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Abstrakt 
 
Tento dokument byl připraven pro seminář na téma Úvahy o výzvách pro 
zemědělství v EU po roce 2020: příprava příští reformy SZP, který dne 
8. listopadu 2016 pořádal Výbor Evropského parlamentu pro zemědělství a 
rozvoj venkova (AGRI) a jeho tematická sekce (AGRI Research). 
Obsahuje tři studie: 

1. Budoucnost přímých plateb (Alan Matthews). 
2. Budoucnost tržních opatření a systémů řízení rizik (Louis-Pascal Mahé 

a Jean-Christophe Bureau). 
3. Budoucnost rozvoje venkova (Thomas Dax a Andrew Copus). 

 
IP/B/AGRI/CEI/2015-70/0/C5/SC1  Říjnu 2016 
IP/B/AGRI/IC/2015-194/195 
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Tento dokument obsahuje překlady shrnutí tří studií připravených pro seminář „Reforma 
SZP po roce 2020: výzvy pro zemědělství“, který dne 8. listopadu 2016 pořádal Výbor 
Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) a jeho tematická sekce 
(AGRI Research). Celé studie jsou k dispozici v angličtině na 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2016)5
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SHRNUTÍ 
Tato studie reaguje na žádost o politická doporučení pro členy výboru AGRI v oblasti 
možných vylepšení současných mechanismů přímých plateb s ohledem na budoucí výzvy 
pro zemědělství EU. Budoucnost přímých plateb je v debatě o budoucí společné zemědělské 
politice klíčová, protože jsou důležité jak pro celkovou výši podpory, kterou dostávají 
zemědělci, tak i pro rozpočet SZP. Rozpočtové převody jsou největším prvkem podpory 
příjmů zemědělců v EU. Přímé platby tvořily přibližně 72 % rozpočtu SZP a téměř 30 % 
celkového rozpočtu EU na období 2013–2015. 
 
Tato studie strukturalizuje a shrnuje situaci a pokouší se členům výboru AGRI pomoci tím, 
že systematicky informuje o možnostech, jež jsou poslancům EP při zvažování dalších 
reforem SZP k dispozici. 
 
Kapitola 2 popisuje strukturu přímých plateb po reformě SZP z roku 2013. Platby oddělené 
od produkce, v podobě režimu základní platby a režimu jednotné platby na plochu, 
zůstávají nejdůležitější vrstvou, byly však přidány i vrstvy další, jako je ekologická platba a 
podpora na zahájení činnosti, jež jsou pro členské státy povinné, a dále režim podpory 
vázané na produkci, režim pro malé zemědělce a režim pro oblasti s přírodními omezeními, 
jež jsou pro členské státy dobrovolné. Reforma z roku 2013 výrazně zvýšila flexibilitu, již 
mají členské státy k dispozici, co se týče způsobu provádění režimu přímých plateb.  
 
Vzorec tzv. vnější konvergence přinesl limitované, ale dosud nevídané přerozdělování 
zdrojů prvního pilíře SZP mezi členskými státy. Nezměnilo však relativní pořadí zemí a 
ve výši přímých plateb na hektar jsou stále značné rozdíly, zejména v rámci starých 
členských států a mezi starými a novými členskými státy. 
 
Dvanáct z osmnácti zemí, jež uplatňují režim základní platby, bude v roce 2020 stále 
používat model částečné konvergence. Plocha způsobilé půdy po reformě z roku 2013 
pravděpodobně vzrostla. Z opatření, jež si členské státy vybírají dobrovolně, se největší 
oblibě těší podpora vázaná na produkci, jež byla zavedena všemi státy kromě Německa. 
Patnáct členských států se rozhodlo uplatňovat režim pro malé zemědělce, který 
v současnosti pokrývá 41 % zemědělců v EU a 5 % její zemědělské půdy. 
 
Členské státy také do značné míry využily prostor, jenž jim byl poskytnut ohledně připojení 
různých podmínek k ekologické platbě. 
 
