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ODGOVORI EUROPSKOM PARLAMENTU NA 

DODATNA PISANA PITANJA UPUĆENA KANDIDATU ZA 

POVJERENIKA ZA POLJOPRIVREDU 

Januszu WOJCIECHOWSKOM 

 

Hvala vam na tome što ste mi pružili priliku da iznesem više informacija o portfelju 

poljoprivrede i ruralnog razvoja kao i svoja razmišljanja o tome kako europsku poljoprivredu 

učiniti konkurentnijom, ekološki prihvatljivijom, pravednijom i inovativnijom.  

 

1/ Na saslušanju od 1. listopada 2019. govorili ste o dugoročnoj viziji za poljoprivredu. 

Kakva je to vizija i kako biste je uvrstili u postojeću reformu ZPP-a, posebno s obzirom na: 

1.1- Europski zeleni dogovor (European Green Deal): Koju ulogu predviđate za ekološki 

uzgoj i nove tehnike uzgoja? 

Europski zeleni plan i posebno strategija „od polja do stola” pružit će okvir za dugoročnu 

viziju za ruralna područja, u kojoj će poljoprivreda imati važnu ulogu. Time će se riješiti 

ključna pitanja povezana s metodama poljoprivredne proizvodnje te sigurne i održive 

proizvodnje hrane. Razmotrit će se politički odgovori na te pokretače i izazove. Temelj te 

dugoročne vizije bit će opsežna analiza koja se odražava u procjeni učinka priloženoj 

prijedlozima za reformu ZPP-a.  

 

Ekološki uzgoj doista može imati važnu ulogu u kontekstu europskog zelenog plana kojim se 

želi odgovoriti na klimatske promjene i postići cilj nulte razine onečišćenja. Zahvaljujući 

smanjenju upotrebe pesticida i gnojiva, taj uzgoj može uvelike pridonijeti poboljšanju 

bioraznolikosti i zaštiti tla. U 2017. ukupna površina zemljišta na kojemu se primjenjuje 

ekološki uzgoj na području EU-28 iznosila je 12,6 milijuna hektara (ha). Prema podacima 

Eurostata, površina zemljišta pod ekološkim uzgojem u razdoblju od 2012. do 2017. povećala 

se za 25 %. To jasno pokazuje da su potrošači sve skloniji kupnji ekološke hrane. Čvrsto 

vjerujem da bi Europska unija u okviru reforme zajedničke poljoprivredne politike trebala 

poticati ekološku proizvodnju. Države članice trebale bi iskoristiti ovu priliku da u svojim 

nacionalnim strateškim planovima povećaju potporu ekološkim poljoprivrednicima. Novi 

programi za ekologiju mogli bi se iskoristiti za promicanje ekološkog uzgoja i osiguravanje 

primjerene naknade tim poljoprivrednicima. Dostavit ću vam Europski akcijski plan za 

promicanje ekološkog uzgoja i radujem se vašim komentarima. 

 

Kao što znate, nove tehnike uzgoja bit će u nadležnosti kolegice Stelle Kyriakides. S obzirom 

na sudsku praksu Suda Europske unije smatram da o tim tehnikama moramo pokrenuti 

raspravu sa svim dionicima i građanima. Sve potencijalne mjere za sigurnu primjenu novih 

tehnika uzgoja moraju biti primjerene i razmjerne i tek trebamo vidjeti kako bi se mogle 

koristiti. U EU-u već postoje brojna istraživanja o novim tehnikama uzgoja te ćemo morati 

razmotriti sve raspoložive dokaze. U tom ću pitanju blisko surađivati s povjerenikom za 

zdravlje i Europskim parlamentom.  
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1.2- Obiteljsku poljoprivredu: Koje ćete konkretne mjere poduzeti kako biste spriječili jagmu 

za zemljištem i koje je Vaše stajalište o kompromisu postignutom u odboru AGRI u pogledu 

određivanja gornjih granica i preraspodjele plaćanja? 

Komisija predlaže da se u budućoj politici zadrže izravna plaćanja jer su ona ključna da bi 

poljoprivreda postala održiv izvor prihoda naše poljoprivredne zajednice. 

Najveći dio te potpore dohotku dodjeljuje se obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima; 

zapravo, danas se 72 % ukupnih izravnih plaćanja odnosi na srednja profesionalna obiteljska 

poljoprivredna gospodarstva, s imanjima od 5 do 250 ha, koja obrađuju 2/3 poljoprivredne 

površine EU-a. 

No, znatan je i sve veći udio potpore dohotku koji dobivaju vrlo velika poljoprivredna 

gospodarstva (iznad 250 ha), koja obrađuju oko 30 % poljoprivrednog zemljišta EU-a iako 

čine tek nešto više od 1 % ukupnog broja poljoprivrednih gospodarstava. 

Ta je situacija izazvala zabrinutost i mogla bi ugroziti legitimnost i vjerodostojnost ZPP-a 

među građanima EU-a. Ona utječe i na učinkovitost našeg glavnog instrumenta potpore jer su 

velika poljoprivredna gospodarstva u prednosti zbog ekonomije razmjera i veće fleksibilnosti 

u upravljanju. 

Komisija je stoga predložila uvođenje niza važnih instrumenata i mehanizama kojima je cilj 

poboljšati raspodjelu i usmjeravanje potpore među korisnicima ZPP-a. 

Oni se ponajprije odnose na obvezno uvođenje: 

– dodatnog preraspodijeljenog plaćanja za održivost za mala i srednja poljoprivredna 

gospodarstva (koje će odrediti države članice): ta preraspodijeljeno plaćanje, koja se već 

provodi u 10 država članica, pokazalo se učinkovitim u preraspodjeli potpore s većih na 

manja poljoprivredna gospodarstva u kontekstu EU-a u kojem se u prosjeku dohodak 

povećava s obzirom na veličinu poljoprivrednog gospodarstva; 

– mehanizma smanjenja plaćanja i najvećeg iznosa plaćanja: postupnim smanjenjem 

izravnih plaćanja počevši od iznosa od 60 000 EUR i određivanjem gornje granice od 

100 000 EUR. Ti su iznosi predloženi kako bi se postigla stvarna promjena u raspodjeli 

potpore dohotku jer u ovom trenutku oko 30 000 poljoprivrednih gospodarstava prima iznose 

veće od 100 000 EUR, što znači da manje od 0,5 % stanovništva koje ima pravo na potporu 

prima više od 15 % izravnih potpora. Smatram da bi povećanje tih pragova znatno smanjilo 

djelotvornost tog mehanizma i dovelo ga u pitanje. 

Dodao bih da će države članice također biti obvezne usmjeriti potporu prema onima kojima je 

zaista potrebna, tj. pravim poljoprivrednicima odnosno, drugim riječima, onima koji 

uglavnom žive od poljoprivrede. Ključno je da to i dalje bude obveza svih država članica 

kako bi se poboljšala javna percepcija ZPP-a i njegove djelotvornosti. Time bi se također 

trebalo spriječiti da subjekti kojima poljoprivreda nije glavno poslovanje dobivaju potporu 

dohotku koja im ne treba, a preusmjerena je od drugih.  

Države članice također mogu iskoristiti takozvano jednokratno plaćanje kako bi malim 

poljoprivrednicima pojednostavile život i kako bi oni dobili iznos koji im pomaže da budu 

konkurentniji unatoč svojoj veličini. 



 

3 

 

Naposljetku, dopustite mi da podsjetim na to da će države članice u okviru svojeg strateškog 

plana morati postaviti cilj u pogledu preraspodjele na manja poljoprivredna gospodarstva 

(manja od prosječne veličine poljoprivrednog gospodarstva). Ostvarenje tog cilja pažljivo će 

se pratiti u okviru godišnjeg pregleda uspješnosti koji je Komisija predložila za budući ZPP. 

Države članice na taj će način osmisliti svoju intervencijsku strategiju koristeći se 

instrumentima koje sam upravo opisao kako bi osigurale ostvarenje svojeg cilja. 

Upoznat sam s prijedlogom odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (COMAGRI) o 

određivanju gornje granice, koji se sastoji od obveznog smanjenja na iznos veći od 100 

000 EUR, neodređivanja gornje granice i neodređivanja stope smanjenja. Svjestan sam i toga 

koliko je to bilo sporno u raspravama. Smatram da obvezno određivanje gornje granice 

nedvojbeno koristi vlasnicima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a to je pitanje, kao 

što znate, jedan od mojih glavnih prioriteta.  

