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Poštovani g. predsjedniče

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj (AGRI) priprema izvješće o Komisijinom prijedlogu 
uredbe o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba za potporu iz Europskog poljoprivrednog 
fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u 2021. 
godini (2019/0254(COD)). 

Odbor za proračune odlučio je podnijeti mišljenje u obliku pisma:

A. budući da je Komisija u svibnju/lipnju 2018. podnijela niz zakonodavnih proračunskih i 
sektorskih prijedloga u vezi sa sljedećim višegodišnjim financijskim okvirom (VFO-om) za 
razdoblje 2021. – 2027., uključujući nove propise za reformirani Europski fond za jamstva u 
poljoprivredi (EFJP) i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR);

B. budući da će uspjeh prijelaza na sljedeću generaciju programa rashoda i programa potpore u 
okviru financijskog programiranja za razdoblje 2021. – 2027. ovisiti o pravovremenom 
usvajanju sveobuhvatnog zakonodavstva o VFO-u i temeljnih akata za reformirane financijske 
instrumente;

C. budući da je postignut znatan napredak u zakonodavnim pregovorima između Vijeća i 
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Europskog parlamenta o većini sektorskih propisa; budući da, međutim, pregovori o 
reformiranoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici trpe ozbiljna proceduralna kašnjenja;

D. budući da se čini da Vijeće tek sporo napreduje u postizanju dogovora o financijskom paketu 
za sljedeći VFO; 

E. budući da zakonodavna kašnjenja i pravne nesigurnosti ne bi smjeli ugrožavati primatelje i 
krajnje korisnike novca EU-a koji stvarno provode politike i temeljne programe;

F. budući da se prije 1. siječnja 2021., osim valjane pravne osnove, mora izraditi i niz 
operativnih i strateških planova kako bi se započela provedba novih politika; 

G. budući da je u tom kontekstu Europski parlament 10. listopada 2019. donio rezoluciju 
„Višegodišnji financijski okvir 2021. – 2027. i vlastita sredstva: vrijeme je da se ispune 
očekivanja građana”, kojom se poziva na izradu sigurnosne mreže za zaštitu korisnika programa 
EU-a i potiče Komisiju da započne pripremati plan za nepredviđene slučajeve u sklopu VFO-a 
kako bi se osigurao kontinuitet financiranja u slučaju da je potrebno produljiti trenutačni VFO; 

H. budući da bi se kontinuirana potpora poljoprivrednicima u okviru programa izravnih 
plaćanja u 2021. trebala provoditi bez pravnih nedosljednosti; budući da su potrebne izmjene 
kako bi se omogućila primjena unutarnje konvergencije i produljenje programa jedinstvenih 
plaćanja po površini za 2021.; budući da je potrebno ažurirati iznose za 2021. za više programa;

I. budući da bez dobro definiranih nacionalnih omotnica nakon 2020. države članice riskiraju 
da neće moći preuzeti nove pravne obveze u području ruralnog razvoja;

J. budući da bi se bez određenih tehničkih prilagodbi mogle pojaviti nedosljednosti u vezi s 
pričuvom za krize, rokovima povezanim s produženjem programa ruralnog razvoja i odredbama 
o pretfinanciranju; 

uzimajući u obzir kašnjenja u pravnim postupcima i nastojanja da se osigura izvediv prijelaz iz 
jednog financijskog okvirnog razdoblja u sljedeće i svjestan rizika koji bi pravna nesigurnost 
mogla uzrokovati državama članicama i krajnjim korisnicima, Odbor za proračune stoga:

1. podržava ciljeve prijelaznog paketa koje je predložila Komisija, a posebno kontinuitet 
potpore ZPP-a u okviru obaju stupova u 2021. u skladu s postojećim pravilima u slučaju daljnjih 
zastoja u pregovorima o paketu reformi poljoprivredne politike za razdoblje 2021. – 2027.; 

2. poziva na brzo donošenje prijelazne uredbe; 

3. zahtijeva transparentne i pravodobne informacije o svim promjenama pravnih osnova ZPP-a 
koje utječu na godišnje proračunske postupke za 2020. i kasnije;

4. očekuje da te prijelazne mjere neće utjecati na sektorski zakonodavni postupak prema reformi 
zajedničke poljoprivredne politike niti stvoriti dodatna kašnjenja u tom postupku. 



AL\1195115HR.docx 3/3 PE644.725v03-00

HR

S poštovanjem,

Johan Van Overtveldt