Kapitola 3 klade otázku, zda nový režim přímých plateb plní své cíle a zda je účelný. Příjmy 
zemědělců zůstávají na těchto platbách silně závislé. Podle údajů zemědělské účetní datové 
sítě za období 2004–2013 tvořily přímé platby 47 % čistých příjmů zemědělských podniků, 
přičemž jiné vyrovnávací platby tvořily 15 % a tržní příjmy 38 %. Průměrný podíl přímých 
plateb během tohoto období byl pouhých 7 % u ovocnářských podniků a naopak 101 % u 
podniků zaměřených na „ostatní chovy zvířat zkrmujících objemnou píci“. 
 
Reforma z roku 2013 zavedla řadu opatření, jimiž se snažila vyvážit rozdělování plateb 
zemědělským podnikům. Postupné snižování/zastropování však na rozdělování plateb 
zemědělským podnikům nemělo téměř žádný vliv, přestože redistributivní platba může hrát 
důležitější, i když stále omezenou roli. Převážná většina přímých plateb v současném 
programovém období bude i nadále mířit k zemědělským podnikům, jejichž příjmy 
ze zemědělské činnosti převyšují medián příjmů v dané oblasti. 
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Účinky kapitalizace snižují přínos přímých plateb pro stávající zemědělce a zvyšují náklady 
na vstup na trh a růst pro mladé a expandující zemědělce. Přímé platby zpomalily odchod 
některých subjektů ze zemědělství a přerozdělení půdy v zájmu větší efektivity 
zemědělských podniků. Přímé platby se podílejí na stabilizaci příjmů ze zemědělské 
činnosti. Nejsou však zacíleny správným směrem, protože se zvlášť nezaměřují na ty 
zemědělské podniky, jichž se kolísavost příjmů nejvíce týká. Obecně mají přímé platby 
negativní vztah k produktivitě zemědělských podniků, přestože posun k platbám odděleným 
od produkce snížil ztráty účinnosti spojené s předchozími platbami, jež byly s produkcí 
částečně spojené. 
 
Z dostupných údajů není dosud možné získat informace přímo o tom, jak ekologické 
postupy prospívají životnímu prostředí. Skutečnost, že požadavek údržby trvalých travních 
porostů a povinnost diverzifikace plodin vedly k minimálním změnám ve využívání půdy a 
skutečnost, že převážná většina půdy spadající pod plochy využívané v ekologickém zájmu 
se zemědělsky využívá, naznačují, že další přínosy pro životní prostředí oproti výchozímu 
stavu před ekologizací budou, co se týče návratnosti výdajů (12 miliard EUR ročně), 
pravděpodobně nízké. Z možností, které zvolily členské státy a zemědělci ohledně 
ekologizace, ve většině případů nevyplývá, že příležitosti výrazně přispět ke zvýšení 
hodnoty pro životní prostředí byly využity. 
 
Neexistují žádné konkrétní výzvy ani veřejné statky, na něž by bylo vhodné politicky 
reagovat jednotnou, pevnou platbou oddělenou od produkce na hektar. Přímé platby je 
třeba restrukturalizovat na soubor cílených plateb zaměřených na jasně vymezené cíle. 
 
Členům výboru AGRI se nabízejí tři různé modely, jež jim mohou pomoci určit klíčová 
rozhodnutí pro budoucnost přímých plateb. 

• Model 1 předpokládá, že subjekty přijímající rozhodnutí zachovají současnou 
strukturu přímých plateb i v dalším programovém období, ale přejí si v právních 
předpisech provést technické úpravy, aby zvýšily jejich efektivnost a zjednodušily 
související administrativu. 

• Model 2 následuje příklad Spojených států, v nichž přímé platby oddělené 
od produkce vypláceny nejsou a ušetřené prostředky jsou vynakládány buď 
na anticyklické platby, nebo na soubor nástrojů ke stabilizaci příjmů. Anticyklické 
platby jsou považovány za neopodstatněné. Je na místě přesměrovat prostředky na 
nástroje ke stabilizaci příjmů, ty by však měly být řízeny především na úrovni 
členských států. 