Funkcionalno tržište zemljišta ključno je za očuvanje europskog modela poljoprivrede, ali 

reguliranje prijenosa zemljišta nije u nadležnosti Unije nego, u skladu s Ugovorom, ostaje u 

nadležnosti država članica. Poljoprivredno zemljište smatra se rijetkom i posebnom 

imovinom. U gotovo svim državama članicama stoga je na snazi zakonodavstvo kojim se 

osigurava pravilno upravljanje zemljištem, kako bi se izbjegle pretjerane špekulacije 

poljoprivrednim zemljištem i kontroliralo koncentraciju vlasništva poljoprivrednog zemljišta. 

I dalje smatram važnima pitanja povezana s koncentracijom zemljišta i uvjeravam vas da će 

Komisija nastaviti pažljivo pratiti funkcioniranje tržištâ zemljišta. 

1.3- Inovacije: Možete li nam reći u kojim konkretnim područjima vidite potencijal za 

inovacije u poljoprivrednom sektoru? 

Kod inovacija je opći problem to da se poljoprivredna zajednica ne koristi dovoljno već 

dostupnim znanjima ili im ona nisu od koristi. Poljoprivrednici moraju preuzeti odgovornost 

za korištenje novim tehnologijama, novim poslovnim modelima i novim oblicima suradnje. 

ZPP tome može znatno pridonijeti tako da poljoprivrednike stavi u središte inovacijskog 

procesa. Jedan od djelotvornih instrumenata jest Europsko partnerstvo za inovacije za 

produktivnost i održivost u poljoprivredi (EIP-AGRI). U okviru projekta EIP-AGRI već se 

financiralo više od 1200 operativnih skupina diljem EU-a. Poljoprivrednici sudjeluju u više 

od 90 % tih skupina i imaju ključnu ulogu u razvoju inovacija koje mogu odmah biti 

operativne u različitim područjima, od upravljanja vodama i tlom, suzbijanja nametnika i 

bolesti, kvalitete hrane, konkurentnosti lanaca vrijednosti, energetske učinkovitosti do 

mnogih drugih. Poticanje inovacija putem instrumenata kao što je EIP ključno je za 

suočavanje europskih poljoprivrednika i šumara s budućim izazovima, ali i zato da im se 

pomogne u poboljšanju produktivnosti, otpornosti i održivosti. 

Drugo važno područje s golemim potencijalom za inovacije jest područje digitalizacije 

poljoprivrede (internet stvari, precizna poljoprivreda). Ima potencijal za poticanje održivosti 

sektora i cijelog lanca vrijednosti, od proizvodnje do potrošnje. Inovacije u kružnom 

gospodarstvu pridonijet će poboljšanju uporabe prirodnih resursa (ponovna uporaba otpada 

itd.) i poticanju rasta ruralnih područja na krilima novih djelatnosti i poduzeća. Konkretno, 

razvojem novih načina korištenja biomase u okviru biogospodarstva poljoprivrednicima se 

nude mogućnosti da integriraju nove lance vrijednosti (kao što je energija iz obnovljivih 

izvora; novi materijali iz bioloških izvora) i povećaju svoje prihode. Od inovacija kao što je 

agrošumarstvo poljoprivrednici mogu imati višestruke koristi (na primjer, bolje suzbijanje 

bolesti ili dodatni prihodi od drva), a njima se istodobno potiče ublažavanje klimatskih 

promjena (skladištenje ugljika) i prilagodba klimatskim promjenama (poboljšana 
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mikroklima). Inovacije u području bioloških sredstava za suzbijanje nametnika i bolesti uz 

potporu digitalizacije također bi trebale omogućiti smanjenje uporabe kemijskih pesticida u 

poljoprivrednom sektoru. 

Širenje znanja temelji se na stvaranju znanja. Komisija je u okviru sljedećeg VFO-a 

predložila proračun od 10 milijardi EUR za istraživanja u područjima poljoprivrede, hrane i 

prirodnih resursa, uključujući posebnu usmjerenost na tla. 

Rezultati istraživanja i inovacija ohrabruju, ali tražim vašu pomoć za njihovo širenje u EU-u. 

Prilikom svakog posjeta nekoj državi članici želim u svoj program uključiti događaj povezan 

s istraživanjima i inovacijama u području poljoprivrede.  

 

2.1/ Jedno od temeljnih načela ZPP-a bilo je „osigurati primjeren životni standard 

poljoprivrednika”. Kako ćete u sljedećoj reformi ZPP-a osigurati pravednu raspodjelu 

plaćanja u okviru ZPP-a kako bi se zadovoljilo to načelo? Posebno, hoćete li se obvezati na 

to da ćete u sljedećem programskom razdoblju podržati potpunu konvergenciju plaćanja po 

hektaru u državama članicama, imajući na umu da se različita plaćanja u državama 

članicama temelje na povijesnim podacima iz razdoblja od prije 2003. kad su plaćanja bila 

proizvodno nevezana te se stoga ne mogu opravdati? 

 

Zalažem se za pravovremeno postizanje pune unutarnje konvergencije. 

 

Svjestan sam postojanja razlika u iznosu osnovnog plaćanja po hektaru među 

poljoprivrednicima u istoj državi članici. Neke od tih razlika potpuno su opravdane, a moći će 

se opravdati i pri provedbi prijedloga Komisije, jer se ne suočavaju svi poljoprivrednici 

unutar određene države članice s istim agronomskim i socioekonomskim situacijama. 

Komisija je u tom kontekstu predložila da sve države članice dobiju mogućnost odrediti 

razliku u visini osnovne potpore među skupinama područja suočenih s različitim 

agronomskim ili socioekonomskim uvjetima. 

 

U trenutačnom sustavu, od 18 država članica koje osnovno plaćanje odobravaju na temelju 

prava na plaćanje, njih 7 će na kraju ove godine i dalje imati prava koja se dijelom temelje na 

povijesnim proizvodnim razlozima (kao rezultat reforme iz 2013.). Komisija predlaže da se 

najkasnije do 2026. nametne daljnja konvergencija vrijednosti prava s minimalnim ciljem od 

75 % prosječne vrijednosti za sva prava u istoj državi članici ili u skupini područja. To je 

minimalni zahtjev, a države članice mogu se odlučiti za potpunu unutarnju konvergenciju na 

razini države članice ili skupine područja. Ta se obveza kombinira sa zahtjevom za 

određivanje maksimalne vrijednosti svih prava kako bi se ukinule neopravdano visoke 

vrijednosti koje još postoje u nekim državama članicama, iako marginalno.     

 

Te minimalne obveze trebalo bi promatrati u širem kontekstu prijedloga Komisije da svaka 

država članica planira svoju intervencijsku strategiju (za sve instrumente, uključujući izravnu 

potporu) na temelju svoje analize SWOT svakog od 9 posebnih ciljeva i posljedičnih potreba. 

To se jednako odnosi na sve posebne ciljeve, među kojima i na cilj o potpori održivom 

prihodu i otpornosti poljoprivrednih gospodarstava u cijeloj Uniji kako bi se poboljšala 

sigurnost opskrbe hranom. Za razliku od sadašnjeg sustava, države članice moraju opravdati 

iznose potpore koje namjeravaju dodijeliti i u obliku osnovne potpore dohotku. Odluka o 
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zadržavanju određenih pojedinačnih razlika zbog povijesnih razloga trebala bi proizlaziti iz 

tog postupka procjene i biti opravdana, a podlijegat će odobrenju Komisije. 

 

2.2 U cilju pravdanja i održavanja proračuna ZPP-a u budućnosti koje inicijative 

namjeravate poduzeti tijekom svojeg mandata kako bi se osiguralo da poljoprivrednici koji 

primaju plaćanja u okviru ZPP-a provode smislene mjere za rješavanje problema 

antimikrobne otpornosti te kako bi se riješilo pitanje dobrobiti životinja povezano s 

intenzivnim stočarstvom? 

Dobrobit životinja vrlo mi je važna i na tome želim više poraditi, ali zajedno s 

poljoprivrednicima, a ne protiv njih. U tom ću pitanju blisko surađivati s povjerenicom za 

zdravlje. 

U sadašnjoj politici i prijedlogu budućeg ZPP-a plaćanja za potporu uvjetuju se, među 

ostalim elementima, poštovanjem općih propisa EU-a o hrani putem mehanizma višestruke 

sukladnosti (buduće uvjetovanosti). To, među ostalim, zahtijeva provedbu propisa o 

veterinarsko-medicinskim proizvodima i hrani za životinje s dodanim lijekovima.  

