ova se revizija odnosi na razdoblja 2007. – 2013. i 2014. – 2020.
Rezultat: neposredni učinci programa na izravne korisnike ili primatelje.
Stup: zajednička poljoprivredna politika sastoji se od dva fonda, koji se nazivaju i
„stupovima”. „Prvim stupom” naziva se EFJP iz kojeg se financiraju izravna plaćanja
poljoprivrednicima, dok se „drugim stupom” naziva EPFRR iz kojeg se financiraju programi
ruralnog razvoja.
Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka: instrument za evaluaciju dohotka
komercijalnih poljoprivrednih gospodarstava i učinka ZPP-a. Temelji se na računovodstvenim
podatcima uzorka od više od 80 000 poljoprivrednih gospodarstava u svim državama
članicama EU-a.
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Učinak: dugoročne promjene u društvu koje se, barem djelomično, mogu pripisati djelovanju
EU-a.
Upravljačko tijelo: lokalno, regionalno ili državno tijelo koje je država članica zadužila da
Komisiji dostavi program ruralnog razvoja te da zatim njime i upravlja te ga provodi.
ZOPE (zajednički okvir za praćenje i evaluaciju): okvir za praćenje i evaluaciju u području
ruralnog razvoja na razini cijelog EU-a u programskom razdoblju 2007. – 2013. Za
programsko razdoblje 2014. – 2020. tim su okvirom obuhvaćena oba stupa ZPP-a (EPFRR i
EFJP).
ZPP (zajednička poljoprivredna politika): niz zakonskih akata i praksi koje je Europska unija
usvojila s ciljem utvrđivanja zajedničke, jedinstvene politike u području poljoprivrede. Prve
su mjere uvedene 1962. godine. Politika se otada prilagođavala i razvijala te mijenjala u
okviru niza reformi.
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SAŽETAK
I. Ukupan broj poljoprivrednika u skupini zemalja EU-27 naglo je opao u posljednjem
desetljeću, smanjivši se s 14,5 milijuna poljoprivrednika 2005. godine na 10,7 milijuna
poljoprivrednika 2013. godine. Broj mladih poljoprivrednika (u dobi do 44 godine) smanjio se
s 3,3 milijuna 2005. godine na 2,3 milijuna 2013. godine. Iako se broj poljoprivrednika
smanjio u svim dobnim skupinama, postotak mladih poljoprivrednika u poljoprivrednom
stanovništvu ostao je relativno stabilan s nešto iznad 20 %. Međutim, među državama
članicama postoje osjetne razlike.
II. U razdoblju 2007. – 2020. EU je dodijelio 9,6 milijardi eura posebne potpore mladim
poljoprivrednicima kako bi se povećala konkurentnost poljoprivrednih gospodarstava i
potaknula generacijska obnova 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. Više od 70 %
financijskih sredstava EU-a pruženo je u okviru mjere pokretanja poslovanja mladih
poljoprivrednika iz drugog stupa (EPFRR), dok se preostalih 30 % u razdoblju 2014. – 2020.
pruža iz prvog stupa (EFJP) u obliku izravnih plaćanja mladim poljoprivrednicima.
III. Sud je u tom kontekstu ispitao ulogu EU-a u pružanju potpore mladim
poljoprivrednicima i poticanju generacijske obnove. Revizija se provodila u prostorima
Komisije i četirima državama članicama s najvećim rashodima za mlade poljoprivrednike, a to
su Francuska, Španjolska, Poljska i Italija. Revizijom se nastojalo odgovoriti na sljedeće
pitanje: „Je li potpora EU-a mladim poljoprivrednicima odgovarajuće osmišljena kako bi se
njome djelotvorno doprinijelo poboljšanju generacijske obnove?”
IV. Ukupan je zaključak da se potpora EU-a mladim poljoprivrednicima temelji na loše
definiranoj logici intervencije, bez unaprijed definiranih očekivanih rezultata i učinka. Ona bi
se trebala bolje usmjeriti kako bi se potaknula djelotvorna generacijska obnova. Međutim,
Sud je utvrdio osjetne razlike između plaćanja mladim poljoprivrednicima iz prvog stupa i
mjere pokretanja poslovanja iz drugog stupa.
V. Za plaćanja mladim poljoprivrednicima iz prvog stupa Sud je utvrdio sljedeće:
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-

potpora se ne temelji na pouzdanoj procjeni potreba te se u njezinom cilju ne odražava
opći cilj poticanja generacijske obnove. Države članice nisu usklađivale plaćanja iz prvog
stupa s mjerom pokretanja poslovanja iz drugog stupa, kao ni s nacionalnim mjerama

-

u slučaju da nije obavljena procjena potreba, potpora se pruža u standardiziranom
obliku (godišnje plaćanje po hektaru), u iznosu i u trenutku na temelju kojih nije jasno
koje se konkretne potrebe, osim dodatnog dohotka, pokušavaju riješiti

-

zajedničkim okvirom za praćenje i evaluaciju nisu pruženi korisni pokazatelji za procjenu
djelotvornosti tih plaćanja jer za njih ne postoje pokazatelji, a istodobno se ne
prikupljaju podatci o dohotku i održivosti gospodarstava kojima je dodijeljena potpora.

VI. Za mjeru pokretanja poslovanja mladih poljoprivrednika iz drugog stupa Sud je utvrdio
sljedeće:
-

iako se ona općenito temeljila na nejasnoj procjeni potreba, njezini ciljevi djelomično su
određeni, mjerljivi, dostižni, odgovarajući i vremenski utvrđeni te se u njima odražava
opći cilj poticanja generacijske obnove. Postoje primjeri djelotvornog usklađivanja s
mjerom ulaganja iz drugog stupa

-

potpora se pruža u obliku (jednokratni iznos koji ovisi o realizaciji poslovnog plana i, u
nekim slučajevima, subvencija za kamate na zajam) kojim se izravnije rješavaju potrebe
mladih poljoprivrednika povezane 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)

-

potpora se usmjeravala na poljoprivrednike s višim stupnjem kvalifikacija, koji su se
obvezali da će provoditi poslovni plan kojim će se voditi pri razvoju održivih
gospodarstava, i koje se često procesom odabira projekata potiče na pokretanja
poslovanja u područjima s težim uvjetima gospodarenja. Međutim, poslovni planovi bili
su različite kvalitete te upravljačka tijela u nekim slučajevima nisu primjenjivala
postupke odabira kako bi se dala prednost najboljim projektima. Kriteriji odabira u
razdoblju 2007. – 2013. uvedeni su kasno, donji pragovi bili su ili preniski ili nisu ni
utvrđeni, dok se sedmogodišnji proračun za predmetnu mjeru u nekim državama
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članicama iskoristio za financiranje gotovo svih zahtjeva koji su podneseni na početku
programskog razdoblja, čime se onemogućilo financiranje mladih poljoprivrednika koji
su poslovanje pokrenuli kasnije
-

Sud je pronašao malo dokaza o tome da je zahvaljujući mjerama EU-a mladim
poljoprivrednicima olakšano pokretanje poslovanja te da su se pospješile generacijska
obnova i održivost gospodarstava kojima je dodijeljena potpora, uglavnom zbog loše
kvalitete pokazatelja uspostavljenih zajedničkim sustavom za praćenje.

VII. Sud je preporučio Komisiji i državama članicama sljedeće:
(a) poboljšanje logike intervencije jačanjem procjene potreba i postavljanjem ciljeva koji
ispunjavaju kriterije SMART u kojima će se odražavati opći cilj poticanja generacijske
obnove
(b) bolje usmjeravanje mjera s pomoću kvalitetnijeg sustava odabira projekata i uporabom
poslovnih planova
(c) poboljšanje okvira za praćenje i evaluaciju oslanjanjem na najbolju praksu država članica
u primjeni sustava praćenja i izradi evaluacijskih izvješća.
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UVOD
Smanjenje broja stanovnika koji se bave poljoprivrednom djelatnošću
1. Sve manji broj stanovnika EU-a bavi se poljoprivrednom djelatnošću. Ukupan broj
poljoprivrednika u skupini zemalja EU-275 naglo je pao u posljednjem desetljeću, smanjivši se
s 14,5 milijuna 2005. godine na 10,7 milijuna 2013. godine, tj. za gotovo jednu četvrtinu u
manje od jednog desetljeća. Pogođene su sve dobne skupine poljoprivrednika (vidi sliku 1.).
Nije moguće znati točan broj poljoprivrednika u dobi do 40 godina jer Eurostat u svojim
podatcima ne dijeli dobnu skupinu od 35 – 44 godina na podskupine6.

5

Hrvatska nije bila obuhvaćena statističkim podatcima do 2013. godine.

6

Eurostat pruža podatke o sljedećim dobnim skupinama: mlađi od 35, 35 – 44, 45 – 54, 55 – 64,
stariji od 65 godina.
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Slika 1. – Kretanje broja poljoprivrednika po dobnim skupinama u skupini zemalja EU-27
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Izvor: Eurostat, istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstava .

2. Broj mladih poljoprivrednika (u dobi do 44 godine) smanjio se s 3,3 milijuna 2005. godine
na 2,3 milijuna 2013. godine, tj. za gotovo jednu trećinu u manje od jednog desetljeća.
Međutim, postotak mladih poljoprivrednika u poljoprivrednom stanovništvu ostao je
relativno stabilan s nešto više od 20 % (vidi sliku 2.).

7

Istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstava provodi se svake tri godine u svim
državama članicama primjenom zajedničke metodologije te se njime stoga pružaju usporedivi i
reprezentativni statistički podatci o svim državama članicama. Nije moguće znati točan broj
poljoprivrednika u dobi do 40 godina jer Eurostat u svojim podatcima ne dijeli dobnu skupinu od
35 – 44 godina na podskupine.
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Slika 2. – Kretanje udjela poljoprivrednika po dobnim skupinama u skupini zemalja EU-27
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Izvor: Eurostat, istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstava.

3. Postoje osjetne razlike među državama članicama. Primjerice, u Poljskoj je udio mladih
poljoprivrednika u poljoprivrednom stanovništvu porastao s 34 % 2007. na 36 % 2013., dok
se u Španjolskoj smanjio s 21 % 2007. na 16 % 2013. godine. U prilogu I. pruža se pregled
broja poljoprivrednika u pojedinim državama članicama, kao i razlike između 2007. i
2013. godine, dok se u prilogu II. prikazuje kretanje udjela poljoprivrednika po dobnim
skupinama.
Generacijska obnova visoko je na ljestvici političkih prioriteta
4. Europski parlament 2008. godine naveo je da je „smjena generacija potrebna da se održi
visoka razina kvalitete i sigurnosti hrane u EU-u, kao i samoodrživost EU-a u budućnosti” te
da „se u okviru ZPP-a mora nastojati ukloniti prepreke s kojima se trenutačno suočavaju
mlade osobe koje žele pokrenuti poslovanje u području poljoprivrede, i to postavljanjem
generacijske obnove za jedan od prioriteta ZPP-a”8. 2011. godine istaknuo je da su se „mjere

8

Rezolucija Europskog parlamenta od 5. lipnja 2008. o budućnosti mladih poljoprivrednika u
okviru aktualne reforme ZPP-a (2007/2194(INI)).

14

za mlade poljoprivrednike sadržane u drugom stupu pokazale nedovoljnima za zaustavljanje
brzog starenja poljoprivrednog sektora”, kao i da „treba pojačati sustave potpore u drugom
stupu”9. Isto tako, Vijeće je 2014. godine naglasilo da10 su mladi poljoprivrednici i
generacijska obnova u poljoprivredi od temeljne važnosti za održivost i dugoročnu
konkurentnost europske poljoprivrede.
5. Komisija je 2015. godine zagovarala11 da se potpora mladim poljoprivrednicima postavi
za jedan od prioriteta. Povjerenik Phil Hogan izjavio je da je12: „…generacijska obnova pitanje
koje podrazumijeva mnogo više od samog smanjenja prosječne dobi poljoprivrednika u EU-u.
Riječ je i o osnaživanju novog naraštaja visokokvalificiranih mladih poljoprivrednika kako bi
se u potpunosti iskoristile prednosti novih tehnologija radi pružanja potpore održivim
poljoprivrednim praksama u Europi.” Naveo je da postoje „prepreke koje stoje na putu
mladim osobama koje se žele baviti poljoprivrednom djelatnošću”, pri čemu je kao najvažnije
istaknuo pristup zemljištu, financijskim sredstvima i znanju.
Potpora EU-a mladim poljoprivrednicima
6. Ukupna proračunska sredstva EU-a izdvojena posebno za potporu mladim
poljoprivrednicima tijekom razdoblja 2007. – 2013. iznosila su 9,6 milijardi eura. Taj se iznos
udvostručio s 3,2 milijarde eura, koje su se za razdoblje 2007. – 2013. pružale u okviru mjere
pokretanja poslovanja iz drugog stupa, na 6,4 milijarde eura za razdoblje 2014. – 2020.,
uglavnom zbog uvođenja dodatnih izravnih plaćanja mladim poljoprivrednicima iz prvog
stupa (vidi sliku 3.). Ukupni javni rashodi, uključujući nacionalna sredstva kojima su države
članice sufinancirale mjeru pokretanja poslovanja iz drugog stupa, iznose 18,3 milijarde eura.

9

Rezolucija Europskog parlamenta od 23. lipnja 2011. o ZPP-u ususret 2020. godini: suočavanje s
budućim izazovima u pogledu hrane, prirodnih resursa i teritorija (2011/2051(INI)).

10

Vijeće EU-a, Zaključci predsjedništva o jačanju politika EU-a za mlade poljoprivrednike, sastanak
Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo, Bruxelles, 15. prosinca 2014.

11

Europska komisija, „Mladi poljoprivrednici i ZPP”, Luxembourg, Ured za publikacije Europske
unije, 2015.

12

Govor povjerenika Phila Hogana na zajedničkoj radionici Europske mreže za ruralni razvoj
(ENRD) i Europskog vijeća mladih poljoprivrednika (CEJA) o generacijskoj obnovi, Bruxelles,
25. siječnja 2017.
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Slika 3. – Proračun EU-a za potporu mladim poljoprivrednicima iz prvog stupa (EFJP) i
drugog stupa (EPFRR) u programskim razdobljima 2007. – 2013. i 2014. – 2020.

Prvi stup
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7
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u milijardama eura
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Izvor: Sud na temelju podataka Komisije (rashodi za razdoblje 2007. – 2013. i dodijeljena sredstva za
razdoblje 2014. – 2020.).

7. Potpora mladim poljoprivrednicima počela se pružati 1980-ih godina13. Od 2000. godine
većina potpore pruža se u okviru mjere pokretanja poslovanja mladih poljoprivrednika iz
drugog stupa14. Zatim je u razdoblju 2014. – 2020. uvedena mjera „Razvoj poljoprivrednih
gospodarstava i poslovanja”. Mjera se provodi u 92 od 118 programa ruralnog razvoja (PRR)
u 24 od 28 država članica.

13

Direktivom Vijeća 81/528/EEZ od 30. lipnja 1981. o izmjeni Direktive 72/159/EEZ o modernizaciji
poljoprivrednih gospodarstava (SL L 197, 20.7.1981., str. 41.) uvode se, među ostalim, posebne
mjere usmjerene na mlade poljoprivrednike mlađe od 40 godina.

14

Uredba Vijeća (EZ) br. 1257/1999 od 17. svibnja 1999. o potpori Europskog fonda za smjernice i
jamstva u poljoprivredi (EFSJP) ruralnom razvoju kojom se izmjenjuju i stavljaju izvan snage
određene uredbe (SL L 160, 26.6.1999., str. 80.).
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8. Dodatna potpora mladim poljoprivrednicima uvedena je u razdoblju 2014. – 2020. u
okviru prvog stupa15, i to u obliku dodatnih plaćanja od 25 % za mlade poljoprivrednike koja
se izvršavaju povrh izravnih plaćanja.
9. Na slici 4. pruža se pregled instrumenata EU-a usmjerenih, izravno ili neizravno, na mlade
poljoprivrednike u razdoblju 2007. – 2020. Kako je prikazano na slici 4. revizija je bila
usmjerena na mjere kojima se izravno pruža potpora mladim poljoprivrednicima: mjeru
pokretanja poslovanja iz drugog stupa i dodatna plaćanja mladim poljoprivrednicima iz prvog
stupa.
Slika 4. – Pregled mjera EU-a za potporu mladim poljoprivrednicima u razdoblju 2007. –
2020.
Opseg revizije

Mjere posebno usmjerene na mlade
poljoprivrednike

Priprema

Pokretanje
poslovanja

Mjere kojima se neizravno pruža potpora mladim
poljoprivrednicima

Poslovanje

Drugi stup

2007. – 2013.

Stručno osposobljavanje i informativne aktivnosti (M 111)

Povlačenje starijih
poljoprivrednika
Prijevremeno umirovljenje
(M 113)

Uporaba savjetodavnih službi (M 114)
Pokretanje poslovanja mladih
poljoprivrednika (M 112)
Modernizacija poljoprivrednih gospodarstava (M 121)
(Dodatak od + 10 % za mlade poljoprivrednike)
Ruralna infrastruktura (M 125)

Prvi stup

Potpora dohotku mladih
poljoprivrednika u obliku
izravnih plaćanja
+ 25 % izravnih plaćanja
Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja (M 01)

Drugi stup

2014. – 2020.

Izravna plaćanja

Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć
poljoprivrednim gospodarstvima (M 02)
Ulaganja u fizičku imovinu (M 04)
(Dodatak od + 20 % za mlade poljoprivrednike)
Razvoj poljoprivrednih
gospodarstava i
poslovanja (M 06)

Stranica 2

Suradnja (M 16) Mreže / poslovni planovi

Izvor: Europski revizorski sud.
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Vidi Uredbu (EU) br. 1307/2013, posebice uvodnu izjavu 47.: „Stvaranje i razvoj nove
gospodarske djelatnosti u poljoprivrednom sektoru od strane mladih poljoprivrednika financijski
je izazov i predstavlja element koji bi trebalo razmotriti pri dodjeli i usmjeravanju izravnih
plaćanja. Taj je razvoj ključan za konkurentnost poljoprivrednog sektora Unije […].”
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10. U tablici 1. u nastavku uspoređuju se glavne značajke potpore mladim
poljoprivrednicima iz prvog i drugog stupa u razdoblju 2014. – 2020.
Tablica 1. – Glavne značajke potpore mladim poljoprivrednicima iz prvog i drugog stupa u
razdoblju 2014. – 2020.

Prvi stup – Europski fond za jamstva u
poljoprivredi (EFJP)

Drugi stup – Europski poljoprivredni
fond za ruralni razvoj (EPFRR)

Plaćanja mladim poljoprivrednicima

Mjera 6.1 – Razvoj poljoprivrednih
gospodarstava i poslovanja za mlade
poljoprivrednike

Pravna osnova

Članak 50. Uredbe (EU) br. 1307/2013

Članak 19. Uredbe (EU) br. 1305/2013

Oblik potpore

Dodatna plaćanja mladim
poljoprivrednicima koji imaju pravo na
primanje plaćanja u okviru programa
osnovnih plaćanja ili programa
jedinstvenih plaćanja po površini.

Potpora pokretanju poslovanja u
iznosu od najviše 70 000 eura koja se
dodjeljuje na temelju poslovnog plana
(konačna isplata ovisi o pravilnoj
provedbi poslovnog plana).

Trajanje
potpore

Plaća se na godišnjoj razini tijekom
najviše 5 godina (od godine pokretanja
poslovanja).

Plaća se jednom po poljoprivrednom
gospodarstvu / poljoprivredniku u
najmanje 2 obroka.

Provedba

Obvezna za sve države članice, koje

Na dobrovoljnoj osnovi za države

mogu postaviti tek nekolicinu
parametara: proračun, metodu
izračuna, ograničenje broja hektara,
zahtjeve u pogledu vještina i
zajedničke kontrole nad pravnim
osobama (vidi odlomak 40.).

članice / regije, koje definiraju
prioritete i ciljeve u planovima
ruralnog razvoja, postavljaju kriterije
prihvatljivosti i odabira, odabiru
projekte i izvješćuju Komisiju o
provedbi mjera.

Cilj

„… olakša[ti] pokretanje djelatnosti mladih poljoprivrednika i strukturn[u]
prilagodb[u] njihovih poljoprivrednih gospodarstava nakon osnivanja”1 te
doprinijeti općem cilju ZPP-a u pogledu održive proizvodnje hrane poboljšanjem
održivosti poljoprivrednog gospodarstva2 te poticanjem generacijske obnove3

Prihvatljivi
korisnici

•

Poljoprivrednici mlađi od
40 godina

• Poljoprivrednici koji prvi put
osnivaju poljoprivredno
gospodarstvo kao upravitelji
poljoprivrednog gospodarstva ili
koji su već osnovali takvo
poljoprivredno gospodarstvo u
razdoblju od pet godina prije
podnošenja zahtjeva za izravna
plaćanja iz 2015.
• Fizičke i pravne osobe, uključujući
one u kojima mladi poljoprivrednik
ima zajedničku kontrolu nad

• Poljoprivrednici mlađi od
40 godina
• Poljoprivrednici koji prvi put
osnivaju poljoprivredno
gospodarstvo kao njegovi
upravitelji.
• Pravne osobe, uključujući one u
kojima mladi poljoprivrednik ima
zajedničku kontrolu nad
gospodarstvom.
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gospodarstvom.
Broj korisnika

279 071 (2015.)

193 828 u razdoblju 2007. – 2013. Za
razdoblje 2014. – 2020. nije utvrđena
ciljna vrijednost na razini EU-a.

Prosječan iznos
potpore po
korisniku

1135 eura (2015.)

20 000 eura (u razdoblju 2007. –
2013.)

1

Uvodna izjava 47. Uredbe (EU) br. 1307/2013 i uvodna izjava 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

2

Vidi članak 5. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

3

Za prvi stup vidi dopis Komisije „Reforma zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) – pojašnjenje glavnih
elemenata” od 26. lipnja 2013.: „Kako bi se potaknula generacijska obnova, Osnovna plaćanja dodijeljena
novim Mladim poljoprivrednicima (mlađim od 40 godina) moraju se nadopunjavati s dodatnih 25 %
tijekom prvih 5 godina trajanja” i informativni članak Europskog parlamenta „Prvi stup zajedničke
poljoprivredne politike (ZPP): II. – Izravna plaćanja poljoprivrednicima”: „Kako bi se potaknula
generacijska obnova tijekom prvih pet godina od osnutka gospodarstva osnovna plaćanja za
poljoprivrednike mlađe od 40 godina, nove poljoprivrednike i poljoprivredna gospodarstva povećana su za
25 %.”
Za drugi stup vidi članak 5. Uredbe (EU) br. 1305/2013 koji se odnosi na posebni prioritet „olakšavanj[a]
ulaska poljoprivrednika s odgovarajućom izobrazbom u sektor poljoprivrede, a pogotovo generacijske
obnove”.

Izvor: Sud, na temelju podataka Komisije.

OPSEG REVIZIJE I REVIZIJSKI PRISTUP
11. Revizijom se nastojalo odgovoriti na sljedeće pitanje:
„Je li potpora EU-a mladim poljoprivrednicima odgovarajuće osmišljena kako bi se njome
djelotvorno doprinijelo poboljšanju generacijske obnove?”
12. Kako bi se dobio odgovor na to pitanje Sud se usredotočio na glavne mjere kojima se
potpora pruža izravno mladim poljoprivrednicima u razdoblju 2007. – 2020. (vidi sliku 4.);
odnosno na mjeru 112 iz drugog stupa za razdoblje 2007. – 2013. namijenjenu pokretanju
poslovanja mladih poljoprivrednika te odgovarajuću mjeru 6.1 za razdoblje 2014. – 2020.,
kao i plaćanja mladim poljoprivrednicima iz prvog stupa za razdoblje 2014. – 2020. Sud je
procijenio logiku intervencije (I. dio izvješća), usmjeravanje pri provedbi mjera (II. dio) i
rezultate tih mjera (III. dio).
13. Revizija se provodila od travnja do listopada 2016. te su njome obuhvaćene četiri države
članice s najvećom potrošnjom sredstava na mlade poljoprivrednike, a to su Francuska,
Španjolska, Poljska i Italija (vidi sliku 5.). Za te države članice izdvojeno je 56 % ukupnog
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proračuna EU-a namijenjenog mjerama izravne potpore mladim poljoprivrednicima u
razdoblju 2007. – 2020. (vidi sliku 4.). U prilogu III. daje se pregled proračuna EU-a
izdvojenog posebno za potporu mladim poljoprivrednicima po državama članicama.
Slika 5. – Potpora EU-a mladim poljoprivrednicima iz prvog stupa (EFJP) i drugog stupa
(EPFRR) u programskom razdoblju 2007. – 2020. (države članice u kojima je provedena
revizija označene su okvirom)
u milijardama
2

56 %

Prvi stup, 2007. – 2020.

