
   

1 
 

HR 
 

ODGOVORI EUROPSKOM PARLAMENTU NA 

UPITNIK ZA KANDIDATA ZA POVJERENIKA 

Janusz WOJCIECHOWSKI 

Kandidat za povjerenika za poljoprivredu 

 

 

1. Opće kompetencije, predanost europskim ciljevima i osobna neovisnost 

 

Koji su aspekti Vaših osobnih kvalifikacija i iskustva posebno relevantni za 

preuzimanje dužnosti povjerenika i promicanje općeg europskog interesa, osobito u 

području za koje biste bili odgovorni? Što vas motivira? Kako ćete doprinijeti 

promicanju strateškog programa Komisije? Kako ćete provoditi rodno osviještenu 

politiku i integrirati rodnu perspektivu u sve javne politike koje spadaju u Vaš 

portfelj? Koja jamstva možete pružiti Europskom parlamentu u pogledu Vaše 

neovisnosti i kako ćete se pobrinuti za to da Vaše prošle, sadašnje ili buduće 

aktivnosti ne dovedu u pitanje obnašanje Vaših dužnosti u Komisiji? 

 

Od malih nogu, a kasnije i u profesionalnom životu, imao sam priliku iskusiti stvarnost života 

u ruralnom području, te sam zbog toga snažno predan osiguravanju sigurne i cjenovno 

pristupačne hrane za naše građane i primjerenog životnog standarda za naše poljoprivrednike. 

Potječem iz ruralnog dijela Poljske i stoga čvrsto vjerujem da je potrebno podržati naše 

ruralne zajednice. 

 

Stekao sam obrazovanje u području prava, političkih znanosti i javne revizije. U Poljskoj sam 

bio sudac na regionalnom i okružnom sudu, nakon čega sam upućen na žalbeni i Vrhovni sud. 

Kao zastupnik u poljskom parlamentu obnašao sam dužnost potpredsjednika. Šest sam godina 

bio na dužnosti predsjednika poljskog Vrhovnog ureda za reviziju. Godine 2004. izabran sam 

za zastupnika u Europskom parlamentu. Tijekom svojeg mandata u Parlamentu bio sam 

zamjenski član Odbora za proračune, član nekoliko izaslanstava u susjednim zemljama i član 

Odbora za proračunski nadzor. Od 2004. do 2016. bio sam potpredsjednik Odbora za 

poljoprivredu i ruralni razvoj i predsjednik međuskupine Europskog parlamenta za dobrobit i 

zaštitu životinja. Godine 2016. imenovan sam članom Europskog revizorskog suda u 

Luxembourgu.   

 

Kao zastupnik u Europskom parlamentu bio sam vrlo angažiran u pitanjima povezanima s 

dobrobiti životinja, cijenama hrane i označivanjem ekološke hrane. Uvjerio sam se da su 

pitanja koja se odnose na poljoprivredu i ruralni razvoj vrlo osjetljiva jer izravno utječu na 

naše građane. Naučio sam koliko je važno slušati različita mišljenja. Također sam se 

osvjedočio u snažnu zajedničku želju zastupnika Parlamenta da surađuju u savladavanju 

brojnih problema s kojima se suočava poljoprivredni sektor i zajedno pronalaze rješenja.  

 

Na Revizorskom sudu nastavio sam raditi na predmetima u području poljoprivrede. Bio sam 

odgovoran za izvješća o mjerama za potporu mladim poljoprivrednicima, o dobrobiti 

životinja, izradi programa ruralnog razvoja i sustavu zaštite naših građana od kemijskih 
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opasnosti u hrani. Također sam bio odgovoran za važno izvješće u kojem se upozorava na 

ljudske i gospodarske gubitke koji su posljedica loše kvalitete zraka.  

 

Za mene se ne može reći da sam samo izdaleka promatrao događanja u poljoprivrednom 

sektoru. Rođen sam i odrastao u ruralnom području s dugom poljoprivrednom tradicijom. 

Znam što znači obrađivati zemlju. Smatram da, želite li doista razumjeti poljoprivrednike, 

morate to iskustvo steći iz prve ruke.   

 

Bila bi mi osobita čast podržati otvoren, uključiv i kooperativan način rada novoizabrane 

predsjednice von der Leyen i surađivati s njom i Kolegijem na ostvarivanju prioriteta 

Europske unije i rješavanju budućih problema. Zalagat ću se za blagostanje naših 

poljoprivrednika i stanovnika ruralnih područja. 

 

Novoizabrana predsjednica von der Leyen u svojem je programu visok prioritet dala pitanju 

ravnopravnosti spolova te se obvezala da će uspostavom rodno uravnoteženog sastava 

Kolegija pružiti dobar primjer. Isto načelo namjeravam primijeniti na svoj tim. Vjerujem i da 

se temeljitijom provedbom rodno osviještene politike u oblikovanju politika bolje 

iskorištavaju resursi, povećava učinkovitost politike, podupire održivi razvoj i stvara 

pravednije društvo. To je vrlo važno za moj portfelj s obzirom na to da žene upravljaju s 

manje od trećine poljoprivrednih gospodarstava u EU-u. Nastojat ću to promijeniti.  

 

Kao javni službenik uvijek sam bio svjestan važnosti izbjegavanja bilo kakvog položaja ili 

situacije koji bi doveli u pitanje moju neovisnost, nepristranost ili raspoloživost. Kao član 

Europskog revizorskog suda savjesno ispunjavam svoje obveze prema instituciji kada je riječ 

o izjavama o financijskim interesima i obvezi djelovanja u europskom interesu bez ičijeg 

utjecaja. Nastavit ću izbjegavati svaku situaciju koja bi mogla utjecati na obavljanje mojih 

zadaća. 

 

2. Upravljanje portfeljem i suradnja s Europskim parlamentom 

 

Kako vidite svoju ulogu člana Kolegija povjerenika? U kojem pogledu smatrate da 

biste bili odgovorni Parlamentu za svoje postupke i djelovanje svojih odjela? Na što 

ste se konkretno spremni obvezati u pogledu veće transparentnosti, bolje suradnje i 

konkretnog daljnjeg postupanja u vezi sa stajalištima Parlamenta i njegovim 

zahtjevima za zakonodavne inicijative? Jeste li spremni informacije i dokumente o 

planiranim inicijativama ili tekućim postupcima pružati Parlamentu u jednakoj 

mjeri kao i Vijeću? 

 

Počašćen sam što mi se pružila prilika da preuzmem ulogu povjerenika u trenutku koji je 

ključan za EU i budućnost europske poljoprivrede. Reforma zajedničke poljoprivredne 

politike bit će od iznimne važnosti za budućnost naših poljoprivrednika i naših građana. 

Moramo odgovoriti na njihove zahtjeve. Moramo osigurati modernu, učinkovitu i 

pojednostavnjenu politiku, postati ugljično neutralan kontinent i poduzeti mjere protiv 

klimatskih promjena, a potrebna nam je i dugoročna vizija za naša ruralna područja. 

Postizanje prave ravnoteže među tim ciljevima bit će moj glavni zadatak. No, ne mogu ga 

obaviti bez pomoći drugih. Portfelj za koji sam nadležan ima mnogo dodirnih točaka s drugim 

politikama, stoga u skladu s vizijom novoizabrane predsjednice namjeravam blisko surađivati 

s ostalim članovima Kolegija. Također ću, prema potrebi, doprinositi radu članova Kolegija 

na višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje nakon 2020. te njihovu djelovanju na 

međunarodnoj sceni.  
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Zahvaljujući svojem iskustvu zastupnika u Europskom parlamentu i člana Europskog 

revizorskog suda, duboko sam svjestan značenja odgovornosti u institucijama EU-a i među 

njima. Kao član Revizorskog suda osobno sam bio odgovoran za izvješće o reviziji, iako to 

izvješće potvrđuju svi članovi Suda. Oblikovanje politika EU-a složen je proces u kojem 

Komisija surađuje s dvama ravnopravnim suzakonodavcima. U potpunosti sam spreman 

preuzeti političku odgovornost za mjere u području poljoprivrede i ruralnog razvoja te 

istovremeno surađivati s drugim članovima Kolegija uz poštovanje načela kolegijalnosti. 