Prijedlog budućeg ZPP-a uključuje i provedbu „Strategije za europski akcijski plan „Jedno 

zdravlje” za borbu protiv antimikrobne otpornosti” (COM(2017) 339) u okviru savjetodavnih 

službi za poljoprivredna gospodarstva. Države članice moraju preko savjetodavnih službi za 

poljoprivredna gospodarstva osigurati savjete poljoprivrednicima kako bi im pomogle da 

razumiju ciljeve i ispune zahtjeve zakonodavstva EU-a. 

Brinu me najvažnija područja provedbe postojećih pravila o dobrobiti životinja u EU-u (kao 

što je raširena praksa odstupanja od pravila o sakaćenju svinja, a osobito o kupiranju repa i to 

je potrebno riješiti). Moramo osigurati prenošenje direktiva EU-a u nacionalno 

zakonodavstvo. Jednako je važno pružiti ohrabrenje poljoprivrednicima. U okviru ZPP-a 

možemo pružiti potporu za osposobljavanje, savjetovanje i ulaganja te tako poboljšati uvjete 

u kojima se drže životinje.  

Postoji povezanost između razine dobrobiti životinja i potrebe za sustavnom uporabom 

antibiotika kod domaćih životinja. Primjereno upravljanje u cilju poboljšanja tih dviju 

kategorija zahtijeva dodatne napore poljoprivrednika, što je potrebno podržati. U svojem ću 

mandatu tome posvetiti posebnu pozornost. 

Kad početkom 2022. na snagu stupe nova pravila o upotrebi veterinarskih lijekova, kojima će 

se znatno smanjiti mogućnost uporabe antibiotika, bit će potrebne velike promjene u 

upravljanju domaćim životinjama. Stoga moramo razmotriti mogućnost razvoja programa 

uzgoja stoke koji pomažu poljoprivrednicima da se prilagode budućnosti. Konkretno, 

poljoprivrednici moraju biti spremni postupno ukinuti rutinsku profilaksu za skupno liječenje 

životinja i najvažnije antibiotike ostaviti za liječenje ljudi. Nove metode upravljanja uzgojem 

stoke morat će biti cjelovite. U tom će pogledu napori za poboljšanje dobrobiti životinja biti 

važni i za sprečavanje bolesti.     

Iz rezultata tekuće evaluacije strategije za dobrobit životinja u razdoblju 2012. – 2015. dobit 

ćemo informacije za utvrđivanje budućih mjera. Važno je imati dosljedan pristup u pogledu 

dobrobiti životinja, a u međunarodnoj dimenziji zadržati stajalište koje se temelji na znanosti 

kako bi se osigurali jednaki uvjeti za poljoprivrednike u EU-u u multilateralnom kontekstu. 
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Kako bismo to ostvarili, namjeravam blisko surađivati s kolegama kandidatima za 

povjerenike u područjima zdravlja i trgovine. 

3.1/ Na saslušanju održanom 1. listopada potvrdili ste da je prijedlog reforme ZPP-a 

vjerojatno previše usmjeren prema ponovnoj nacionalizaciji. Osvrnuli ste se i na kritike koje 

je Revizorski sud iznio u vezi s tim prijedlogom te ste nekoliko puta izjavili da ste spremni za 

njegovo poboljšanje.     Međutim, u svojim ste pisanim odgovorima izjavili sljedeće: „Kao 

iskusni revizor vjerujem u promjenu prema politici utemeljenoj na uspješnosti, a ne na 

usklađenosti i 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 bude djelotvorna i za poljoprivrednike 

i za uprave.” Koje je točno Vaše stajalište? Kako konkretno namjeravate poboljšati prijedlog 

i u kojem vremenskom roku? 

Uvjeren sam da su prijedlozi Komisije za ZPP nakon 2020. dobar temelj za raspravu o 

budućnosti europske poljoprivredne politike. Snažna potpora koju su tim prijedlozima dali 

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj (COMAGRI) u travnju ove godine, kao i Vijeće, 

učvrstila me u tom uvjerenju. Budući da su i COMAGRI i države članice podnijeli 

amandmane, spreman sam razmotriti mogućnost prilagodbe prijedloga u područjima u kojima 

suzakonodavci postignu konsenzus o tome. 

Poljoprivreda i ruralna područja u EU-u već su se susretali s problemima, ali su se u okviru 

zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), prilagodili svim novim okolnostima. Prijedlozi 

Komisije za ZPP nakon 2020. nastavak su takve politike. U njima je utvrđen niz poboljšanja 

kako bi se „paket instrumenata ZPP-a” modernizirao i postao jednostavniji te 

poljoprivrednicima i ruralnim zajednicama diljem Europe omogućio odgovor na zajedničke 

izazove, čiji učinak na lokalnoj razini uvelike ovisi o socioekonomskoj situaciji i stanju u 

poljoprivredi svake države članice.  

1) Dva stupa, jedna strategija. Sada se ZPP-om upravlja s pomoću dvaju različitih 

mehanizama: to su programi izravnih plaćanja i mjere ruralnog razvoja, koji ne omogućuju 

sinergiju u financiranju u okviru ZPP-a. U budućnosti ta dva mehanizma objedinit će se u 

jedinstveni nacionalni plan ZPP-a. 

2) Preciznije intervencije. Predloženim povećanim manevarskim prostorom omogućit će se 

državama članicama da prema svojoj situaciji odaberu i osmisle ciljane, a jednostavne 

intervencije. Veće pridavanje pozornosti lokalnoj situaciji u skladu je s načelom 

supsidijarnosti. Ako se to u potpunosti provede, poljoprivrednici i građani mogli bi bolje 

razumjeti politike EU-a. 

3) Usmjerenost na uspješnost. Budući da boljitak poljoprivrednika, ruralnih područja i 

građana Komisija smatra zajedničkom obvezom, uspješnost je najvažniji cilj budućeg ZPP-a. 

Konkretno, umjesto da se prvo definira vrlo preskriptivan pristup isti za sve, a zatim uz visoki 

trošak i opterećenje uprave i poljoprivrednika ulažu vrijeme i sredstva za definiranje i nadzor 

izuzetaka, kreativnim i ciljanim rješenjima strateški će se definirati, planirati i pratiti 

napredak u ostvarivanju zajedničkih ciljeva.   

Iako se upravama na svim razinama pruža nova prilika da se bolje povežu s korisnicima ZPP-

a, ovim prijedlogom državama članicama ne daju se odriješene ruke, jer postoje pažljivo 

osmišljene mjere zaštite unutar čvrstog okvira zajedničkih pravila na razini EU-a: 
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1) Obvezni zahtjevi zajednički svim državama članicama omogućuju usmjeravanje 

djelovanja prema ispunjenju devet zajedničkih ciljeva ZPP-a (npr. određivanje strožih uvjeta 

povezanih s klimom i ekologijom, obvezna potpora za mlade poljoprivrednike). To uključuje 

i elemente i postupke koji se odnose na uspješnost i međusobno povezuju potrebe, 

intervencije i praćenje rezultata, a isti su za sve države članice. 

2) Važna uloga europskih institucija: Uloga Europske komisije počinje već i prije službenog 

podnošenja planova u okviru ZPP-a. Pobrinut ću se da službe Komisije nastave surađivati s 

državama članicama u cilju dobre pripreme. To će biti vrlo korisno za procjenu i odobravanje 

planova država članica u okviru ZPP-a. Poštujem najavu novoizabrane predsjednice Ursule 

von der Leyen o jačanju posebnog partnerstva s Europskim parlamentom i namjeravam 

redovito obavještavati Europski parlament o provedbi nove politike.   

3) Učinkovit okvir za upravljanje i sigurnost. U vezi s kontrolom prijedlog Komisije temelji 

se na čvrstoj postojećoj strukturi upravljačkih tijela i sustava kontrole u državama članicama. 

Svi oni dobro funkcioniraju i pružaju visoku razinu sigurnosti, što je vidljivo iz niskih stopa 

pogreške. Komisija će i u budućem ZPP-u biti odgovorna za izvršenje proračuna ZPP-a i 

kontinuirano će pružati snažna jamstva da se sredstva troše namjenski. 

Naposljetku, što se tiče mišljenja Europskog revizorskog suda, želim naglasiti opću potporu 

politici kojoj su važni učinkovitost i okoliš.  

3.2 Kako kao povjerenik odbora AGRI namjeravate preuzeti vodeću ulogu u strategiji „od 

polja do stola”, koja bi trebala biti istinska prehrambena politika EU-a, te kakvu usklađenost 

predviđate između te strategije i trenutačne rasprave o prijedlogu reforme ZPP-a?  

