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rezervnog plana za VFO (2020/2051(INL))

Poštovani g. Van Overtveldt,

u okviru navedenog predmeta, Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj bio je zadužen za 
podnošenje mišljenja Vašem odboru. Odbor je odlučio 27. ožujka 2020. to mišljenje podnijeti 
u obliku pisma.

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj predmetno je pitanje razmotrio pisanim postupkom 
27. ožujka 2020. Odbor je odlučio pozvati Odbor za proračune da kao nadležni odbor u 
prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi niže navedene prijedloge.

S poštovanjem,

(potpisano) Norbert Lins
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PRIJEDLOZI

- uzimajući u obzir Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća od 31. listopada 2019. 
o utvrđivanju određenih prijelaznih odredbi za potporu iz Europskog poljoprivrednog 
fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u 
godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 228/2013, (EU) br. 229/2013 i (EU) br. 1308/2013 
u pogledu sredstava i njihove raspodjele u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) 
br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu njihovih sredstava i 
primjene u godini 2021.1,

A. budući da je Komisija 31. listopada 2019. već predložila uredbu o utvrđivanju određenih 
prijelaznih odredbi za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj 
(EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godini 2021. te o 
izmjeni ostalih mjerodavnih uredbi;

B. budući da se prijelazne mjere predložene za EPFRR i EFJP utvrđuju kako bi se zajamčila 
plaćanja korisnicima nakon razdoblja obuhvaćenog trenutačnim VFO-om i uzimajući u 
obzir da sadrže posebne odredbe o kojima odlučuju suzakonodavci;

C. budući da bi taj prijedlog mogao poslužiti kao temelj za slične prijelazne odredbe za 
druge programe, ne samo u smislu tehničkih rješenja, već i kao primjer pozitivnih 
učinaka koje takvi prijedlozi imaju na stabilnost dotičnih sektora;

D. budući da je u prijedlogu prijelaznih mjera za ZPP Komisija slijedila načelo proširenja 
postojećih pravila i mogućnost upotrebe novog novca bez uvođenja novih pravila, što bi 
moglo biti ključno za pravodobno donošenje prijelaznih mjera;

E. budući da se očekuje da će tijekom prijelaznog razdoblja poljoprivredno-prehrambeni 
sektor ispunjavati sve postojeće zahtjeve, stoga bi postojeću razinu financiranja ZPP-a 
trebalo zadržati kao minimum.

PRILOG PRIJEDLOGU REZOLUCIJE

PREPORUKE O SADRŽAJU TRAŽENOG PRIJEDLOGA

A. NAČELA I CILJEVI PRIJEDLOGA

1. Krizni plan VFO-a uzima u obzir presedan utvrđen za financiranje ZPP-a nakon 2020., u 
kojem je Komisija već predložila prijelazne mjere za EPFRR i EFJP, posebno 
proširenjem postojećih pravila i bez uvođenja elemenata iz pregovora o novim sektorskim 
programima, osim ako je to apsolutno nužno.

1 COM(2019)581.


