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Nacrt zakonodavne rezolucije Izmjena

1.a odobrava svoju izjavu, kao i 
zajedničku izjavu Parlamenta i Komisije 
te zajedničku izjavu Parlamenta, Vijeća i 
Komisije priložene ovoj Rezoluciji, koja će 
biti objavljena u seriji C Službenog lista 
Europske unije;

Or. en

Radi obavijesti, tekst izjave je sljedeći:

„Izjava Europskog parlamenta o provedbi i transparentnosti ZPP-a (članci 57. i 96.)

Novi pravni okvir zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) obuhvaća veću fleksibilnost za 
države članice u izradi i provedbi nacionalnih strateških planova. Time se omogućuje 
prilagodba lokalnim potrebama te se i dalje osigurava da krajnji korisnici ispunjavaju opće 
uvjete prihvatljivosti. Novi model ostvarivanja politike, kojim se uvodi pristup utemeljen na 
uspješnosti, uključuje i znatan prijenos odgovornosti s razine Unije na nacionalne uprave kad 
je riječ o upravljanju poljoprivrednim fondovima Unije i njihovoj kontroli. 
 
Europski parlament smatra da međuinstitucijski sporazum postignut između suzakonodavaca 
sadržava potrebne zaštitne mjere kojima se sprečavaju utvrđeni rizici za pravilnu provedbu 
nacionalnih strateških planova država članica, kako ih je odobrila Komisija.  Europski će 
parlament pomno pratiti kako države članice provode nacionalne strateške planove kako ih je 
odobrila Komisija te će u potpunosti izvršavati svoju ulogu nadzora rada Komisije koja mu je 
dodijeljena Ugovorima, kako je utvrđeno u uredbama o ZPP-u.

Europski parlament smatra da se ovom Uredbom osigurava stvarna zaštita financijskih 
interesa Unije, uključujući prikupljanje i objavljivanje podataka o skupinama koje osiguravaju 
učinkovite provjere sukoba interesa, nepravilnosti, pitanja dvostrukog financiranja i 
nezakonite zloupotrebe sredstava. Radi upotrebe jedinstvenog alata za rudarenje podataka u 
državama članicama Europski parlament pozdravlja obvezu ispitivanja prijedloga o njegovoj 
obveznoj upotrebi u svim državama članicama, na temelju izvješća koje bi Komisija trebala 
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završiti do 2025. i u kojem će se ocijeniti njegova upotreba i interoperabilnost.

Zajednička izjava Europskog parlamenta i Komisije o godišnjem praćenju uspješnosti 
(članci 38. i 39.)

Europski parlament i Komisija podsjećaju da su, s obzirom na novi model ostvarivanja 
politike i okvir uspješnosti koji će se uspostaviti u sklopu zajedničke poljoprivredne politike 
(ZPP) za razdoblje 2023. – 2027., godišnja izvješća o uspješnosti, godišnje praćenje i 
dvogodišnje preispitivanje uspješnosti od velike važnosti za očuvanje ambicija utvrđenih u 
strateškim planovima u okviru ZPP-a.

U tom kontekstu Europski parlament i Komisija suglasni su da Komisija treba svake godine 
izvješćivati Europski parlament, u Odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj, o napretku 
ostvarenom u okviru godišnjeg praćenja uspješnosti.

Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o daljnjim mjerama za 
zaštitu proračuna Unije od prijevara i nepravilnosti zahtijevanjem opće primjene 
jedinstvenog alata za rudarenje podataka (članak 57.)

Vijeće i Europski parlament obvezuju se da će razmotriti prijedlog o obveznoj upotrebi alata 
za rudarenje podataka u državama članicama na temelju izvješća koje će Komisija izraditi do 
2025. u kojem će se ocijeniti upotreba tog alata i njegova interoperabilnost s ciljem njegove 
opće upotrebe u državama članicama.”