Kao povjerenik za poljoprivredu sudjelovat ću u radu na strategiji „od polja do stola” za koju 

je zadužena kolegica Stella Kyriakides. Strategija „od polja do stola” mora ponuditi cjelovitu 

viziju održivosti našeg prehrambenog sustava u cijelom prehrambenom lancu. Ta strategija 

pogoduje svim trima aspektima održivosti: gospodarskom, ekološkom te klimatskom, 

socijalnom i zdravstvenom. Reformirani ZPP bit će važan dio strategije „od polja do stola”, 

bitan za ostvarivanje njezinih ciljeva. Pogledajte i odgovor na 5. pitanje. 

3.3 Delegiranje cjelokupne odgovornosti za planiranje i strategiju državama članicama, 

među ostalim i u pogledu klimatskih i okolišnih mjera, daje Komisiji ovlast da ocjenjuje 

učinkovitost i zajednička obilježja nacionalnih strateških planova bez utvrđivanja točnih 

obveznih osnovnih zahtjeva na europskoj razini. Kako će se onda europski poljoprivrednici 

poticati na ostvarivanje zajedničkih ciljeva, s odgovarajućom i pravednom naknadom za 

pružanje boljih okolišnih usluga te osiguravanje dodane vrijednosti u području zaštite klime, 

vode, tla i biološke raznolikosti u korist cijelog EU-a? 

Iako su prema Komisijinu prijedlogu države članice uvelike odgovorne za definiranje 

nacionalne strategije, sve se odvija pod okriljem EU-a te uz nadzor i odobrenje Komisije. 

Delegiranje odgovornosti nužno je zbog prirode ekoloških pitanja koja najčešće zahtijevaju 

prilagođena rješenja, koja su djelotvornija od pristupa u kojem se nudi isto rješenje za sve, a i 

prihvatljivija poljoprivrednicima jer omogućuju rješavanje konkretnih ekoloških potreba. 

Jasno je da se potrebe država članica razlikuju, a ne kreću sve ni s iste pozicije, pogotovo ne 

u pogledu smanjenja emisija. Jasno je i da se u instrumentima za odgovor na 

nacionalne/regionalne/lokalne izazove moraju odražavati te razlike: primjerice, promicanje 
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ponovne uspostave prirodnih pašnjaka smanjenjem poljoprivredne aktivnosti primjeren je 

odgovor u nekim područjima, ali nije rješenje za druga područja u kojima postoji problem 

zbog napuštanja zemljišta i negativnog učinka na npr. bioraznolikost koji iz toga proizlazi. 

Kao što sam rekao, iako se smatra da države članice najbolje mogu same odrediti strategiju 

koja odgovara njihovim potrebama i strateškim prioritetima te detaljno osmisliti intervencije, 

to ne znači da imaju odriješene ruke. Naprotiv, njihova strategija mora odgovoriti na ciljeve 

utvrđene na razini EU-a. U zakonodavstvu EU-a utvrđene su bitne značajke i načela mogućih 

intervencija da bi svi imali jednake uvjete i da bi se izbjeglo nadmetanje u snižavanju 

kriterija. Intervencije su namijenjene poticanju poljoprivrednika da se više trude oko zaštite 

okoliša i klime, a temeljit će se na skupu zajedničkih obveznih osnovnih zahtjeva i 

mehanizmu uvjetovanosti, definiranima na europskoj razini. Time će se osigurati jednako 

polazište svim poljoprivrednicima iz EU-a koji se obvežu da će poduzeti više nego što je u 

osnovnim zahtjevima. Države članice morat će pripremiti strateške planove i o njima 

raspravljati s relevantnim dionicima/tijelima, npr. onima zaduženima za pitanja okoliša i 

klime. Te će planove potom odobravati Komisija. Bit će usklađeni s ostalim relevantnim 

obvezama u području ekologije, klime i zdravlja bilja/životinja koje su države članice 

preuzele u okviru drugih povezanih politika, a morat će dokazati i da pridonose ostvarenju 

postavljenih ciljeva. Na kraju, najmanje 30 % sredstava za ruralni razvoj dodijeljenih 

određenom planu morat će se utrošiti za posebne ciljeve ZPP-a koji se odnose na okoliš i 

klimu. Zbog tih značajki Komisijina prijedloga budućeg ZPP-a, i planovi država članica bit 

će ambiciozniji u području klime i zaštite okoliša, kao i cijeli ZPP nakon 2020.  

Na temelju navedenoga uvjeren sam da nam je potrebna ravnoteža između nadležnosti država 

članica i Komisije. O tome ću, vjerujem u stalnom dijalogu, redovito izvještavati Europski 

parlament. Prijedlog ZPP-a temelji se na prihvaćanju zajedničke odgovornosti i shvaćanju da 

odgovori na izazove moraju biti različiti kako bi bili djelotvorni.  

3.4 EU mora nastaviti usmjeravati politiku prema ambicioznijim ciljevima u okviru novog 

zelenog dogovora (New Green Deal) i u ostalim područjima, kao što je uloga žena u 

poljoprivredi i ruralnim područjima. Mnogi zastupnici smatraju da u slučaju udaljavanja od 

usklađenosti postoji rizik od gubitka postojećih zaštitnih mjera za cjelovitost i zajednička 

obilježja budućeg ZPP-a. S obzirom na svoje izjave sa saslušanja, jeste li spremni podržati 

alternativni pristup utemeljen na postojećem sustavu usklađenosti, koji se pokazao 

djelotvornim (manje od 3 % pogrešaka) te kojim se osiguravaju jednako postupanje i dobra 

provedba diljem EU-a? Kako ćete konkretno pokrenuti stvari prema takvom alternativnom 

pristupu? 

Komisijin prijedlog temelji se na novome modelu ostvarivanja ciljeva, a ključan korak prema 

provedbi te politike u skladu sa zajedničkim ciljevima bit će prihvaćanje Komisijina 

strateškog plana u okviru ZPP-a. Prijelaz s pukog određivanja obveza na uspješnost odgovor 

je na kritike Europskog revizorskog suda, ovog Odbora i ostalih, jer svi žele uspješnost. No 

nije dobro dodatno opteretiti provedbu ZPP-a. Time bi se samo bitno povećalo 

administrativno opterećenje i trošak provedbe politike u državama članicama.  

Komisija neće državama članicama dati odriješene ruke. Komisija svoj prijedlog temelji na 

postojećim upravljačkim tijelima i sustavima kontrole koji su se pokazali djelotvornima. Ta 

će tijela pri provedbi ZPP-a morati poštovati osnovne zahtjeve EU-a, odnosno mjere za 

zaštitu integriteta i zajedničkih obilježja budućeg ZPP-a! Dobrodošli su i vaši prijedlozi za 
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poboljšanje tog prijedloga i izradu zaštitnih mjera. Istovremeno, jamstva uspješnosti novog 

modela počivaju na uspješnosti država članica. 

 

4.1 U pogledu ZPP-a kao instrumenta za prelazak na održive poljoprivredne sustave svugdje: 

Namjeravate li pripremati nove prijedloge u okviru ZPP-a kojima bi se nagrađivali samo 

sustavi održive poljoprivrede povoljni za biološku raznolikost, kojima se ne doprinosi 

klimatskim promjenama, gustoća stoke smanjuje se na održive razine te se uvodi obvezan 

plodored s mahunarkama kako bi se smanjio uvoz hrane za životinje? Hoćete li predložiti 

usklađeni program kojim se financijska sredstva usmjeravaju na mala poljoprivredna 

gospodarstva u EU-u?  

Predloženom zajedničkom poljoprivrednom politikom nastoji se znatno pridonijeti postizanju 

ciljeva EU-a u području klimatske politike, prirodnih resursa, bioraznolikosti i dobrobiti 

životinja. Čvrsto vjerujem da će se time pružiti potpora europskoj poljoprivredi kako bi što 

bolje odgovorila na izazove klimatskih promjena i gubitka bioraznolikosti. Kako bi se to 

doista dogodilo, Europski parlament i Vijeće moraju surađivati u pregovorima o konačnoj 

reformi ZPP-a uz odlučnu potporu Komisije. Morali bismo se potruditi da svi maksimalno 

povećamo klimatske ambicije, a smanjimo ekološki utjecaj poljoprivrednog sektora, uz 

optimalno korištenje instrumenata iz prijedloga budućeg ZPP-a. Spreman sam u tome 

posredovati između suzakonodavaca radi postizanja konsenzusa.  