Svjestan sam da Parlament od mene očekuje otvoreno, redovito i pošteno izvješćivanje. 

Novoizabrana predsjednica u svojem je izlaganju u Komisiji vrlo jasno opisala kako zamišlja 

suradnju povjerenika čija su područja politike obuhvaćena europskim zelenim planom. 

Spreman sam u potpunosti preuzeti svoju ulogu u tome.    

 

Čvrsto vjerujem da je transparentnost ključna za jačanje demokratskog legitimiteta i 

održivosti EU-a i stjecanje povjerenja građana. Na osobnoj ću razini objaviti sve svoje 

kontakte i informacije o sastancima s profesionalnim organizacijama ili pojedincima o svim 

pitanjima povezanima s politikom EU-a u skladu s primjenjivim pravilima Komisije. Na 

institucionalnoj ću razini surađivati s Parlamentom u duhu otvorenosti i suradnje i raditi na 

jačanju našeg partnerstva.  

 

Kao zastupnik s dvanaestogodišnjim iskustvom u Europskom parlamentu svjestan sam 

važnosti jednakog tretmana Parlamenta i Vijeća i snažne povezanosti Europskog parlamenta i 

Komisije. Pomno ću se pridržavati Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi 

zakonodavstva i u potpunosti podržavam predanost novoizabrane predsjednice u podupiranju 

prava Europskog parlamenta na inicijativu. 

 

Pitanja Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj 

1. Europska komisija iznijela je u lipnju 2018. prijedloge novog ZPP-a. Riječ je o 

važnoj reformi kojom možemo ojačati konkurentnosti tog sektora i postići bolje 

rezultate u području okoliša. Koje je Vaše stajalište kao kandidata za povjerenika o 

predloženim predmetima, a posebno o novom modelu ostvarivanja ciljeva i njegovih 

strateških planova? Kao kandidat za povjerenika, namjeravate li izmijeniti elemente 

prijedloga i ako da, na koji način? Kao kandidat za povjerenika planirate li 

postrožiti i ojačati kontrole kako bi se zajamčilo da države članice postignu 

zajedničke europske ciljeve, opravdavaju javnu potrošnju i osiguravaju jednake 

uvjete na europskoj razini? Kako se u sklopu budućeg ZPP-a može zadržati broj 

poljoprivrednika i osigurati generacijska obnova? Koja je Vaša dugoročna vizija 

poljoprivrede i ruralnih područja?  

________________________________________ 

Novoizabrana predsjednica najavila je europski zeleni plan kojim se postavlja jasan cilj za 

EU: učiniti Europu prvim klimatski neutralnim kontinentom, očuvati njegov prirodni okoliš i 

približiti se cilju nulte razine onečišćenja. Europska poljoprivreda i zajednička poljoprivredna 

politika (ZPP) moraju imati ključnu ulogu u tom procesu. Europski zeleni plan postavit će 

temelj za viziju i strategiju europske poljoprivrede za naredna desetljeća. Pobrinut ću se za to 

da doprinos europske poljoprivrede bude ambiciozan, pravedan i utemeljen na dokazima.  
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Europski poljoprivrednici daju važan doprinos našem društvu u pogledu proizvodnje hrane, 

pružanja usluga u području klime i okoliša i kao dio širih ruralnih područja, čije su zajednice 

od temeljne važnosti za socioekonomsku strukturu i kulturnu raznolikost Europe. Pružanje 

cjenovno pristupačne hrane našim građanima i primjeren životni standard naših 

poljoprivrednika jedna je od fundamentalnih zadaća Europe. Sada je pravi trenutak da s našim 

poljoprivrednicima raspravimo kakva će gospodarstva naslijediti njihovi potomci, kako bi 

poljoprivreda trebala izgledati do sredine ovog stoljeća i kako da to zajedno ostvarimo.  

Poljoprivredni sektor suočen je s velikim izazovima i prolazi kroz korjenite promjene, kao što 

su kontinuirana globalizacija, klimatske promjene, promjene u obrascima ponašanja 

potrošača, potreba za smanjenjem emisija stakleničkih plinova i boljom zaštitom naših 

prirodnih resursa te pružanjem pojačane pozornosti zaštiti zdravlja ljudi i životinja.  

Svi ti elementi zahtijevaju odlučno djelovanje i dugoročne mjere na europskoj razini, kako bi 

se našoj poljoprivrednoj zajednici pružila potpora za prilagodbu svijetu koji se mijenja. 

Istovremeno se moramo usredotočiti na povećanje održivosti naše poljoprivrede i ublažavanje 

negativnih učinaka na klimu i okoliš.  

Uvjeren sam da je ZPP ključan za očuvanje europskog modela obiteljskih poljoprivrednih 

gospodarstava te da će i dalje biti od primarne važnosti za uspješnu prilagodbu naših 

poljoprivrednika novim izazovima. Poljoprivreda EU-a sve je više izložena učincima 

klimatskih promjena i osjetljiva na promjene na globalnim tržištima. Stoga svoje snage 

moramo usmjeriti na osiguranje sigurnih i stabilnih životnih uvjeta za naše poljoprivrednike 

jer će se hrana u Europi proizvoditi samo ako naši poljoprivrednici budu mogli osigurati 

pristojan životni standard svojim obiteljima. Potrebna nam je politika za potporu održivim 

prihodima poljoprivrednih gospodarstava kojom ćemo poboljšati svoju konkurentnost i 

poljoprivredu pretvoriti u djelatnost privlačnu mladima.  

Međutim, to možemo postići samo ako povećamo djelotvornost naše politike i uspostavimo 

pravedniji sustav potpore kojim se jamči da se javna sredstva troše tamo gdje su najpotrebnija. 

Podržavam obvezujuća pravila na razini EU-a za preraspodjelu izravne potpore i njezino 

postupno smanjivanje u korist manjih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Osim toga, 

našim mladim poljoprivrednicima potrebna je usmjerenija potpora kako bi se mogli nositi s 

preprekama na koje nailaze pri ulasku u sektor (kao što su pristup zemljištu, zajmovima i 

znanju). Dva posto sredstava iz prvog stupa rezervirano je upravo za bespovratna sredstva za 

pokretanje poslovanja i plaćanja za mlade poljoprivrednike. 

Zbog aktualnih klimatskih i ekoloških problema nužna je preobrazba našeg poljoprivrednog 

sustava. Ponosan sam što sam dio skupine povjerenika za europski zeleni plan čija je svrha 

pomoći poljoprivrednicima da odigraju svoju ulogu u prelasku na klimatski neutralno društvo 

do 2050. i pridonijeti razvoju vizije za ostvarenje tog cilja. Kombinacijom obveznih uvjeta za 

sve poljoprivrednike u Uniji, s povećanim naglaskom na dobrovoljne programe zaštite okoliša 

(kao što su poljoprivredne, ekološke i klimatske mjere ili budući programi za ekologiju) 

pridonijet će se održavanju zajedničkog tržišta i poticati promjene u tom području.  