Drugi stup, 2007. – 2020.
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Izvor: Sud na temelju podataka Komisije (rashodi za razdoblje 2007. – 2013. i dodijeljena sredstva za
razdoblje 2014. – 2020.).

14. U te četiri države članice Sud je ispitao nacionalne okvire na temelju kojih su
uspostavljene logika intervencije i glavne značajke mjera, kao i koliko su takve mjere bile
usklađene s nacionalnim politikama za poticanje generacijske obnove. Kako bi procijenio
provedbu i rezultate mjera, Sud se usredotočio na sedam pokrajina koje se ubrajaju među
one u kojima se troši najviše sredstava za mjere kojima se potpora izravno pruža mladim
poljoprivrednicima:
- Francuska (Pays de la Loire i Midi-Pyrénées)
- Španjolska (Andaluzija)
- Poljska (Warminsko-Mazurskie i Dolnoslaskie)
- Italija (Emilija i Romanja te Apulija)
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15. Revizijski pristup obuhvatio je reviziju sustava kontrole, uglavnom na razini Komisije i
država članica, u spoju s ispitivanjem uzorka od 57 projekata na razini krajnjih korisnika kako
bi se provjerili provedba i rezultati mjera. Sud je također analizirao relevantne statističke
podatke i studije koje su dostavili Eurostat (npr. istraživanje o strukturi poljoprivrednih
gospodarstava), parlamenti i zavodi za statistiku država članica, sveučilišta i udruženja
mladih poljoprivrednika na razini EU-a te na nacionalnoj i regionalnoj razini.
16. Te su studije pokazale da osim mjera EU-a postoje i opći čimbenici koji utječu na
generacijsku obnovu (npr. gospodarsko i društveno stanje, spremnost banaka da odobravaju
zajmove, prilike za zapošljavanje u nepoljoprivrednim sektorima i visoka koncentracija
poljoprivrednog zemljišta na relativno malom broju poljoprivrednih gospodarstava16).
Nacionalne politike kojima se potiče povlačenje poljoprivrednika starije dobi također mogu
imati važnu ulogu, kako je vidljivo na primjeru Njemačke, jedne od država članica koja je,
poput Danske, Irske, Nizozemske i Sjeverne Irske u okviru Ujedinjene Kraljevine, za razdoblje
2014. – 2020. odlučila ne provoditi mjeru pokretanja poslovanja iz drugog stupa. Naime,
srednjoročna evaluacija za Njemačku za razdoblje 2007. – 2013. (Porajnje-Falačka) pokazala
je da se mjerom 112 za pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika nije na odgovarajući
način riješio problem nedostatka prikladnih nasljednika poljoprivrednih gospodarstava te da
nije bilo moguće utvrditi učinak koji je potpora imala na dobnu strukturu poljoprivrednika.
Osim toga, Njemačka je smatrala da je njezin program socijalnog osiguranja
„Hofabgabeklausel”, u okviru kojeg su poljoprivrednici obvezni prepustiti poljoprivredno
gospodarstvo nekome drugome kako bi mogli primati starosnu mirovinu, odigrao veliku
ulogu u uspješnoj generacijskoj obnovi u sektoru poljoprivrede.

16

Vidi „Izvješće o temi „Aktualno stanje koncentracije poljoprivrednih zemljišta u EU-u’”
(2016/2141 (INI)): „Podaci iz 2010. pokazuju da je već u EU-u s 27 država članica oko 3 %
poljoprivrednih gospodarskih subjekata nadziralo 50 % poljoprivrednih površina”, „budući da se
politikom i subvencijama EU-a potiču procesi koncentracije iz razloga što se velikim poduzećima
jednostrano izvršavaju izravna plaćanja vezana za površine, a upotreba tih sredstava doprinosi
povećanju cijene zemljišta”.
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OPAŽANJA
I. dio – Logika intervencije
17. Komisija i države članice trebale bi odgovarajuće osmisliti intervencije u području ove
politike. U tu je svrhu Sud ispitao jesu li Komisija i države članice:
-

provodile pouzdane ex ante procjene potreba u posebnim područjima intervencija

-

odlučivale kojim se fondovima najbolje mogu zadovoljiti potrebe mladih
poljoprivrednika

-

postavljale određene, mjerljive, dostižne, odgovarajuće i vremenski utvrđene ciljeve
(engl. SMART)

-

uspostavljale mehanizme kojima se jamčila djelotvorna, učinkovita i koordinirana
uporaba različitih fondova.

Potrebe mladih poljoprivrednika utvrđivale su se na općoj razini…
18. Prema studijama Komisije te razgovorima s upravljačkim tijelima obuhvaćenima
revizijom i udruženjima mladih poljoprivrednika, prepreke koje stoje na putu mladim
osobama koje se žele baviti poljoprivredom mogu se svrstati u sljedeće kategorije:
(a) pristup zemljištu: oko 60 % mladih poljoprivrednika u 28 država članica EU-a izvijestilo je
da se suočava s problemima pri kupnji ili uzimanju u zakup zemljišta17. Nekoliko studija18

17

ECORYS, LEI-Wageningen UR, Aequator Groen & Ruimte za Komisiju: „Young farmers’ needs”
(Potrebe mladih poljoprivrednika), rujan 2015. U okviru istraživanja provedenog u razdoblju
2014. – 2015. obavljeno je u prosjeku 78 razgovora s poljoprivrednicima u svakoj državi članici
EU-a. O rezultatima tih istraživanja i potrebama mladih poljoprivrednika raspravljalo se u fokus
grupama u pojedinim državama članicama.

18

Vidi „Possible Effect on EU Land Markets of New CAP Direct Payments” (Studija o mogućim
učincima novih izravnih plaćanja u okviru ZPP-a na tržišta zemljišta u EU-u), Europski parlament,
2013.: „Od pristupanja 2004. godine cijene zemljišta i zakupa u novim državama članicama
osjetno su se povećale s povećanjem programa jedinstvenih plaćanja po površini. Postoji izrazito
jaka poveznica između izravnih plaćanja i cijena zemljišta” dok „u skupini zemalja EU-15 postoji
znatna kapitalizacija programa jedinstvenih plaćanja”. Vidi također „I giovani e il ricambio
generazionale nell’agricoltura italiana” (Mladi i generacijska obnova u talijanskoj poljoprivredi),
talijanski državni zavod za poljoprivrednu ekonomiku, 2013.
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upućuje na to da problem leži u visokoj cijeni zemljišta i nevoljkosti poljoprivrednika
starije dobi da odu u mirovinu
(b) pristup kapitalu: oko 35 % mladih poljoprivrednika u 28 država članica EU-a izvijestilo je
da se suočava s problemima u pristupu subvencijama ili kreditima19. Studije20 i razgovori
s udruženjima mladih poljoprivrednika upućuju na to da problem u Francuskoj, Italiji i
Španjolskoj leži u složenosti i dugotrajnosti postupaka dodjele javne potpore, a ne u
nedostatnosti subvencija
(c) pristup znanju: oko 20 % mladih poljoprivrednika u 28 država članica EU-a izvijestilo je
da se suočava s problemima u pristupu znanju21. 2010. godine samo je 14 %
poljoprivrednika u dobi do 35 godina u 27 država članica EU-a imalo stečeno potpuno
obrazovanje u području poljoprivrede22, iako su na području EU-a postojale znatne
razlike. Primjerice, u Francuskoj (Pays-Loire) 84 % poljoprivrednika u dobi do 35 godina
imalo je potpuno poljoprivredno obrazovanje, dok je ta brojka u Italiji (Emilija i
Romanja) iznosila 27 %, u Poljskoj 26 %, a u Španjolskoj (Andaluzija) tek 3 %
(d) pristup dostatnom i stabilnom dohotku: neke države članice i udruženja
poljoprivrednika iskazali su potrebu za time, iako u četirima državama članicama
obuhvaćenima revizijom ne postoje statistički reprezentativni podatci o dohotku mladih
poljoprivrednika (u dobi do 40 godina) ili podatci koji bi pokazali je li dohodak u prvim
godinama bavljenja poljoprivrednom djelatnošću općenito nedostatan ili nestabilan, ili
je to više slučaj u prvim nego u kasnijim godinama

19

ECORYS, LEI-Wageningen UR, Aequator Groen & Ruimte za Komisiju: „Young farmers’ needs”
(Potrebe mladih poljoprivrednika), rujan 2015.

20

Za Francusku vidi godišnje izvješće francuskog revizorskog suda (2007.).
Za Italiju vidi „I giovani e il ricambio generazionale nell’agricoltura italiana” (Mladi i generacijska
obnova u talijanskoj poljoprivredi), talijanski državni zavod za poljoprivrednu ekonomiku, 2013.
Za Španjolsku vidi odlomak 68. ovog izvješća.

21

ECORYS, LEI-Wageningen UR, Aequator Groen & Ruimte za Komisiju: „Young farmers’ needs”
(Potrebe mladih poljoprivrednika), rujan 2015.

22

Eurostat, istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstava za razdoblje 2007. – 2013.
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(e) pristup osnovnoj infrastrukturi i uslugama u ruralnim područjima koje bi bile
jednakovrijedne onima dostupnima mladim osobama koje ne žive u ruralnim
područjima, kao što je širokopojasna mreža, vrtići, škole, prijevoz i poštanske usluge,
zdravstvena skrb i usluge zamjene.
…ali te opće potrebe nisu dodatno istražene
19. U većini država članica / regija obuhvaćenih revizijom ispitivanje koje je obavio Sud
pokazalo je da nije poznato u kojoj su mjeri takve prepreke zajedničke svim mladim
poljoprivrednicima koji pokreću poslovanje u određenoj regiji ili tek nekima od njih,
primjerice onima u posebnim zemljopisnim područjima, poljoprivrednim sektorima ili onima
koji se nalaze u posebnom financijskom položaju (npr. oni koji nisu naslijedili dovoljno
zemljišta ili kapitala). Nije poznato ni u kojem se trenutku tijekom procesa pokretanja
poslovanja te prepreke čine ozbiljnijima.
Prvi stup
20. Dodatna plaćanja za mlade poljoprivrednike iz prvog stupa temelje se na pretpostavci da
se mladi poljoprivrednici koji započinju s poljoprivrednom djelatnošću suočavaju s
financijskim izazovima23. Iako ta pretpostavka može biti točna, procjenom koju je Komisija
obavila nad učinkom24 nisu se pružili podatci koji bi joj išli u prilog te se nije dobila ni
procjena očekivanog učinka tog dodatnog plaćanja na dohodak mladih poljoprivrednika,
održivost njihovog gospodarstva ili na stope generacijske obnove, već je ta procjena bila
usmjerena samo na posljedice različitih predloženih metoda izračuna plaćanja na proračun.
Nije jasno koje bi se potrebe mladih poljoprivrednika trebale riješiti tim plaćanjima, osim
potrebe za dodatnim dohotkom, kao ni koja bi trebala biti njihova dodana vrijednost.

23

Uvodna izjava 47. Uredbe (EU) br. 1307/2013: „Stvaranje i razvoj nove gospodarske djelatnosti u
poljoprivrednom sektoru od strane mladih poljoprivrednika financijski je izazov i predstavlja
element koji bi trebalo razmotriti pri dodjeli i usmjeravanju izravnih plaćanja.”

24

SEC(2011) 1153 final/2 od 20. listopada 2011. „Impact Assessment Common Agricultural Policy
towards 2020”, Prilog 3.
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21. Ni na razini država članica nije bilo dokumenata, studija ni podataka kojima bi se
objasnilo zašto su ta dodatna plaćanja potrebna niti se potvrdila pretpostavka da se mladi
poljoprivrednici koji započinju s poljoprivrednom djelatnošću suočavaju s financijskim
izazovima. U Italiji je Sud pronašao nereprezentativne podatke na nacionalnoj razini koji su
pokazali da je neto dodana vrijednost poljoprivrednog gospodarstva25 bila nešto veća
(80 000 eura u prosjeku) 2010. godine za gospodarstva čiji su nositelji bili poljoprivrednici
mlađi od 40 godina u usporedbi s poljoprivrednicima starije dobi (73 000 eura). Isto tako, ne
postoje podatci koji pokazuju je li dohodak u prvim godinama bavljenja poljoprivrednom
djelatnošću općenito nedostatan ili nestabilan, ili je to više slučaj u prvim nego u kasnijim
godinama.
22. Uredbom (EU) br. 1307/2013 državama članicama omogućuje se donošenje određenih
odluka u pogledu provedbe, kao što je utvrđivanje fiksnog proračuna za plaćanja ili
ograničenog broja hektara na temelju kojih bi se plaćanja trebala izračunavati (vidi
odlomke 39. – 41.). Međutim, ne postoje dokumenti, studije ili podatci kojima bi se pružilo
utemeljeno opravdanje za takve odluke.
Drugi stup
23. Opće potrebe i smanjenje broja mladih poljoprivrednika spominju se u većini
programskih dokumenata država članica obuhvaćenih revizijom (ex ante procjene, programi
ruralnog razvoja) koji su povezani s mjerom pokretanja poslovanja mladih poljoprivrednika iz
drugog stupa. Međutim, razlozi zbog kojih se mlade osobe suočavaju s preprekama u
pogledu pristupa zemljištu, kapitalu, znanju, dohotku ili uslugama nisu dovoljno istraženi te
općenito gledajući nisu potkrijepljeni dokazima koje je moguće kvantificirati.

25

Neto dodana vrijednost poljoprivrednog gospodarstva pokazatelj je dohotka koji se upotrebljava
u sustavu poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka i kojim se mjeri iznos raspoloživ za isplatu
za sve fiksne čimbenike proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva (zemljište, radna snaga i
kapital).

25

Djelomično nepodudaranje potreba s oblicima potpore
Prvi stup
24. Bez procjene potreba nije jasno koje se konkretne potrebe osim dodatnog dohotka
rješavaju plaćanjima mladim poljoprivrednicima iz prvog stupa. Međutim, kad je riječ o
dohotku, nije bilo moguće utvrditi je li se riješila potreba za većim i stabilnijim dohotkom,
koja bi se inače trebala izravno rješavati tim plaćanjima. Države članice nad kojima je
provedena revizija nisu pružile statistički reprezentativne podatke o dohotku mladih
poljoprivrednika ili podatke koji bi pokazali je li njihov dohodak u prvim godinama bavljenja
poljoprivrednom djelatnošću općenito nedostatan ili nestabilan, ili je to više slučaj u prvim
nego u kasnijim godinama. Kada je riječ o drugim potrebama:
(a) potreba za poboljšanjem pristupa zemljištu ne rješava se izravno tim plaćanjima, koja se
pružaju samo mladim poljoprivrednicima koji već imaju zemljište na raspolaganju
(b) potreba za boljim pristupom kapitalu nije dokazana jer nije poznato ne raspolažu li
korisnici tih plaćanja dovoljnim kapitalom za vođenje održivog gospodarstva i/ili nemaju
dovoljan pristup kreditu kojim bi se subvencionirala ulaganja zahvaljujući kojima bi se
vjerojatno povećala održivost
(c) potreba za boljim pristupom znanju ne rješava se posebno ovim plaćanjem, koje se u
većini država članica pruža bez uvjetovanja minimalne razine obrazovanja u području
poljoprivrede.
Drugi stup
25. U okviru mjere pokretanja poslovanja mladih poljoprivrednika iz drugog stupa potpora se
pruža u obliku jednokratnog iznosa (čija isplata ovisi o realizaciji poslovnog plana) ili
subvencije za kamate, ili kao kombinacija tih dvaju oblika. Stoga se njime izravnije rješavaju
konkretne potrebe mladih poljoprivrednika, posebice:
(a) potreba za boljim pristupom zemljištu, koja se rješava djelomično, jer se poljoprivrednici
mogu služiti jednokratnim iznosom za kupnju zemljišta ili im se subvencionira kredit za
kupnju zemljišta

26

(b) potreba za boljim pristupom kapitalu, koja se općenito rješava tom mjerom jer se
poljoprivrednici mogu služiti plaćanjem za ulaganja kojima će se vjerojatno povećati
održivost gospodarstva te, u nekim slučajevima, i za dobivanje subvencioniranog zajma
(c) potreba za boljim pristupom znanju, koja se općenito rješava tom mjerom jer korisnici
moraju imati završenu minimalnu razinu obrazovanja u području poljoprivrede ili steći
takvu razinu obrazovanja
(d) potreba za dostatnim i stabilnijim dohotkom, koja se neizravno rješava podržavanjem
aktivnosti i ulaganja koji će vjerojatno dovesti do uspostave održivog gospodarstva.
Ciljevi su utvrđeni na općoj razini…
26. Opći je zajednički cilj potpore mladim poljoprivrednicima koja se isplaćuje iz prvog i
drugog stupa na razini EU-a olakšati početno pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika,
kao i strukturnu prilagodbu gospodarstva nakon pokretanja poslovanja, s krajnjim ciljem
povećanja održivosti i poticanja generacijske obnove (vidi tablicu 1.).
…no opći cilj poticanja generacijske obnove nije se odražavao u cilju plaćanja mladim
poljoprivrednicima iz prvog stupa
27. U prilogu IV. prikazuje se logika intervencije u okviru prvog stupa: plaćanja mladim
poljoprivrednicima trebala bi doprinijeti poboljšanju konkurentnosti u području
poljoprivrede i povećati dohodak poljoprivrednih gospodarstava te, općenitije, postizanju
cilja ZPP-a koji se odnosi na održivu proizvodnju hrane. Međutim, opći cilj poticanja
generacijske obnove nije se odražavao u cilju tih plaćanja.
28. Budući da nije obavljena procjena potreba cilj plaćanja mladim poljoprivrednicima iz
prvog stupa i dalje:
(a) nije dovoljno određen jer ne postoji opis očekivanog ishoda (npr. izraženog u obliku
stope, broja, postotka ili učestalosti) ili naznaka ciljne skupine mladih poljoprivrednika
koji će primiti potporu (npr. u posebnim zemljopisnim područjima ili u posebnom
financijskom položaju)
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(b) je tek djelomično mjerljiv jer nije poznato kojem postotku dohotka mladih
poljoprivrednika to plaćanje mora odgovarati, a ne postoje ni mjerljive ciljne vrijednosti
u smislu rezultata koji bi se trebali postići tim plaćanjima
(c) nije poznato je li cilj dostižan ili u kojoj je mjeri dostižan jer nije dovoljno određen ni
mjerljiv
(d) nije jasno u kojoj je mjeri riječ o odgovarajućem cilju jer nije poznato koje bi se potrebe
mladih poljoprivrednika trebale rješavati tim plaćanjima, osim dodatnog dohotka, te
koliko je takva potreba raširena među mladim poljoprivrednicima koji započinju s
poljoprivrednom djelatnošću (vidi odlomke 19. – 22.)
(e) nije vremenski utvrđen jer nije definirano u kojem bi roku cilj trebao biti postignut.
Opći cilj poticanja generacijske obnove odražavao se u cilju mjere pokretanja poslovanja iz
drugog stupa
29. Na razini EU-a cilj je mjere pokretanja poslovanja mladih poljoprivrednika iz drugog stupa
„poticati pokretanje poslovanja poljoprivrednika s odgovarajućim vještinama u području
poljoprivrede i, posebice, generacijska obnova”, kao i doprinositi općem cilju ZPP-a koji se
odnosi na održivu proizvodnju hrane povećanjem održivosti poljoprivrednog gospodarstva
(vidi tablicu 1.). Osim tog cilja na razini EU-a, države članice postavile su u svojim planovima
ruralnog razvoja za razdoblje 2007. – 2013. i određenije ciljeve za tu mjeru, kao što je
promicanje zapošljavanja, zadržavanje stanovništva u ruralnim područjima, povećanje
konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, povećanje njihove profitabilnosti i uporaba
novih tehnologija te poboljšanje ljudskog kapitala.
30. Sud je utvrdio da su ciljevi mjere pokretanja poslovanja mladih poljoprivrednika iz drugog
stupa u četirima državama članicama obuhvaćenima revizijom bili djelomično u skladu s
kriterijima SMART, s obzirom na to da su bili:
(a) umjereno određeni jer je njihova svrha bila podržati mlade poljoprivrednike s
odgovarajućim vještinama te su često bili popraćeni opisom očekivanog rezultata (npr.
„ostvariti dodanu vrijednost diversifikacijom i otvaranjem radnih mjesta” ili „povećati
profitabilnost poljoprivrednih gospodarstava”)
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(b) djelomično mjerljivi jer je postojao pokazatelj ciljne vrijednosti u smislu ostvarenja
(apsolutni broj mladih poljoprivrednika koji će primiti potporu te, u relativnom smislu,
postotak ukupnog broja poljoprivrednih gospodarstava u određenoj regiji), ali nije
postojala mjerljiva ciljna vrijednost za očekivane rezultate, kao što je stopa generacijske
obnove potrebna za postizanje ciljeva (vidi odlomak 71.)
(c) djelomično dostižni jer su bili dostižni u smislu ostvarenja (broj mladih poljoprivrednika
koji će primiti potporu), ali nije poznato jesu li bili dostižni u smislu rezultata i učinka na
generacijsku obnovu
(d) djelomično odgovarajući jer su bili u skladu s općom potrebom poticanja generacijske
obnove. Ipak, često nije bilo poznato u kojoj mjeri oni odgovaraju potrebama za
pristupom zemljištu, kapitalu, znanju, dohotku ili uslugama (vidi odlomke 19. i 23.)
(e) djelomično vremenski utvrđeni jer nije postavljen rok unutar kojeg bi se, primjerice,
trebala dosegnuti određena stopa mladih poljoprivrednika / poljoprivrednika starije
dobi.
Međusobna usklađenost mjera potpore bila je ograničena, iako je prepoznata određena
dobra praksa
Usklađenost mjera EU-a s nacionalnim mjerama potpore mladim poljoprivrednicima bila je
vrlo ograničena
31. Sud je utvrdio da je u četirima državama članicama obuhvaćenima revizijom usklađenost
nacionalnih mjera potpore s mjerama EU-a bila tek ograničena. Preciznije:
-

u Francuskoj postoji čitav niz nacionalnih potpora u korist mladih poljoprivrednika, kao
što su porezne povlastice, izuzeća od doprinosa za socijalno osiguranje, prioritetni
pristup kupnji poljoprivrednog zemljišta te potpora za tečajeve osposobljavanja. Postoje
informativni centri za informiranje potencijalnih korisnika o raznim vrstama potpore.
Postoje i koordinacijska tijela čija je zadaća zajamčiti komplementarnost različitih vrsta
potpore, no ne postoje posebni mehanizmi za usklađivanje mjera EU-a s nacionalnim
mjerama
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-

u Italiji je u određenoj mjeri opseg intervencije bio usklađen s nacionalnom mjerom
kojom se mladim poljoprivrednicima pružala subvencija za kamate za kupnju zemljišta
(koja je tek djelomično obuhvaćena mjerama EU-a) te postoje mehanizmi kojima se
sprječava zajedničko pružanje takve potpore s mjerom EU-a za pokretanje poslovanja iz
drugog stupa, a postoje i porezne povlastice za koje ne postoje mehanizmi za
usklađivanje s mjerama EU-a

-

u Poljskoj postoje zajmovi s povoljnim uvjetima, ali ne postoje mehanizmi za
usklađivanje s mjerama EU-a

-

u Španjolskoj postoje zajmovi s povoljnim uvjetima i porezne povlastice koji imaju
izravan učinak na dohodak mladih poljoprivrednika, kao što su plaćanja mladim
poljoprivrednicima iz prvog stupa. Međutim, ne postoji mehanizam za usklađivanje tih
potpora, koje se mogu pružati zajedno.