Znam da je europska poljoprivreda suočena s velikim problemima povezanima s okolišem i 

klimom. U novijim međunarodnim izvješćima naglašava se ključna uloga koju u tome ima 

poljoprivredni sektor. Smatram da je Komisijin prijedlog na tragu toga: njime su, uz jasne 

ciljeve, obuhvaćeni ekološki i klimatski izazovi, a cijeli će se pristup više nego dosad 

zasnivati na uspješnosti i biti prilagođeniji lokalnim izazovima i lokalnoj situaciji. Zato ću 

blisko surađivati s kandidatom za izvršnog potpredsjednika Timmermansom i s Europskim 

parlamentom, kako bi poljoprivreda postala sastavni dio Europskog zelenog plana.  

Mnogo će snažnije postati i veze između ZPP-a i ispunjenja ciljeva zakonodavstva EU-a o 

okolišu i klimi: o klimatskim promjenama, energetici, vodi, kvaliteti zraka, bioraznolikosti i 

pesticidima. 

Novim sustavom „uvjetovanosti” uspostavit će se osnovni standardi koje poljoprivrednici 

moraju zadovoljiti, među kojima i obvezna rotacija usjeva. Osigurat će se i primjerena 

fleksibilnost kako bi države članice mogle kvalitetno odgovoriti na izazove na svojem 

državnom području. Ali državama članicama osigurat će se i brojne zajedničke elemente. 

Bit će dostupni važni novi instrumenti. U okviru prvog stupa, programima za ekologiju 

osigurat će se novi novčani tokovi za brigu za okoliš i klimu. Ti programi za ekologiju bit će 

dodatni poticaj prijelazu na ekološki prihvatljiviju poljoprivredu u širem smislu. 

U okviru drugog stupnja ZPP-a na raspolaganju će i dalje bit brojni važni instrumenti 

relevantni za okoliš i klimu. To za poljoprivredu (i šumarstvo) uključuje plaćanja za okoliš po 

površini te potporu za ulaganja, osposobljavanje, inovacije i suradnju. 

Sve u svemu, svaka država članica imat će zakonsku obvezu pokazati veće zanimanje za 

okoliš i klimu nego sada, tako da najmanje 40 % ukupnog proračuna ZPP-a bude namijenjeno 
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borbi protiv klimatskih promjena, a najmanje 30 % sredstava iz stupa ruralnog razvoja bude 

usmjereno na ciljeve povezane s klimom i zaštitom okoliša. 

Smatram da je ovo prijedlog ostvarivog budućeg ZPP-a koji će imati vrlo dobre rezultate u 

području okoliša i klime. Nadam se da će Parlament i Vijeće u pregovorima o budućem ZPP-

u prepoznati taj potencijal. Imat će u tome moju punu podršku, kako bi poljoprivrednici 

lakše, i tempom koji im odgovara, prešli na održiviji model poljoprivrede.  

O izravnoj potpori malim poljoprivrednim gospodarstvima govori se u 6. pitanju. 

4.2. Ako se pridržavate novog modela ostvarivanja ciljeva, kako ćete pri ocjenjivanju 

strateških planova osigurati da države članice koje ne žele trošiti 40 % proračuna ZPP-a na 

zaštitu klime i okoliša, npr. preko obveznih ekoloških programa, to zaista čine, i to na 

odgovarajući i djelotvoran način? U svakom slučaju, kako ćete povećati ambicije i kojim 

metodama namjeravate postići da države članice preuzmu odgovornost u pogledu 

međunarodnih obveza u području klime i razvoja?  

Komisijinim prijedlogom predviđeno je da se u svakom strateškom planu u okviru ZPP-a 

najmanje 30 % sredstava iz drugog stupa namijeni za intervencije u području klime i okoliša. 

Ukupni doprinos iz financijske omotnice ZPP-a za mjere u području klime trebao bi iznositi 

40 %.  

I u okviru sadašnjeg ZPP-a najmanje 30 % sredstava za ruralni razvoj mora se izdvojiti za 

klimu i okoliš. Komisija je odobrila samo one planove ruralnog razvoja koji su bili u skladu s 

tim uvjetom. Budući ZPP bit će u tom pogledu još ambiciozniji jer će plaćanja za područja s 

posebnim prirodnim ograničenjima biti izvan iznosa od 30 %. Prema prijedlogu ZPP-a 

nacionalne strateške planove u okviru ZPP-a mora odobriti i Komisija. 

Komisija će trebati ispitati strateške planove u okviru ZPP-a svih država članica i ocijeniti je 

li navedena obveza ispunjena. To će biti moj apsolutni prioritet. Pritom će Komisija voditi 

računa o čitavu nizu elemenata navedenih u prijedlogu. Jedan je od tih elemenata način na 

koji svaka država članica planira raspodijeliti sredstva koja su joj dodijeljena u okviru ZPP-a, 

ali vrlo su važni i neki drugi elementi. Primjerice, prijedlogom se utvrđuje da će se u svakom 

planu morati pokazati „veće ambicije” u pogledu klime i okoliša u odnosu na sadašnje stanje. 

Nadalje, iz planova bi trebalo biti vidljivo kako će se kombinacijom raznih intervencija 

(standardi dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta, programi za ekologiju i obveze u 

području poljoprivrede, okoliša i klime te obveze u području šumarstva iz drugog stupa), 

raspodjele sredstava te ključnih etapa i ciljnih vrijednosti odgovoriti na izazove i potrebe u 

području okoliša i klime. Posebno bi trebalo uzeti u obzir relevantne nacionalne planove u 

području okoliša i klime te u njima navedene ciljeve i ciljne vrijednosti koji proizlaze iz 

zakonodavstva EU-a u području klime i okoliša. 

Prijedlogom se osim toga utvrđuje i transparentan postupak pripreme plana na nacionalnoj 

razini, uz sudjelovanje nadležnih tijela i uspostavu partnerstva s dionicima. Komisija bi plan 

u okviru ZZP-a odobrila tek nakon što bi se uvjerila da je plan u cjelini dostatno ambiciozan 

u pogledu klimatskih promjena i okoliša. Kad je riječ o fazi provedbe, prijedlogom se 

predviđa i čvrst mehanizam mjera za praćenje i evaluaciju na nacionalnoj razini i na razini 

EU-a. Predviđene su revizije planova i kazne u slučaju nezadovoljavajućih rezultata. Pobrinut 

ću se da iskoristimo sva sredstva koja su nam na raspolaganju.  
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4.3. Kako ćete osigurati vođenje rodno osviještene politike u okviru cijelog ZPP-a?  

Čvrsto vjerujem u neizostavnu ulogu žena kad je riječ o zapošljavanju i gospodarskom rastu u 

poljoprivredi i ruralnim područjima. U prijedlogu novog ZPP-a ta je uloga u potpunosti 

prepoznata.  

Jedan je od posebnih ciljeva ZPP-a promicanje zapošljavanja, rasta i socijalne uključenosti. 

Drago mi je što je Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta 

(COMAGRI) u taj cilj izričito uključio ravnopravnost spolova. Žele li države članice ostvariti 

taj cilj, morat će uzeti u obzir potrebe žena u ruralnim područjima.  

 

Strateški planovi u okviru ZPP-a pružaju brojne mogućnosti za osmišljavanje i usmjeravanje 

posebnih intervencija prilagođenih utvrđenim potrebama konkretnih korisnika. Kad je riječ o 

ženama u ruralnim područjima, to uključuje potporu ruralnom razvoju, primjerice za razvoj 

osnovnih usluga u ruralnim područjima, strategije lokalnog razvoja (LEADER), pokretanje 

poslovanja, stjecanje znanja i osposobljavanje, projekte suradnje itd. 

 

Konačno, u suradnji s potpredsjednicom za demokraciju i demografiju i povjerenicom za 

koheziju i reforme oblikovat ću viziju za ruralna područja kako bi ona ostala vitalna i 

dinamična. Trebamo stvoriti prilike za zapošljavanje i muškaraca i žena u ruralnim 

područjima te stvoriti uvjete za svijetlu budućnost naših građana iz tih područja, podupirući 

ih u suočavanju s njihovim jedinstvenim izazovima. 

 

4.4. Hoćete li osigurati da financijska sredstva iz Programa ruralnog razvoja Uredbom o 

zajedničkim odredbama i dalje budu povezana s kohezijskim fondom?  

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) dio je ZPP-a. Novim modelom 

ostvarivanja ciljeva dva poljoprivredna fonda, EPFRR i EFJP (Europski fond za jamstva u 

poljoprivredi) objedinjeni su u zajedničkom strateškom okviru radi jednostavnijeg, 

usmjerenijeg i usklađenijeg djelovanja. 

Novi zakonodavni okvir pružit će jasno definiran, dosljedan i usklađen jedinstveni skup 

pravila za cijeli ZPP, namijenjen pojednostavnjenju i povećanju uspješnosti te politike. 