Nadalje, postoji jasna potreba za pojednostavnjenjem politike i proširenjem upotrebe novih 

tehnologija i prakse u cijeloj poljoprivrednoj zajednici. U današnjem svijetu bit ćemo 

učinkoviti samo ako razmišljamo i djelujemo u cijelom vrijednosnom lancu u okviru nove 

strategije „od polja do stola”. Na taj će način cijeli prehrambeni sustav lakše odgovoriti na 

izazove održivosti.  
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Vjerujem da su prijedlozi Komisije iz 2018. čvrst temelj za modernizaciju i pojednostavnjenje 

ZPP-a te za ambicioznije mjere te politike u području okoliša i klime. Moj glavni prioritet bit 

će rad i pregovori s Europskim parlamentom i Vijećem na postizanju političkog dogovora. 

Vrlo rado ću sudjelovati u tim pregovorima kako bismo postigli ambiciozan ishod u pogledu 

sigurnosti opskrbe hranom i ekoloških i klimatskih ciljeva te pomogli postići sveobuhvatne 

ciljeve europskog zelenog plana, uključujući one koji proizlaze iz Komisijine strategije „od 

polja do stola” i cilja nulte razine onečišćenja. Želim potaknuti uvođenje digitalnih 

tehnologija i osigurati da taj sektor ostane konkurentan, s pravednim prihodima za sve 

poljoprivrednike i povećanom potporom za mlade poljoprivrednike. Da bismo to ostvarili, 

moramo se pobrinuti da se premosti digitalni jaz između ruralnih i urbanih područja i stoga ću 

se pojačano angažirati u tom pogledu.  

 

Strateški planovi 

Vjerujem da kao Europljani dijelimo uvjerenje da nam je potrebna snažna i zajednička 

poljoprivredna politika za postizanje zajedničkih europskih ciljeva u skladu s jasnim i 

zajedničkim pravilima EU-a. Smatram da se predloženim uredbama predviđa taj zajednički 

okvir i spreman sam surađivati s Europskim parlamentom kako bi se osigurale odgovarajuće 

zaštitne mjere za očuvanje jednakih uvjeta. U sklopu tog zajedničkog okvira, budući strateški 

planovi u okviru ZPP-a bit će pravi instrument kojim će se zajamčiti da mjere i financiranje 

budu ciljani i učinkoviti. Istovremeno, moramo priznati da pristup po načelu „svima jednako” 

nije prikladan za EU-27 i da trebamo dati više prostora državama članicama kako bi osmislile 

svoje intervencije u skladu sa svojim potrebama i posebnostima.  

 

Kao iskusan revizor vjerujem da nam je potreban zaokret prema politici koja se temelji više 

na uspješnosti, a manje na pridržavanju pravila te smatram da javni rashodi moraju biti 

usmjereni na postizanje mjerljivih rezultata. Spreman sam surađivati s Europskim 

parlamentom i državama članicama kako bismo osigurali da ta promjena u upravljanju ZPP-

om funkcionira i za poljoprivrednike i za uprave.  

 

Novi model ostvarivanja ciljeva 

Vjerujem u sposobnost Europske komisije i država članica da uspostave dobar sustav 

upravljanja budućim ZPP-om i kontrole nad njim. ZPP trenutačno ima snažnu strukturu 

upravljačkih tijela i kontrolnih sustava, kao što su akreditirane agencije za plaćanja, tijela za 

ovjeravanje, integrirani administrativni i kontrolni sustav te sustav za identifikaciju zemljišnih 

čestica. Zajedničkim snagama osigurali smo dobro funkcioniranje tih tijela u ovom trenutku, 

uz zadržavanje visoke razine pouzdanosti, što potvrđuju niske stope pogreške posljednjih 

godina. 

 

U prijedlog su uvedene zaštitne mjere kako bi se osigurali jednaki uvjeti u provedbi politike 

čija je dodana vrijednost snažno ukorijenjena u zajedničkom skupu posebnih ciljeva. 

 

Spreman sam uputiti svoje službe da intenzivno surađuju s državama članicama u cilju 

pripreme provedbe reformiranog ZPP-a i obećajem da ću se pobrinuti da postupak 

odobravanja budućih strateških planova u okviru ZPP-a bude transparentan. Poštovat ću 

preuzetu obvezu novoizabrane predsjednice von der Leyen za jačanje partnerstva s Europskim 

parlamentom i redovito vas obavještavati o napretku u provedbi nove politike. 

 

Brzo postizanje ambicioznog ishoda reforme ZPP-a bit će važan korak prema razvoju i 

provedbi strategije „od polja do stola”. Vrlo rado ću surađivati s izvršnim potpredsjednikom i 
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skupinom povjerenika za europski zeleni plan i s njima poraditi na poboljšanju održivosti 

postupka proizvodnje hrane u cilju razvoja dugoročne budućnosti europskih poljoprivrednika. 

 

Dugoročna vizija za ruralna područja 

Postavili ste pitanje i o mojoj dugoročnoj viziji za ruralna područja. Uvjeren sam da nije 

moguće uspostaviti dugoročnu strategiju za poljoprivredu, a da se pritom ne osigura i da 

ruralna područja u Europi ostanu vitalna i dinamična. U tom ću pogledu nastaviti braniti 

ključnu ulogu ZPP-a u razvoju ruralnih područja. 

U skladu sa zahtjevom novoizabrane predsjednice von der Leyen razvit ću novu dugoročnu 

viziju za ruralna područja, u bliskoj suradnji s kandidatkinjom za potpredsjednicu za 

demokraciju i demografiju i kandidatkinjom za povjerenicu za koheziju i reforme, kako bismo 

osigurali da upravo potrebe ruralnih područja budu obuhvaćene nacionalnim strateškim 

planovima u okviru nove zajedničke poljoprivredne politike. 

 

Stanovnicima ruralnih područja želim jasno poručiti da uvažavamo njihove potrebe te da ću 

konkretne potrebe ruralnih područja vratiti u žarište pozornosti donositelja odluka. Cilj je 

okupiti građane, dionike i kreatore politika u svim sektorima i na svim razinama upravljanja 

na izradi zajedničke vizije za ruralna područja. U tu je svrhu potrebna bliska suradnja sa 

stanovnicima ruralnih područja te lokalnim i regionalnim vlastima. 

 

2. Primarni proizvođači određenih poljoprivrednih proizvoda zabrinuti su da je 

trgovinski program koji trenutno provodi Europska komisija rezultirao 

povlasticama u vezi s pristupom tržištu EU-a za proizvode koji se proizvode u skladu 

s normama različitim od onih u EU-u. Unatoč jamstvima poljoprivrednici su 

zabrinuti da se poljoprivreda EU-a žrtvuje kako bi se dobile trgovinske povlastice za 

druge sektore koji nisu poljoprivredno- prehrambeni sektori. Kako možete osigurati 

da se u trgovinskim pregovorima u obzir uzima zabrinutost poljoprivredne zajednice 

te da su uvozni proizvodi iz trećih zemalja u skladu s visokim normama EU-a u 

pogledu zaštite okoliša, socijalne zaštite, sigurnosti hrane i dobrobiti životinja? Što 

mislite o mogućnosti da se poljoprivredni proizvodi iz osjetljivih sektora isključe iz 

budućih trgovinskih sporazuma? Hoćete li se kao novi povjerenik za poljoprivredu 

zalagati za strogo obvezujuće okolišne uvjete u novim trgovinskim sporazumima? 

Kako namjeravate surađivati s novim povjerenikom za trgovinu i kako se možete 

obvezati da ćete primjereno i pravodobno izvještavati odbor AGRI o pitanjima 

povezanim s međunarodnom trgovinom? 