32. Ni u jednoj od četiri države članice obuhvaćene revizijom vlasti nemaju pregled nad
različitim potporama EU-a i nacionalnim potporama koje se pružaju korisnicima. Postoji rizik
da neki mladi poljoprivrednici primaju previše potpora u odnosu na njihove stvarne potrebe
(npr. korisnici su plaćanja EU-a mladim poljoprivrednicima iz prvog stupa, mjere pokretanja
poslovanja mladih poljoprivrednika iz drugog stupa, ulaganja, diversifikacije, osposobljavanja
i različitih nacionalnih potpora), dok neki pak ne primaju dovoljno potpora.
Plaćanja mladim poljoprivrednicima iz prvog stupa nisu usklađena s mjerom pokretanja
poslovanja iz drugog stupa
33. Iako je Komisija navela da je reforma ZPP-a iz 2013. bila namijenjena „čvršćem
povezivanju dvaju stupova, čime bi se ostvario sveobuhvatan i integriraniji pristup potpori u
okviru te politike”26, u četirima državama članicama obuhvaćenima revizijom Sud nije
primijetio nikakvo usklađivanje između nacionalnih tijela koja upravljaju plaćanjima za mlade
poljoprivrednike iz prvog stupa i nacionalnih tijela koja upravljaju mjerom pokretanja
poslovanja iz drugog stupa. Tim dvjema mjerama upravljaju različita tijela, prema različitim

26

Europska komisija, informativni članak o budućnosti poljoprivredne politike br. 5. „Overview of
CAP Reform 2014. – 2020.” (Pregled reforme ZPP-a u razdoblju 2014. – 2020.), prosinac 2013.
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pravilima (vidi tablicu 1.). Konkretno, primanje potpore u okviru mjere pokretanja
poslovanja iz drugog stupa ne utječe na mogućnost primanja plaćanja mladima
poljoprivrednicima iz prvog stupa.
Dobra sinergija u drugom stupu između mjere pokretanja poslovanja i mjere ulaganja
34. U četirima državama članicama obuhvaćenima revizijom Sud je utvrdio različiti stupanj
usklađenosti mjere pokretanja poslovanja s mjerom ulaganja iz drugog stupa, što je dovelo
do određenih sinergijskih učinaka.
35. U Italiji, u kojoj se potpora mladim poljoprivrednicima pružala u obliku paketa potpore,
kako se preporučuje u nacionalnom strateškom planu (vidi okvir 1.), kombiniranje mjere
pokretanja poslovanja s mjerom ulaganja pokazalo se uspješnim rješenjem.
Okvir 1. – Primjer dobre sinergije između mjere pokretanja poslovanja i mjere ulaganja
Italija (Emilija i Romanja)
Mladi poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za mjeru pokretanja poslovanja poticani su da
istodobno podnesu zahtjev i za mjeru ulaganja zbog većih iznosa potpore u okviru mjere pokretanja
poslovanja (u razdoblju 2007. – 2013.), dok se dodjelom većeg broja bodova povećavala vjerojatnost
odabira za primanje potpore (za razdoblje 2014. – 2020.). Stoga je polovica podnositelja zahtjeva za
mjeru pokretanja poslovanja primilo potporu i u okviru mjere ulaganja. U prosjeku su takvi
podnositelji zahtjeva uspostavljali veća, produktivnija i profitabilnija gospodarstva te su ulagali
27

inovativnije od drugih :
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Izvor: Ex post evaluacija PRR-a za razdoblje 2007. – 2013., Emilija i Romanja, vidi također
odlomak 75.
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Izvor: razrada na temelju podataka iz izvješća o ex post evaluaciji talijanskog PRR-a (za pokrajinu
Emilija i Romanja) za razdoblje 2007. – 2013., Sud.
Potpora koja se pružala u okviru mjere pokretanja poslovanja dvaput je isplativija kada se pruža
zajedno s mjerom ulaganja. Naime, povrat od javne potpore (mjeren kao povećanje godišnje bruto
28

dodane vrijednosti gospodarstva u odnosu na iznos potpore ) za korisnike obje mjere dvostruko je
veći od onoga za korisnike samo mjere pokretanja poslovanja.

36. Isto tako, u Španjolskoj (Andaluzija) u razdoblju 2007. – 2013. organizirani su zajednički
natječaji za mjeru ulaganja i mjeru pokretanja poslovanja, čime se poljoprivrednicima
omogućilo da potporu primaju za obje mjere. Međutim, u razdoblju 2014. –2020.
obustavljena je praksa zajedničke dodjele potpore te su organizirani zasebni natječaji za te
dvije mjere, koji su se procjenjivali u različito vrijeme prema različitim kriterijima odabira.
37. U Francuskoj i Poljskoj mjere pokretanja poslovanja i ulaganja provodile su se zasebno,
ali mladi poljoprivrednici koji su se prijavili za mjeru ulaganja dobivali su 10 % veću potporu

28

Za korisnike obiju mjera uzimao se obzir samo onaj dio povećanja godišnje bruto dodane
vrijednosti koji je povezan s potporom koja se pružala u okviru mjere pokretanja poslovanja.
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za sufinanciranje ulaganja, dok su u Francuskoj dobivali i dodatne bodove u okviru sustava
odabira projekata.
II. dio – Usmjeravanje mjera
38. Države članice trebale bi primjenjivati metode odabira kojima se prednost daje
najisplativijim intervencijama, primjerice na sljedeći način:
-

usmjeravanjem pomoći na mlade poljoprivrednike s višim stupnjem kvalifikacija i
područja s težim uvjetima gospodarenja (npr. s najmanjim stopama generacijske
obnove)

-

primjenom postupaka odabira (npr. konkurentni pozivi na podnošenje prijedloga na
temelju jasnih i relevantnih kriterija odabira) i alata (npr. poslovnih planova) kojima bi
se prednost davala korisnicima za koje je vjerojatno da će zahvaljujući potpori povećati
održivost njihovih gospodarstava

-

pružanjem iznosa potpore povezanog s povećanjem održivosti

-

pružanjem potpore u razumnom roku, kada je ona potrebna za olakšavanje početnog
pokretanja poslovanja mladih poljoprivrednika i strukturne prilagodbe njihovih
gospodarstava.

Plaćanja mladim poljoprivrednicima iz prvog stupa: prekomjerno standardizirana potpora
Zakonskim okvirom za prvi stup ograničava se mogućnost usmjeravanja potpore…
39. Plaćanja mladim poljoprivrednicima iz prvog stupa pružaju se na godišnjoj razini u
razdoblju od najviše pet godina bilo kojem podnositelju zahtjeva koji je u trenutku
podnošenja svojeg prvog zahtjeva u dobi do 40 godina, koji prvi put osniva poljoprivredno
gospodarstvo kao upravitelj gospodarstva ili je već osnovao takvo gospodarstvo u posljednjih
pet godina prije podnošenja prvog zahtjeva za potporu u okviru povezanog programa.
40. Iz prvog stupa pruža se dodatan dohodak mladim poljoprivrednicima. Međutim,
zakonskim okvirom za prvi stup državama članicama ne dopušta se dovoljno usmjeravanje na
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mlade poljoprivrednike za koje je najvjerojatnije da su im za održivo poslovanje potrebna
dodatna plaćanja. Štoviše, države članice mogu samo:
(a) odrediti fiksni postotak nacionalne gornje granice koja se smije iskoristiti za financiranje
plaćanja za mlade poljoprivrednike29 (do 2 % proračuna za izravna plaćanja)
(b) odabrati jednu od tri metode izračuna30 (većina država članica, uključujući Francusku i
Poljsku, izračunala je taj iznos kao 25 % prosječnog nacionalnog izravnog plaćanja po
hektaru)
(c) ograničiti broj hektara (od 25 do 90 hektara) na temelju kojih se plaćanja izračunavaju
(većina zemalja ograničila je broj hektara na 90)
(d) zahtijevati dodatne vještine i/ili osposobljavanje (10 država članica i jedna regija uvele
su takve dodatne zahtjeve31)
(e) odabrati hoće li dopuštati da mladi poljoprivrednici kontrolu nad pravnim osobama koje
se prijavljuju za plaćanje imaju zajedno s poljoprivrednicima koji ne pripadaju kategoriji
mladih ili će ograničiti pristup samo na pravne osobe nad kojima kontrolu imaju
isključivo mladi poljoprivrednici32.
41. Nadalje, provedba plaćanja mladim poljoprivrednicima obvezna je za sve države članice,
uključujući one koje su odlučile da neće provoditi mjeru pokretanja poslovanja iz drugog
stupa (vidi odlomak 16.). U tablici 2. daje se pregled načina na koji su države članice nad
kojima je obavljena revizija odlučile provoditi plaćanja mladim poljoprivrednicima iz prvog
stupa, dok se u prilogu V. daje pregled stanja u svih 28 država članica EU-a.

29

Države članice u prosjeku su izdvajale 1,33 % svojeg proračuna za izravna plaćanja za
2015. godinu za takva dodatna plaćanja mladim poljoprivrednicima. Riječ je o procijenjenim
potrebama za financiranjem, a ne o stvarnim rashodima.

30

Članak 50. stavci 6. do 8. Uredbe (EU) br. 1307/2013. Države članice također se mogu odlučiti za
plaćanje godišnjeg jednokratnog iznosa koji ne ovisi o veličini gospodarstva (ovu je opciju
odabrao samo Luksemburg), kako je predviđeno člankom 50. stavkom 10. Uredbe
br. 1307/2013.

31

Belgija, Bugarska, Irska, Španjolska, Francuska, Hrvatska, Luksemburg, Austrija, Portugal,
Slovačka i Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska).
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Estonija, Cipar, Litva i Finska odlučile su za razdoblje 2016. – 2020. ograničiti pristup plaćanjima
samo na pravne osobe nad kojima kontrolu imaju isključivo mladi poljoprivrednici, dok je Latvija
to učinila za razdoblje 2017. – 2020.
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Tablica 2. – Načini provedbe plaćanja mladim poljoprivrednicima iz prvog stupa koje su
odabrale države članice obuhvaćene revizijom
Francuska

Italija

Poljska

Španjolska

1%

1%

1%

2%

25 %
prosječnog
nacionalnog
plaćanja po
hektaru

Prosječna
vrijednost prava
na plaćanje
kojima
raspolaže
poljoprivrednik

25 %
prosječnog
nacionalno
g plaćanja
po hektaru

Prosječna
vrijednost
prava na
plaćanje
kojima
raspolaže
poljoprivrednik

34 ha

90 ha

50 ha

90 ha

Postavljeni dodatni zahtjevi u
pogledu vještina i/ili
osposobljavanja

Da

Ne

Da

Ne

Dopušta se da pravne osobe
budu pod zajedničkom
kontrolom mladih
poljoprivrednika i
poljoprivrednika koji ne
pripadaju toj kategoriji

Da

Da

Da

Da

% godišnje nacionalne gornje
granice

Metoda izračuna

Najveći broj hektara na temelju
kojih se plaćanja izračunavaju

Izvor: Sud, na temelju podataka Komisije.

…što dovodi do prekomjerno standardizirane potpore
42. Slijedom toga, predmetna se plaćanja izvršavaju neovisno o:
(a) zahtjevima u pogledu vještina i/ili osposobljavanja podnositelja zahtjeva (u većini država
članica33): mladi poljoprivrednici bez ikakvog obrazovanja u području poljoprivrede
također primaju potporu
(b) području u kojem se korisnici nalaze: mladim poljoprivrednicima u područjima s težim
uvjetima gospodarenja, koji se općenito suočavaju s većim izazovima u pogledu
održivosti, ne daje se prednost nad onima koji se nalaze u drugim područjima

33

Za pregled vidi prilog V.
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(c) održivosti gospodarstva: potporu primaju i gospodarstva koja su već profitabilna i
kojima takva dodatna plaćanja nisu potrebna (vidi primjere u okviru 2.).
Okvir 2. – Primjeri gospodarstava kojima za održivo poslovanje nije potrebno dodatno plaćanje za
mlade poljoprivrednike iz prvog stupa
Poljska
Jedan korisnik obuhvaćen revizijom imao je gospodarstvo površine 513 hektara te je svake godine
primao izravna plaćanja EU-a u iznosu od otprilike 100 000 eura te je tijekom tri godine prije nego što
se prijavio za dodatno plaćanje za mlade poljoprivrednike ostvarivao neto dobit od otprilike
150 000 eura (što je 15 puta više od prosječnog BDP-a po glavi stanovnika u Poljskoj). Može se
zaključiti da se taj korisnik nije suočavao s financijskim izazovima te da je prije primanja plaćanja za
mlade poljoprivrednike (3000 eura 2015.) već vodio održivo gospodarstvo.
Španjolska (Andaluzija)
Dvoje korisnika od njih osmero obuhvaćenih revizijom imalo je gospodarstva veća od 50 hektara na
temelju kojih su u godini prije podnošenja zahtjeva za plaćanja mladim poljoprivrednicima ostvarili
dohodak od poljoprivredne djelatnosti od otprilike redom 400 000 i 700 000 eura (što je iznos više od
34

deset puta veći od referentnog španjolskog dohotka ). Ti su korisnici već vodili održiva gospodarstva
više od tri godine prije nego što su počeli primati plaćanja za mlade poljoprivrednike (jedan u
vrijednosti od 4200, a drugi od 1200 eura).

Plaćanja su primala i gospodarstva u kojima mladi poljoprivrednici imaju tek sporednu ulogu
43. U slučajevima kada mladi poljoprivrednik ima kontrolu nad gospodarstvom zajedno s
poljoprivrednicima koji ne pripadaju kategoriji mladih, plaćanje se izvršavalo pod istim
uvjetima neovisno o ulozi mladog poljoprivrednika u smislu ovlasti za donošenje odluka. U
takvom slučaju, kada mlada osoba koja se ne bavi poljoprivredom ima mali udio u pravnoj
osobi, te koja kao pojedinac ne ulazi u kategoriju aktivnog poljoprivrednika35, čitavo se
gospodarstvo može smatrati prihvatljivim za primanje takvog plaćanja (vidi primjer u
okviru 3.).
34

Renta de referencia: pokazatelj nepoljoprivrednih bruto primanja u Španjolskoj. Definiran je
španjolskim nacionalnim zakonom br. 19/1995. Taj je referentni dohodak 2016. godine iznosio
28 397 eura.

35

Kako je propisano člankom 9. Uredbe (EU) br. 1307/2013. Vidi definiciju u pojmovniku.
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Okvir 3. – Primjer gospodarstva koje prima plaćanje za mlade poljoprivrednike unatoč tome što
mlada osoba ima tek sporednu ulogu u gospodarstvu
Italija (Emilija i Romanja)
36

Kad je riječ o tzv. jednostavnim društvima (tal. società semplice) , barem jedan od dioničara mora
biti mlada osoba, neovisno o njezinom udjelu, kako bi cijelo društvo bilo prihvatljivo za primanje
plaćanja za mlade poljoprivrednike. To plaćanje nije razmjerno udjelu koji mlada osoba ima u tom
društvu ni njezinim ovlastima u pogledu donošenja odluka, dok status aktivnog poljoprivrednika
mora imati društvo,a ne mladi dioničar u društvu. Stoga se ne provjerava bavi li se taj mladi dioničar
poljoprivredom kao glavnom djelatnošću, je li u sustavu socijalnog osiguranja prijavljen kao
poljoprivrednik niti ostvaruje li znatan dio prihoda upravo od poljoprivredne djelatnosti.
Primjerice, jedan mladi poljoprivrednik obuhvaćen revizijom koji posjeduje 16 % dionica jednog
jednostavnog društva nije radio u tom društvu niti se bavio poljoprivrednom djelatnošću te, kao
pojedinac, ne bi ispunjavao uvjete za dobivanje statusa aktivnog poljoprivrednika. Ipak, to je društvo
2016. za svojih 90 prihvatljivih hektara primilo dodatna plaćanja za mlade poljoprivrednike u iznosu
od 8000 eura.

44. Postoji rizik od toga da se takva plaćanja diljem EU-a pružaju brojnim gospodarstvima u
kojima mladi korisnici imaju tek sporednu ulogu ili ograničene ovlasti u pogledu donošenja
odluka te koji, kao pojedinci, ne bi ispunjavali uvjete za dobivanje statusa aktivnog
poljoprivrednika, kako je prikazano primjerom u prethodnom dijelu teksta. Od
279 071 podnositelja zahtjeva37 za ovo plaćanje u EU-u 2015. godine, njih 61 742 (oko 20 %
ukupnog broja) ima zajedničku kontrolu nad gospodarstvom. Gotovo polovica njih (tj. njih
26 925, odnosno 10 % ukupnog broja) ima kontrolu nad gospodarstvom zajedno s
poljoprivrednicima koji ne pripadaju kategoriji mladih.
45. Kad je riječ o četirima državama članicama koje su obuhvaćene revizijom, rizik je veći u
Francuskoj i Italiji (Emilija i Romanja) u kojima je redom 64 % i 42 % korisnika pokrenulo
poslovanje u obliku pravne osobe. Sud ni u jednoj od tih država članica nije mogao dobiti
36

Riječ je o najjednostavnijoj i najčešćoj vrsti poljoprivrednih društava u Italiji koja su definirana
člancima 2251. – 2290. talijanskog građanskog zakonika.

37

Na temelju nepotpunih podataka koje su države članice dostavile Komisiji i Revizorskom sudu:
podatci za Hrvatsku, Francusku, Italiju, Rumunjsku, Maltu i Ujedinjenu Kraljevinu još nisu bili
dostavljeni ili su bili nepotpuni krajem veljače 2017.
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podatke o prosječnom udjelu mladih korisnika u takvim pravnim osobama, kao ni druge
informacije na temelju kojih bi se mogla procijeniti njihova stvarna uloga (npr. imaju li ti
mladi poljoprivrednici odlučujući utjecaj na odluke uprave koje se odnose na gospodarstvo;
bi li oni, kao pojedinci, ispunjavali uvjete za dobivanje statusa aktivnog poljoprivrednika; jesu
li u sustavu socijalnog osiguranja prijavljeni kao poljoprivrednici).
46. Općenitije gledajući, postoji rizik od toga da se takva plaćanja na području čitavog EU-a
pružaju gospodarstvima na kojima mladi poljoprivrednici ne sudjeluju u svakodnevnom
upravljanju. Osim toga, s obzirom na to da se potpora pruža pod istim uvjetima kao i za
izravna plaćanja, ne provjerava se zakonsko pravo uporabe zemljišta koje je mladi
poljoprivrednik prijavio za dobivanje plaćanja.
Nije poznato je li iznos potpore povezan s potrebama
47. U tablici 3. pruža se pregled iznosa potpore u četirima državama članicama
obuhvaćenima revizijom.
Tablica 3. – Pregled godišnjeg iznosa potpore koja se pružala 2015. godine u okviru
plaćanja mladim poljoprivrednicima iz prvog stupa u četirima državama članicama
obuhvaćenima revizijom
Iznos potpore
(u eurima)

1

Francuska1

Italija

Španjolska
(Andaluzija)

Poljska

Prosječno

Nije poznato

1143

2182

1040

Najmanje

Nije poznato

15

16

25

Najviše

Nije poznato

25 887

15 342

3000

Do veljače 2017. francuske vlasti nisu dostavile bazu podataka s popisom korisnika ovog plaćanja tijekom
2015. godine u kojem bi bili navedeni: iznosi koje su korisnici primili u okviru ovog plaćanja i ostalih
izravnih plaćanja iz prvog stupa, datum pokretanja poslovanja i podnošenja zahtjeva, broj hektara i udio
mladog poljoprivrednika u gospodarstvu (u slučaju zajedničkog upravljanja gospodarstvom).

Izvor: Sud, na temelju podataka država članica.

48. Na razini EU-a prosječni iznos potpore isplaćen u okviru plaćanja mladim
poljoprivrednicima 2015. godine bio je 1200 eura po gospodarstvu. Taj iznos predstavlja oko
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4 % prosječnog dohotka jednog gospodarstva (30 000 eura) u EU-u38, dok je taj udio u
određenim državama članicama još manji. Na primjer, u Italiji je prosječni iznos potpore
iznosio 1143 eura, što je manje od 2 % prosječnog dohotka jednog gospodarstva kojim
upravlja mladi poljoprivrednik (64 328 eura)39.
49. Taj iznos nije povezan s održivošću ili drugim značajkama poljoprivrednih gospodarstava
(vidi odlomak 42.) te nije poznato je li razmjeran potrebama mladih poljoprivrednika, jer one
nisu procijenjene (vidi odlomke 19. – 22.). Korisnici obuhvaćeni revizijom izjavili su da se taj
iznos uglavnom upotrebljavao za pokrivanje tekućih troškova te za nadoknadu manjka u
prihodima do kojeg je došlo uslijed oscilacija poljoprivrednih cijena, što je situacija s kojom
se suočavaju svi poljoprivrednici, a ne samo oni u dobi do 40 godina. Stoga nije vjerojatno da
bi iznos potpore koji se trenutačno pruža ovim plaćanjem imao znatan učinak na održivost
poljoprivrednih gospodarstava i na odluke mladih poljoprivrednika o pokretanju poslovanja.
50. Italija i Španjolska odabrale su računati iznos pomoći kao 25 % prosječne vrijednosti
prava na plaćanje kojima raspolaže svaki poljoprivrednik. Ta je vrijednost povezana s
povijesnom vrijednošću prava na plaćanje kojima raspolaže svaki mladi poljoprivrednik, koji
je dobio ili uzeo u zakup zemljište od drugih poljoprivrednika (npr. od roditelja ili starijih
poljoprivrednika). S obzirom na to da je cilj ovog plaćanja olakšati početno pokretanje
poslovanja mladih poljoprivrednika, nije jasno zašto se iznos potpore povezuje s poviješću
poljoprivrednih gospodarstava jer se time kažnjavaju mladi poljoprivrednici koji nisu
naslijedili ili dobili prava na plaćanje velike vrijednosti kojima su prije raspolagali drugi
poljoprivrednici.
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Prema sustavu poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka prosječna neto dodana vrijednost
poljoprivrednog gospodarstva u skupini zemalja EU 27 iznosila je oko 30 000 eura 2012. godine,
dok je neto dodana vrijednost poljoprivrednog gospodarstva po godišnjoj jedinici rada iznosila
oko 19 000 eura.

39

Istituto Nazionale di Economia Agraria (talijanski državni zavod za poljoprivrednu ekonomiku), „I
giovani e il ricambio generazionale nell’agricoltura italiana” (Mladi i generacijska obnova u
talijanskoj poljoprivredi), 2013., str. 45. Ta se vrijednost temelji na istraživanju provedenom u
okviru sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka te je moguće da nije statistički
reprezentativna za skupinu poljoprivrednika u dobi do 40 godina u Italiji.
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Plaćanja se nisu izvršavala u trenutku u kojem bi se mladim poljoprivrednicima olakšalo
pokretanje poslovanja
51. Potpora se često isplaćivala korisnicima koji su poslovali već godinama te koji su, u nekim
slučajevima (vidi primjere u okviru 2.), već ostvarivali dostatan i stabilan dohodak. To znači
da vrijeme plaćanja općenito gledajući nije bilo u skladu s ciljem potpore, jer se plaćanje
izvršavalo prekasno da bi se njime olakšalo početno pokretanje poslovanja mladih
poljoprivrednika ili doprinijelo bilo kakvim strukturnim prilagodbama na gospodarstvu. Isto
tako, plaćanja nisu djelovala ni kao poticaj jer je većina mladih poljoprivrednika obuhvaćenih
revizijom pokrenula poslovanje ne znajući da će primiti potporu.
Sustav odabira projekata u okviru drugog stupa omogućavao je dobro usmjeravanje
potpore, iako se katkad prednost nije davala najboljim projektima
Kriteriji prihvatljivosti i odabira omogućavali su usmjeravanje potpore na poljoprivrednike s
višim stupnjem kvalifikacija i područja s težim uvjetima gospodarenja…
52. Sve četiri države članice obuhvaćene revizijom usmjeravale su potporu na
poljoprivrednike s višim stupnjem kvalifikacija, zahtijevajući da imaju određenu razinu
obrazovanja u području poljoprivrede ili da je steknu u roku od 36 mjeseci od prijave.
Potporom su se općenito poboljšale stručne vještine mladih poljoprivrednika i njihova
sposobnost uvođenja inovacija. Primjerice, u Italiji (Emilija i Romanja) 31 % mladih
poljoprivrednika koji primaju potporu ima završeno poljoprivredno obrazovanje, dok tek
25 % svih mladih poljoprivrednika u toj pokrajini ima takav stupanj kvalifikacija. U
Španjolskoj (Andaluzija) 84 % mladih poljoprivrednika koji primaju potporu ima određeno
obrazovanje u području poljoprivrede, u usporedbi s tek 26 % svih poljoprivrednika u toj
pokrajini, dok 12 % mladih poljoprivrednika koji primaju potporu primjenjuje metode
ekološkog uzgoja, u usporedbi s tek 4 % svih mladih poljoprivrednika u toj pokrajini.
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53. Sve četiri države članice obuhvaćene revizijom poticale su mlade poljoprivrednike da
pokrenu poslovanje u područjima s težim uvjetima gospodarenja (npr. područjima s
prirodnim ograničenjima, s višim stopama nezaposlenosti):
-

u Francuskoj i Italiji (Emilija i Romanja) to se postizalo pružanjem znatno većeg iznosa
potpore (oko 20 000 eura više) podnositeljima zahtjeva koji su pokretali poslovanje u
područjima s težim uvjetima gospodarenja

-

u Italiji (Apulija) djelotvorno su se poticali mladi poljoprivrednici koji su pokretali
poslovanje u područjima s težim uvjetima gospodarenja dodjelom većeg broja bodova u
okviru kriterija odabira te dodjelom dodatnog iznosa od 5000 eura mladim
poljoprivrednicima koji poslovanje pokreću u takvim područjima. Na temelju toga,
potpora se pružala većem udjelu mladih poljoprivrednika koji djeluju u ruralnim
područjima s općim razvojnim problemima (12 %) i prijelaznim ruralnim područjima
(10,6 %) nego onima koji djeluju u ruralnim područjima specijaliziranima za intenzivni
uzgoj (9,9 %) i urbanim centrima (8 %)40

-

u Španjolskoj (Andaluzija) to se postizalo dodjelom većeg broja bodova u okviru kriterija
odabira te dodjelom dodatnog iznosa (+ 10 %) mladim poljoprivrednicima koji
poslovanje pokreću u takvim područjima

-

u Poljskoj se to u razdoblju 2007. – 2013. postizalo primjenom kriterija odabira u okviru
kojih su se dodjeljivali dodatni bodovi podnositeljima zahtjeva koji su pokretali
poslovanje u područjima s višom stopom nezaposlenosti.