S obzirom na različite mehanizme za pružanje potpore, kombiniranjem jedinstvenih pravila 

za EPFRR i EFJP s Uredbom o zajedničkim odredbama povećala bi se složenost i stvorilo 

nepotrebno administrativno opterećenje. Poznato mi je da COMAGRI uvelike dijeli to 

stajalište. 

S druge strane, Uredbom o zajedničkim odredbama utvrđene su zajedničke odredbe za 

EPFRR i EFJP u onim područjima politike u kojima se usklađivanje može postići bez 

povećanja složenosti (npr. financijski instrumenti, teritorijalni razvoj ili komunikacija). 

No, nesporno je da će se komplementarnost EPFRR-a i drugih fondova u okviru podijeljenog 

upravljanja osigurati programskim dokumentima koje države članice dostavljaju Komisiji, 

kao što su sporazumi o partnerstvu, strateški planovi u okviru ZPP-a i programi kohezijske 

politike. 
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4.5. Kako ćete iskoristiti ZPP da bi se poljoprivrednicima pomoglo da se prilagode 

klimatskim promjenama i da se poveća otpornost poljoprivrednih ekosustava, posebno 

produbljivanjem površinskog sloja tla i integracijom agrošumarstva?  

U nedavnom izvješću Europske agencije za okoliš naglašeno je da je poljoprivredni sektor 

EU-a vrlo podložan utjecaju klimatskih promjena te da će im se trebati prilagoditi. Prilagodba 

klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje neodvojivo su povezani, posebno u 

poljoprivrednom sektoru.  

Jedan od ciljeva ZPP-a utvrđen u Komisijinu prijedlogu budućeg ZPP-a izričito se odnosi na 

prilagodbu klimatskim promjenama. Pojačana uvjetovanost uključuje nekoliko elemenata 

koji će pridonijeti prilagodbi tog sektora. To su, primjerice, standardi o zaštiti organskih tvari 

u tlu, o plodoredu, površinama koje nisu namijenjene proizvodnji te o eroziji tla. 

Veća supsidijarnost i fleksibilnost omogućit će državama članicama da prilagode svoju 

logiku intervencije vrlo konkretnim potrebama i izazovima na terenu te povećaju otpornost 

svojih poljoprivrednih sektora na klimatske promjene. 

Osim toga, u okviru budućeg ZPP-a poduprijet će se čitav niz poljoprivrednih praksi i 

promjena koje će pridonijeti prilagodbi klimatskim promjenama. Primjerice, 

poljoprivrednicima će se moći pružiti potpora za ulaganja u učinkovitije navodnjavanje, 

diversifikaciju usjeva, prelazak na preciznu poljoprivredu ili sudjelovanje u programima 

upravljanja rizicima. I rješenja temeljena na prirodnim rješenjima te agrošumarstvo bit će u 

potpunosti prihvatljivi za potporu u okviru ZPP-a. 

Međutim, trebamo nastaviti promicati primjenu takvih korisnih rješenja. Stoga trebamo 

ojačati sustav znanja i inovacija u poljoprivredi (AKIS) te nastaviti s uspješnim djelovanjem 

Europskog partnerstva za inovacije za produktivnost i održivost u poljoprivredi, kojim se 

poljoprivrednicima i znanstvenoj zajednici omogućuje da zajednički stvaraju znanje. Ključna 

je i uloga istraživanja, inovacija, partnerstava za inovacije i prijenosa znanja.  

Blisko ću surađivati s izvršnim potpredsjednikom Timmermansom u njegovu djelovanju u 

području klime kako bismo nastavili promicati dodatne mjere za prilagodbu klimatskim 

promjenama u svim ruralnim područjima. 

Konačno, smatram da Komisijin prijedlog budućeg ZPP-a nudi velik potencijal u pogledu 

prilagodbe klimatskim promjenama. Nadam se da će Parlament i Vijeće prepoznati taj 

potencijal kad budu pregovarali o budućem ZPP-u. Obvezujem se da ću im dati punu podršku 

u tom postupku. 

4.6. Budući da je integriranom zaštitom bilja već moguće smanjiti upotrebu pesticida od 

30 % do 50 %, hoćete li inzistirati na smanjenju njihove upotrebe od 50 % do 2025. godine? 

Direktiva o održivoj upotrebi pesticida, a to je područje u nadležnosti kolegice kandidatkinje 

za povjerenicu Stelle Kyriakides, pruža državama članicama i poljoprivrednicima čvrst okvir 

za smanjenje ovisnosti o pesticidima u kojem je integrirana zaštita bilja doista vrijedan alat. 

Provedba je bila donekle uspješna, ali bilo je i određenih poteškoća. Glavna uprava za 

zdravlje i sigurnost hrane te druge relevantne službe Komisije, uključujući Glavnu upravu za 

poljoprivredu i ruralni razvoj, upravo razmatraju mogućnost izmjene sustava kako bi on bolje 

funkcionirao. Poduprijet ću nastavak takva djelovanja u okviru strategije „od polja do stola”.  
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Da bi ostvarile ambicioznije ciljeve, države članice prvo treba poticati da u potpunosti 

provode odredbe navedene direktive.  

U skladu sa stajalištima novoizabrane predsjednice von der Leyen vjerujem da je za 

ostvarenje tih ciljeva nužan međusektorski pristup cijelog Kolegija. Premda i sadašnji ZPP 

uključuje mnoge korisne instrumente koji pridonose ostvarenju našeg općeg cilja smanjenja 

ovisnosti poljoprivrednika o pesticidima, Komisijinim prijedlogom ZPP-a nakon 2020. 

postavljaju se još ambiciozniji ciljevi i uvode nove inicijative. Među ostalim, plodored i 

Direktiva o održivoj upotrebi pesticida uključeni su u sustav uvjetovanosti, ojačane su službe 

za savjetovanje poljoprivrednika i donesene dodatne ciljane odredbe o Direktivi o održivoj 

upotrebi pesticida. Od predloženih alata posebno su bitni programi za ekologiju, koji bi mogli 

uvelike potaknuti poljoprivrednike da promijene svoju praksu, tj. smanje ovisnost svojih 

poljoprivrednih gospodarstava o pesticidima i povećaju biološku raznolikost. To su konkretni 

elementi prijedlogâ za reformu ZPP-a kojima će se poljoprivrednike potaknuti na smanjenje 

upotrebe pesticida u proizvodnji bilja. 

Smatram da trebamo zajedno nastojati da se ovisnost o upotrebi pesticida što brže smanji i 

razmotriti moguće načine poticanja prelaska na manje rizične i nekemijske alternative.  

Uvjeren sam da ćemo se združenim pristupom približiti ostvarenju tog cilja u suradnji s 

državama članicama i poljoprivrednicima. U tome će svoju ulogu morati odigrati europski 

zeleni plan, ZPP i naši poljoprivrednici. Vjerujem da će im skup instrumenata predloženih za 

ZPP nakon 2020. upravo to i omogućiti. U skladu sa zadaćom koju mi je povjerila 

novoizabrana predsjednica von der Leyen potpuno sam spreman predano raditi na postizanju 

cilja potrebnog prelaska poljoprivrede EU-a na održiviju poljoprivredu manje ovisnu o 

pesticidima. 

5.1. U pogledu doprinosa poljoprivrede europskom zelenom dogovoru: Što treba promijeniti 

u trenutačnoj reformi ZPP-a kako bi se osiguralo da poljoprivreda doprinese postizanju 

ciljeva Pariškog sporazuma i međunarodnim obvezama u pogledu biološke raznolikosti te da 

se poljoprivrednici potiču na usvajanje praksi koje su prihvatljivije za okoliš i klimu? 

Prema najnovijim međunarodnim izvješćima o klimatskim promjenama i biološkoj 

raznolikosti, ekološki i klimatski izazovi i dalje su veliki, a poljoprivreda je jedan od sektora 

s kojima su oni najviše povezani. Međutim, želim da poljoprivrednici i ruralne zajednice 

budu dio rješenja, a ne problema. Prvo želim naglasiti da već i sadašnji ZPP znatno pridonosi 

prioritetima u području klime i okoliša. Primjerice, programima ruralnog razvoja za razdoblje 

2014.–2020. predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 45 milijardi EUR za obnovu, 

očuvanje i poboljšanje ekosustava na oko 80 milijuna hektara poljoprivrednog zemljišta i 

približno 8 milijuna hektara šuma. 

