Očekujemo hitne promjene u poljoprivredi, hrvatski seljak zaslužuje biti gospodar, a ne sluga!
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Povjerenstvo HSP-a za selo i poljoprivredu je sa nestrpljenjem čekalo da se konačno izabere
novi ministar poljoprivrede. Kao što smo u prošlom mandatu ukazivali na alarmantno stanje u
poljoprivredi, te putem priopćenja nudili rješenja, tako ćemo činiti i dalje.

Hrvatska poljoprivreda je na izdisaju i na ministarstvu poljoprivrede je velika odgovornost za
spas poljoprivrede, a samim time utječe se na opstanak naših sela i ostanak ljudi u njima.
Nebrojeno puta smo isticali da je HSP-u ostanak i opstanak ljudi na selu jedan o nacionalnih
interesa i mi od toga ne odstupamo ni milimetra.

Sve dosadašnje vlade, ministri poljoprivrede svojim radom su pridonijeli ovakvom stanju u
poljoprivredi. Žalosno je da mi nemamo ni strategije ruralnog razvoja i operativnih programa u
poljoprivredi o kojima ovisi i povlačenje novca iz EU fondova. Samo jedan od primjer lošeg
stanja poljoprivrede i nužnih promjena u poljoprivrednoj politici može se iščitati iz podatka o
uvozu poljoprivrednih proizvoda gdje je Hrvatska od 1991. do 2012. izgubila proizvodnu
vrijednost od 25 milijardi dolara, što je godišnji gubitak na razini 3% BDP-a, a taj se trend do
današnjeg dana nije promijenio.

Prema dostupnim podacima Hrvatske gospodarske komore (HGK) Hrvatska je u prvih deset
mjeseci 2015. godine izvezla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vrijednosti 1,24
milijarde eura, a uvezeno za 2,1 milijardu eura te je generirana negativna bilanca od 860
milijuna eura. Evo iz ovog podatka je vidljivo da je potrebno hitno mijenjati poljoprivrednu
politiku.

Prvi potez ministra Romić i trebao bi biti javno objavljivanje potpisanih obveza sa EU, jer naši
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seljaci žele znati o kojim se to kvotama radi i sa kojom se poljoprivrednom kulturom, a da je
profitabilna mogu baviti. Vrijeme je da ministar i ministarstvo poljoprivrede promjene dosadašnju
praksu te da prihvate dijalog i prestanu sa ignoriranjem svakog prijedloga koji dolazi sa sela i od
stručnjaka kojima je spas poljoprivrede na prvom mjestu.

Prošli ministar poljoprivrede Jakovina biti će zapamćen po tome da je u hrvatskoj uveo pravilo
da nam gotovo svaki doručak i veliki dio ručka iz uvoza, a da su trenutno naši seljaci sluge, a ne
gospodari.

Hrvatska stranka prava (HSP) očekuje hitne promjene u poljoprivredi, želimo da hrvatski seljak
bude gospodar, a ne kao do sad sluga. Smanjivanjem i kontroliranim uvozom može se utjecati
na smanjenje duga Hrvatske. Zahtijevamo od svih činovnika u ministarstvu poljoprivrede,
selekcijskoj službi, Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji da iziđu iz ureda i svakom našem
poljoprivredniku daju pravovaljanu informaciju i pomognu mu jer na to ima pravo.

Ministarstvo poljoprivrede mora unaprijediti sustav informiranja hrvatskog seljaka koji trebaju
svaku kunu, svaki pa i najmanji poticaj koji mogu dobiti iz EU iz bilo kojeg sustava poticajnih
mjera.

Ministar poljoprivrede treba prestati biti sluga krupnog kapitala i velikih zemljoposjednika
(najčešće državne zemlje) i početi biti na usluzi Hrvatskoj i hrvatskom seljaku.

Hrvatska stranka prava

Povjerenstvo za selo i poljoprivredu
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