 

Prednosti trgovinske politike EU-a za poljoprivredni sektor EU-a 

 

EU već dugo zagovara svjetski trgovinski sustav utemeljen na pravilima i podupire održive 

trgovinske politike, što smatram posebno važnim. EU je visokokonkurentan izvoznik 

poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u vrijednosti od oko 140 milijardi EUR godišnje. 

Prehrambeni proizvodi iz EU-a poznati su kao sigurni, održivo proizvedeni, hranjivi i 

visokokvalitetni. Pobrinut ću se da to ostane naš jedinstveni prodajni slogan. Zbog sve većeg 

pritiska klimatskih promjena ne možemo pretpostaviti da ćemo u narednim desetljećima moći 

zajamčiti potpunu sigurnost opskrbe hranom. U tom kontekstu, Europska komisija nastavit će 

provoditi svoj trgovinski program u cilju promicanja i obrane interesa svih europskih građana, 

uključujući poljoprivrednike i potrošače, te integrirati pitanja klime i održivosti u našu 
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trgovinsku politiku. Od ključne je važnosti da se prednosti trgovine iskorištavaju bez 

zapostavljanja naših građana. 

 

Cjelokupan poljoprivredno-prehrambeni sektor EU-a koristi mogućnosti koje pruža 

međunarodna trgovina, i to dodatnim pristupom tržištu trećih zemalja i drugim instrumentima 

potpore, kao što je zaštita europskih oznaka zemljopisnog podrijetla. Kao rezultat toga, EU je 

prije devet godina postao neto izvoznik poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. To je 

pridonijelo otvaranju radnih mjesta i kreiranju mogućnosti u ruralnim zajednicama diljem EU-

a. Otvorili smo svoja tržišta uz zadržavanje strogih sanitarnih i fitosanitarnih normi, koje se 

smatraju globalnom referentnom vrijednošću.  

  

Ukupni su izgledi za trgovinu poljoprivredno-prehrambenim proizvodima pozitivni: globalna 

potražnja za hranom vjerojatno će se povećati zbog rasta stanovništva i prihoda u kombinaciji 

s promjenama preferencija potrošača. Europski poljoprivredni i poljoprivredno-prehrambeni 

sektor imat će koristi od tih mogućnosti, osobito zbog svojeg izvrsnog ugleda u pogledu 

sigurnosti i kvalitete hrane.  

 

Osiguravanje uravnoteženih trgovinskih sporazuma te zaštita osjetljivih sektora EU-a  

 

Trgovinski sporazumi koje je sklopio EU pažljivo su prilagođeni uzimajući u obzir posebnu 

situaciju osjetljivih sektora u svakom sporazumu. S druge strane, povećanje pristupa tržištu 

EU-a u nekima od tih sektora bio je glavni zahtjev trgovinskih partnera u pregovorima.  

 

Procjena Komisije o stanju i izgledima na tržištu, studije utjecaja, uključujući studiju o 

kumulativnom učinku trgovinskih sporazuma te opsežna savjetovanja s državama članicama i 

dionicima pomogli su nam da pažljivo prilagodimo izazove s kojima se suočavaju različiti 

poljoprivredno-prehrambeni sektori. Ti postupci savjetovanja i procjene pokazali su se 

učinkovitima i nastavit ćemo ih razvijati. Analizirat ću sav raspoloživi materijal i po potrebi 

ga dopuniti ažuriranom verzijom studije o kumulativnom učinku, uzimajući u obzir rezultate 

najnovijih pregovora.  

 

Kada je riječ o trgovinskim sporazumima s glavnim poljoprivrednim subjektima, Komisija je 

donijela niz mjera kojima se nudi tržišno vrijedan pristup našem tržištu, ali se i ublažavaju 

mogući negativni učinci na osjetljive proizvode za EU. Te mjere uključuju pažljivo 

prilagođene tarifne kvote, carine u okviru kvote i segmentaciju proizvoda, duga razdoblja 

postupnog snižavanja i zaštitne instrumente, kako bi se osigurao pošten i uravnotežen dogovor 

s mogućnostima i koristima za obje strane. 

 

Zajedno s kolegom povjerenikom za trgovinu namjeravam i dalje voditi računa o tome da 

međunarodna trgovina bude jedan od glavnih pokretača razvoja poljoprivrednog sektora EU-a 

zahvaljujući kojem se otvaraju radna mjesta i mogućnosti za naše ruralne zajednice, ne 

zanemarujući pritom posebne osjetljivosti određenih poljoprivrednih sektora EU-a. 

Obvezujem se i na jačanje sustava oznaka zemljopisnog podrijetla EU-a kako bi taj politički 

instrument bio još korisniji za poljoprivrednike i ruralna područja.   

 

Kad god je to primjereno, osjetljivi poljoprivredni proizvodi trebali bi i dalje imati pravo na 

poseban tretman u međunarodnim pregovorima kako bi se osjetljivosti predmetnog sektora u 

potpunosti odrazile u konačnom dogovoru. 
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Zaštita visokih normi EU-a 

 

Kao drugi najveći svjetski uvoznik hrane i najveći izvoznik, EU je dobro pozicioniran za 

promicanje visokokvalitetnih prehrambenih normi diljem svijeta. EU vrlo aktivno sudjeluje u 

relevantnim međunarodnim forumima te se zalaže za pooštrenje normi u području zaštite 

okoliša, socijalne zaštite, sigurnosti hrane i dobrobiti životinja, koje se primjenjuju na sve 

svjetske proizvođače.  

 

O propisima i normama EU-a ne može se pregovarati. Sav uvoz u EU mora biti u skladu s 

pravilima EU-a o zdravlju ljudi, sigurnosti hrane te zdravlju životinja i biljaka. Sanitarne i 

fitosanitarne norme EU-a na isti se način primjenjuju na sve proizvode na unutarnjem tržištu 

EU-a, neovisno o tome jesu li uvezeni ili proizvedeni u EU-u. Trebali bismo biti svjesni i 

potrebe za osiguranjem usklađenosti s našim socijalnim i ekološkim normama, koje su u 

mnogim slučajevima više nego u ostatku svijeta.  

 

Propisi EU-a o dobrobiti životinja u pogledu klanja primjenjuju se i na uvoz. Usklađenost ili 

istovjetnost zakonodavstva u tom području utvrđuje se na temelju provjera koje Komisija 

provodi na terenu. 

 

EU se u svojim bilateralnim trgovinskim sporazumima snažno zalaže za uključivanje odredbi 

o normama i usklađenosti, posebno u poglavljima o trgovini i održivom razvoju. U svojim 

procjenama učinka na održivost pažljivo ispitujemo društvene, ekološke i gospodarske učinke 

trgovinskih sporazuma. Novoizabrana predsjednica von der Leyen najavila je da će „svaki 

budući trgovinski sporazum koji sklopimo sadržavati posebno poglavlje o održivom razvoju”. 

 

U dijelovima trgovinskih sporazuma koji se odnose na trgovinu i u onima koji se odnose na 

suradnju utvrdit će se nove platforme za dijalog s trećim zemljama o jačanju zaštite okoliša i 

općenito borbi protiv klimatskih promjena. 

 

Rad s kandidatom za povjerenika za trgovinu 

 

Zalagat ću se za to da se u svim proizvodima kojima se trguje u EU-u poštuju naše visoke 

norme i učiniti sve što je potrebno da naši trgovinski partneri usklade svoje norme s 

europskima. Blisko ću surađivati s kandidatom za povjerenika za trgovinu kako bismo 

osigurali da se otvorena i poštena trgovina temelji na globalnim pravilima koja su djelotvorna, 

provediva i koja svima osiguravaju jednake uvjete.  