Ipak je jasno da moramo učiniti još mnogo više kako bismo ostvarili svoje ciljeve i ispunili 

obveze u području klime i biološke raznolikosti. Vjerujem da Komisijin prijedlog ZPP-a 

nakon 2020. nudi odgovor na te izazove. 

Ključna je novost u Komisijinu prijedlogu novi model ostvarivanja ciljeva, fleksibilniji sustav 

kojim će se zamijeniti postojeći „jedinstveni pristup za sve”. Tim novim pristupom države 

članice dobit će veću slobodu da na nacionalnoj razini odluče kako najbolje ostvariti 

zajedničke ciljeve EU-a, a istodobno odgovoriti na vlastite posebne izazove i potrebe. 

Predloženi novi model ostvarivanja ciljeva državama članicama pružit će fleksibilnost koja 
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im je potrebna kako bi osmislile intervencije najprimjerenije vlastitim okolnostima i 

potrebama, što je ključno za suočavanje s izazovima u području klime i okoliša, koji su u 

većini slučajeva specifični za pojedine lokacije. Također će dodatno pridonijeti ostvarenju 

nacionalnih prioriteta, strategija i ciljeva u području klime i biološke raznolikosti koji 

proizlaze iz zakonodavstva EU-a. 

Nadam se da će Parlament i Vijeće prepoznati taj potencijal kad budu pregovarali o budućem 

ZPP-u. Obvezujem se da ću im dati punu podršku u tom postupku.  

U bliskoj suradnji s ostatkom tima za provedbu europskog zelenog plana tijekom svojeg 

mandata učinit ću sve što mogu da poljoprivreda i šumarstvo EU-a daju znatan doprinos 

ostvarenju naših ciljeva u području klime i okoliša. 

 

5.2. Kakvu vezu vidite između reforme ZPP-a i strategije „od polja do stola” i kako bi se to 

pretvorilo u konkretne mjere?  

Strategija „od polja do stola” bit će važan dio europskog zelenog plana. Njezin je cilj 

postizanje održivosti duž cijelog prehrambenog lanca, i to uz podupiranje svih triju aspekata 

održivosti: gospodarskog, ekološkog i klimatskog te socijalnog i zdravstvenog aspekta.   

Budući ZPP imat će ključnu ulogu u ostvarenju ciljeva strategije „od polja do stola”. 

 

Kao prvo, čvrsto vjerujem da je za potporu osnovnoj gospodarskoj održivosti poljoprivrede 

nužno i dalje u okviru ZPP-a pružati potporu dohotku poljoprivrednika, kao što je predviđeno 

u sadašnjim prijedlozima.  

 

Nadalje, prijedlozi za reformu ZPP-a ambiciozniji su u pogledu održivosti okoliša, ne samo 

zbog novih obveznih zahtjeva za korisnike izravne potpore i minimalne razine od 30 % 

sredstava iz stupa ruralnog razvoja za ciljeve povezane s klimom i okolišem, nego prije svega 

zbog poticaja za poljoprivrednike u okviru programa za ekologiju iz prvog stupa i mjera iz 

drugog stupa. 

 

Postizanju socijalne održivosti namijenjene su pak intervencije povezane s ciljevima 

dinamičnih ruralnih područja i generacijske obnove te društvenim potrebama u pogledu hrane 

i zdravlja, posebno u vezi s dobrobiti životinja te upotrebom antibiotika i pesticida. 

 

Države članice osmislit će konkretne mjere u duhu predložene reforme. Na primjer, kako bi 

smanjile emisije stakleničkih plinova, države članice mogu, među ostalim, očuvati tresetišta 

putem programa za ekologiju, povećati sadržaj ugljika u tlu u okviru obveze u pogledu 

okoliša i klime, smanjiti upotrebu gnojiva poticanjem ekološke poljoprivrede (što je još jedna 

obveza u pogledu okoliša i klime), osigurati osposobljavanje upotrebom druge vrste 

intervencije itd. 

 

5.3. Kakav bi bio konkretan doprinos poljoprivrede kružnom gospodarstvu? 

Promicanje kružnoga gospodarstva iznimno je važno za zaštitu okoliša i borbu protiv 

klimatskih promjena i gubitka biološke raznolikosti, a istodobno potiče konkurentnost 

poduzeća u EU-u i stavlja ih u prvi plan u globaliziranom gospodarstvu.   
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Poljoprivreda i šumarstvo imaju važnu ulogu u kružnom gospodarstvu jer ga opskrbljuju 

biološkim sirovinama koje se mogu potpuno reciklirati i pridonose recikliranju dijela 

organskih materijala koje proizvodi naše gospodarstvo. 

Poljoprivreda i šumarstvo imaju potencijal za apsorpciju ugljika iz atmosfere preko tla i 

biomase te trajnu opskrbu biomasom za razvoj biogospodarstva. Biomasa se može 

upotrebljavati za proizvodnju čitavog niza proizvoda (građevinski materijali, drvo, namještaj, 

papir, vlakna i tekstil, enzimi, biokemikalije, bioplastika, biogoriva itd.). Tako bi nastao 

spremnik ugljika koji može rasti i omogućila bi se zamjena fosilnih materijala materijalima 

koji se mogu potpuno reciklirati. Biogospodarstvo može pružiti i priliku da se bolje iskoriste 

materijali i nusproizvodi koji se danas pri preradi u lancima opskrbe odbacuju. 

S druge strane, i poljoprivreda može dobro iskoristiti proizvode koje danas odbacuju dionici u 

kasnijim fazama lanca opskrbe hranom, među ostalim, potrošači. Na primjer, otpad od hrane 

koji se može učiniti sigurnim za prehranu životinja mogao bi se iskoristiti kao krmivo ili se 

zajedno s gnojem prerađivati u kompost, kako bi se upotrebljavao kao organsko gnojivo, ili 

pak u bioplin i energiju. Hranjive tvari iz komunalnog otpada mogu se upotrebljavati i kao 

gnojiva za poljoprivredne usjeve i time zamijeniti mineralna gnojiva. 

Sadašnja Komisija pokrenula je niz inicijativa kojima se povećava uloga poljoprivrede u 

kružnom gospodarstvu, prije svega nedavno donesenu Uredbu o gnojivima (kojom se 

promiče tržište EU-a za organska gnojiva i biostimulanse), izmijenjenu Direktivu o otpadu (s 

odjeljkom o rasipanju hrane), prijedlog o ponovnoj upotrebi vode (čime će se stvoriti dodatni 

izvor vode u sušnim područjima) te strategiju biogospodarstva i program održivosti za 

bioenergiju. 

Kako je izjavila novoizabrana predsjednica, europski zeleni plan dodatno će poticati kružno 

gospodarstvo u EU-u. Budući ZPP, koji će državama članicama dati veću fleksibilnost u 

izradi vlastitih intervencija, bit će prilika za jačanje uloge poljoprivrede u kružnom 

gospodarstvu s pomoću konkretnih inicijativa na terenu. Tome će znatno pridonijeti i 

strategija „od polja do stola”.  

6.1. DG AGRI imao je te i dalje ima ključnu ulogu u definiranju poljoprivrede i šumarstva 

EU-a. S obzirom na to kako namjeravate ostvariti svoje ciljeve bez odjela za državne potpore 

u svojoj glavnoj upravi? 

Važno je prije svega da postoje jasna pravila koja državama članicama omogućuju pružanje 

potpore poljoprivrednom sektoru, posebno u kriznim vremenima. Komisija je nedavno u vezi 

s tim znatno povećala potpore de minimis u sektoru poljoprivrede. I drugi instrumenti 

povezani s državnim potporama uvijek su bili izrađeni u bliskoj suradnji različitih 

povjerenika zaduženih za poljoprivredu i ruralni razvoj s jedne strane s povjerenicima za 

tržišno natjecanje s druge strane. Stoga organizacijska promjena koju predviđa novoizabrana 

predsjednica ne utječe na opću odgovornost Komisije kao kolegijalnog tijela u području 

državnih potpora. Bliskom suradnjom osigurat ćemo potrebne resurse i stručno znanje za 

potpunu provedbu pravila.  

U tom ću smislu blisko surađivati s izvršnom potpredsjednicom za Europu spremnu za 

digitalno doba, a jednako će surađivati i naše dvije glavne uprave kako bi se osigurala 

usklađenost državnih potpora koje planiraju države članice i sektorske politike EU-a. Uzet 

ćemo u obzir potrebu uspjeha zajedničke poljoprivredne i zajedničke ribarstvene politike, 



 

16 

 

kako je navedeno u mandatnim pismima novoizabrane predsjednice dvama dotičnim 

povjerenicima, prije svega s pomoću pravila o državnim potporama koja će i dalje biti u 

skladu sa zajedničkim politikama u tim dvama područjima. 