40

Ruralna područja s općim razvojnim problemima najugroženija su područja u toj pokrajini, u
kojima nepovoljna topografija i nedostatak infrastrukture ograničavaju proizvodne aktivnosti te
za koje je karakterističan znatno manji BDP po glavi stanovnika nego u drugim područjima.
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Fotografija 1. – Gospodarstvo kojem je dodijeljena potpora za pokretanje poslovanja u
području s težim uvjetima gospodarenja

Izvor: Europski revizorski sud.

…iako se kriterijima odabira rijetko vodilo računa o generacijskoj obnovi
54. Samo u Španjolskoj (Andaluzija) u razdoblju 2007. – 2013. i u Poljskoj u razdoblju 2014. –
2020. postojao je kriterij odabira kojim se izravno poticala generacijska obnova: u
Španjolskoj (Andaluzija) podnositeljima zahtjeva koji su pokretali poslovanje uslijed
prijevremenog umirovljenja dodijeljen je veći broj bodova, dok se u Poljskoj broj bodova koji
određeni projekt dobivao povećavao razmjerno dobnoj razlici između prenositelja
gospodarstva i mladog poljoprivrednika. Međutim, u praksi takvi kriteriji gotovo nikada nisu
imali odlučujući učinak na usmjeravanje potpore, uglavnom jer je donji bodovni prag bio
prenizak ili nije ni postojao (vidi odlomak 55.).
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Nedostatci u sustavima odabira često su otežavali davanje prednosti najboljim projektima
55. Sustavi odabira trebali bi omogućiti komparativnu procjenu i rangiranje prijedloga
projekata kako bi se prednost dala najisplativijim projektima. Međutim, kriteriji odabira
često su imali ograničeni učinak u pogledu usmjeravanja potpore na najbolje projekte, jer su
ili uvedeni tek kasno u razdoblju 2007. – 2013. ili se gotovo nisu ni primjenjivali kako bi se
izostavili projekti slabije kvalitete. Razlog je taj što je donji bodovni prag za odabir projekata
bio prenizak ili nije ni postojao, kao i neuravnotežena raspodjela sedmogodišnjeg proračuna
za predmetnu mjeru.
56. Primjerice, u Italiji (Apulija) iskorišten je cijeli proračun za predmetnu mjeru u razdoblju
2007. – 2013. jer su financirani gotovo svi zahtjevi podneseni u okviru poziva na podnošenje
prijedloga iz 2009. godine. Prag je bio toliko nizak da je odbijeno samo osam od ukupno
2424 projekata. Stoga je to značilo da nije bilo moguće financirati moguće bolje projekte
mladih poljoprivrednika koji su uspostavili poslovanje tijekom sljedećih pet godina.
57. Sličan slučaj uočen je i u Španjolskoj (Andaluzija) u kojoj se cijeli proračun za predmetnu
mjeru za razdoblje 2014. – 2020. iskoristio za prva dva poziva za podnošenje prijedloga (iz
2015. i 2016. godine), dok je donji bodovni prag bio tek jedan bod od njih ukupno 20. To
znači da mladi poljoprivrednici čiji su projekti možda kvalitetniji neće imati prilike biti
financirani tijekom ostatka programskog razdoblja, osim ako se poveća proračun za
predmetnu mjeru.
58. U Poljskoj je upravljačko tijelo do 2011. godine, kada je proračun iskorišten u potpunosti,
primjenjivalo načelo prvenstva podnošenja zahtjeva bez kriterija odabira. Do 2014. godine,
kada se povećao proračun za predmetnu mjeru te su uvedeni kriteriji odabira, nije bilo
moguće organizirati novi poziv na podnošenje prijedloga, čime se sprječavalo financiranje
mladih poljoprivrednika koji su uspostavili poslovanje tijekom prethodne tri godine.
59. Samo se u Francuskoj i Italiji (Emilija i Romanja) proračun podjednako trošio tijekom
programskih razdoblja s dovoljno visokim donjim bodovnim pragovima (iako je to u
Francuskoj slučaj bio samo za pokrajinu Midi-Pyrénées u razdoblju 2014. – 2020.). Time je
omogućen odabir stalnog broja zahtjeva dostatne kvalitete koji se mogu financirati svake
godine.
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Malo dokaza o povećanoj održivosti
60. Svrha je mjere pokretanja poslovanja mladih poljoprivrednika iz drugog stupa povećati
održivost poljoprivrednog gospodarstva poticanjem pokretanja poslovanja poljoprivrednika s
odgovarajućim vještinama u području poljoprivrede te generacijske obnove (vidi
odlomak 29.). Poslovni planovi u načelu su koristan alat za davanje smjernica mladim
poljoprivrednicima pri razvoju održivog gospodarstva. Isto tako, trebali bi omogućiti
upravljačkim tijelima da u fazi odabira procijene održivost gospodarstva te zatim prate i
evaluiraju rezultate.
61. U nijednoj od država članica obuhvaćenih revizijom početni procijenjeni dohodak
gospodarstava (prije projekta) nije se upotrebljavao u procesu odabira za procjenu njihove
mogućnosti samofinanciranja ulaganja. Nadalje, poslovni planovi koristan su alat, ali Sud je
pronašao malo dokaza o tome da je zahvaljujući njima došlo do povećanja održivosti (vidi
okvir 4.).
Okvir 4. – Malo dokaza o povećanoj održivosti
Francuska
Poslovni planovi upotrebljavali su se za procjenu vjerojatne održivosti gospodarstva i podupiranje
samo mladih poljoprivrednika koji pokreću poslovanje i za koje se očekuje da će – do kraja projekta
(obično u četvrtoj godini) – ostvariti određeni dohodak koji je barem jednak minimalnoj plaći u
41

Francuskoj, ali ne i veći od njezinog trostrukog iznosa . Ovim se kriterijem obično omogućavalo
usmjeravanje potpore na gospodarstva za koja je vjerojatno da će biti održiva i kojima je potrebna
javna potpora. Međutim, zbog znatnih kašnjenja u obavljanju provjera na kraju projekta, za većinu
korisnika koji su započeli svoje projekte u razdoblju 2007. – 2010. još uvijek ne postoje dokazi o tome
da su postigli održivost. U francuskoj pokrajini Pays-Loire u gotovo polovici od 598 projekata koji su
dovršeni i provjereni do studenoga 2016. nisu se poštovali poslovni planovi, dok se u pokrajini
Midi-Pyrénées poslovni plan nije poštovao u samo 3 % provjerenih projekata.

41

Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), bez socijalnih doprinosa. Izračunava je
francuski državni zavod za statistiku te odgovara jednoj bruto mjesečnoj plaći u iznosu od
1480 eura (na dan 1. siječnja 2017.) na temelju 151,67 radnih sati mjesečno.
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Poljska
Poslovni planovi nisu bili potrebni kako bi se dokazalo povećanje održivosti gospodarstva, već samo
kako bi se zadržala početna razina standardnog rezultata (ili dosegnula minimalna razina od
4800 eura ako je početna razina bila manja od tog iznosa) u razdoblju 2007. – 2013., ili postiglo
skromno povećanje (+ 10 %) u razdoblju 2014. – 2020. Taj je zahtjev uveden u nastojanju da se mlade
poljoprivrednike potakne na održavanje ili blago povećanje veličine poljoprivrednog gospodarstva i/ili
na odabir produktivnijih usjeva. Međutim, time se mladi poljoprivrednici ne potiču nužno na
povećanje dohotka i održivosti jer se u okviru standardnog rezultata ne uzimaju u obzir troškovi, a
samim time ni dohodak. Njime se mjeri samo potencijal gospodarstva za poljoprivrednu proizvodnju
na temelju njegove veličine i vrste usjeva/stoke.
Španjolska
Poslovni planovi upotrebljavali su se za pružanje potpore u prvom redu mladim poljoprivrednicima
koji uspostavljaju poslovanje na gospodarstvu za koje se očekuje da će imati dovoljno posla za barem
42

jednu godišnju jedinicu rada u visini u od 35 % do 120 % referentnog dohotka u Španjolskoj .
Međutim, na procijenjeni dohodak utjecale su procjene troškova koje su korisnici naveli u svojim
poslovnim planovima, čiju pouzdanost upravljačka tijela nisu provjerila pri odobravanju projekata.
Isto tako, provjere na kraju projekta nisu se temeljile na stvarnim troškovima, dohotku, opremi ili
zaposlenicima.
Nadalje, poslovni planovi nisu bili potrebni za dokazivanje povećanja održivosti gospodarstva te se
nisu upotrebljavali za procjenu potreba za javnom potporom. Tri korisnika od njih sedam
obuhvaćenih revizijom u osnovi su upotrijebili potporu za kupnju dodatnog zemljišta ili dionica
gospodarstva od roditelja ili braće, bez dokazivanja ikakvog povećanja održivosti njihovih
gospodarstava.

62. Sud je samo u Italiji (Emilija i Romanja) pronašao dokaze o povećanju održivosti
gospodarstava koja primaju potporu, kako je prikazano u izvješću o ex post evaluaciji
(vidi okvir 5.).
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Renta de referencia: pokazatelj nepoljoprivrednih bruto primanja u Španjolskoj. Definiran je
španjolskim nacionalnim zakonom br. 19/1995. Taj je referentni dohodak 2016. godine iznosio
28 397 eura.
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Iznos potpore povezan je s potrebama i prilagođen kako bi se potaknulo određeno
djelovanje
63. U tablici 4. u nastavku pruža se pregled mogućih iznosa potpore u državama članicama
obuhvaćenima revizijom u programskim razdobljima 2007. – 2013. i 2014. – 2020.
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Tablica 4. – Pregled iznosa potpore u okviru mjere pokretanja poslovanja iz drugog stupa u
državama članicama obuhvaćenima revizijom u razdobljima 2007. – 2013 i 2014. – 2020.
Programsko razdoblje 2007. – 2013.
Iznos
potpore (u
eurima)

Francuska

Italija (Emilija i
Romanja)

Italija (Apulija)

Španjolska
(Andaluzija)

Poljska

Prosječno

15 440

38 077

40 000

53 270

17 000

Najmanje

8000

15 000

40 000

24 000

12 000

Najviše

58 400

40 000

45 000

70 000

24 000

Primjeri
prilagodbe

Najmanji iznos
povećan na
16 500 eura za
pokretanje
poslovanja u
planinskim
područjima

Uvođenje
ekološkog
uzgoja,
ugovaranje
zajma, ulaganja
u vrijednosti
većoj od
60 000 eura

+ 5 000 u
područjima s
težim uvjetima
gospodarenja

+ 10 % u
područjima s
težim uvjetima
gospodarenja

/

1

Programsko razdoblje 2014. – 2020.
Iznos
potpore (u
eurima)

Francuska

Italija (Emilija i
Romanja)

Italija (Apulija)

Španjolska
(Andaluzija)

Poljska

Prosječno

20 282 u pokrajini
Midi-Pyrénées

Još nije
dostupno

Još nije
dostupno

60 331

24 000

12 747 u pokrajini
Pays-Loire

1

Najmanje

8000

30 000

40 000

30 000

24 000

Najviše

58 000

50 000

45 000

70 000

24 000

Primjeri
prilagodbe

+ 30 % u pokrajini
Pays-Loire za
pokretanje
poslovanja izvan
obiteljskog kruga

+ 20 000 u
područjima s
težim uvjetima
gospodarenja

+ 5000 u
područjima s
težim uvjetima
gospodarenja

+ 25 000 ako
je standardni
rezultat iznad
50 000 eura

/

Od 12. 12. 2014. iznosi 24 000 eura (100 000 poljskih zlota), a do 31. 12. 2011. iznosila je
12 000 eura (50 000 poljskih zlota), dok je u razdoblju 1. 1. 2012. – 12. 12. 2014. iznosila
17 000 eura (75 000 poljskih zlota).

Izvor: Sud, na temelju podataka država članica.
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64. U Francuskoj, Italiji i Španjolskoj iznos potpore općenito se povezivao i prilagođavao u
skladu s konkretnim potrebama i značajkama gospodarstva (npr. položaj, standardni
rezultat), kao i s aktivnostima uključenima u poslovne planove (npr. inovacije, zajmovi,
ulaganja) u razdoblju 2007. – 2013.
65. Prilagodbe iznosa potpore pokazale su se dobrim alatom za poticanje mladih
poljoprivrednika da pokrenu poslovanje u težim uvjetima (npr. u planinskim područjima,
izvan obiteljskog kruga, uz ugovaranje zajma), uvedu sustave kvalitetne proizvodnje kao što
je ekološki uzgoj, tehnologije za uštedu energije/vode, te se upuste u veća ulaganja ili
vođenje produktivnijih gospodarstava. Međutim, za programsko razdoblje 2014. – 2020.
Komisija je od država članica zahtijevala da ne povezuju iznos potpore s ulagačkim
elementima ili njihovom veličinom.
Fotografija 2. – Gospodarstvo kojem je dodijeljena potpora za pokretanje poslovanja i
uvelo metode ekološke proizvodnje

Izvor: Europski revizorski sud.

66. Poljska je odredila paušalni iznos potpore (trenutačni iznos je 24 000 eura) za sve mlade
poljoprivrednike koji pokreću poslovanje, neovisno o značajkama gospodarstva i sadržaju
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aktivnosti te ciljnim vrijednostima navedenima u poslovnom planu (npr. položaj, veličina,
ulaganja i sl.). Takvim standardiziranim pristupom povećava se rizik od toga da iznos potpore
neće biti razmjeran potrebama i naporima mladih poljoprivrednika koji pokreću poslovanje
te da se njime ne potiče određeno djelovanje.
Potpora se obično isplaćivala u prikladnom trenutku
67. U Francuskoj, Italiji i Poljskoj vrijeme isplate potpore općenito je bilo prikladno jer su u
većini slučajeva mladi poljoprivrednici primali potporu u roku od jedne godine od pokretanja
poslovanja, tj. u trenutku u kojem im je ona bila potrebna za razvoj gospodarstva. Štoviše,
projektne prijave obično su se obrađivale u razumnom roku (u manje od šest mjeseci od
datuma podnošenja prijave). Mladi poljoprivrednici primali bi potporu prije nego što su
proveli većinu aktivnosti navedenih u poslovnom planu. Stoga je potpora pomogla u
ublažavanju problema pristupa kapitalu, ali ponekad i u dobivanju zajma od banke.
68. Samo je u Španjolskoj (Andaluzija) administrativna obrada bila duga u razdoblju 2007. –
2013. te su u prosjeku podnositelji zahtjeva morali čekati 17 mjeseci do odobrenja projekta
(što je znatno više od šestomjesečnog roka koji je upravljačko tijelo navelo u pozivu na
podnošenje prijedloga). Stoga su dvoje od osam korisnika obuhvaćenih revizijom izvršili
određena ulaganja prije nego što su znali hoće li njihovi projekti biti odobreni. Nadalje,
potpora se uvijek isplaćivala na temelju dokaza o rashodima, dakle nakon što su korisnici već
izvršili sva ulaganja. Slijedom toga, potpora se obično pružala prekasno u odnosu na potrebe
mladih poljoprivrednika koji su bili u procesu pokretanja poslovanja.
III. dio – Praćenje i evaluacija mjera
69. Kako bi se dobile informacije o uspješnosti u pogledu djelotvornosti i učinkovitosti
potrošnje sredstava EU-a:
-

Komisija bi trebala uspostaviti zajednički okvir za praćenje i evaluaciju (ZOPE) u kojem se
utvrđuju pokazatelji ostvarenja, rezultata i učinka, čime bi se omogućila procjena
napretka, djelotvornosti i učinkovitosti politike u odnosu na ciljeve (vidi sliku 6.)
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Slika 6. – Poredak pokazatelja u ZOPE-u

Pokazatelji konteksta

Opći
ciljevi
ZPP-a

Posebni
ciljevi ZPP-a

Stanje
i trendovi

Pokazatelji učinka

Pokazatelji rezultata

(Posebni ciljevi u okviru prvog
stupa,
prioriteti u okviru drugog stupa)

Instrumenti u okviru prvog stupa i
mjere iz drugog stupa

Pokazatelji ostvarenja

Izvor: EK, „Technical Handbook on the Monitoring and Evaluation Framework of the Common
Agricultural Policy 2014. – 2020.” (Tehnički priručnik o okviru za praćenje i evaluaciju zajedničke
poljoprivredne politike za razdoblje 2014. – 2020.).

-

države članice trebale bi Komisiji dostavljati sve informacije potrebne za praćenje i
evaluaciju mjera, među ostalim, na način da utvrdi korisne dodatne pokazatelje. Te bi se
informacije u najvećoj mogućoj mjeri trebale temeljiti na utvrđenim izvorima podataka,
kao što su sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka i Eurostat

-

evaluacije uspješnosti trebali bi provoditi neovisni izvođači pod nadležnošću Komisije (za
mjere iz prvog stupa) te država članica (za mjere iz drugog stupa).

Na temelju pokazatelja iz ZOPE-a nije moguće procijeniti uspješnost mjera u postizanju
njihovih ciljeva
70. Kako bi se dokazala uspješnost mjera EU-a za potporu mladim poljoprivrednicima u
postizanju povezanih ciljeva (vidi odlomke 26. – 30.), države članice trebale bi prikupljati
podatke o postignutim ostvarenjima i rezultatima. U okviru ZOPE-a, države članice moraju
prikupljati informacije barem za sljedeće pokazatelje ostvarenja i rezultata (vidi tablicu 5.).
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Tablica 5. – Pregled obveznih pokazatelja u okviru ZOPE-a za mjeru pokretanja poslovanja
iz drugog stupa (mjera 112 iz razdoblja 2007. – 2013., mjera 6.1 iz razdoblja 2014. – 2020.)
te nadopuna plaćanja za mlade poljoprivrednike iz prvog stupa (za razdoblje 2014. – 2020.)

Vrsta
pokazatelja
Ukupni javni
rashodi (u
eurima)

Ostvarenje

Rezultat

Učinak

1

Drugi stup, 2007. – 2013.
(mjera 112 za pokretanje
poslovanja mladih
poljoprivrednika)

Drugi stup, 2014. – 2020.
(mjera 6.1 za pokretanje
poslovanja mladih
poljoprivrednika)

Prvi stup (plaćanje
mladim
poljoprivrednicima),
2014. – 2020.

5 281 543 934

10 440 973 292

2 621 619 765

- Broj mladih
poljoprivrednika koji
primaju potporu
- Ukupan iznos ulaganja

- Broj poljoprivrednih
gospodarstava kojima je
dodijeljena potpora u okviru
PRR-a za plan razvoja
poslovanja/ulaganja za
mlade poljoprivrednike

- Povećanje bruto dodane
vrijednosti u
gospodarstvima kojima je
dodijeljena potpora

- Postotak poljoprivrednih
gospodarstava kojima je
dodijeljena potpora u okviru
PRR-a za plan razvoja
poslovanja/ulaganja za
mlade poljoprivrednike (od
ukupnog broja
gospodarstava)

- Gospodarski rast (neto
dodana vrijednost po
godišnjoj jedinici rada)
- Produktivnost rada
(dodana vrijednost po
godišnjoj jedinici rada)

- Broj mladih
poljoprivrednika
- Broj hektara

/

- Poljoprivredni poduzetnički dohodak
- Poljoprivredni faktorski dohodak
- Ukupna faktorska produktivnost u poljoprivredi
- Promjenjivost cijena robe u EU-u

1

Na razini PRR-a u razdoblju 2007. – 2013. i povezano s ciljem ZPP-a koji se odnosi na održivu proizvodnju
hrane u razdoblju 2014. – 2020.

71. Kao što smo navodili i u prijašnjim izvješćima Suda43, utvrdili smo da informacije o
uspješnosti prikupljene s pomoću pokazatelja iz ZOPE-a ne omogućuju procjenu
djelotvornosti i učinkovitosti mjera u postizanju njihovih ciljeva. Razlozi za to uglavnom su
sljedeći:

43

Vidi tematska izvješća br. 8/2012, 1/2013, 6/2013 i 25/2015 (http://eca.europa.eu).
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-

za razdoblje 2007. – 2013. u svim državama članicama obuhvaćenima revizijom osim
Italije (Emilija i Romanja, vidi odlomak 35.) jedini pokazatelj rezultata iz ZOPE-a
(„Povećanje bruto dodane vrijednosti u gospodarstvima kojima je dodijeljena
potpora”) temeljio se na procjenama koje nije bilo moguće provjeriti, a ne na
stvarnim podatcima prikupljenima od gospodarstava kojima je dodijeljena potpora

-

za razdoblje 2014. – 2020. u ZOPE-u ne postoje pokazatelji rezultata kojima bi se
omogućila procjena povećanja održivosti gospodarstava, što je krajnji cilj čijem
postizanju takve mjere trebaju doprinijeti. Jedini pokazatelj rezultata povezan s
mjerom pokretanja poslovanja mladih poljoprivrednika iz drugog stupa („Postotak
poljoprivrednih gospodarstava kojima je dodijeljena potpora u okviru PRR-a za plan
razvoja poslovanja/ulaganja za mlade poljoprivrednike [od ukupnog broja
gospodarstava]”) nije pravi pokazatelj rezultata, već pokazatelj ostvarenja jer se
njime ne mjeri učinak potpore u odnosu na njezine ciljeve (npr. održivost
gospodarstva, generacijska obnova, otvaranje radnih mjesta, povećanje razine
obrazovanja mladih poljoprivrednika i inovacija koje su uveli i sl.)

