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POZIV NA OKRUGLI STOL
- reforma potpore u poljoprivredi - izravna plaćanja Udruga obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Hrvatske – „ŽIVOT“ poziva sve
zainteresirane poljoprivrednike (ratare, stočare, voćare, vinogradare, povrtlare....), pojedince i
institucije, na Okrugli stol i radionicu sa temom

PRIJEDLOG REFORME SUSTAVA POTPORE U POLJOPRIVREDI

OSIJEK

KRIŽEVCI

(03.06.2014)

(04.06.2014)

u Hrvatskoj Gospodarskoj Komori,
Velika vijećnica,
Europska avenija 13,
03.06.2014. (utorak)
sa početkom u 11 sati i
trajanjem do 13.30 h

u Gradskoj vijećnici
zgrade grada Križevaca
I.Z.Dijankovečkog 12
04.06.2014. (srijeda)
Sa početkom u 11 sati i
trajanjem do 13.30h

U najkraćem o Okruglom stolu i ciljevima:
U okviru rasprave pokrenute od strane Ministarstva poljoprivrede Udruga obiteljskih poljoprivrednih
gospodarstava Hrvatske - „ŽIVOT“ oglasila se svojim prijedlozima reforme sustava potpora za izravna plaćanja u
poljoprivredi.

Temeljno načelo izravnih plaćanja:
-

osnažiti dohodak i zaštititi najugroženije proizvođače hrane

Negativni trendovi i negativne bilance u poljoprivredi, te činjenica da Hrvatska ima najkoncentriraniji i
najneravnomjerniji raspored izravnih plaćanja u EU dovodi do toga da je znatno ugrožen poljoprivredni dohodak
najranjivijih (obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava), što doslovce prijeti zamiranjem svih aktivnosti u
populaciji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.
Udruga „Život“ predlaže koncept kojim nastojimo omotnicu potpora za izravna plaćanja učiniti fleksibilnijom i
preraspodijeliti sredstva za što veći broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u odnosu na prijedlog
Ministarstva poljoprivrede, a u skladu sa preporukama Zajedničke poljoprivredne politike EU. O ovome i puno
više možete čuti i aktivno se uključiti u raspravu na koju se nadamo da će odazvati sve referentne institucije i
osobe hrvatske poljoprivrede.

SVI SU POZVANI U OSIJEK I KRIŽEVCE! TEMA JE VAŽNA ZA BUDUĆNOST
OBITELJSKIH GOSPODARTAVA! JOŠ UVIJEK REFORMOM MOŽEMO SUSTAV UČINITI
PRAVIČNIJIM.
za Udrugu „ŽIVOT“
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