 

Novost je imenovanje službenika za nadzor provedbe trgovinskih pravila, kojega imenuje 

Kolegij. Radit će pod izravnim vodstvom kandidata za povjerenika za trgovinu u cilju 

praćenja i poboljšanja usklađenosti naših trgovinskih sporazuma, uključujući posebno 

poglavlje o održivom razvoju. Na taj ćemo način pomno pratiti provedbu mjera zaštite klime, 

okoliša i radnika, utvrđenih u našim trgovinskim sporazumima, uz nultu toleranciju prema 

dječjem radu. Osim toga, novoimenovani glavni službenik za nadzor provedbe redovito će 

izvješćivati o trenutačnom stanju i izvješćivati Europski parlament i Vijeće o svim 

događajima. 

 

Odnosi s Europskim parlamentom 

 

Aktivno ću obavješćivati Europski parlament i njegove relevantne odbore o svim pitanjima 

poljoprivrede povezanima s trgovinom u skladu s međuinstitucijskim pravilima. Redoviti 
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informativni sastanci s Europskim parlamentom organizirat će se u svim fazama svih 

međunarodnih pregovora. Budući da je poljoprivredno-prehrambeni sektor važan čimbenik u 

trgovinskim odnosima i pregovorima, obvezujem se da ću pridonositi informiranju i 

raspravama s vama o međunarodnim pitanjima. 

 

 

3. Jedan od glavnih ciljeva buduće zajedničke poljoprivredne politike je dodatno 

ojačati doprinos europske poljoprivrede zaštiti okoliša, biološke raznolikosti, 

krajolika i suočavanju s učincima klimatskih promjena. Koje mogućnosti vidite za 

prilagodbu kad je riječ o reformi ZPP-a u tim područjima? Kako namjeravate 

postići pravu ravnotežu između ekoloških pitanja i potrebe za proizvodnjom hrane 

po pravednim cijenama? Kako vidite općenit razvoj poljoprivredne politike, prije 

svega u pogledu strategije novoizabrane predsjednice za održivu hranu „od polja do 

stola” i kako se ona može pretvoriti u svakodnevno djelovanje za poljoprivrednike u 

području klime te kako poljoprivreda i šumarstvo mogu pružiti rješenja za ponor 

ugljika, uzimajući u obzir korištenje zemljišta, prenamjenu korištenja zemljišta i 

šumarstvo (LULUCF) itd.? Koji su Vaši ciljevi u pogledu smanjenja upotrebe 

pesticida i zaustavljanja gubitka biološke raznolikosti te kako ćete to postići? U kojoj 

mjeri delegiranje pune odgovornosti državama članicama za utvrđivanje ambiciozne 

strategije za rješavanje tog hitnog pitanja može biti najbolje rješenje koje EU može 

primijeniti? Kao povjerenik, kako možete osigurati da će države članice to ostvariti? 

Kad je riječ o okolišu, iz iskustva znam da dobrim poljoprivrednicima ne treba govoriti kako 

da se brinu za svoju zemlju ili životinje. Na kraju krajeva, oni to rade svakodnevno. Posve 

sam svjestan ozbiljnih izazova s kojima se EU suočava u pogledu klimatskih promjena i 

njihova ublažavanja i prilagodbe, biološke raznolikosti i naših prirodnih resursa – tla, vode i 

zraka. Suočavanje s tim izazovima dovest će do mnogih napetosti i opterećenja na društvenoj 

i gospodarskoj razini. No, mi ih moramo pretvoriti u prilike. Naš poljoprivredni sektor i naša 

ruralna područja moraju dati svoj doprinos tom teškom procesu. Konkretno, ZPP bi trebao 

pomoći europskim poljoprivrednicima da poboljšaju održivost svoje proizvodnje hrane i 

ostalih prirodnih resursa. ZPP i poljoprivrednici mogu dati važan doprinos europskom 

zelenom planu koji je najavila novoizabrana predsjednica Komisije von der Leyen. Spremni 

smo pomoći našim poljoprivrednicima da u budućnosti svoj posao obavljaju još kvalitetnije. 

Okoliš i klima u prijedlogu reforme ZPP-a 

Prijedlozi za reformu ZPP-a važan su korak u poboljšanju instrumenata kojima se 

poljoprivrednicima želi pomoći u prelasku na održivije proizvodne sustave. Obvezujem se na 

punu podršku Europskom parlamentu i Vijeću u pregovorima o toj reformi i pobrinut ću se da 

ishod bude u skladu s razinom ambicija u zaštiti okoliša i klime koje je najavila novoizabrana 

predsjednica. 

Stoga u potpunosti podupirem promjenu uvedenu reformom ukupnog pristupa za „zeleniji” 

ZPP, pri čemu se istovremeno uzimaju u obzir socijalni i gospodarski aspekti. Umjesto 

utvrđivanja pravila o metodama poljoprivredne prakse na razini EU-a, budući ZPP trebao bi 

se više usmjeriti na dobivanje vrijednosti za novac. Time bi se uravnotežili zajednički 

elementi u zakonodavstvu EU-a s fleksibilnošću država članica da se koriste ZPP-om na 

načine koji funkcioniraju u praksi u njihovim konkretnim situacijama, bez obzira na to je li 

riječ o sjeveru ili jugu, govedini ili narančama. Ta je fleksibilnost iznimno važna: npr. potrebe 

određenog područja ekstenzivnog uzgoja u jednoj zemlji mogu se veoma razlikovati od 

potreba područja s intenzivno obrađivanim zemljištem u drugoj zemlji. Predloženim 
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zajedničkim ciljevima i pravilima, a posebno zajedničkim sustavom za mjerenje rezultata, 

omogućit će se praćenje i osigurati da sve države članice imaju svoju ulogu u ispunjavanju 

naših obveza u pogledu održivosti. 

Drugi ključni element prijedloga odnosi se na poveznice sa zakonodavstvom EU-a o okolišu i 

klimi. Smatram da ZPP mora pomoći poljoprivrednicima da ispune često zahtjevne ciljeve u 

području okoliša. Sve države članice poticat će se da u strateškom planu u okviru ZPP-a 

navedu kako se namjeravaju koristiti instrumentima poljoprivredne politike kako bi ispunile 

ambiciozne europske ciljeve koji proizlaze iz zakonodavstva EU-a u području klimatskih 

promjena, energetike, voda, kvalitete zraka, biološke raznolikosti i pesticida. Na primjer, sve 

države članice moraju smanjiti svoje emisije stakleničkih plinova na temelju Uredbe o 

raspodjeli tereta, koja obuhvaća dio emisija iz poljoprivrede. U planu za ZPP svaka država 

članica morat će prikazati doprinos ZPP-a ostvarenju tog cilja. 

Nadalje, neki elementi prijedloga za reformu ZPP-a odnose se na osnovne norme koje moraju 

ispunjavati poljoprivrednici, većinom u okviru sustava pojačane „uvjetovanosti”. Nekoliko 

novih i poboljšanih normi odnosi se na okoliš i klimu. Jedna je od njih zaštita močvarnih 

područja i tresetišta, koja su važna skladišta ugljika. Druga je upotreba instrumenta održivosti 

poljoprivrednih gospodarstava za hranjive tvari, kojim se želi pridonijeti poboljšanju 

upravljanja hranjivim tvarima. Osim toga, određene obveze iz Direktive o održivoj uporabi 

pesticida također bi trebale postati dio sustava uvjetovanosti. To je samo jedan od 

instrumenata ZPP-a s pomoću kojih se može smanjiti upotreba pesticida u poljoprivrednom 

sektoru. Inovacije, istraživanja i prijenos znanja ključni su za pomoć poljoprivrednicima koji 

su suočeni s tim prelaskom. Nova misija Obzora 2020. posvećena vrstama tla novi je pristup 

kojim se osigurava povezivanje inovacija s potrebama poljoprivrednika. 