-

stvarni podatci o strukturnim i financijskim značajkama gospodarstava kojima je
dodijeljena potpora (npr. prihodi, dohodak, broj zaposlenika) obično se ne
prikupljaju. Isto tako, procjene dohotka iz sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih
podataka nisu reprezentativne za mlade poljoprivrednike kojima je dodijeljena
potpora, kao ni za populaciju mladih poljoprivrednika44. Stoga ni za jednu državu
članicu obuhvaćenu revizijom osim Italije (Emilija i Romanja, vidi odlomak 75.) nije
poznato je li na gospodarstvima kojima je dodijeljena potpora stvarno zaposleno više
osoba, povećavaju li se ona, postaju li produktivnija i održivija te ostvaruju li veći
dohodak od gospodarstava kojima se potpora nije dodijelila. Također nije poznato

44

Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka uspostavljen je radi promatranja dohodaka
komercijalnih poljoprivrednih gospodarstava. Njime se mogu pružiti korisne informacije o
uspješnosti poslovanja poljoprivrednih gospodarstava po poljoprivrednom sektoru i razredu
veličine. Međutim, on nije osmišljen da bude reprezentativan za određenu skupinu kao što su
korisnici u okviru ZPP-a ili mladi poljoprivrednici. Stoga nisu dostupne dovoljno reprezentativne
informacije o dohotku mladih poljoprivrednika, kao ni o učinku određenih mjera potpore EU-a,
kao što je mjera pokretanja poslovanja mladih poljoprivrednika. Za dodatne informacije vidi
tematsko izvješće br. 1/2016, odlomci 48. – 50. (http://eca.europa.eu).
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jesu li gospodarstva kojima je potpora dodijeljena i u obliku plaćanja mladim
poljoprivrednicima iz prvog stupa i u okviru mjere pokretanja poslovanja iz drugog
stupa uistinu uspješnija u navedenim aspektima od gospodarstava koja primaju
potporu u okviru samo jedne mjere.
…međutim, neke su države članice osmislile korisne pokazatelje
72. Osim obveznih pokazatelja iz ZOPE-a, države članice mogu postaviti dodatne posebne
pokazatelje. U tablici 6. pruža se pregled dodatnih pokazatelja koje su dobrovoljno odredile
neke od država članica obuhvaćenih revizijom i koji su se odnosili na mjeru pokretanja
poslovanja iz drugog stupa.
Tablica 6. – Pregled dodatnih pokazatelja koje su dobrovoljno odredile neke od država
članica obuhvaćenih revizijom i koji su se odnosili na mjeru pokretanja poslovanja mladih
poljoprivrednika iz drugog stupa
Vrsta
pokazatelja

Mjera pokretanja poslovanja mladih poljoprivrednika, drugi stup

Italija (Emilija i Romanja)

Rezultat

Učinak

- Povećanje ili održavanje broja radnih mjesta u gospodarstvu kojem je dodijeljena
potpora
- Broj mladih poljoprivrednika koji primaju potporu i koji su uveli dobrovoljne
sustave certifikacije
- Broj mladih poljoprivrednika koji primaju potporu i koji su u ulaganja uključili
aspekte očuvanja okoliša i dobrobiti životinja
- Broj otvorenih radnih mjesta

Poljska

Rezultat

Učinak

- Prosječno povećanje ekonomske veličine (standardni rezultat) gospodarstava
kojima je dodijeljena potpora
- Prosječno povećanje postotka ekonomske veličine (standardni rezultat)
gospodarstava kojima je dodijeljena potpora
- Prosječna veličina poljoprivrednih gospodarstava kojima je dodijeljena potpora i
koja su dovršila s provedbom poslovnog plana
- Broj otvorenih radnih mjesta
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Španjolska (Andaluzija)

Ostvarenje

Rezultat

- Broj mladih poljoprivrednika koji su pokrenuli poslovanje uslijed prijevremenog
umirovljenja
- Postotak žena među mladim poljoprivrednicima koji pokreću poslovanje i kojima je
dodijeljena potpora
- Broj otvorenih radnih mjesta

Izvor: razrada na temelju PRR-ova obuhvaćenih revizijom, Sud.

73. Tim dodatnim pokazateljima koje su postavile države članice omogućuje se procjena
djelotvornosti mjera u odnosu na posebne ciljeve, kao što je otvaranje radnih mjesta,
ravnoteža spolova, pomlađivanje poljoprivrednog stanovništva i inovacije. Primjerice, u Italiji
(Emilija i Romanja), zahvaljujući pokazatelju „Broj mladih poljoprivrednika koji primaju
potporu i koji su uveli dobrovoljne sustave certifikacije” poznato je da je 214 (13 %) od
1640 korisnika mjere u razdoblju 2007. – 2013. uvelo takvu vrstu inovacije na svojim
gospodarstvima. U Španjolskoj (Andaluzija) zahvaljujući dvama dodatnim pokazateljima
ostvarenja poznato je da je mjera bila manje djelotvorna u poticanju pomlađivanja
poljoprivrednog stanovništva nego što je bilo očekivano (samo su 53 mlada poljoprivrednika
pokrenula poslovanje uslijed ranog umirovljenja, u usporedbi s ciljnom vrijednošću od
92 mlada poljoprivrednika), a isto vrijedi i za pokretanje poslovanja žena (samo 23 % mladih
poljoprivrednika koji su primali potporu bile su žene, u usporedbi s ciljnom vrijednošću od
45 % i s obzirom na to da postotak žena u dobi do 44 godine u poljoprivrednom stanovništvu
u Andaluziji iznosi 33 %).
Evaluacijama se općenito ne pružaju korisne informacije o uspješnosti mjera, iako je
utvrđen jedan dobar primjer iz prakse
74. U četirima državama članicama obuhvaćenima revizijom srednjoročnim i ex post
evaluacijama za programsko razdoblje 2007. – 2013. pružalo se vrlo malo informacija o
uspješnosti mjere 112 za pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika ili su te informacije
bile nepouzdane, osim u Italiji (Emilija i Romanja). Primjerice:
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- Francuska (na kraju veljače 2017.45) još nije bila dostavila izvješće o ex post evaluaciji za
razdoblje 2007. – 2013. koje je trebalo biti dostavljeno do 31. 12. 2016.
- u Italiji (Apulija) ex post evaluacijom PRR-a za razdoblje 2007. – 2013. utvrđeno je da se
prosječan promet gospodarstava kojima je dodijeljena potpora od pokretanja poslovanja
u prosjeku povećao za 15 500 eura te da je 73 % gospodarstava kojima je dodijeljena
potpora zaposlilo novo osoblje. Međutim, takvi rezultati temelje se na internetskoj anketi
u kojoj je sudjelovalo tek 16 korisnika nije obavljena provjera povezanih izjava o prometu
- u Poljskoj je srednjoročnom evaluacijom PRR-a za razdoblje 2007. – 2013. utvrđeno da je
„bruto dodana vrijednost gospodarstava kojima je dodijeljena potpora u prosjeku porasla
za 35 % do kraja 2009.”, no nije navedena referentna godina za usporedbu. Isto tako, u
izvješću o evaluaciji upućuje se na to da je do takvog povećanja većim dijelom došlo zbog
povećanja iznosa bespovratnih sredstava i subvencija, a ne zbog povećanja vrijednosti
poljoprivredne proizvodnje
- U Španjolskoj je ex post evaluacijom PRR-a za razdoblje 2007. – 2013. utvrđeno da je
„bruto dodana vrijednost gospodarstava kojima je dodijeljena potpora u prosjeku porasla
za 23,5 %”, ali nije pojašnjena metodologija upotrijebljena za procjenu te nije naveden
izvor podataka.
75. Samo su u Italiji (Emilija i Romanja) ex post evaluacijom PRR-a za razdoblje 2007. – 2013.
pružene korisne informacije o uspješnosti mjere pokretanja poslovanja mladih
poljoprivrednika (vidi okvir 5.).

45

Francuska je dostavila izvješće o ex post evaluaciji krajem ožujka 2017., nakon zaključenja ove
revizije.
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Okvir 5. – Primjer izvješća o ex post evaluaciji u kojem se prikazuje djelotvornost mjere za
pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika
Italija (Emilija i Romanja)
U ex post evaluaciji PRR-a za razdoblje 2007. – 2013. pruža se protučinjenična analiza u kojoj se
uspoređuje uzorak od 56 mladih poljoprivrednika koji su primali potporu u okviru mjere 112 s dva
protučinjenična uzorka:
- uzorak od 122 poljoprivrednika svih dobi koji ne primaju potporu u okviru te mjere
- uzorak od 22 mlada poljoprivrednika koji ne primaju potporu u okviru te mjere.
Analiza upućuje na to da su mladi poljoprivrednici koji su primali potporu u okviru mjere 112 u svim
slučajevima bili uspješniji od druga dva protučinjenična uzorka, i to u pogledu standardnog rezultata,
bruto dodane vrijednosti, broja godišnjih jedinica rada, veličine poljoprivrednog gospodarstva,
produktivnosti rada i produktivnosti tla.

Izvor: Sud na temelju podataka iz izvješća o ex post evaluaciji talijanskog (Emilija i Romanja) PRR-a za razdoblje
2007. – 2013.
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Ex post evaluacija također pokazuje pozitivne rezultate mjere u pogledu održivosti gospodarstava
kojima je dodijeljena potpora. Naime, 94,6 % od 624 korisnika koji su pokrenuli poslovanje u
razdoblju 2008. – 2009. i dalje su poslovali nakon šest godina (u usporedbi s 94,3 % poljoprivrednika
svih dobi koji su pokrenuli poslovanje u razdoblju 2007. – 2013. u Emiliji i Romanji). Među mladim
poljoprivrednicima koji su primali potporu stope napuštanja bile su znatno niže za gospodarstva veća
od 16 hektara nego za manja gospodarstva (4,6 % u usporedbi s 9,5 %), kao i za korisnike koji su
poslovanje pokrenuli u obliku pravne osobe, a ne u obliku pojedinačnog gospodarstva (3,7 % u
usporedbi sa 6,5 %).

Ograničeni dokazi o tome da se mladim poljoprivrednicima olakšalo pokretanje poslovanja
76. Sud je utvrdio da u četirima državama članicama obuhvaćenima revizijom postoje
ograničeni dokazi o tome da se mjerama EU-a mladim poljoprivrednicima olakšalo
pokretanje poslovanja u smislu pružanja pomoći da nadiđu početne prepreke, kao što je
pristup zemljištu, kapitalu, znanju i dostatnom dohotku.
77. Mjere EU-a tek su neznatno pomogle mladim poljoprivrednicima da dobiju pristup
zemljištu. Naime, plaćanja mladim poljoprivrednicima iz prvog stupa pružala su se samo
mladim poljoprivrednicima koji su već raspolagali zemljištem, dok se u okviru drugog stupa
primjenom kriterija prihvatljivosti i odabira tek u neznatnoj mjeri poticalo mlade
poljoprivrednike da povećaju veličinu svojih poljoprivrednih gospodarstava (vidi odlomke 60.
i 61.), iako nije bilo dokaza o tome da se potaknulo povećanje održivosti poljoprivrednih
gospodarstava. Samo su u Italiji (Emilija i Romanja) postojali određeni dokazi o tome da su
mladi poljoprivrednici koji su primali potporu povećali poljoprivredno gospodarstvo u većoj
mjeri od poljoprivrednika koji nisu primali potporu (vidi odlomak 75.).
78. Općenito govoreći, ukupan broj hektara kojima upravljaju mladi poljoprivrednici ostao je
stabilan u razdoblju 2005. – 2013. (vidi sliku 7.). Smanjenje broja gospodarstava kojima
upravljaju mladi poljoprivrednici nadoknađeno je povećanjem prosječne veličine
poljoprivrednog gospodarstva.

Slika 7. – Kretanje broja gospodarstava kojima upravljaju mladi poljoprivrednici, prosječne
veličine njihovih gospodarstava te ukupnog broja hektara kojima upravljaju mladi
poljoprivrednici u skupini zemalja EU-27
Broj gospodarstava kojima upravljaju mladi poljoprivrednici

Prosječna veličina gospodarstava kojima upravljaju mladi poljoprivrednici
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Izvor: Sud na temelju podataka Eurostata o strukturi poljoprivrednih gospodarstava u razdoblju
2005. – 2013.

79. Mjere EU-a izravno su pomogle mladim poljoprivrednicima da dobiju pristup kapitalu
zahvaljujući pruženoj financijskoj pomoći. Međutim, u slučaju plaćanja mladim
poljoprivrednicima iz prvog stupa ne postoje dokazi o tome da je potporom EU-a mladim
poljoprivrednicima olakšan pristup kreditu komercijalnih banaka, dok u slučaju mjere
pokretanja poslovanja mladih poljoprivrednika iz drugog stupa postoji tek malo dokaza:
-

u Francuskoj i Italiji (Apulija) potpora iz drugog stupa mogla se pružati i u obliku

subvencije za kamate na zajam, međutim, takav oblik potpore nije polučio veliki uspjeh. U
Francuskoj su mnogi korisnici izrazili nezadovoljstvo činjenicom da nisu imali mogućnost
pregovaranja o uvjetima zajmova koje su dobili te da ih nije bilo moguće refinancirati, čime
ih se obvezivalo na otplatu fiksne kamatne stope koja je bila mnogo veća od tržišne kamatne
stope koja se primjenjivala u tom trenutku. u Italiji (Apulija) samo je 37 % korisnika od njih
ukupno 2502 u razdoblju 2007. – 2013. zatražilo takvu pomoć, uglavnom jer je upravljačko
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tijelo zahtijevalo da sva ulaganja uključena u poslovni planu budu dovršena prije nego što
korisnik može zatražiti subvenciju za kamate
- u Italiji (Emilija i Romanja) i Poljskoj potpora u okviru mjere pokretanja poslovanja iz
drugog stupa nije se pružala u obliku subvencije za kamate na zajam, iako su u Italiji (Emilija i
Romanja) korisnici mogli primati veći iznos potpore su dobili zajam u vrijednosti iznad
30 000 eura (vidi tablicu 4.)
- samo su u Španjolskoj (Andaluzija), u kojoj se potpora iz drugog stupa pružala i u obliku
subvencija za kamate na zajam (567 korisnika od ukupno 738 korisnika u razdoblju 2007. –
2013.) i u kojoj je pristup kreditu posebno problematičan za mlade poljoprivrednike46, banke
postale sklonije pružati zajmove, kako se pokazalo u slučaju sedam od osam korisnika
obuhvaćenih revizijom.
80. Mjere EU-a, a posebice mjera pokretanja poslovanja mladih poljoprivrednika iz drugog
stupa, općenito su imale pozitivan učinak na razinu znanja mladih poljoprivrednika, i to
zahvaljujući kriterijima prihvatljivosti kojima se prednost davala kvalificiranijim
poljoprivrednicima u poljoprivrednom sektoru. Međutim, u Italiji i Poljskoj plaćanjima
mladim poljoprivrednicima iz prvog stupa nije ostvaren takav pozitivan učinak na razinu
znanja mladih poljoprivrednika jer te države članice nisu zahtijevale da podnositelji zahtjeva
imaju ili steknu određene vještine ili obrazovanje.
Ne postoji jasna veza između potpore EU-a i generacijske obnove
81. Pitanje generacijske obnove uobičajen je problem s kojim se susreće čitavo stanovništvo i
radna snaga u EU-u. Kako je prikazano na slici 8., udio mladih osoba u ukupnom stanovništvu
i radnoj snazi smanjuje se brže nego u poljoprivrednom stanovništvu.

46

Prema podatcima koje su ECORYS, LEI-Wageningen UR, Aequator Groen & Ruimte pripremili za
Komisiju u dokumentu „Potrebe mladih poljoprivrednika u Španjolskoj” iz rujna 2015., 56 %
mladih poljoprivrednika u Španjolskoj smatralo je pristup kreditu problematičnim, u usporedbi s
33 % mladih poljoprivrednika u 28 država članica EU-a.
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Slika 8. – Kretanje udjela mladih osoba u ukupnom stanovništvu, radnoj snazi i
poljoprivrednom stanovništvu u 27 država članica EU-a

Izvor: Europski revizorski sud, na temelju podataka Eurostata iz popisa stanovništva (2005. – 2015.),
istraživanja o radnoj snazi (2005. – 2015.) i istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava
(2005. – 2013.).

82. Općenito nije moguće uspostaviti jasnu vezu između dodijeljene potpore EU-a i kretanja
broja mladih poljoprivrednika (vidi sliku 9.). Također je teško znati je li, i u kojoj mjeri,
potpora EU-a doprinijela povećanju prosječne veličine poljoprivrednog gospodarstva (vidi
odlomke 77. i 78.), kao i je li to povećanje dovelo do veće održivosti gospodarstava.
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Slika 9. – Usporedba udjela rashoda EPFRR-a za pokretanje poslovanja mladih
poljoprivrednika (mjera 112) i kretanje broja poljoprivrednika u dobi do 44 godine u
razdoblju 2007. – 2013.
Udio rashoda EPFRR-a iskorištenih za mlade poljoprivrednike (M 112)
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Izvor: Sud na temelju podataka Eurostata, istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstava za
razdoblje 2007. – 2013. i podatci Komisije (iz siječnja 2017.).

83. Postoji nekoliko razloga za to:
-

potpora EU-a općenito se pruža malom postotku mladih poljoprivrednika: tek 7 %
mladih poljoprivrednika u skupini zemlja EU-2747 primilo je potporu EU-a za pokretanje
poslovanja

-

postoji nekoliko nacionalnih politika pružanja potpore mladim poljoprivrednicima, koje
se rijetko usklađuju s mjerama EU-a (vidi odlomke 16., 31. i 32.).

-

sustavom praćenja i evaluacije ne pružaju se prikladne informacije o postizanju ciljeva,
uglavnom zbog loše kvalitete pokazatelja iz zajedničkog sustava praćenja (vidi

47

Na temelju prosječnog broja poljoprivrednika u dobnoj skupini 15 – 44 u razdoblju 2007. – 2013.
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odlomke 70. i 71.) i činjenice da se većinom evaluacija dobivaju ograničene ili
nepouzdane informacije o uspješnosti (vidi odlomak 74.)
-

osim mjera EU-a postoje i opći čimbenici koji utječu na tu vezu, kao što su gospodarsko i
društveno stanje, spremnost banaka da odobravaju zajmove te mogućnosti
zapošljavanja u nepoljoprivrednim sektorima (vidi odlomak 16.).

ZAKLJUČCI I PREPORUKE
84. Sve manji broj stanovnika EU-a bavi se poljoprivrednom djelatnošću. Ukupan broj
poljoprivrednika u skupini zemalja EU-27 naglo je pao u posljednjem desetljeću, smanjivši se
s 14,5 milijuna poljoprivrednika 2005. godine na 10,7 milijuna poljoprivrednika 2013. godine.
Broj mladih poljoprivrednika (u dobi do 44 godine) smanjio se s 3,3 milijuna 2005. godine na
2,3 milijuna 2013. godine. Iako je takvo smanjenje zabilježeno u svim dobnim skupinama,
postotak mladih poljoprivrednika u poljoprivrednom stanovništvu ostao je relativno stabilan
s nešto iznad 20 %. Međutim, među državama članicama postoje osjetne razlike
(vidi prilog II.).
85. U razdoblju 2007. – 2020. EU je dodijelio 9,6 milijardi eura posebne potpore mladim
poljoprivrednicima kako bi se povećala konkurentnost poljoprivrednih gospodarstava i
potaknula generacijska obnova u području poljoprivrede. Zajedno sa sredstvima kojima su
države članice sufinancirale 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. Više od 70 %
financijskih sredstava EU-a pruženo je u okviru mjere pokretanja poslovanja mladih
poljoprivrednika iz drugog stupa (EPFRR), dok se preostalih 30 % u razdoblju 2014. – 2020.
pruža iz prvog stupa (EFJP) u obliku dodatnih izravnih plaćanja mladim poljoprivrednicima.
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86. Sud je u tom kontekstu ispitao ulogu EU-a u pružanju potpore mladim poljoprivrednicima
i poticanju generacijske obnove. Revizijom se nastojalo odgovoriti na sljedeće pitanje:
„Je li potpora EU-a mladim poljoprivrednicima odgovarajuće osmišljena kako bi se njome
djelotvorno doprinijelo poboljšanju generacijske obnove?”
87. Ukupan je zaključak da se potpora EU-a mladim poljoprivrednicima temelji na loše
definiranoj logici intervencije, bez unaprijed definiranih očekivanih rezultata i učinka. Ona bi
se trebala bolje usmjeriti kako bi se potaknula djelotvorna generacijska obnova.
88. Kad je riječ o logici intervencije:
Za plaćanja mladim poljoprivrednicima iz prvog stupa Sud je utvrdio sljedeće:
- ne temelje se na procjeni potreba, u njihovu se cilju ne odražava opći cilj poticanja
generacijske obnove te države članice isu usklađivale taj oblik potpore s mjerom pokretanja
poslovanja iz drugog stupa, kao ni s nacionalnim mjerama (vidi odlomke 19. – 33.)
u slučaju da nije obavljena procjena potreba, potpora se pruža u standardiziranom obliku
(godišnje plaćanje po hektaru), u iznosu i u trenutku na temelju kojih nije jasno koje se
konkretne potrebe, osim dodatnog dohotka, pokušavaju riješiti (vidi odlomke 39. – 51.).
Za mjeru pokretanja poslovanja mladih poljoprivrednika iz drugog stupa Sud je utvrdio
sljedeće:
- iako se ona općenito temeljila na nejasnoj procjeni potreba, njezini ciljevi djelomično
ispunjavaju kriterije SMART te se u njima odražava opći cilj poticanja generacijske obnove.
Mjera pokretanja poslovanja i mjera ulaganja iz drugog stupa međusobno su dobro
usklađene. Međutim, postoji tek ograničena usklađenost s nacionalnim financijskim
instrumentima, kao što su zajmovi po povoljnim uvjetima za kupnju zemljišta (vidi
odlomke 19. – 37.)
- potpora se pruža u obliku kojim se izravno rješavaju potrebe mladih poljoprivrednika u vezi
s pristupom zemljištu, kapitalu i znanju. Iznos potpore uglavnom je povezan s potrebama te
se prilagođava kako bi se potaknulo određeno djelovanje, kao što je uvođenje ekološkog
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uzgoja, uvođenje inicijativa za uštedu vode i pokretanje poslovanja u područjima s težim
uvjetima gospodarenja (vidi odlomke 25. i 52. – 53.).
1. preporuka – Poboljšanje logike intervencije jačanjem procjene potreba i postavljanjem
ciljeva koji ispunjavaju kriterije SMART
Za ZPP nakon 2020. Komisija bi trebala uspostaviti (ili zahtijevati da države članice uspostave,
u skladu s odredbama o podijeljenom upravljanju) jasnu logiku intervencije za instrumente
politike kojima se nastoji riješiti pitanje generacijske obnove u poljoprivredi. Takva bi logika
intervencije trebala uključivati:
- pouzdanu procjenu potreba mladih poljoprivrednika kojom bi se istraživali razlozi zbog
kojih se mlade osobe koje se žele baviti poljoprivredom suočavaju s preprekama u procesu
pokretanja poslovanja, kao i stupanj raširenosti takvih prepreka u različitim zemljopisnim
područjima, poljoprivrednim sektorima ili među gospodarstvima s drugim posebnim
značajkama
- procjenu potreba koje bi se mogle riješiti instrumentima politika EU-a te potreba koje bi se
mogle bolje riješiti ili se već bolje rješavaju politikama država članica, kao i analizu kojom bi
se utvrdili oblici potpore (npr. izravna plaćanja, jednokratni iznos, financijski instrumenti) koji
su najprikladniji s obzirom na utvrđene potrebe
- definiciju ciljeva koji ispunjavaju kriterije SMART, pri čemu bi očekivani rezultati
instrumenata politika trebali biti eksplicitni i mjerljivi u pogledu očekivane stope generacijske
obnove i doprinosa održivosti gospodarstava kojima je dodijeljena potpora; posebice bi
trebalo biti jasno je li svrha instrumenata politika poduprijeti što je više moguće mladih
poljoprivrednika ili bi se potpora trebala usmjeriti na određene skupine mladih
poljoprivrednika (npr. najobrazovaniji, oni koji pokreću poslovanje u područjima s težim
uvjetima gospodarenja, oni koji na gospodarstva uvode tehnologije uštede energije ili vode,
oni koji povećavaju profitabilnost ili produktivnost gospodarstva, oni koji zapošljavaju više
osoblja).
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89. Kad je riječ o usmjeravanju mjera:
Za plaćanja mladim poljoprivrednicima iz prvog stupa Sud je utvrdio sljedeće:
- potpora se pruža u standardiziranom obliku neovisno o održivosti gospodarstava, njihovu
položaju i, u većini država članica, vještinama i/ili razini obrazovanja korisnika. U slučajevima
u kojima je pravna osoba pod zajedničkom kontrolom mladih poljoprivrednika i
poljoprivrednika koji ne pripadaju toj kategoriji, potpora se katkad pruža gospodarstvima u
kojima mladi poljoprivrednik ima tek sporednu ulogu u smislu ovlasti za donošenje odluka
(vidi odlomke 39. – 46.).
Za mjeru pokretanja poslovanja mladih poljoprivrednika iz drugog stupa Sud je utvrdio
sljedeće:
- potpora je usmjerena na poljoprivrednike s višim stupnjem kvalifikacija, koji su se obvezali
da će provoditi poslovni plan kojim će se voditi pri razvoju održivih gospodarstava i koje se
procesom odabira projekata često potiče na pokretanje poslovanja u područjima s težim
uvjetima gospodarenja. Međutim, poslovni planovi bili su različite kvalitete te upravljačka
tijela često nisu primjenjivala postupke odabira kojima bi se prednost dala najboljim
projektima. Kriteriji odabira u razdoblju 2007. – 2013. uvedeni su kasno, donji pragovi bili su
ili preniski ili nisu ni postavljeni, dok se sedmogodišnji proračun za predmetnu mjeru u nekim
državama članicama iskoristio za financiranje gotovo svih zahtjeva koji su podneseni na
početku programskog razdoblja, što upućuje na to da nije bilo moguće financirati
poljoprivrednike koji su poslovanje pokrenuli kasnije (vidi odlomke 52. – 61.).
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2. preporuka – Bolje usmjeravanje mjera
Pri provedbi mjera ZPP-a za razdoblje nakon 2020., države članice trebale bi bolje usmjeriti
mjere:
- primjenom kriterija kojima bi se zajamčio odabir najisplativijih projekata, kao što su projekti
kojima se postiže najveće povećanje produktivnosti ili održivosti gospodarstva kojem je
dodijeljena potpora, ili najveće povećanje broja radnih mjesta u područjima s najvećim
stopama nezaposlenosti ili u područjima s težim uvjetima gospodarenja s najmanjim
stopama generacijske obnove
- primjenom jasnih kriterija za procjenu uloge mladih poljoprivrednika kojima će se pružiti
potpora u slučaju da imaju zajedničku kontrolu nad pravnom osobom (npr. definiranjem
postotka prava glasa ili dionica kojima korisnik mora raspolagati, minimalnog postotka
prihoda koje mora ostvarivati od obavljanja dužnosti u gospodarstvu kojem je dodijeljena
potpora) kako bi se potpora usmjerila na mlade poljoprivrednike kojima je bavljenje
poljoprivredom u okviru gospodarstva kojem je dodijeljena potpora glavna djelatnost
- primjenom dovoljno visokog donjeg bodovnog praga koji projekti trebaju dosegnuti te
prikladnom raspodjelom proračuna za mjere kako bi se zajamčila podjednaka dostupnost
sredstava mladim poljoprivrednicima koji pokreću poslovanje tijekom čitavog trajanja
programskog razdoblja
- poboljšanjem uporabe poslovnih planova kao alata za procjenu potrebe za javnim
sredstvima na način da se (u fazi podnošenja zahtjeva) procijeni vjerojatna održivost
gospodarstava bez potpore i (u fazi završetka projekta) procijeni učinak potpore na održivost
gospodarstava ili na druge jasno utvrđene ciljeve (npr. otvaranje radnih mjesta, uvođenje
tehnologija uštede energije ili vode).

