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Priopćenje za medije

Luxembourg, 13. ožujka 2020.

Poljoprivredna politika EU-a u prijelaznom razdoblju: potreban je
kontinuitet, kao i jasna pravila, poručuju revizori
Postoje kašnjenja u postizanju dogovora o višegodišnjem financijskom okviru (VFO) za
razdoblje 2021. – 2027. i o zajedničkoj poljoprivrednoj politici (ZPP) za razdoblje nakon 2020.
Stoga je Europska komisija predložila prijelazna pravila za ZPP za 2021. kojima se omogućuje
nastavak financiranja poljoprivrednika i ruralnog razvoja u EU-u nakon 2020., kada prestaje
vrijediti trenutačna politika, sve do stupanja na snagu novog ZPP-a. Tako će donošenje
potencijalno ambicioznije poljoprivredne politike EU-a kasniti najmanje godinu dana,
upozorava Europski revizorski sud (Sud) u svojem novom mišljenju. To dodatno vrijeme trebalo
bi se iskoristiti za svladavanje izazova u području klime i okoliša koji su istaknuti u europskom
zelenom planu, rad na jamčenju pouzdanih sustava upravljanja budućim ZPP-om i jačanje
njegova okvira uspješnosti, poručuju revizori.
Komisija je predložila produljenje razdoblja primjene postojećeg pravnog okvira i nastavak
financiranja politike na temelju iznosa koje je predložila za VFO za razdoblje nakon 2020. Svrha je
Prijedloga prijelazne uredbe pružiti sigurnost i kontinuitet u pogledu dodjeljivanja potpore te
olakšati prijelaz iz trenutačnog razdoblja u sljedeće. Predložena prijelazna pravila za 2021.
počivaju na pretpostavci da će se novi ZPP – koji je izvorno trebao stupiti na snagu
1. siječnja 2021. –započeti primjenjivati godinu dana kasnije. Revizori su analizirali jesu li
predložena pravila zakonski jasna i razborita u financijskom smislu te koje su njihove posljedice
na ZPP nakon 2020.
„Trenutačan tijek pregovora između Europskog parlamenta i Vijeća upućuje na to da bi se
primjena novog pravnog okvira i strateških planova za ZPP u razdoblju od 2022. nadalje mogla
pokazati zahtjevnim zadatkom”, poručuje Joao Figueiredo, član Suda zadužen za ovo mišljenje.
„To dodatno vrijeme trebalo bi se iskoristiti za rješavanje određenih pitanja koja je Sud istaknuo,
posebno onih koja su povezana s izazovima u području klime i okoliša.”
Komisijinim se prijedlogom državama članicama pruža mogućnost produljenja primjene njihovih
programa ruralnog razvoja za godinu dana, do kraja 2021. Revizori ističu da bi države članice sva
nova financijska sredstva koja se budu upotrebljavala prema starim pravilima trebala nastaviti
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usmjeravati na pitanja u području okoliša i klime s barem jednako ambicioznim ili čak
ambicioznijim ciljevima nego dosad. Revizori također ističu da se sve više pozornosti posvećuje
plaćanjima „lažnim poljoprivrednicima” koji kupuju poljoprivredna zemljišta radi primanja
plaćanja u okviru ZPP-a te pozivaju Komisiju i donositelje politika da iskoriste tu dodatnu godinu
kako bi procijenili povezane rizike i potrebu za izmjenom kriterija iznesenih u zakonodavnim
prijedlozima za ZPP nakon 2020. Također ističu da je ex post procjena tekućeg razdoblja
odgođena za kraj 2026., što znači da bi Komisija izrađivala prijedlog ZPP-a za razdoblje
nakon 2027., a da nije u cijelosti procijenila uspješnost ZPP-a tijekom razdoblja 2014. – 2020.
Napomene za urednike
Komisija je 2018. iznijela prijedlog novog ZPP-a za razdoblje nakon 2020., koji bi stupio na snagu
1. siječnja 2021. i u okviru kojeg se plaćanja više ne bi izvršavala samo jer su se poštovala
određena pravila, već bi se ona temeljila i na uspješnosti u postizanju određenih ciljeva
navedenih u strateškim planovima država članica. Sud je iste godine objavio mišljenje
br. 7/2018 o tom prijedlogu reforme u kojem je naveo da se njime ne ispunjavaju ambicije EU-a u
pogledu ostvarenja ekološki usmjerenijeg i pouzdanijeg pristupa utemeljenog na uspješnosti.
Prema zakonodavnim prijedlozima Komisije za ZPP nakon 2020. države članice trebale bi
podnijeti svoje strateške planove Komisiji do 1. siječnja 2020. Ako se dogovor o novom VFO-u ne
postigne tijekom 2020., trenutačne će se financijske gornje granice primjenjivati i tijekom 2021.
Prijedlog prijelazne uredbe odnosi se na potporu iz Europskog fonda za ruralni razvoj (EFRR) i
Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i odrazio bi se na nekoliko aspekata ZPP-a,
uključujući višegodišnje obveze, ambicije u području okoliša i klime, raspored plaćanja i
mehanizme evaluacije.
Europski revizorski sud doprinosi boljoj regulativi u Europskoj uniji, među ostalim objavom
mišljenja o prijedlozima novih ili izmijenjenih zakonskih akata s financijskim učinkom. Ta mišljenja
u svojem radu upotrebljavaju zakonodavna tijela, tj. Europski parlament i Vijeće.
Mišljenje Suda br. 1/2020 o Komisijinom Prijedlogu uredbe o prijelaznim odredbama koje se
odnose na zajedničku poljoprivrednu politiku u godini 2021. i Sažeti prikaz primjedbi Suda o
zakonodavnim prijedlozima Komisije za sljedeći VFO iz 2019. dostupni su na internetskim
stranicama Suda eca.europa.eu.
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