Predloženi instrumenti financiranja jednako su važni kao i sustav osnovnih normi u okviru 

budućeg ZPP-a. Ključno je potaknuti poljoprivrednike na uvođenje održive prakse, što će se i 

postići predloženim novim instrumentom: programima za ekologiju. Time bi se omogućilo da 

se znatan dio sredstava iz prvog stupa ZPP-a utroši na skrb za okoliš i klimu, što je dodatak 

postojećoj potpori ruralnom razvoju. 

Uvijek sam snažno podupirao politiku ruralnog razvoja te ću se pobrinuti da i ubuduće budu 

osigurana sredstva za dokazan i vrijedan instrument plaćanja u području poljoprivrede, 

okoliša i klime, kao i potporu ekološki prihvatljivim ulaganjima (uključujući pošumljavanje). 

Poticat će se i izobrazba, inovacije i suradnja jer su one ključne za širenje metoda inovativne 

prakse s pomoću kojih se mogu uskladiti potrebe za hranom po pravednim cijenama i pitanja 

zaštite okoliša i klime.  

Naglašavam da bi općenito svaka država članica trebala postaviti ambicioznije ciljeve u 

upotrebi ZPP-a u području zaštite okoliša i klime nego što je to slučaj u ovom trenutku, te 

računam na potporu Europskog parlamenta kako bi se osiguralo da to bude moguće u okviru 

dogovorenog zakonodavstva. 

Želim postići politički dogovor o reformi ZPP-a kojim se nudi prostor za potporu ciljanim 

mjerama u praksi za rješavanje problema klimatskih promjena i ostalih ekoloških izazova na 

poljoprivrednim gospodarstvima. Navest ću nekoliko konkretnih primjera. Želim osigurati da 

poljoprivrednici mogu primiti potporu za primjenu bolje izmjene usjeva i odgovarajuće 

upravljanje obradom tla u cilju vezivanja veće količine ugljika u tlo, čime se povećava 

sposobnost obradivog zemljišta za čuvanje ugljika u tlu. Mogli bi se uključiti u program za 

ekologiju u okviru prvog stupa ZPP-a kako bi dodatni dio svojeg zemljišta izdvojili iz 
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proizvodnje i tako stvorili područje bioraznolikosti. Osim toga, poljoprivrednici bi mogli 

dobiti naknadu u okviru drugog stupa ZPP-a za smanjenje upotrebe pesticida. Poljoprivreda je 

jedini sektor s rastućim emisijama onečišćivača zraka i jedini izvor onečišćenja zraka koji u 

ovom trenutku nije izravno reguliran. Trebamo pomoći poljoprivrednicima da smanje te 

emisije. Oni mogu iskoristiti potporu za ulaganja kako bi svoje sustave skladištenja ili 

navodnjavanja učinili učinkovitijima ili prešli na preciznu poljoprivredu; ili se mogu odlučiti 

za ekološku poljoprivredu. Želim osigurati da se ambiciozni ciljevi europskog zelenog plana 

pretoče u odgovarajuću potporu europskim poljoprivrednim gospodarstvima kako bi se 

poljoprivrednicima pomoglo da se pripreme za održivu budućnost. 

Komisijini prijedlozi za reformu ZPP-a delegiraju državama članicama odgovornost za 

definiranje strategije za suočavanje s izazovom klimatskih promjena, ili bilo kojim drugim 

izazovom, kako bi svoju upotrebu ZPP-a prilagodile svojim posebnim situacijama. Ipak, 

vodile bi se zajedničkim ciljevima, zajedničkim osnovnim normama, zajedničkim vrstama 

financiranih mjera i zajedničkim pokazateljima. Osim toga, Komisija bi pri ocjenjivanju 

strateškog plana u okviru ZPP-a taj plan odobrila samo ako je prikladan za ispunjavanje 

ciljeva i suočavanje s izazovima. Konačno, kontinuiranim praćenjem i ocjenjivanjem 

strateških planova u okviru ZPP-a mogli bi se utvrditi problemi tijekom provedbenog 

razdoblja. 

Šira slika: strategija „od polja do stola” 

Uvjeren sam da moramo očuvati iznimno bitnu djelatnost naših poljoprivrednika kako bismo 

Europljanima osigurali visokokvalitetnu, hranjivu, cjenovno pristupačnu i sigurnu hranu. Isto 

tako smatram da osiguravanje sigurnosti opskrbe hranom treba biti u potpunosti u skladu s 

ograničenim resursima koji su nam na raspolaganju te potrebom za očuvanjem i poboljšanjem 

njihove kvalitete. Poljoprivrednici dobro znaju da su kvalitetna tla, zdrava biološka 

raznolikost, oprašivači i odgovarajuća klima ključni elementi proizvodnje. Također treba u 

potpunosti voditi računa o očekivanjima društva, u smislu potrebe za hranjivim, ali i sigurnim 

i cjenovno pristupačnim prehrambenim proizvodima. Potpuno razumijem da nam je za 

ostvarenje nove strategije „od polja do stola” za održiviji prehrambeni sustav potrebna 

potpora svih poljoprivrednika, dionika i potrošača. 

Uz razmatranja o postojećem pravnom sustavu za odobrenje, stavljanje na tržište i uporabu 

pesticida, koji je pod nadležnošću kolege zaduženog za portfelj „Zdravlje”, reformirani ZPP 

imat će važnu ulogu u postavljanju ambicioznijih ciljeva te će potaknuti poljoprivrednike i 

dionike da pesticide upotrebljavaju na najodrživiji mogući način. Poljoprivrednici će možda 

morati nastaviti upotrebljavati pesticide, ali ih moramo dovesti do manje ovisnosti o njima i 

uporabe praktičnih alternativa za kvalitetniju i održiviju zaštitu usjeva, npr. davanjem 

prednosti otpornim sortama, pesticidima niskog rizika ili mehaničkim alatima i metodama 

alternativne prakse. ZPP može biti djelotvoran instrument za poticanje te promjene kao dio 

strategije „od polja do stola”, koja je dio ambicija za velike promjene koje predstavlja 

europski zeleni plan. 

Da bi prehrambeni sustavi bili „održivi”, trebali bi biti u skladu s odlučnim mjerama koje 

poduzimamo u borbi protiv klimatskih promjena i zaštiti naših prirodnih resursa i 

bioraznolikosti te funkcionirati kao potpora tim mjerama. Međutim, trebali bi nuditi i 

odgovarajuću financijsku dobit poljoprivrednicima i drugim gospodarskim subjektima. Želim 

da prehrambeni sustavi budu pokretači uspjeha na temelju visokih standarda, novih proizvoda 

i prakse, pametnih i učinkovitih procesa te opće prilagodljivosti potrebama pojedinaca i 

društva. 
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ZPP u tome svakako može odigrati ključnu ulogu s pomoću instrumenata namijenjenih ne 

samo poljoprivrednicima već i ostalim subjektima u lancu opskrbe hranom. Obvezujem se na 

suradnju s kandidatom za izvršnog potpredsjednika za europski zeleni plan, a naravno i s 

vama, kako bismo osigurali da poljoprivreda odigra svoju ulogu u europskoj ekološkoj 

tranziciji. 