90. Kad je riječ o rezultatima mjera:
Za plaćanja mladim poljoprivrednicima iz prvog stupa Sud je utvrdio sljedeće:
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- zajedničkim okvirom za praćenje i evaluaciju nisu pruženi korisni pokazatelji za procjenu
djelotvornosti tih plaćanja jer za ta plaćanja ne postoji pokazatelj rezultata, a istodobno se
ne prikupljaju podatci o dohotku i održivosti gospodarstava kojima je dodijeljena potpora
(vidi odlomke 70. i 71.).
Za mjeru pokretanja poslovanja mladih poljoprivrednika iz drugog stupa Sud je utvrdio
sljedeće:
- Sud je pronašao malo dokaza o tome da je zahvaljujući predmetnoj mjeri mladim
poljoprivrednicima olakšano pokretanje poslovanja te da su se pospješile generacijska
obnova i održivost gospodarstava kojima je dodijeljena potpora, uglavnom zbog loše
kvalitete pokazatelja iz zajedničkog sustava za praćenje i evaluaciju. Dokaze o tome da su
korisnici mjere pokretanja poslovanja uspostavili veća, produktivnija i profitabilnija
gospodarstva koja zapošljavaju više osoblja nego gospodarstva kojima nije dodijeljena
potpora Sud je pronašao samo u Italiji (Emilija i Romanja) (vidi odlomke 70. – 83.).
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3. preporuka – Poboljšanje sustava za praćenje i evaluaciju
Pri provedbi mjera ZPP-a nakon 2020. Komisija i države članice trebale bi (u skladu s
odredbama o podijeljenom upravljanju) poboljšati sustav za praćenje i evaluaciju. Posebno:
- Komisija bi trebala definirati pokazatelje ostvarenja, rezultata i učinka koji bi omogućili
procjenu napretka, djelotvornosti i učinkovitosti alata politika u odnosu na njihove ciljeve,
oslanjajući se na najbolju praksu, kao što je uporaba korisnih pokazatelja koje su države
članice osmislile u okviru svojih sustava praćenja (vidi odlomke 72. i 73.)
— države članice trebale bi redovito prikupljati stvarne podatke o strukturnim i financijskim
značajkama gospodarstava (npr. o prihodima, dohotku, broju zaposlenika, uvedenim
inovacijama, stupnju obrazovanja poljoprivrednika) kojima bi se omogućila procjena
učinkovitosti i djelotvornosti mjera u postizanju željenih ciljeva politika
- Komisija i države članice trebale bi zahtijevati da se evaluacijama pružaju korisni podatci o
postignućima projekata i mjera koji se temelje na stvarnim podatcima o razvoju strukturnih i
financijskih značajki gospodarstava kojima je dodijeljena potpora, oslanjajući se na najbolju
praksu (npr. utvrđivanje referentnih vrijednosti, protučinjenične analize, istraživanja), kao
što je ona prepoznata u okviru ove revizije (vidi odlomak 75.).

Ovo je izvješće usvojilo I. revizijsko vijeće, kojim predsjeda član Revizorskog suda
Phil Wynn Owen, na sastanku održanom u Luxembourgu 31. svibnja 2017.
Za Revizorski sud

Klaus-Heiner Lehne
predsjednik
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PRILOG I.
Kretanje broja poljoprivrednika u dobi do 44 godine u razdoblju 2007. – 2013. u državama
članicama

Država članica

Broj poljoprivrednika u dobi do
44 godine
2007.

Kretanje broja
poljoprivrednika u dobi do
44 godine u razdoblju
2007. – 2013.

2013.

Belgija

13 580

7240

– 6340

Bugarska

61 540

49 980

– 11 560

Češka Republika

10 660

5080

– 5580

Danska

12 190

6700

– 5490

133 080

75 570

– 57 510

5120

4670

– 450

Irska

33 770

32 020

– 1750

Grčka

188 470

141 220

– 47 250

Španjolska

216 810

158 620

– 58 190

Francuska

167 220

131 970

– 35 250

Njemačka
Estonija

Hrvatska

podatci nisu dostupni

Italija

231 970

155 270

– 76 700

Cipar

5780

3020

– 2760

Latvija

27 090

15 990

– 11 100

Litva

48 990

33 460

– 15 530

690

540

– 150

139 150

103 330

– 35 820

1680

1570

– 110

Nizozemska

21 080

13 090

– 7990

Austrija

67 480

49 680

– 17 800

Poljska

808 330

512 690

– 295 640

Portugal

28 450

25 640

– 2810

638 490

676 770

38 280

Slovenija

12 810

13 860

1050

Slovačka

10 940

5550

– 5390

Finska

21 850

16 620

– 5230

Švedska

16 980

11 510

– 5470

Ujedinjena Kraljevina

42 740

27 650

– 15 090

2 966 940

2 279 310

– 687 630

Luksemburg
Mađarska
Malta

Rumunjska

EU-27

Izvor: Eurostat, istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstava 2007. i 2013. godine.
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PRILOG II.
Raspodjela poljoprivrednika po dobnim skupinama u državama članicama 2007. i 2013. godine

Država članica

< 35
2007.

35 – 44
2013.

2007.

45 – 54
2013.

2007.

55 – 64
2013.

2007.

65 +
2013.

2007.

2013.

Belgija

6,1 %

4,0 %

22,2 %

15,2 %

28,6 %

32,9 %

22,7 %

26,8 %

20,5 %

21,2 %

Bugarska

3,1 %

6,4 %

9,4 %

13,2 %

17,5 %

18,5 %

25,1 %

25,2 %

45,0 %

36,7 %

Češka Republika

9,7 %

4,6 %

17,4 %

14,8 %

27,2 %

23,8 %

28,5 %

33,9 %

17,2 %

23,0 %

Danska

5,9 %

2,5 %

21,4 %

14,7 %

29,1 %

31,2 %

23,9 %

27,6 %

19,6 %

24,0 %

Njemačka

7,7 %

6,8 %

28,2 %

19,7 %

33,9 %

37,2 %

22,6 %

29,8 %

7,5 %

6,5 %

Estonija

6,2 %

7,5 %

15,8 %

16,8 %

23,1 %

23,4 %

23,8 %

21,8 %

31,1 %

30,4 %

Irska

8,1 %

6,3 %

18,3 %

16,7 %

24,6 %

25,1 %

25,5 %

25,5 %

23,5 %

26,5 %

Grčka

6,9 %

5,2 %

15,1 %

14,7 %

21,6 %

23,9 %

20,2 %

24,9 %

36,3 %

31,3 %

Španjolska

5,2 %

3,7 %

15,6 %

12,7 %

23,3 %

25,0 %

24,5 %

25,2 %

31,4 %

33,3 %

Francuska

8,1 %

8,8 %

23,6 %

19,1 %

31,5 %

32,7 %

23,9 %

27,0 %

12,9 %

12,4 %

Hrvatska

podatci nisu dostupni

Italija

3,1 %

4,5 %

10,7 %

10,8 %

19,4 %

21,6 %

23,9 %

23,3 %

42,9 %

39,7 %

Cipar

2,4 %

1,7 %

12,0 %

6,9 %

26,7 %

21,4 %

29,1 %

30,1 %

29,8 %

40,0 %

Latvija

7,1 %

5,0 %

18,1 %

14,5 %

25,0 %

26,3 %

20,7 %

24,1 %

29,2 %

30,1 %

Litva

4,4 %

5,6 %

16,9 %

13,9 %

21,4 %

25,6 %

18,2 %

20,9 %

39,1 %

34,0 %

Luksemburg

7,4 %

8,7 %

22,5 %

17,3 %

33,8 %

32,2 %

22,5 %

27,4 %

13,9 %

14,4 %

Mađarska

7,6 %

6,1 %

14,6 %

14,9 %

23,2 %

19,4 %

27,1 %

29,2 %

27,5 %

30,3 %

2
Malta

4,9 %

3,8 %

10,3 %

12,9 %

29,3 %

24,8 %

32,4 %

33,4 %

23,0 %

25,1 %

Nizozemska

4,0 %

3,1 %

23,5 %

16,3 %

28,7 %

32,7 %

26,1 %

26,9 %

17,7 %

21,0 %

Austrija

11,0 %

10,9 %

29,7 %

24,4 %

33,3 %

36,5 %

16,5 %

19,6 %

9,4 %

8,6 %

Poljska

12,2 %

12,1 %

21,6 %

23,7 %

31,1 %

30,2 %

19,3 %

24,3 %

15,8 %

9,6 %

Portugal

2,2 %

2,5 %

8,2 %

7,2 %

17,6 %

16,6 %

25,4 %

23,6 %

46,7 %

50,1 %

Rumunjska

4,4 %

4,7 %

11,9 %

13,9 %

17,0 %

16,9 %

22,6 %

23,5 %

44,2 %

41,0 %

Slovenija

4,0 %

4,8 %

13,0 %

14,4 %

24,6 %

26,4 %

23,5 %

29,1 %

34,9 %

25,3 %

Slovačka

3,8 %

8,1 %

12,0 %

15,4 %

25,2 %

24,9 %

27,3 %

30,0 %

31,7 %

21,6 %

Finska

9,2 %

8,5 %

22,8 %

22,0 %

32,0 %

30,1 %

29,8 %

29,1 %

6,2 %

10,2 %

Švedska

6,0 %

4,4 %

17,4 %

12,8 %

26,7 %

24,8 %

29,3 %

28,0 %

20,6 %

30,0 %

Ujedinjena Kraljevina

3,9 %

3,9 %

15,0 %

11,0 %

25,0 %

26,6 %

28,6 %

27,9 %

27,6 %

30,6 %

EU-27

6,3 %

6,0 %

15,5 %

15,3 %

22,8 %

22,9 %

22,7 %

24,7 %

32,7 %

31,1 %

Izvor: Eurostat, istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstava 2007. i 2013. godine.

PRILOG III.
Proračun EU-a za mlade poljoprivrednike po državama članicama
Programsko razdoblje 2007. – 2013.
(rashodi)
Država članica

Broj mladih
poljoprivrednika koji
primaju potporu u
okviru mjere 112 iz
drugog stupa

Programsko razdoblje 2014. – 2020.
(dodijeljeni proračun)

Izravna plaćanja
Mjera 112 za pokretanje Mjera 6.1 za pokretanje
mladim
poslovanja mladih
poslovanja mladih
poljoprivrednicima
poljoprivrednika iz drugog
poljoprivrednika iz
iz prvog stupa (u
stupa (u eurima)
drugog stupa (u eurima)
eurima)

Belgija

2152

32 563 695

46 833 607

42 897 688

Bugarska

5808

92 325 533

68 861 719

18 576 263

320

4 504 895

7 000 000

1 891 663

1364

41 734 186

24 750 000

8 511 002

Cipar
Češka Republika
Danska

3 811 130

44 088 268

846

24 253 253

18 164 000

1 891 635

2966

41 510 603

33 088 500

26 189 410

Francuska

34 629

631 741 559

902 843 886

362 156 470

Njemačka

325

2 254 554

19 128

246 270 288

276 800 000

187 750 920

8411

219 299 316

108 867 861

16 127 358

862

6 504 938

21 925

335 322 041

460 259 594

190 086 580

407

11 168 738

9 452 635

15 515 660

2668

77 645 851

55 000 000

31 296 288

267

1 612 973

2 209 200

2 512 935

3 225 000

104 844

Estonija
Finska

Grčka
Mađarska
Irska
Italija
Latvija
Litva
Luksemburg
Malta

242 542 160

121 258 400

Nizozemska
Austrija
Poljska
Portugal
Rumunjska

72 480 060
9375

59 831 898

46 704 425

69 214 480

38 857

570 569 560

456 849 802

170 675 060

8595

226 807 119

194 263 175

58 237 760

12 770

260 504 741

400 355 600

102 773 360

22 302 000

7 796 253

Slovačka
Slovenija
Španjolska
Švedska
Ujedinjena
Kraljevina

2652

41 500 643

48 520 000

9 516 155

17 603

305 951 740

542 330 984

486 689 740

1796

19 928 329

6 564 399

55 839 760

102

883 508

Izvor: Sud, na temelju podataka Komisije.

27 832 582

250 504 493
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PRILOG IV.
Logika intervencije u okviru prvog stupa

Logika intervencije u okviru prvog stupa: opis izravnih plaćanja
(Uredba (EU) br. 1307/2013)

Opći ciljevi ZPP-a

Posebni ciljevi
prvog stupa

Instrumenti
izravnih
plaćanja

Glavni
pokazatelji
ostvarenja

Održivo upravljanje prirodnim
resursima i klimatskom politikom

Održiva proizvodnja hrane
Povećanje
prihoda
poljoprivrednih
gospodarstava

Program osnovnih
plaćanja /
program
jedinstvenih
plaćanja po površini

Broj
poljoprivrednika
Broj hektara

Poboljšanje
konkurentnosti
poljoprivrede

Preraspodjela
plaćanja

Broj
poljoprivrednika
Broj hektara

Održavanje
stabilnost
tržišta

Ekologizacija

Ukupan broj
poljoprivrednika
Ukupan broj
hektara
- obuhvaćeno
- izuzeto
- podložno
diversifikaciji
- podložno
zahtjevima u vezi s
ekološki značajnim
površinama (EFA)
- trajni travnjak
- s ekvivalentnim
mjerama

Ispunjenje
očekivanja
potrošača

Plaćanje za
mlade
poljoprivrednike

Broj
poljoprivrednika
Broj hektara

Uravnotežen teritorijalni
razvoj

Pružanje javnih ekoloških
dobara i djelovanje protiv
klimatskih promjena

Program za male
poljoprivrednike

Broj
poljoprivrednika
Broj hektara

Dobrovoljna
proizvodno
vezana potpora

Broj
korisnika
Prihvatljiva
količina
Broj hektara
Broj životinja

Održavanje
poljoprivredne
raznolikosti

Plaćanje za područja s
prirodnim
ograničenjima

Broj
poljoprivrednika
Broj hektara

Izvor: Europska komisija „Technical Handbook on the Monitoring and Evaluation Framework of the Common Agricultural Policy 2014. – 2020.” (Tehnički priručnik o
okviru za praćenje i evaluaciju zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2014. – 2020.).
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PRILOG V.

Kao jednokratni iznos
po poljoprivrednom
gospodarstvu

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

90

Ne

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

90

Ne

Belgija (Valonija)

Paušalne stope u
okviru programa
osnovnih plaćanja

Jedinstvenog
plaćanja po
površini

Nacionalnog
prosječnog
plaćanja po
hektaru

Primjenjuju se na
sve mlade
poljoprivrednike
koji imaju
kontrolu nad
pravnom osobom
Prosječne
vrijednosti prava
na plaćanje kojima
raspolaže
poljoprivrednik

Da

U pogledu
zahtjeva u vezi s
osposobljavanjem

uz najveću moguću
granicu od (ha / prava
na plaćanje)

1,89

Izračunano kao 25 %:

Ne

Belgija
Belgija (Flandrija)

Plaćanje poljoprivredniku

Dodatni kriteriji prihvatljivosti
U pogledu
prikladnih vještina

Država članica

% godišnje nacionalne
gornje granice (2015.)

Način provedbe plaćanja za mlade poljoprivrednike iz prvog stupa za koji su se odlučile države članice

Ne

Da

Ne

Ne

Bugarska

0,47

Ne

Da

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

30

Ne

Češka Republika

0,20

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

90

Ne

Danska

2,00

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

90

Ne

Njemačka

1,00

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

Ne

90

Ne

Estonija

0,30

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

39

Ne

Irska

2,00

Ne

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Da

50

Ne

Grčka

2,00

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

Ne

Ne

25

Ne

Španjolska

2,00

Da

Da

Da

Da

Ne

Ne

Ne

90

Ne

Francuska

1,00

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

34

Ne

Hrvatska

2,00

Ne

Da

Da

Ne

Da

Ne

Ne

25

Ne

Italija

1,00

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

Ne

Ne

90

Ne

Cipar

1,00

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

90

Ne

Plaćanje poljoprivredniku

Dodatni kriteriji prihvatljivosti

Nacionalnog
prosječnog
plaćanja po
hektaru

uz najveću moguću
granicu od (ha / prava
na plaćanje)

Kao jednokratni iznos
po poljoprivrednom
gospodarstvu

Ne

Da

90

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

90

Ne

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

90

Ne

0,40

Ne

Ne

Da

Ne

Ne

Ne

90

Ne

Nizozemska

2,00

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

90

Ne

Austrija

2,00

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

40

Ne

Poljska

1,00

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

50

Portugal

2,00

Da

Da

Ne

Ne

Da

Ne

Ne

90

Ne

Rumunjska

1,79

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

60

Ne

Slovenija

1,00

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

90

Ne

Slovačka

0,55

Da

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Da

28

Ne

Finska

1,00

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

90

Ne

Švedska

2,00

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

90

Ne

Da

Ne

Ne

Latvija

1,50

Ne

Ne

Litva

1,75

Ne

Ne

Luksemburg

1,50

Da

Mađarska

0,20

Malta

Država članica

Primjenjuju se na
sve mlade
poljoprivrednike
koji imaju
kontrolu nad
pravnom osobom
Prosječne
vrijednosti prava
na plaćanje kojima
raspolaže
poljoprivrednik

Ne

U pogledu
zahtjeva u vezi s
osposobljavanjem

Ne

U pogledu
prikladnih vještina

Jedinstvenog
plaćanja po
površini

Izračunano kao 25 %:
Paušalne stope u
okviru programa
osnovnih plaćanja

% godišnje nacionalne
gornje granice (2015.)
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Ne

Ne

Ujedinjena Kraljevina
Ujedinjena Kraljevina (Engleska)

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

Ne

Ne

90

Ne

Ne

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Da

90

Ne

Ujedinjena Kraljevina (Škotska)

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

Ne

Ne

90

Ne

Ujedinjena Kraljevina (Wales)

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

Ne

25

Ne

Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna

1,63

ODGOVORI KOMISIJE NA POSEBNO IZVJEŠĆE EUROPSKOG REVIZORSKOG SUDA
„POTPORA EU-A MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA TREBALA BI SE BOLJE USMJERAVATI
KAKO BI SE POTAKNULA DJELOTVORNA GENERACIJSKA OBNOVA”