• Model 3 přezkoumává ekologickou platbu a zvažuje čtyři různé možnosti, jak ji 
nahradit. Mezi ně patří návrat k podmíněnosti závazků k ekologizaci; nahrazení 
závazků k ekologizaci přístupem, který by umožňoval výběr z více možností 
na celostátní/regionální úrovni; přijetí „podmíněné ekologizace“, v jejímž rámci by 
byl nárok na základní platbu podmíněn zařazením do základního 
agroenvironmentálně-klimatického opatření v pilíři 2; a převod ekologické platby na 
dobrovolná agroenvironmentálně-klimatická opatření v pilíři 2. 

 
Současný systém přímých plateb není ani dlouhodobě udržitelný, ani navržený k tomu, aby 
reagoval na současné a budoucí problémy, jimž evropští zemědělci a správci půdy čelí. 
Kapitola 5 předkládá doporučenou strukturu přímých plateb v budoucnosti, na základě 
následujícího souboru zásad: 

• Platby by měly být zaměřeny na konkrétní cíle s jasnou orientací na výsledek. 

• Platby by měly být restrukturalizovány do jednopilířové, plánované, víceleté SZP. 
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• Spolufinancování členskými státy by mělo být vyžadováno u všech výdajů SZP. 

• Přímé platby oddělené od produkce by měly být během předem ohlášeného 
přechodného období postupně zrušeny. 

• Úspory by měly být přesměrovány na větší investice do řízení rizik, posílení 
konkurenceschopnosti, klimatických opatření a environmentálních veřejných statků. 

• Platební nároky by měly být nahrazeny smluvním rámcem mezi zemědělci a 
veřejnými orgány.  

• Podmíněnost a ekologická platba by měly být nahrazeny „podmíněnou ekologizací“, 
v jejímž rámci by bylo přijímání veřejné podpory podmíněno zařazením 
do základního (omezeného) environmentálního programu vytvořeného daným 
členským státem. 

• Přidělování rozpočtových prostředků by mělo být založeno na pobídkách, takže by 
členským státům byly přidělovány na základě výkonnosti i potřeb. 

 
Pro ilustraci účinků těchto různorodých možností je připraven orientační rozpočet SZP 
pro rok 2025. Všechny prvky doporučené struktury budoucích přímých plateb 
pro zemědělce jsou současné SZP blízké. Navrhovaná změna spočívá v přepracování těchto 
plateb tak, aby účinněji dosahovaly svých cílů, byly srozumitelnější pro zemědělce a 
poskytovaly více prostoru vnitrostátním orgánům a lepší využití prostředků daňovým 
poplatníkům. Tvůrci politiky se mohou rozhodnout, jakým tempem má přechod probíhat. 
Důležité je, aby byly jednotlivé reformy nejrůznějších prvků režimu přímých plateb 
v souladu s navrhovaným dlouhodobým směřováním. 
 
Přínosy přechodu na cílenější přístup jsou však natolik přesvědčivé, že by byla škoda jej 
odkládat.
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SHRNUTÍ 
Společná zemědělská politika od roku 1993 výrazně změnila přístup k zemědělským trhům. 
Přísné kontroly cen a dodávek byly nahrazeny zásadami tržní orientace a přímých plateb. 
Tržní opatření byla zachována, ale pro většinu komodit jsou dlouhodobě neaktivní a lze je 
uplatnit za výjimečných okolností. Byla zřízena krizová rezerva. Umožněna byla podpora 
pojištění a vzájemných fondů. Tyto nástroje jsou nicméně členskými státy využívány 
nerovnoměrně. Navzdory zmíněným novým nástrojům pro řízení rizik otřásl vývoj v 
uplynulých letech, kdy období prudkého rozmachu střídala období krize, zemědělským 
sektorem natolik, že se objevily pochyby, zda je nová SZP schopná vyrovnat se s 
narušením trhu. 

Pro ilustraci zákonitostí vývoje typické krize v zemědělství byl jako případová studie vybrán 
unijní trh s mlékem a mléčnými výrobky. Abychom si mohli udělat představu o tom, jak trh 
s mlékem a mléčnými výrobky funguje, a seznámili jsme se s hypotetickými politickými 
scénáři, vytvořili jsme zjednodušený model ad hoc nastavený výlučně pro období 2013–
2015.  