 

4. U pogledu proračuna ZPP-a i izazova s kojima se suočavaju poljoprivreda i ruralna 

područja, slažete li se s tim da bi proračun trebalo zadržati na trenutačnim razinama 

i koje ćete korake poduzeti za zaštitu interesa poljoprivrednika i ruralnih zajednica? 

Kako ćete pristupiti tom pitanju i koje je Vaše stajalište o posebno ozbiljnim 

rezovima koji su predviđeni naročito za ruralni razvoj? S obzirom na razvoj 

događaja tijekom posljednjih nekoliko godina u vezi s trgovinskim ratovima, 

klimatskim promjenama i Brexitom, koji bi po Vašem mišljenju trebao biti udio 

zajedničke poljoprivredne politike u sljedećem VFO-u za razdoblje 2021.– 2027.? 

Kako ćete osigurati pravednu raspodjelu plaćanja u okviru ZPP-a među 

poljoprivrednicima?  

Održavanje financiranja u okviru ZPP-a na sadašnjim razinama 

Povjerenje naših građana velikim dijelom ovisi o tome koliko učinkovito i djelotvorno 

trošimo njihov novac. To znači da ne smijemo davati prazna obećanja. Proračun EU-a ključan 

je instrument za provedbu prioriteta i ciljeva Unije. Bit će važno osigurati da se inicijative 

utvrđene u političkim smjernicama novoizabrane predsjednice mogu u potpunosti uključiti u 

sljedeći financijski okvir.   

 

Prijedlog Komisije iz svibnja 2018. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021.–

2027. treba sagledati u širem kontekstu. Potreban nam je moderan i ambiciozan proračun EU-

a kojim se mogu riješiti i tradicionalni izazovi i novi prioriteti. Štoviše, zbog Brexita bilo je 

potrebno uzeti u obzir gubitak važnog neto uplatitelja u proračun EU-a. Općenito smatram da 

je prijedlog razuman i uravnotežen. 

 

U tom kontekstu punom izazova Komisija je za ZPP predložila ukupno 365 milijardi EUR (u 

tekućim cijenama), što iznosi 28,5 % višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021.–

2027. Predloženo financiranje dokaz je kontinuirane važnosti poljoprivrede u EU-u i u 

razdoblju nakon 2020.   

Kad je riječ o ruralnom razvoju, smanjenje financiranja EU-a mora se promatrati u kontekstu 

prijedloga za povećanje nacionalnog sufinanciranja. Riječ je o ponovnoj uspostavi ravnoteže 

između proračuna EU-a i proračunâ država članica u cilju održavanja odgovarajuće razine 

javne potpore ruralnim područjima. To također znači da skromnije promjene predložene u 

financiranju prvog stupa zajedničke poljoprivredne politike jamče da će izravna plaćanja i 

dalje imati ključnu ulogu u potpori dohotku poljoprivrednika. 

Nadalje, prijedlogom se zadržava fleksibilnost država članica da prenose sredstva između 

izravnih plaćanja i sektora ruralnog razvoja, uz dodatne mogućnosti kada je riječ o 

usmjeravanju na ciljeve u području okoliša ili klime. 

Izuzetno je važan brz i odlučan nastavak pregovora kako bi se izbjegli zastoji s negativnim 

posljedicama u pokretanju novih programa. U tom ću kontekstu odlučno ukazati na to da bi se 
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utjecaj znatno smanjenog proračuna snažno osjetio u cijeloj Europi i ograničio sposobnost 

Unije za učinkovito ostvarivanje rezultata. 

 

Pravedna raspodjela 

Iako je uloga izravnih plaćanja uglavnom dobro primljena, zbog isplaćivanja potpore katkad 

se mogu čuti optužbe za nepravednost. Te brojke odražavaju sustav u kojem se većina 

plaćanja temelji na površini zemljišta, a ono je u rukama relativno malog broja 

poljoprivrednika. Međutim, ne smijemo zaboraviti da polovinu korisnika ZPP-a čine vrlo 

mala poljoprivredna gospodarstva površine manje od 5 hektara, a 77 % izravnih plaćanja 

odnosi se na mala i profesionalna obiteljska poljoprivredna gospodarstva čija je površina 

manja od 250 hektara. 

Ipak, vjerujem da moramo promicati još uravnoteženiju raspodjelu potpore, što je vidljivo u 

nedavnim prijedlozima reforme ZPP-a kojima se predviđa niz instrumenata koje države 

članice moraju ili mogu iskoristiti za poboljšanje pravednosti raspodjele izravnih plaćanja i 

bolje ih usmjeriti na obiteljske poljoprivrednike kojima su ona najpotrebnija: 

 Utvrđivanje minimalnog broja hektara kojima bi poljoprivrednici trebali raspolagati za 

dobivanje pristupa izravnoj potpori (tj. minimalni zahtjevi), kako bi se osiguralo da se 

potpora usmjeri prema održivim poljoprivrednim gospodarstvima. 

 Dodatnu preraspodijeljenu potporu dohotku za održivost, koja je državama članicama 

predložena kao obvezni instrument, one će prilagoditi svojim posebnostima.  

 Smanjenje plaćanja i određivanje gornje granice moglo bi pridonijeti i preraspodjeli 

izravnih plaćanja po površini ako se proizvod upotrebljava za financiranje potpore za 

manja poljoprivredna gospodarstva.  

 U osnovnoj potpori dohotku mogla bi se napraviti razlika prema skupinama područja s 

različitim potrebama.  

 Osim toga, države članice koje zadrže prava na plaćanje za dodjelu te osnovne potpore 

morat će: 

o odrediti maksimalnu vrijednost prava na plaćanje  

o osigurati minimalnu razinu konvergencije vrijednosti svih prava na plaćanje 

najkasnije do 2026. (tj. postupak unutarnje konvergencije) 

 Države članice mogu se odlučiti i za dodjelu jednokratnih iznosa manjim poljoprivrednim 

gospodarstvima kojima je potrebna viša razina potpore. 

Promatramo li sve te elemente zajedno, vjerujem da se njima na primjeren način rješava 

pitanje pravedne raspodjele izravnih plaćanja među europskim poljoprivrednicima. 

 

 

5. Komisija je predstavila niz inicijativa za ponovno uspostavljanje ravnoteže moći u 

lancu opskrbe hranom, uključujući Direktivu za rješavanje nepoštenih trgovačkih 

praksi u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima. Možete li 

navesti kako namjeravate nastaviti taj važan rad tijekom sljedećeg mandata i na 

koja ćete se područja usredotočiti? Koji je po Vašem mišljenju učinak politike 

tržišnog natjecanja EU-a na primarne proizvođače i njihovu mogućnost kolektivnog 

pregovaranja o cijenama? Radi suočavanja s izazovima kao što su sigurnost opskrbe 

hranom i globalna konkurentnost poljoprivrednika EU-a u svijetu, kako 
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namjeravate promicati znanje, razvoj i primjenu novih tehnologija i inovacija u 

europskoj poljoprivredi?  

Već me duže vrijeme zabrinjava relativno slab položaj naših poljoprivrednika u lancu opskrbe 

hranom. Cilj primjerenog životnog standarda poljoprivrednika ugrađen je u Ugovor o 

funkcioniranju Europske unije. U tu nam je svrhu potreban održivi poljoprivredni sektor koji 

europskim građanima može pružiti hranjivu, cjenovno pristupačnu i sigurnu hranu, a 

europskim poljoprivrednicima realnu razinu prihoda. Pravedan dohodak poljoprivrednicima 

mora se osigurati strukturom i organizacijom lanca opskrbe, odnosno odnosom između 

kupaca i prodavatelja. Komisija je posljednjih godina poduzimala važne korake za postizanje 

ravnoteže u odnosu snaga u lancu opskrbe hranom. Predan sam tom cilju i osigurat ću 

provedbu i izvršavanje tih koraka.  