No htio bih vam skrenuti pozornost na vrlo važnu odredbu iz Ugovora, točnije, na članak 42., 

prema kojem suzakonodavci, odnosno Europski parlament i Vijeće, trebaju odrediti u kojoj se 

mjeri pravila o državnim potporama primjenjuju u poljoprivrednom sektoru. Suzakonodavci 

su odlučili da se na većinu potpore u poljoprivrednom sektoru koja se djelomično ili u 

potpunosti financira iz proračuna EU-a ne primjenjuje kontrola državne potpore. Navedena 

promjena ni u kojem slučaju ne utječe na tu ovlast suzakonodavaca. U okviru kolegijalne 

odgovornosti moja će dužnost unutar portfelja biti ocijeniti želi li i u kojoj mjeri Kolegij 

podnijeti povezane zakonodavne prijedloge suzakonodavcima. 

6.2. Kako namjeravate osigurati da se prijelaznom uredbom uprave država članica postupno 

pripreme za novi model ostvarivanja ciljeva? 

Naš prvi cilj i moj glavni prioritet jest pravovremeni sporazum o reformi ZPP-a. To će 

državama članicama i Komisiji omogućiti više vremena za pripremu provedbe strateških 

planova ZPP-a, što je iznimno važno. 

 

Dakako, smatram da je važan i kontinuitet radi spokoja korisnika ZPP-a. Želim pritom s 

vama blisko surađivati. Kao što znate, 2013. donesena je prijelazna uredba o reformi ZPP-a. 

Tada su se prijelazna pravila pokazala posebno korisnima u područjima ZPP-a s 

višegodišnjim mjerama.  

 

Želim naglasiti da službe Komisije već intenzivno surađuju s državama članicama kako bi 

olakšale pripremu strateških planova ZPP-a. Ne zaboravimo ni da su u okviru drugog stupa 

sadašnjeg ZPP-a predviđena sredstva za tehničku pomoć koja se mogu iskoristiti za pripremu 

novog programskog razdoblja, ne samo za intervencije u području ruralnog razvoja nego za 

cijeli strateški plan. 

 

Smatram da je presudno nakon političkog sporazuma o budućem ZPP-u osigurati dovoljno 

vremena za donošenje pravila kako bismo olakšali prelazak na novi sustav i poduprli države 

članice u provedbi novoga modela ostvarivanja ciljeva.  

 

6.3. Kako ćete, kad je riječ o uredbi o održivom financiranju i taksonomiji, ukloniti rizik od 

dvostrukih standarda kad se zahtjevi u pogledu održivosti koji dolaze iz financijskog sektora 

mogu razlikovati od kriterija održivosti iz postojećeg zakonodavstva u pogledu drvne 

biomase ili ZPP-a? 

Europski parlament i Vijeće trenutačno pregovaraju o Komisijinu Prijedlogu uredbe o 

održivom financiranju. Ta bi uredba Komisiji omogućila donošenje delegiranog akta o 

taksonomiji i kriterijima održivosti koji će se upotrebljavati u financijskom sektoru. Svrha 

taksonomije i kriterija održivosti u financijskom sektoru jest ulagačima pružiti instrument za 

klasifikaciju stupnja održivosti njihovih ulaganja u gospodarske djelatnosti.  

 

Cilj je zahtjeva održivosti u okviru ZPP-a prije svega da proizvedena biomasa bude u skladu 

s relevantnim pravnim standardima i da se zajamče koristi za okoliš i klimu uz poštovanje 

obveznih dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta. Jedna od tih koristi jest smanjenje 

onečišćenja zraka. 
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Osim toga, zahtjevima održivosti iz Direktive o energiji iz obnovljivih izvora želi se postići 

da biomasa proizvedena za energiju iz obnovljivih izvora ne šteti okolišu i ne stvara gubitke 

ugljika kojima bi se poništilo smanjenje stakleničkih plinova uporabom bioenergije, što je 

glavna svrha te direktive.  

 

Blisko ću surađivati s Kolegijem kako bih izbjegao preklapanja i nedosljednosti kada je riječ 

o kriterijima održivosti.  

 

6.4. Hoćete li davati prednost malim i srednjim poljoprivrednim gospodarstvima umjesto 

velikih? U više ste navrata izjavili da su mala i srednja poljoprivredna gospodarstva najbolje 

opremljena za proizvodnju održivih proizvoda i borbu protiv klimatskih promjena. Koji je 

dokaz za tu tvrdnju? 

Moja dužnost povjerenika za poljoprivredu bit će voditi računa o svim vrstama 

poljoprivrednih gospodarstava, neovisno o tome jesu li mala, srednja ili velika. Mala i 

obiteljska poljoprivredna gospodarstva nedvojbeno zahtijevaju veću javnu potporu i njihov je 

doprinos ključan za postizanje općeg cilja održivosti u svim aspektima (gospodarskom, 

okolišnom, socijalnom i teritorijalnom) i odgovaranje na društvene potrebe. 

6.5. Možete li potvrditi da će se budućim ekološkim programima nagrađivati poljoprivrednici 

i da će te nagrade moći premašiti načelo pokrivanja troškova koje se primjenjuje u 2. stupu 

ZPP-a? 

Prije svega, dopustite mi da potvrdim da se tom potporom koja je usmjerena na održive 

poljoprivredne prakse državama članicama omogućuje da ponude iznose plaćanja koji mogu 

biti veći od puke naknade troškova i gubitka prihoda. 

Smatram da ta mogućnost pokazuje potencijal koji vidimo u poljoprivredi. Programi za 

ekologiju osmišljeni su kao prekretnica. To je novi alat kojim će se što više poljoprivrednika 

potaknuti da usvoje poljoprivredne prakse povoljne za klimu, biološku raznolikost i prirodne 

resurse te kojim će se pridonijeti sveobuhvatnim ciljevima smanjenja pesticida, koji će biti 

pobliže određeni u budućoj strategiji „od polja do stola”, te ublažavanja klimatskih promjena 

na temelju obveza država članica. Zahvaljujući njemu poljoprivrednici će postati akteri 

zelenog plana. 

Naposljetku, želim istaknuti da, iako se prijedlogom državama članicama daje potreban 

manevarski prostor da oblikuju programe koji su u skladu s nacionalnim uvjetima i 

odgovaraju na lokalne potrebe, postoje pravila kojima će se osigurati da potpora ostane 

usmjerena na prave poljoprivrednike koji se bave poljoprivredom na zemljištima koja 

ispunjavaju uvjete za izravna plaćanja. Branit ću to načelo tijekom budućih pregovora kako bi 

sredstva ostala u poljoprivrednom sektoru, kojem su prijeko potrebna. 

7/ Slažete li se sa smanjenjem rashoda ZPP-a kao što je predloženo u nacrtu Višegodišnjeg 

financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027.? 

Prijedlog Komisije predstavljen u svibnju 2018. o višegodišnjem financijskom okviru za 

razdoblje 2021. – 2027. dobar je temelj. Treba ga promatrati u širem kontekstu. Smatram da 

se njime postiže pravedna i razumna ravnoteža između potrebe za osiguravanjem 
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odgovarajućih sredstava za nove prioritete i za tradicionalnije politike kao što su zajednička 

poljoprivredna politika i kohezija. Osim toga, u prijedlogu je trebalo uzeti u obzir i 

povlačenje Ujedinjene Kraljevine, koja je značajan neto uplatitelj u proračun EU-a. 

U tom složenom kontekstu Komisija je predložila tek umjereno smanjenje sredstava za 

zajedničku poljoprivrednu politiku. Prijedlogom se omogućuje zadržavanje ključne uloge 

izravnih plaćanja za potporu europskim poljoprivrednicima, daljnji rad na konvergenciji 

izravnih plaćanja među državama članicama te zadržavanje odgovarajuće razine javne 

potpore ruralnom razvoju. Osim toga, predloženim povećanjem nacionalnog sufinanciranja u 

okviru ruralnog razvoja, u skladu s onim što se predlaže u okviru kohezijske politike, 

poljoprivrednicima na terenu osigurat će se dostatna sredstva. 

Smatram da je prijedlog koji je iznijela sadašnja Komisija dobar temelj za pregovore o 

višegodišnjem financijskom okviru. Moramo pronaći kompromis prihvatljiv svima, a opći cilj 

mora nam biti moderan i ambiciozan proračun EU-a kojim se odgovara na tradicionalne 

izazove i nove prioritete. Kao povjerenik za poljoprivredu zalagat ću se za velik proračun za 

poljoprivredu. 