SAŽETAK
Zajednički odgovor Komisije na odlomke V. i VI.
Cilj (prvi stup) pružanja „dohodovne potpore mladim poljoprivrednicima koji započinju svoje
poljoprivredne djelatnosti kako bi se olakšalo pokretanje djelatnosti mladih poljoprivrednika i
strukturna prilagodba njihovih poljoprivrednih gospodarstava nakon osnivanja” (uvodna izjava 47.
Uredbe (EU) br. 1307/2013) nije predviđen samo u okviru programa za mlade poljoprivrednike, jer
je taj program nadopuna osnovnim plaćanjima koje mladi poljoprivrednici već primaju u okviru
izravnih plaćanja. Donesena je politička odluka da se u okviru prvog stupa osiguraju bolje
usmjerena izravna plaćanja kako bi se bolje odgovorilo na konkretne potrebe mladih
poljoprivrednika. Kako je objašnjeno u Procjeni učinka (SEC(2011)1153 final), starenje
poljoprivrednog stanovništva problem je koji se prije reforme ZPP-a iz 2013. rješavao samo u
okviru dobrovoljnih programa (skup mjera iz drugog stupa za potporu mladim poljoprivrednicima i
moguće dodjele prava na plaćanje iz rezerve), koji nisu bili sustavno primijenjeni u svim državama
članicama.
Stvaranje i razvoj nove gospodarske djelatnosti od strane mladih poljoprivrednika koji se počinju
baviti poljoprivrednom djelatnošću financijski je izazov. Stoga je reformom iz 2013. stavljen
snažniji naglasak na dodjelu i usmjeravanje izravnih potpora ZPP-a mladim poljoprivrednicima.
Na temelju toga, plaćanjem iz prvog stupa nastoji se mladim poljoprivrednicima koji su tek
pokrenuli poslovanje dodijeliti veća dohodovna potpora (u usporedbi s ostalim poljoprivrednicima)
tijekom najviše pet godina.
Cilj jednog od šest prioriteta za ruralni razvoj, putem njegovog „žarišnog područja 2 B”, jest
olakšavanje ulaska poljoprivrednika s odgovarajućom izobrazbom u sektor poljoprivrede, a
pogotovo generacijske obnove (članak 5. stavak 2. točka (b) Uredbe (EU) br. 1305/2013). Osim
posebne potpore za pokretanje poslovanja, koja je obuhvaćena ovom revizijom, u okviru drugog
stupa mladi poljoprivrednici mogu postati korisnici cijelog niza drugih programa potpore.
Primjerice, u okviru prethodno spomenutog žarišnog područja predviđene su sljedeće mjere za
tekuće programsko razdoblje: prenošenje znanja i aktivnosti informiranja (M1), savjetodavne
službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim
gospodarstvima (M2), ulaganja u fizičku imovinu (M4) i suradnja (M16)
Mjere iz drugog stupa utvrdile su države članice na temelju analize potreba u svojim programskim
područjima.
Drugim stupom olakšava se postupak pokretanja poslovanja mladih poljoprivrednika, a iz prvog
stupa osigurava se obvezno plaćanje za mlade poljoprivrednika koji su već pokrenuli poslovanje
kako bi im se pružila potpora u početnoj fazi njihove djelatnosti. Planirana komplementarnost dvaju
stupova objašnjena je u procjeni učinka: „Kako bi se izbjeglo dvostruko financiranje i preklapanje
sa sličnim mjerama u okviru drugog stupa, program za mlade poljoprivrednike trebalo bi osmisliti
tako da se njime osigura dodatni dohodak i smanje troškovi kapitala, čime bi postao
komplementaran s potporom za ruralni razvoj.”
(b) Potrebe za dohodovnom potporom mladih poljoprivrednika koji su tek pokrenuli poslovanje u
načelu su veće tijekom prvih pet godina nakon pokretanja poslovanja.
Cilj izravnih plaćanja iz prvog stupa jest osigurati potporu dohotku. Stoga su plaćanja za mlade
poljoprivrednike po obliku jednaka ostalim plaćanjima iz prvog stupa (plaćanje po hektaru) te se,
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kao i ona, isplaćuju na godišnjoj razini i način su povećanja dohodovne potpore skupini čije su
potrebe veće. Osim toga, suzakonodavci su za države članice predvidjeli niz mogućnosti u pogledu
izračuna potpore. Na temelju toga, države članice se pri uspostavi odgovarajuće razine potpore
mladim poljoprivrednicima mogu bolje prilagoditi njihovoj konkretnoj situaciji, imajući u vidu
stanje u svojim državama. Primjerice, jedna država članica odlučila je plaćanje mladim
poljoprivrednicima obavljati u obliku paušalnog iznosa po gospodarstvu.
Kad je riječ o razdoblju u kojem se dodjeljuje, potpora iz prvog stupa usmjerena je na početno
petogodišnje razdoblje nakon pokretanja poslovanja, koje se smatra i financijski najizazovnijim.
Potpora za pokretanje poslovanja usmjerena je samo na nove poljoprivrednike, a ne na one mlade
poljoprivrednike koji su se već etablirali u sektoru.
(c) Pokazatelji rezultata zajedničkog okvira za praćenje i evaluaciju povezani su s posebnim
ciljevima ZPP-a, a ne s ciljevima pojedinačnih mjera, kao što je potpora mladim poljoprivrednicima
iz prvog stupa.
VI.
(a) Mjere ruralnog razvoja utvrdile su države članice na temelju analize potreba u svojim
programskim područjima.
Posebna mjera za pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika nije jedina kojom se namjerava
ostvariti opći cilj poticanja generacijske obnove (vidi odgovor Komisije na odlomak V.).
(c) U tekućem programskom razdoblju na tu se mjeru moraju primijeniti kriteriji odabira
(članak 49. Uredbe (EU) br. 1305/2013).
Ako su početna proračunska sredstva iskorištena na početku programskog razdoblja, države članice
imale su mogućnost u bilo kojem trenutku tijekom programskog razdoblja preraspodijeliti
financijska sredstva među mjerama. Dodjelom proračunskih sredstava posebnim mjerama odražava
se i potreba da se unatoč ograničenim sredstvima na odgovarajući način pokriju različite potrebe.
(d) U pogledu posebne mjere ruralnog razvoja kojom se podupire pokretanje poslovanja mladih
poljoprivrednika, pokazatelj za praćenje „broj malih poljoprivrednika koji su pokrenuli poslovanje”
pruža relevantnu informaciju kojom se ocjenjuje kako je tom mjerom olakšano pokretanje
poslovanja mladih poljoprivrednika. U evaluaciju bi trebalo uključiti opširnija razmatranja o
„isplativosti gospodarstva kojima je dodijeljena potpora” i „generacijskoj obnovi”. Kad je riječ o
„generacijskoj obnovi”, njezinom ocjenom trebali bi se uzeti u obzir učinci nekoliko mjera, ne samo
one koja se odnosi na potporu za pokretanje poslovanja.
Štoviše, jednim pokazateljem nikada se neće moći neposredno promatrati učinak neke mjere. To je
potrebno učiniti u okviru evaluacije. Komisija je u planu studija i evaluacija GU-a AGRI najavila
pokretanje takve evaluacije do kraja 2017.
VII.
(a) Komisija djelomično prihvaća preporuku.
Komisija pozdravlja preporuku, osobito u pogledu onih njezinih elemenata koji su nedvojbeno u
neposrednoj nadležnosti Komisije, međutim, u ovoj fazi Komisija nije u mogućnosti preuzeti
konkretne obveze u pogledu zakonodavnih prijedloga za razdoblje nakon 2020.
(b) Ova je preporuka upućena državama članicama.
(c) Komisija djelomično prihvaća preporuku.
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Komisija pozdravlja preporuku, osobito u pogledu onih njezinih elemenata koji su nedvojbeno u
neposrednoj nadležnosti Komisije, međutim, u ovoj fazi Komisija nije u mogućnosti preuzeti
konkretne obveze u pogledu zakonodavnih prijedloga za razdoblje nakon 2020.
UVOD
6. Ovo se izvješće odnosi na dva instrumenta kojima se podupiru upravo mladi poljoprivrednici
(odnosno na nadopunu plaćanju u okviru prvog stupa i mjeru pokretanja poslovanja u okviru
drugog stupa). Međutim, mladi su poljoprivrednici korisnici i cijelog niza drugih instrumenata
potpore u okviru ZPP-a:
– u okviru prvog stupa mladi poljoprivrednici prije svega dobivaju osnovna plaćanja (koja su
zapravo preduvjet za dodjelu plaćanja za mlade poljoprivrednike) te u načelu zelena plaćanja
(„plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš”). Mogu im se dodijeliti i dopunska
plaćanja u okviru „dobrovoljne proizvodno vezane potpore”, ako ispunjavaju uvjete za neku mjeru
koju je osmislila njihova država članica te plaćanje za njihove prve hektare u okviru „preraspodjele
plaćanja” (ako je njihova država članica provodi). Zapravo, plaćanja za mlade poljoprivrednike tek
su „nadopuna” kojom se povećava dohodovna potpora za tu kategoriju poljoprivrednika. Komisija
je na temelju ukupnog iznosa izravnih plaćanja koji su 2015. primili korisnici plaćanja za mlade
poljoprivrednike procijenila da će tijekom razdoblja 2015. – 2020. ti korisnici primiti ukupno oko
15 milijardi EUR izravnih plaćanja. Iz podataka o provedbi za 2015. vidljivo je da su u polovini
država članica korisnici plaćanja za mlade poljoprivrednike primili u prosjeku više od 10 000 EUR
izravnih plaćanja.
– u okviru drugog stupa, osim potpore za pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika, u okviru
cilja olakšavanja ulaska poljoprivrednika s odgovarajućom izobrazbom u sektor poljoprivrede, a
pogotovo generacijske obnove, djelomično su predviđene druge mjere. Te mjere uključuju
„prenošenje znanja i aktivnosti informiranja”, „savjetodavne službe, službe za upravljanje
poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima”, „ulaganja u fizičku
imovinu” i „suradnju”. Ukupno je u okviru prethodno navedenog cilja za razdoblje 2014. – 2020.
predviđeno oko 6,7 milijardi EUR (od čega je 80 % predviđeno samo za mjeru pokretanja
poslovanja).
Može se smatrati da drugi oblici potpore ruralnom razvoju, kao što su oni usmjereni na
infrastrukturu, razvoj širokopojasne mreže i bolje usluge u ruralnim područjima neizravno utječu na
generacijsku obnovu.
9. Vidi odgovor Komisije na odlomak 6.
10. Važno je napomenuti sljedeće:


„posebni cilj politike” programa za mlade poljoprivrednike (prvi stup) jest osigurati
„dohodovnu potporu mladim poljoprivrednicima koji započinju svoje poljoprivredne djelatnosti
kako bi se olakšalo pokretanje djelatnosti mladih poljoprivrednika i strukturna prilagodba
njihovih poljoprivrednih gospodarstava nakon osnivanja”. Vidi uvodnu izjavu 47. (Uredba (EU)
br. 1307/2013).



Ruralni razvoj: kako je navedeno u članku 5. stavku 2. točki (b) Uredbe (EU) br. 1305/2013, cilj
je žarišnog područja 2 B „olakšavanje ulaska poljoprivrednika s odgovarajućom izobrazbom u
sektor poljoprivrede, a pogotovo generacijske obnove”.

OPAŽANJA
17. Iako se pravila za prvi i drugi stup utvrđuju na razini EU-a, njihovom provedbom izravno
upravlja svaka država članica na temelju načela poznatog kao „podijeljeno upravljanje”.
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To znači da su nacionalna tijela odgovorna za upravljanje i nadzor nad izravnim plaćanjima za
poljoprivrednike u okviru prvog stupa u svojoj državi članici. Svaka država članica ima i određeni
stupanj fleksibilnosti u odobravanju tih plaćanja kako bi se uzeli u obzir vrlo raznoliki nacionalni
poljoprivredni uvjeti u Europskoj uniji.
Uloga Komisije u provedbi programa ruralnog razvoja u okviru drugog stupa ograničena je
činjenicom da je zadatak upravljačkih tijela da uspostave mehanizme kojima se osigurava
djelotvorna, učinkovita i usklađena primjena ESI fondova (članak 27. Uredbe (EU) br. 1303/2013).
19. Nadopunom plaćanja za mlade poljoprivrednike toj se skupini osigurava povećana dohodovna
potpora tijekom razdoblja u kojem prema procjenama imaju veće potrebe.
Istovremeno, s obzirom na to da pripada sustavu izravnih plaćanja, na nju se primjenjuju ista
pravila: standardizirana proizvodno nevezana potpora koja se isplaćuje svake godine na temelju
broja hektara svim poljoprivrednicima koji ispunjavaju potrebne uvjete i podnesu zahtjev za
potporu.
S obzirom na veliki broj korisnika izravnih plaćanja (gotovo 7 milijuna poljoprivrednika), svaka bi
detaljna procjena potreba podnositelja zahtjeva bila složena, a s obzirom na zakonodavstvo o zaštiti
podataka, mogla bi se pokazati i neizvedivom.
U okviru drugog stupa, u pravnom okviru za potporu ruralnom razvoju (programi ruralnog razvoja
iz članka 8. Uredbe (EU) br. 1305/2013), od država članica jasno se zahtijeva da mjere ruralnog
razvoja programiraju na temelju analize potreba pojedinih programskih područja.
20. Kad su posrijedi izravne dohodovne potpore, doista se ne propisuje način na koji bi
poljoprivrednici trebali upotrijebiti ta sredstva niti se ističu određeni troškovi koje bi trebalo pokriti
tim plaćanjem. Poljoprivrednik sam procjenjuje kako na najbolji način upotrijebiti ta sredstva
tijekom faze pokretanja poslovanja.
Dodana vrijednost stoga se sastoji u osiguranju snažnije potpore mladim poljoprivrednicima koji su
tek pokrenuli poslovanje, dosljedno diljem EU-a, s obzirom na to da je program obvezan za države
članice.
22. Neke odluke u pogledu provedbe prepuštene su na izbor državama članicama jer će one najbolje
procijeniti broj novih mladih poljoprivrednika koji će pokrenuti poslovanje u određenoj godini i
njihovu potencijalnu veličinu te odgovarajuće potrebe za dodjelu plaćanja mladim
poljoprivrednicima u okviru maksimalne omotnice kojom raspolažu za tu svrhu. S obzirom na tu
visoku razinu supsidijarnosti te na temelju načela podijeljenog upravljanja, od država članica
očekuje se da te odluke donesu u skladu s ciljem programske politike i svojim nacionalnim
posebnostima.
23. U pravnom okviru za potporu ruralnom razvoju (programi ruralnog razvoja iz članka 8. Uredbe
(EU) br. 1305/2013) od država članica jasno se zahtijeva da mjere ruralnog razvoja programiraju na
temelju analize potreba pojedinih programskih područja.
24. Vidi odgovore Komisije na odlomke 19. i 20.
(a) Komisija smatra da se plaćanjima za mlade poljoprivrednike, zajedno s ostalim izravnim
plaćanjima koje primaju mladi poljoprivrednici, može pridonijeti tome da mladi poljoprivrednici
imaju bolji pristup zemljištu: ona nisu namijenjena ni za kakvu konkretnu vrstu troškova i
poljoprivrednik može odlučiti upotrijebiti ih za najam ili kupovinu novog zemljišta.
Osim toga, plaćanjima za mlade poljoprivrednike, uz mogućnost da mladi poljoprivrednici s
pomoću rezerve povećaju vrijednost svojih prava na plaćanje do regionalnih/nacionalnih prosjeka,
roditeljima poljoprivrednicima daje se poticaj da svoja poljoprivredna gospodarstva prenesu na
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mlađu generaciju. Takvi prijenosi unutar obitelji među europskim su poljoprivrednicima čest način
dobivanja pristupa zemljištu.
(b) Većom dohodovnom potporom koju u okviru izravnih plaćanja primaju mladi poljoprivrednici
koji su tek pokrenuli poslovanje povećava im se kapital. Stoga se može upotrijebiti izravno za
upravljanje gospodarstvom ili kao sredstvo za olakšavanje pristupa kreditu (povećanjem udjela
vlastitog kapitala u projektu ulaganja).
(c) U skladu s načelom supsidijarnosti, određivanje dodatnih uvjeta prihvatljivosti u pogledu
vještina i osposobljenosti mladih poljoprivrednika prepušteno je državama članicama i očekuje se
da će tu supsidijarnost iskoristiti kako bi provele zahtjeve koje smatraju važnima s obzirom na svoje
nacionalne posebnosti.
25.
(b) Mladi poljoprivrednici mogu kombinirati potporu za pokretanje poslovanja s potporom
ulaganjima te tako ostvariti više stope potpore.
(c) Mladi poljoprivrednici mogu kombinirati potporu za pokretanje poslovanja s različitim oblicima
potpore za stjecanje vještina (npr. osposobljavanje, programi razmjene na poljoprivrednim
gospodarstvima, savjetodavne usluge...).
Posebno savjetovanje za poljoprivrednike koji prvi put pokreću poslovanje dio je područja
djelovanja savjetodavnih službi koje primaju potporu u okviru ruralnog razvoja (članak 15.
stavak 4. točka (g) Uredbe (EU) br. 1305/2013).
26. Vidi odgovor Komisije na odlomak 10.
27. Logika intervencije po svojoj je definiciji pojednostavljen i shematiziran prikaz planiranog
načina funkcioniranja intervencije politike. Generacijska je obnova međukorak kojim se pridonosi
poboljšanju konkurentnosti poljoprivrede i prihoda poljoprivrednih gospodarstava, za koji su u
okviru zajedničkog okvira praćenja i evaluacije definirani odgovarajući pokazatelji.
28.
(a) Pri definiranju ciljne populacije korisnika plaćanja za mlade poljoprivrednike u okviru prvog
stupa namjera je bila obuhvatiti maksimalan broj poljoprivrednika mlađih od 40 godina koji prvi
put pokreću poslovanje kao nositelji gospodarstva, bez ograničavanja na pojedine sektore ili
područja.
Zajednički odgovor Komisije na odlomak 28. točke (b) i (c).
Komisija smatra da nije primjereno unaprijed definirati postotak koji bi plaćanja za mlade
poljoprivrednike trebala zauzimati u dohotku mladih poljoprivrednika. Primjerice, iznos dohotka po
jedinici godišnjeg rada (JGR) odraz je trendova u pogledu dohotka sektora i uložene radne snage.
(d) Vidi odgovore Komisije na odlomke 19. i 20. te odlomak 24. točku (a), konkretno da se očekuje
i učinak na prijenos poljoprivrednih gospodarstava i odluke o pokretanju poslovanja.
30. U tekućem programskom razdoblju mjera pokretanja poslovanja mladih poljoprivrednika iz
drugog stupa programirana je (zajedno s drugim mjerama) u svrhu postizanja cilja olakšavanja
ulaska poljoprivrednika s odgovarajućom izobrazbom u sektor poljoprivrede, a pogotovo
generacijske obnove (žarišno područje 2 B).
Zajednički odgovor Komisije na odlomak 30. točke (b) i (c).
Ciljni pokazatelj jest razumna približna vrijednost posebnog cilja žarišnog područja za koji je
definiran: „olakšavanje ulaska poljoprivrednika s odgovarajućom izobrazbom u sektor
poljoprivrede, a pogotovo generacijske obnove”.
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(d) Poveznica između potpore za pokretanje poslovanja u okviru ruralnog razvoja i potreba treba se
opisati u poslovnom planu.
Zajednički odgovor Komisije na odlomak 31. točke (a), (b), (c) i (d).
Države članice moraju osigurati koordinaciju s nacionalnim mjerama potpore. Komisija nema
ovlasti nadgledati sve nacionalne mjere potpore i osigurati takvu koordinaciju.
32. Države članice moraju osigurati koordinaciju s nacionalnim mjerama potpore.
I to je razlog zbog kojeg je državama članicama prepušteno da utvrde točnu razinu potpore i prag u
hektarima u okviru prvog stupa (unutar nekih ograničenja koja su utvrđena uredbom EU-a kako bi
se osigurala dosljednost).
Primjerice, u Francuskoj na nacionalnoj razini postoji poseban odjel u Ministarstvu poljoprivrede
(bureau de financements des enterprises) koji se bavi isključivo osmišljavanjem potpora za
pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika i koordinacijom svih nacionalnih mjera i mjera EUa.
33. Postoji ugrađena komplementarnost intervencija jer se potporama koje se daju u okviru ta dva
stupa nastoje ostvariti različiti ciljevi: plaćanja za mlade poljoprivrednike donose dodatni dohodak u
razdoblju od najviše pet godina, čime se nadopunjuje jednokratna potpora za pokretanje poslovanja
u okviru ruralnog razvoja, koja se daje na temelju poslovnog plana.
Države članice moraju osigurati tu koordinaciju s nacionalnim mjerama potpore. Struktura za takvu
koordinaciju dostupna je na razini politike EU-a. (vidi odgovor Komisije na odlomak V.).
38.
(a) U pogledu prvog stupa, vidi odgovor Komisije na odlomak 24. točku (c).
Usmjeravanje potpore za pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika u okviru ruralnog razvoja
postiže se primjenom kriterija odabira (članak 49. Uredbe (EU) br. 1305/2013).
(b) Primjena postupaka odabira zahtjev je koji u okviru drugog stupa moraju ispuniti države članice
(članak 49. Uredbe (EU) br. 1305/2013).
(d) Izravna plaćanja organizirana su na godišnjoj razini, što znači da svi uvjeti prihvatljivosti
moraju biti ispunjeni svake godine i da se sva plaćanja obavljaju na godišnjoj razini. Potpora je
ograničena na najviše pet godina.
U okviru ruralnog razvoja potpora se daje u trajanju od najviše pet godina.
40. Vidi odgovor Komisije na odlomak 19.
42.
(a) Vidi odgovor Komisije na odlomak 24. točku (c).
(b) U okviru prvog stupa države članice imaju mogućnost povećati dohodovnu potporu u
područjima s prirodnim ograničenjima – mogućnost koju su do danas iskoristile samo dvije države
članice (DK, SI). Izravna plaćanja treba sagledavati kao cjelinu (a ne plaćanja za mlade
poljoprivrednike kao izdvojenu mjeru), jer je riječ o kombinaciji različitih slojeva s pomoću kojih
se dohodovna potpora prilagođuje ovisno o prepoznatim potrebama.
(c) Predloženo usmjeravanje značilo bi da se dohodovna potpora dodjeljuje na temelju odabira
projekta, a to nije vrsta instrumenta kojoj se dosad davala prednost. Uz otprilike 7 milijuna
korisnika izravnih plaćanja, i dalje nije sigurno je li upravljanje odabirom projekata (čak i samo kod
korisnika nadopune plaćanju) na temelju takvih kriterija izvedivo.
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Okvir 2. – Primjeri gospodarstava kojima nije potrebno dodatno plaćanje za mlade
poljoprivrednike iz prvog stupa da bi poslovali održivo
Španjolska (Andaluzija)
Treba napomenuti da su ta dva korisnika primjeri koji odskaču od ostatka poljoprivredne zajednice.
Tek 1 % poljoprivrednih gospodarstava u Španjolskoj ostvaruje dohodak od oko 400 000 EUR ili
više (izraženo u neto dodanoj vrijednosti poljoprivrednog gospodarstva), što je pokazatelj koji je
tijekom vremena bio razmjerno stabilan. Ta primjedba stoji i kad se gledaju samo poljoprivredna
gospodarstva u Andaluziji. Tek 0,5 % svih poljoprivrednih gospodarstava u toj regiji ostvarivalo je
dohodak od 500 000 do 750 000 EUR (podaci iz 2010.).
43. Komisija smatra da slučajevi plaćanja gospodarstvima na kojima mladi poljoprivrednici imaju
sporednu ulogu nisu u skladu s uredbom. Zakonodavac je uveo pojam zajedničke kontrole nad
gospodarstvom kako bi se u obzir uzela činjenica da mladi poljoprivrednici često započinju raditi
zajedno s poljoprivrednicima koji ne pripadaju kategoriji mladih.
U EU-u ima mnogo gospodarstava na kojima su udruženi mladi poljoprivrednici i poljoprivrednici
koji ne pripadaju kategoriji mladih pa se iz tog razloga propisuje da se nadopuna plaćanja za mlade
poljoprivrednike dodjeljuje samo ako mladi poljoprivrednici imaju barem „zajedničku kontrolu”.
Ako mladi poljoprivrednici na takvim gospodarstvima imaju sporednu ulogu, jednostavno ne
ispunjavaju uvjete za plaćanja za mlade poljoprivrednike jer nemaju stvarnu kontrolu.
Komisija je državama članicama (i Europskom revizorskom sudu) u okviru stručne radionice
dostavila tumačenje u obliku dopisa1 i objašnjenja2 o pojmu zajedničke kontrole u kontekstu mladih
poljoprivrednika koji su pravne osobe.
Da bi imao djelotvornu i dugoročnu kontrolu, mladi poljoprivrednik mora ispunjavati tri
kumulativnauvjeta, odnosno mora imati udio u kapitalu kako bi mogao sudjelovati u odlučivanju o
upravljanju (i onom financijskom) pravnom osobom i kako bi svakodnevno mogao upravljati
pravnom osobom.
Države članice moraju provoditi koncept djelotvorne i dugoročne kontrole uzimajući u obzir svoje
nacionalne zakone o trgovačkim društvima i okolnosti svakog pojedinačnog slučaja (statuti itd.).
To je tumačenje ugrađeno u relevantne postupke revizije GU-a AGRI.
Definicija poljoprivrednika i odredba o aktivnom poljoprivredniku primjenjuju se na razini
korisnika (tj. pravne osobe).
Okvir 3. – Primjer gospodarstva koje prima plaćanje za mlade poljoprivrednike unatoč tome
što mlada osoba ima tek sporednu ulogu na gospodarstvu
Italija (Emilia–Romagna)
Komisija ne osporava da je Sud uočio takav slučaj. Međutim, takvi slučajevi upućuju na probleme
loše provedbe (uključujući kontrole) unatoč tome što postoji tumačenje pojma zajedničke kontrole.

1

Dopisi
Danskoj
(Ares(2015)162942 – 15.1.2015.,
Nizozemskoj
(Ares(2015)1173220 – 17.3.2015.,
Estoniji
(Ares(2016)6004433 – 19.10.2016.) koji su putem platforme CircaBC pravovremeno stavljeni na raspolaganje tijelima država
članica radi savjetovanja.