 

Suradnja proizvođača 

 

Suzakonodavac je 2018. uveo nova pravila o suradnji proizvođača u svim poljoprivrednim 

sektorima u okviru takozvane Skupne uredbe. Poljoprivrednici mogu, primjerice, prodavati 

proizvode preko priznatih organizacija proizvođača i imati pravnu sigurnost da ne krše pravila 

tržišnog natjecanja. Povećanje broja organizacija proizvođača pomoći će poljoprivrednicima 

da ostvare ekonomiju razmjera i pružiti im bolji pregovarački položaj u kontaktima sa 

sektorima u donjem dijelu lanca opskrbe hranom.  

 

U nekim dijelovima EU-a poljoprivrednici ponekad nerado surađuju. Riječ je o povijesnom 

nasljeđu. Stoga ću se posebno potruditi objasniti proizvođačima prednosti suradnje i podići 

svijest o mogućnostima i poticajima koje pruža pravni okvir EU-a. Prijedlogom reforme ZPP-

a područje primjene takvih mjera proširuje se na sve poljoprivredne sektore, pa će tako države 

članice u svojim strateškim planovima moći odlučiti o prijenosu dijela omotnice za izravna 

plaćanja na takve sektorske programe. 

 

Nepoštene trgovačke prakse  

 

Poljoprivrednici ne zaslužuju da njihovi trgovinski partneri nepravedno postupaju prema 

njima. Do svibnja 2021. moj će prioritet biti da osiguram neometano prenošenje u nacionalno 

pravo Direktive o nepoštenim trgovačkim praksama koja je donesena u travnju 2019. 

Donošenje te direktive bio je velik uspjeh zakonodavne vlasti na odlasku. To je uvelike 

zasluga uvaženih zastupnika u Europskom parlamentu, koji su ustrajali na tome da problem 

treba riješiti na razini EU-a te su podržali osnovna načela prijedloga Komisije. Pobrinut ću se 

za to da nacionalna provedbena tijela dobiju mogućnost podijeliti svoje iskustvo u provedbi te 

da razvijaju najbolju praksu i međusobno se informiraju o razvoju događaja. Komisija će 

imati aktivnu ulogu u olakšavanju tog dijaloga. Ukratko, osigurat ćemo da navedena Direktiva 

bude uspješan sastavni dio mehanizma kojim se osigurava budućnost poljoprivrednih 

gospodarstava u Uniji. 

 

Tijekom zakonodavnog postupka za donošenje Direktive o nepoštenim trgovačkim praksama, 

Europski parlament pozvao je Komisiju da pokrene detaljnu analizu opsega i učinaka 

udruženja maloprodajnih trgovaca na gospodarsko funkcioniranje lanca opskrbe 

poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima. Komisija će u studenome 2019. u Bruxellesu 

organizirati stručnu radionicu o maloprodajnim udruženjima kako bi prikupila relevantne 

činjenice. Jasna dijagnoza stanja pomoći će nam da utvrdimo potrebne daljnje korake. 
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Transparentnost tržišta  

 

Drugo je važno područje transparentnost tržišta. Zahvaljujući nedavnoj zakonodavnoj 

inicijativi riješit će se problem nedostatka informacija, posebno za manje i srednje subjekte u 

lancu opskrbe hranom, i to objavom reprezentativnih podataka kao što su prodajne i kupovne 

cijene ključnih poljoprivrednih proizvoda. Komisija će u narednim mjesecima aktivno 

pomagati državama članicama da razviju potrebne metode izvješćivanja za provedbu novih 

pravila. Ponovno naglašavam da je veću transparentnost tržišta zatražio Parlament, stoga ću se 

pobrinuti da se uspostavi djelotvoran sustav. 

 

Suradnja proizvođača i pravo tržišnog natjecanja 

 

Člankom 42. Ugovora o funkcioniranju Europske unije propisano je da se pravila o tržišnom 

natjecanju primjenjuju na poljoprivredni sektor samo u onoj mjeri koju utvrde Europski 

parlament i Vijeće, a koja odražava posebnosti sektora i nadređenost ciljeva ZPP-a, a posebno 

primjeren životni standard poljoprivrednika. Nijedan drugi sektor ne uživa koristi od takvog 

izuzeća od pravila o tržišnom natjecanju, kojim se priznaju posebnosti položaja 

poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom i strateška važnost sigurnosti opskrbe hranom.  

 

Tim se pravilima našim poljoprivrednicima omogućuje njihovo međusobno povezivanje i 

zajedničko djelovanje, a time i ravnopravnija suradnja s partnerima u donjem dijelu lanca 

opskrbe hranom. U potpunosti podržavam te odredbe i namjeravam pomno pratiti njihovu 

provedbu. Provedba i konsolidacija vrlo su važne. 

 

Posebnost koju bih želio istaknuti jesu kolektivni ugovori među poljoprivrednicima, koji im 

pružaju mogućnosti da pružanjem ekoloških usluga daju svoj doprinos novom zelenom planu. 

Bit ću u bliskom kontaktu s kolegama povjerenicima, posebno s kandidatkinjom za izvršnu 

potpredsjednicu za Europu spremnu za digitalno doba, kako bismo istražili postojeći 

potencijal.  

 

Inovacije 

 

Nove tehnologije imaju velik potencijal za rješavanje izazova povezanih s održivošću. One 

pridonose povećanju gospodarske konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, a istodobno 

se poboljšava ekološka održivost.  

 

Međutim, treba naglasiti da nove tehnologije nisu jedini izvor inovacija. Inovacije se mogu 

pojaviti i u obliku nove ili ponovno uvedene prakse, a izvor novih ideja i aktualiziranih 

rješenja za postojeće probleme mogu biti i tradicionalne spoznaje. Postupak razvoja inovacija 

zahtijeva kombinaciju različitih koraka. Moramo se pobrinuti za to da svi poljoprivrednici 

imaju pristup odgovarajućem znanju. To se može postići njihovim većim uključivanjem u 

inovacijski proces kako bi rješenja bila u skladu sa stvarnim potrebama poljoprivrednika ili 

razvojem posebnih programa osposobljavanja i obrazovanja za poboljšanje njihovih vještina. 

 

Kada je riječ o novim tehnologijama, ključna je i dostupnost odgovarajućih infrastruktura za 

njihovo uvođenje, što znači da moramo osigurati bolju povezanost ruralnih područja 

uvođenjem brzog interneta.   

 

Kako bi poboljšala postupak razvoja inovacija, Komisija je predložila intenzivno ulaganje u 

istraživanja i inovacije u poljoprivredi. Predložen je iznos od 10 milijardi EUR za istraživanja 
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u području hrane i poljoprivrede u okviru programa Obzor Europa. Moramo se pobrinuti za to 

da se ta sredstva utroše na najbolji mogući način u korist poljoprivrede EU-a.  

 

Znanje, inovacije i digitalizacija međusektorski su cilj u okviru novog ZPP-a, a ZPP-om će se 

tako osigurati još veće mogućnosti za inovacijske projekte (operativne skupine). Veći se 

naglasak stavlja i na savjete poljoprivrednicima i međusobno učenje. 

 

Djelovanja u području inovacija u okviru istraživačke politike i ZPP-a pojednostavnit će se u 

okviru Europskog partnerstva za inovacije, čiji je cilj stvoriti most između znanosti i prakse. 

Time će se ubrzati širenje i provedba inovativne prakse na terenu. 

 