2

Stručna radionica „Plaćanja za mlade poljoprivrednike – razmjena iskustava država članica o provedbi i kontroli” organizirana
23. rujna 2015. (dokumentacija je državama članicama dostupna na platformi CircaBC).
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Kad je riječ o razmjernosti, podsjeća se da se pravnim okvirom ne predviđa da plaćanje bude
razmjerno ulozi mladog poljoprivrednika. Ali mladi poljoprivrednik mora imati kontrolu
(samostalnu ili zajedničku) nad pravnom osobom.
Definicija poljoprivrednika i odredba o aktivnom poljoprivredniku primjenjuju se na razini
korisnika (tj. pravne osobe).
Komisija ne osporava da je Sud uočio takav slučaj. Međutim, takvi slučajevi ukazuju na probleme
loše provedbe (uključujući kontrole) unatoč tome što postoji tumačenje pojma zajedničke kontrole.
Činjenica da je netko dioničar nije dovoljan uvjet za uspostavu zajedničke kontrole (vidi odgovor
Komisije na odlomak 43.).
46. Ako je plaćanje dodijeljeno poljoprivrednicima koji ne sudjeluju u svakodnevnom upravljanju
gospodarstvom, ne poštuje se definicija mladog poljoprivrednika iz članka 50. stavka 2. Uredbe
(EU) br. 1307/2013. Plaćanje za mlade poljoprivrednike dostupno je samo onim mladim
poljoprivrednicima koji su pokrenuli poslovanje kao nositelji gospodarstva. Nesukladnosti koje
uoči Komisija moraju se ispitati u okviru poravnanja računa.
Kada je riječ o zakonskom pravu na uporabu zemljišta, treba napomenuti sljedeće: s obzirom na
sudsku praksu (C-61/09, C-375/08), države članice ne mogu inzistirati na vrlo određenom
zakonskom pravu na zemljište. Uredbom (EU) br. 1307/2013 propisuje se da zemljište
poljoprivredniku mora biti na „raspolaganju” na datum koji je utvrdila država članica (povezan s
krajnjim datumom za podnošenje zahtjeva za izravna plaćanja) i da se ta raspoloživost može
temeljiti na bilo kojoj vrsti ugovora (u građanskom pravu nekih država predviđen je i usmeni
ugovor), na temelju zakupa, prodaje ili nekih drugih zakonskih uvjeta.
U slučaju dvojbe države članice imaju puno pravo od poljoprivrednika zahtijevati više informacija o
tome kakvo je njihovo zakonsko pravo uporabe zemljišta.
48. Ti se omjeri odnose samo na nadopunu plaćanju koju su primili mladi poljoprivrednici, a ne i na
stvarnu dohodovnu potporu koja je u okviru prvog stupa dodijeljena mladim poljoprivrednicima
koji su tek pokrenuli poslovanje (vidi odgovor Komisije na odlomak 6.).
49. Ta primjedba pokazuje da su iznosi ispunili svoju zadaću dohodovne potpore pokrivanjem
neizbježnih troškova, uključujući tekuće troškove i nadoknadu manjka u tržišnim prihodima.
50. Odluka o načinu izračuna nadopune plaćanja za mlade poljoprivrednike prepuštena je državama
članicama koje iznos nadopune mogu povezati s prosječnim plaćanjem po hektaru, s osnovnim
plaćanjima ili se mogu odlučiti za dodjelu paušalnog iznosa po poljoprivredniku. Italija i Španjolska
odlučile su je temeljiti na prosječnoj vrijednosti prava na plaćanje kojima raspolaže poljoprivrednik.
Međutim, važno je napomenuti sljedeće:
– mladi poljoprivrednici koji ne raspolažu nikakvim pravima na plaćanje prioritetna su kategorija za
dodjelu prava na plaćanje iz nacionalne rezerve i u tom slučaju dodjeljuju im se prava na plaćanje u
vrijednosti nacionalnog/regionalnog prosjeka
– mladi poljoprivrednici koji raspolažu pravima na plaćanje čija je vrijednost niža od
nacionalnog/regionalnog prosjeka imaju pravo na povećanje vrijednosti svojih prava na plaćanje iz
rezerve.
Stoga, zahvaljujući rezervi prava na plaćanje, mladi poljoprivrednici koji nisu naslijedili ili dobili
prava na plaćanje velike vrijednosti kojima su prije raspolagali drugi poljoprivrednici u načelu se
manje oštećuju.
51. Iako je potpora ograničena na prvih pet godina nakon pokretanja poslovanja mladog
poljoprivrednika, to petogodišnje razdoblje trebalo bi smanjiti za broj godina koje su protekle od
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pokretanja poslovanja do podnošenja prvog zahtjeva za potporu. Stoga ukupno trajanje potpore i
trenutak njezine dodjele ovise i o trenutku pokretanja poslovanja i o trenutku podnošenja zahtjeva.
Osim toga, vidi odgovor Komisije na odlomak 19.
54. Treba napomenuti da je u Andaluziji od 7. travnja 2017. ponovno uveden kriterij odabira prema
kojem se podnositeljima zahtjeva koji pokreću poslovanje uslijed prijevremenog umirovljenja
dodjeljuje veći broj bodova.
56. Prag za odabir projekata u okviru drugog stupa u Apuliji nije bio osobito nizak (30 %). Ukupno
su objavljena četiri poziva na dostavu prijedloga (tri u razdoblju od kraja 2009. do početka 2011. i
jedan sredinom 2015.), a tijekom svakog poziva neki su projekti bili odbijeni jer nisu ostvarili donji
bodovni prag.
Kako bi se izbjeglo isključivanje korisnika koji su između dva poziva premašili prihvatljivu dob,
službe Komisije, djelujući u svojem savjetodavnom svojstvu, svim upravljačkim tijelima dale su
sljedeće preporuke: a) homogenije raspodijeliti raspoloživa sredstva u razdoblju 2014. – 2020.; b)
tijekom programskog razdoblja objaviti nekoliko poziva na podnošenje prijedloga; c) utvrditi
kriterije odabira koji su dovoljno ambiciozni da se obuhvate najbolji korisnici u smislu kvalitete i
potreba.
57. Komisija je kao članica odbora za praćenje nekoliko puta obavijestila upravljačko tijelo da je
donji bodovni prag od jednog boda prenizak. Osim toga, napomenuto je da bi u slučaju kada
korisnik ne ostvari dva boda iznos potpore trebalo smanjiti za 10 %. U posljednjoj preinaci kriterija
odabira, koji su na snazi od 7. travnja 2017., donji bodovni prag povećan je na 6 bodova (od ukupno
29 bodova, što znači da prag iznosi 20 %) uz smanjenje iznosa potpore za 10 % ako je ukupni broj
bodova manji od 7.
61. Komisija smatra da zakonske odredbe koje su na snazi (članak 5. stavak 1. točka (a) Delegirane
uredbe Komisije (EU) br. 807/2014) državama članicama omogućuju da zahtijevaju da se u
poslovni plan, između ostalih elemenata, uvrsti i podatak o početnom procijenjenom dohotku
gospodarstva.
Osim pripremom poslovnog plana, u okviru mjere za pokretanje poslovanja gospodarska isplativost
gospodarstava koja primaju potporu promiče se i drugim sredstvima:
— potpora se dodjeljuje samo mladim poljoprivrednicima koji posjeduju „odgovarajuću stručnu
spremu i vještine”,
— potpora se uvjetuje provedbom poslovnog plana,
— potpora se dodjeljuje samo poljoprivrednim gospodarstvima minimalne gospodarske veličine
(koju definiraju države članice).
Osim toga, mladi poljoprivrednici mogu postati korisnici niza mjera ruralnog razvoja kojima se
promiče gospodarska isplativost.
Okvir 4. – Malo dokaza o poboljšanoj održivosti
Španjolska
Vidi odgovor Komisije na odlomak 61. o poslovnim planovima.
Spomenuti uvjeti dio su definicije prioritetnog gospodarstva u skladu sa španjolskim zakonom. U
programskom razdoblju 2007. – 2013. jedna od mogućnosti bila je osnivanje prioritetnog
gospodarstva (kako je utvrđeno u nacionalnom okviru), pa je u tom slučaju iznos bespovratnih
sredstava bio viši. Od 2011. osnivanje gospodarstva kao prioritetnog gospodarstva bio je također
jedan od kriterija odabira. Prema tome, odabir je dijelom proveden uzimajući u obzir te uvjete.
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Kontrola je i dalje odgovornost regionalnih tijela. Kada je riječ o provjerama prioritetnog statusa
gospodarstava, nedavno su poduzete korektivne mjere (nakon revizije koju je 2015. proveo GU
AGRI).
Poslovni plan izrađuje se s ciljem razvoja poljoprivrednih djelatnosti na temelju ulaganja,
osposobljavanja, savjetovanja itd. Učinak generacijske obnove mora rezultirati bolje strukturiranim
gospodarstvima i njihovim osuvremenjivanjem, što znači isplativost.
65. Unatoč tome što je razinu potpore moguće prilagođavati razini ambicije poslovnog plana, kako
je Komisija objasnila državama članicama na sastanku Odbora za ruralni razvoj 18. ožujka 2015.,
potporu nije moguće vezati uz provedbu određenih ulaganja iz poslovnog plana.
66. Poljska je u svojem pristupu slijedila logiku pojednostavnjenja pružanja potpora.
69.
(c) Jedna je od nadležnosti Komisije i izvješćivanje o uspješnosti ZPP-a kao cjeline.
70. U zajedničkom okviru za praćenje i evaluaciju definiran je skup pokazatelja koje države članice
trebaju utvrditi radi mjerenja uspješnosti ZPP-a u odnosu na ciljeve iz članka 110. Uredbe (EU)
br. 1306/2013, a ne u odnosu na pojedinačnu mjeru.
71. Budući da postizanju istih ciljeva često pridonosi nekoliko mjera, djelotvornost i učinkovitost
mjera trebalo bi ocjenjivati evaluacijom, a ne neposrednim praćenjem pokazatelja rezultata ili
učinka. Iz tog se razloga pokazatelji povezuju s posebnim (pokazatelji rezultata) i općim
(pokazatelji učinka) ciljevima.
(b) Komisija smatra da je ciljni pokazatelj razumna približna vrijednost posebnog cilja žarišnog
područja za koji je definiran: „olakšavanje ulaska poljoprivrednika s odgovarajućom izobrazbom u
sektor poljoprivrede, a pogotovo generacijske obnove”.
Potrebno je uspostaviti razumnu ravnotežu između definicije pokazatelja praćenja i njihove
isplativosti te dostupnosti podataka.
Ocjenu općih rezultata podupiranih mjera (npr. isplativost gospodarstava, generacijska obnova,
otvaranje radnih mjesta, povećanje razine obrazovanja mladih poljoprivrednika i inovacija koje su
uveli itd.) treba staviti u okvir evaluacije, u kojoj su pokazatelji zajedničkog okvira za praćenje i
evaluaciju samo pomoćna sredstva.
(c) Postupci odabira poljoprivrednih gospodarstva za sudjelovanje u sustavu poljoprivrednih
knjigovodstvenih podataka ne mogu se provesti na način koji bi jamčio reprezentativnost za sve
moguće mjere ZPP-a, ali ipak pružaju korisne podatke o drugim kriterijima kao što su dob
poljoprivrednika i primljena potpora.
74. Komisija predviđa da će dovršiti ispitivanje ex-post evaluacija programa ruralnog razvoja te će
državama članicama dostaviti povratne informacije. Do kraja 2017. izradit će i sažetak glavnih
saznanja na temelju svih evaluacija.
Odgovor na treću alineju:
Komisija predviđa da će do kraja svibnja 2017. dovršiti ispitivanje ex-post evaluacija programa
ruralnog razvoja.
Odgovor na četvrtu alineju:
Komisija predviđa da će do kraja svibnja 2017. dovršiti ispitivanje ex-post evaluacija programa
ruralnog razvoja.
77. Vidi odgovore Komisije na odlomak 24. točku (a) i odlomak 61.
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79. Omogućavanje lakšeg pristupa mladih poljoprivrednika kreditima komercijalnih banaka nije
izričiti cilj potpore EU-a za mlade poljoprivrednike, ali jačanjem financijskog položaja korisnika
olakšava se i njihov pristup financijskim sredstvima. Međutim, Komisija je posljednjih godina u
velikoj mjeri unaprijedila i olakšala uporabu financijskih instrumenata u okviru ruralnog razvoja,
uključujući uporabu tih instrumenata od strane mladih poljoprivrednika.
82. Komisija se slaže da je teško uspostaviti poveznicu između mjera donesenih za mlade
poljoprivrednike, isplativosti njihovih gospodarstava i broja mladih poljoprivrednika. To se nikako
ne može učiniti samo na temelju skupa pokazatelja, već je potrebno provesti temeljitu analizu u
okviru evaluacije. Komisija namjerava započeti evaluaciju generacijske obnove krajem 2017.;
potrebno je napomenuti i da je potpora iz prvog stupa uvedena tek 2015.
Potpora koja se mladim poljoprivrednicima pruža u okviru drugog stupa na nekoliko načina
pridonosi gospodarskoj isplativosti njihovih gospodarstava. Vidi odgovor Komisije na odlomak 61.
83.
(b) Komisija smatra da je ciljni pokazatelj razumna približna vrijednost posebnog cilja žarišnog
područja za koji je definiran: „olakšavanje ulaska poljoprivrednika s odgovarajućom izobrazbom u
sektor poljoprivrede, a pogotovo generacijske obnove”.
Budući da postizanju istih ciljeva često pridonosi nekoliko mjera, djelotvornost i učinkovitost mjera
trebalo bi ocjenjivati evaluacijom, a ne neposrednim praćenjem pokazatelja rezultata ili učinka. Iz
tog se razloga pokazatelji povezuju s posebnim (pokazatelji rezultata) i općim (pokazatelji učinka)
ciljevima.
Potrebno je uspostaviti razumnu ravnotežu između definicije pokazatelja praćenja i njihove
isplativosti te dostupnosti podataka.
Ocjenu općih rezultata podupiranih mjera (npr. isplativost gospodarstva, generacijska obnova,
otvaranje radnih mjesta, povećanje razine obrazovanja mladih poljoprivrednika i inovacija koje su
uveli itd.) treba staviti u okvir evaluacije, u kojoj su pokazatelji zajedničkog okvira za praćenje i
evaluaciju samo pomoćna sredstva.
Vidi odgovore Komisije na odlomke 70. – 82.
ZAKLJUČCI I PREPORUKE
85. Mladi poljoprivrednici mogu postati korisnici cijelog niza drugih instrumenata u okviru ZPP-a
(vidi odgovor Komisije na odlomak 6.). Ukupna potpora mladim poljoprivrednicima u okviru prvog
stupa sastoji se od nadopune plaćanju i iznosa različitih slojeva potpore iz prvog stupa koju primaju
mladi poljoprivrednici. Upravo se tom kombinacijom različitih slojeva dohodovna potpora
prilagođuje određenim potrebama te odlukama država članica u pogledu provedbe.
87. Stvaranje i razvoj nove gospodarske djelatnosti od strane mladih poljoprivrednika koji se
počinju baviti poljoprivrednom djelatnošću financijski je izazov.
U okviru izravnih plaćanja, plaćanjima za mlade poljoprivrednike nastoji se mladim
poljoprivrednicima koji su tek pokrenuli poslovanje dodijeliti veća dohodovna potpora (u usporedbi
s ostalim poljoprivrednicima) u obliku „nadopune” osnovnim plaćanjima. Vidi odgovore Komisije
na odlomke V., 6, 17., 19. i 20.
U okviru ruralnog razvoja očekivane rezultate moraju definirati i kvantificirati države članice s
pomoću ciljnih pokazatelja. Cilj potpore definiran je, osobito u članku 5. stavku 2. točki (b) Uredbe
(EU) br. 1305/2013 „...olakšavanje ulaska poljoprivrednika s odgovarajućom izobrazbom u sektor
poljoprivrede, a pogotovo generacijske obnove”. Učinak potpore ocjenjuje se evaluacijom.
88.

12

(a) Iako je generacijska obnova prioritet politike i u tom se cilju poduzimaju ozbiljni napori, ona
sama po sebi nije izdvojeni opći cilj ZPP-a u utvrđenoj logici intervencije.
Vrste potpore iz prvog i drugog stupa osmišljene su da budu komplementarne i nije im potrebna
opsežna koordinacija država članica, osobito stoga što mogu biti kumulativne.
Vidi i odgovore Komisije na odlomak V. i na točke 19. – 33.
(b) Plaćanja za mlade poljoprivrednike nadopuna su osnovnim plaćanjima, usmjerena na mlade
poljoprivrednike koji su tek pokrenuli poslovanje, a dodjeljuju se kao dio ukupnog sustava
proizvodno nevezanih izravnih plaćanja po površini.
Vidi i odgovore Komisije na odlomke 39. – 51. i na odlomak 85.
(c) Kad je riječ o ruralnom razvoju, koordinacija postoji i između potpore za pokretanje poslovanja i
drugih mjera ruralnog razvoja (osim za ulaganja), kao što su prenošenje znanja i savjetodavne
službe.
1. preporuka – Poboljšanje logike intervencije jačanjem procjene potreba i postavljanjem
SMART ciljeva
Komisija djelomično prihvaća preporuku.
Komisija pozdravlja preporuku, osobito u pogledu onih njezinih elemenata koji su nedvojbeno u
neposrednoj nadležnosti Komisije, međutim, u ovoj fazi Komisija nije u mogućnosti preuzeti
konkretne obveze u pogledu zakonodavnih prijedloga za razdoblje nakon 2020.
Komisija će u okviru izrade budućih zakonodavnih prijedloga analizirati i razmotriti moguće
relevantne instrumente politike za potporu mladim poljoprivrednicima i njihovu logiku intervencije.
Komisija će nastaviti provoditi relevantne studije i ispitivanja na razini EU-a o tome koje bi se
potrebe moglo rješavati instrumentima politike EU-a te će s pomoću aktivnosti umrežavanja
nastaviti promicati najbolju praksu.
Komisija će razmisliti i o definiranju SMART ciljeva svih mogućih budućih potpora Unije mladim
poljoprivrednicima te o odgovarajućem okviru provedbe.
Međutim, s obzirom na raznolikost uvjeta i zemljopisnih područja u EU-u, Komisija ne može
zamijeniti države članice u pogledu detaljne ocjene konkretnih potreba mladih poljoprivrednika,
izbora i definicije instrumenata koji su raspoloživi na nacionalnoj razini ili na razini EU-a te
kvantifikacije očekivanih rezultata dodijeljene potpore.
89.
(a) Vidi i odgovore Komisije na odlomak 19., odlomak 24. točku (c) i odlomke 43. – 45.
Kada je riječ o zajedničkoj kontroli nad pravnom osobom, nesukladnosti u načinu na koji su države
članice provele zakonodavstvo EU-a doista mogu dovesti do toga da se potpora dodijeli
gospodarstvima u kojima mladi poljoprivrednici imaju samo sporednu ulogu u smislu ovlasti za
donošenje odluka. Komisija je državama članicama dala smjernice o provedbi koncepta dugoročne i
djelotvorne kontrole i taj je aspekt ugradila u postupak poravnanja računa.
(b) Službe Komisije, djelujući u svojem savjetodavnom svojstvu, svim su upravljačkim tijelima
dale sljedeće preporuke: a) homogenije raspodijeliti dostupna sredstva u razdoblju 2014. – 2020.; b)
tijekom programskog razdoblja objaviti nekoliko poziva na podnošenje prijedloga; c) utvrditi
kriterije odabira koji su dovoljno ambiciozni da se obuhvate najbolji korisnici u smislu kvalitete i
potreba.
2. preporuka – Bolje usmjeravanje mjera
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Ova je Preporuka upućena državama članicama.
S obzirom na drugi stup, Komisija prima na znanje potrebu da se definiraju jasniji kriteriji u slučaju
zajedničke kontrole nad pravnom osobom, ali naglašava sljedeće:
– ocjenjivanje uloge mladih poljoprivrednika u pravnim osobama povezano je s važnim aspektima
na nacionalnoj razini, osobito s nacionalnim zakonom o trgovačkim društvima, koji se uvelike
razlikuje diljem EU-a;
– mladi poljoprivrednici često rade sa starijim poljoprivrednicima i od njih postupno preuzimaju
kontrolu nad zajedničkim gospodarstvom;
– diversifikacija poljoprivrednih gospodarstava važan je aspekt ZPP-a.
S obzirom na drugi stup, Komisija smatra da su različiti elementi ove preporuke (primjena jasnih
kriterija odabira – i u slučaju zajedničkog pokretanja poslovanja, primjene minimalnog donjeg
bodovnog praga i zahtjeva za poslovne planove) već uvršteni u aktualni pravni okvir. Komisija će u
svojoj savjetodavnoj ulozi nastaviti poticati države članice da poboljšaju kvalitetu zahtijevanih
poslovnih planova i općenito postupka odabira.
90.
(a) U zajedničkom okviru za praćenje i evaluaciju definiran je skup pokazatelja koje države članice
trebaju utvrditi radi mjerenja uspješnosti ZPP-a s obzirom na cilj kako je utvrđen člankom 110.
Uredbe (EU) br. 1306/2013, a ne s obzirom na pojedinačnu mjeru.
Vidi i odgovore Komisije na odlomke 70. – 71.
(b) Komisija smatra da je ciljni pokazatelj razumna približna vrijednost posebnog cilja žarišnog
područja za koji je definiran: „olakšavanje ulaska poljoprivrednika s odgovarajućom izobrazbom u
sektor poljoprivrede, a pogotovo generacijske obnove”. Budući da postizanju istih ciljeva često
pridonosi nekoliko mjera, djelotvornost i učinkovitost mjera trebalo bi ocjenjivati evaluacijom, a ne
neposrednim praćenjem pokazatelja rezultata ili učinka.
Ocjenu općih rezultata podupiranih mjera (npr. isplativost gospodarstva, generacijska obnova,
otvaranje radnih mjesta, povećanje razine obrazovanja mladih poljoprivrednika i inovacija koje su
uveli itd.) treba staviti u okvir evaluacije, u kojoj su pokazatelji utvrđeni u zajedničkom okviru za
praćenje i evaluaciju samo jedan od elemenata.
Potrebno je uspostaviti razumnu ravnotežu između definicije pokazatelja praćenja i njihove
isplativosti te dostupnosti podataka.
Vidi odgovore Komisije na odlomke 70. – 83.
3. preporuka – Poboljšanje sustava za praćenje i evaluaciju
Komisija djelomično prihvaća preporuku.
Komisija pozdravlja preporuku, osobito u pogledu onih njezinih elemenata koji su nedvojbeno u
neposrednoj nadležnosti Komisije, međutim, u ovoj fazi Komisija nije u mogućnosti preuzeti
konkretne obveze u pogledu zakonodavnih prijedloga za razdoblje nakon 2020.
Međutim, mogu se dati sljedeći konkretni odgovori:
— prva alineja: Iako je Komisija spremna predano raditi na poboljšanju okvira uspješnosti ZPP-a
nakon 2020., konkretan način postizanja tog poboljšanja ovisit će o općem formuliranju novih
javnih politika. Međutim, takav sustav praćenja i evaluacije treba biti razmjeran i osiguravati
vrijednost za novac. U tom kontekstu bit će neizbježno pronaći ravnotežu između opsega i dubine
sustava praćenja i evaluacije i povezanih troškova i opterećenja. Budući da često nekoliko mjera
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pridonosi postizanju istih ciljeva, djelotvornost i učinkovitost mjera trebalo bi ocjenjivati
evaluacijom, a ne neposrednim praćenjem pokazatelja rezultata ili učinka. Iz tog se razloga
pokazatelji povezuju s posebnim (pokazatelji rezultata) i općim (pokazatelji učinka) ciljevima.
— druga alineja: Komisija prima na znanje da je preporuka upućena državama članicama. Komisija
će pratiti napredak ostvaren u primjeni mjera i alata povezanih s generacijskom obnovom.
— treća alineja: Komisija predano radi na očuvanju visokih standarda evaluacija koje se provode na
razini Unije. Međutim, potrebno je pronaći ravnotežu između onoga što se može učiniti praćenjem i
evaluacijom, uzimajući u obzir rizik pretjeranog administrativnog opterećenja.
Iako će Komisija nastaviti promicati razmjenu primjera najbolje prakse u pogledu pokazatelja i
stečenih saznanja, mogućnost konkretnog ugrađivanja pokazatelja specifičnih za neki program u
zajednički sustav pokazatelja morat će se razmatrati od slučaja do slučaja i ovisit će o mogućnosti
primjene tih pokazatelja na razini Unije.
Kad je riječ o „generacijskoj obnovi”, njezina bi ocjena na razini EU-a trebala uzeti u obzir učinke
nekoliko mjera, ne samo one koja se odnosi na pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika. To
je potrebno učiniti u okviru evaluacije. Komisija je u planu studija i evaluacija GU-a AGRI najavila
pokretanje evaluacije generacijske obnove do kraja 2017.
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Događaj

Datum

Usvajanje memoranduma o planiranju revizije / početak revizije

16.3.2016

Službeno slanje nacrta izvješća Komisiji (ili drugom subjektu nad
kojim se obavlja revizija)
Usvajanje konačnog izvješća nakon raspravnog postupka

30.3.2017

Primitak službenih odgovora Komisije (ili drugog subjekta nad
kojim se obavlja revizija) na svim jezicima

28.6.2017

31.5.2017

Broj mladih poljoprivrednika smanjio se s 3,3 milijuna
2005. godine na 2,3 milijuna 2013. godine. U razdoblju
2007. – 2020. EU je u svrhu poticanja generacijske obnove
u području poljoprivrede izdvojio 9,6 milijardi eura za
plaćanja mladim poljoprivrednicima. Sud je utvrdio da
takva potpora često nije bila dobro definirana, bez
utvrđenih očekivanih rezultata i učinaka. Kad je riječ o
prvom stupu (izravna plaćanja), potpora je pružena u
standardiziranom obliku koji nije odgovarao potrebama
mladih poljoprivrednika, osim potrebi za dodatnim
dohotkom. Kad je riječ o drugom stupu (ruralni razvoj),
potpora je bila usklađenija s potrebama mladih
poljoprivrednika te su njome potaknuta određena
djelovanja (npr. uvođenje ekološkog uzgoja ili inicijativa
uštede vode ili energije), no upravljačka tijela nisu uvijek
primjenjivala postupke odabira kojima bi se dala prednost
najboljim projektima. Sud preporučuje da se bolje odrede
ciljevi potpore EU a te da se ona bolje usmjeri kako bi se
potaknula djelotvorna generacijska obnova.
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