Zemědělství reaguje citlivěji na změny cen, což je částečně zapříčiněno současnými 
veřejnými intervencemi. Následkem nasycování mechanismu reakce nabídky se součástí 
problému stávají současné přímé platby.  

Krizová rezerva se jako nástroj není schopná s narušením trhu vyrovnat. Je nutné převést 
rozpočtové zdroje ze základních plateb, aby byly finanční prostředky právně zajištěny 
a lépe přizpůsobeny kolísání cen. Role rezervy by se neměla omezovat na pomoc 
zemědělským podnikům ve finanční nouzi, měla by také zahrnovat poučení pro budoucnost. 
Po bankovní krizi se ukázalo, že je potřeba zamezovat riskantním obchodním plánům a 
neopatrnému chování v oblasti nabídky, a naopak podporovat iniciativy zemědělců pro 
zmírňování rizik. 

Nápravná tržní opatření ex post mohou být účinná, ale bezesporu nejsou nejlepším 
možným řešením. Není pochyb, že stahování výrobků z trhu je krátkodobě účinné pro 
zvýšení cen, ale cenové úniky jsou přesto nevyhnutelné. Účelnost však není totéž co 
efektivnost. Pokud je opravdovým cílem přísná stabilizace, je pro odpovědný orgán 
nejvýhodnější prodat veřejné zásoby, jakmile se ceny začnou zvyšovat. O to se zřejmě 
s minimálním úspěchem snažila SZP 70. a 80. let. 

Stahování výrobků z trhu je problematické zejména z toho důvodu, že je to opatření, 
k němuž v ekonomickém řetězci dochází pozdě, kdy zboží již bylo vyrobeno a byly na něj 
vynaloženy náklady. Zastáncům intervence by měly být připomenuty dlouhotrvající 
následky SZP z období před rokem 1993 a nedostatečné pobídky pro tvorbu hodnot. Cíle 
veřejného skladování formulované v rámci společné organizace trhů se zemědělskými 
produkty je potřeba přepracovat. Je nutné jasně definovat širší cíle než „vyhýbání se 
jakémukoliv narušení trhu“.  

Systém musí být schopen poskytovat finanční pobídky pouze výrobcům, kteří budou 
ochotní spolupracovat v otázce předcházení krizím a zmírňování rizik. Intervence zvyšuje 
na jednotném trhu cenu všem výrobcům, tudíž vytváří jiný typ veřejného statku. Veřejné 
statky se však snadno stávají obětí parazitování, a proto je intervence jako prostředek 
poskytování kvalitních pobídek nevyhovující. 

Zdá se, že podpora soukromého skladování se vyznačuje určitými výhodami veřejného 
skladování bez omezení poptávky. Mohla by pomoci vytvořit odbytiště na zahraničních 
trzích, nicméně zisky z podílů základních produktů na zahraničních trzích lze snadno zvrátit, 
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pokud dojde ke ztrátě cenového náskoku. Podpora soukromého skladování by mohla 
trvaleji zajistit fungování zahraničních odbytišť za předpokladu, že by k tomuto účelu bylo 
způsobilé větší množství kvalitního zpracovaného zboží. Pružnější provádění podpory 
soukromého skladování by také mohlo napomoci využití příležitostí nabízejících nová 
obchodní odbytiště. 

V EU je potravinová pomoc daleko méně rozsáhlá než v USA, kde je jejím účelem navýšit 
poptávku a zároveň pomoci chudým. Potravinová pomoc se jen těžko může stát nástrojem 
pro vyrovnání se s narušením trhu, protože primární účel potravinového zabezpečení je 
jiný.  

Systémy řízení rizik v EU nebyly dodnes vytvořeny, a to zejména z hlediska stabilizace 
příjmů. Nástroje pokrývající přirozená rizika obvyklé závažnosti by vzhledem ke svému 
častému místnímu charakteru mohly být zařazeny do pilíře 2. Řízení a regulace cenových 
rizik jsou však příliš úzce spjaty s tržními opatřeními, a nelze je proto vytvářet, financovat 
a kontrolovat v rámci subsidiarity. Měly by být koncipovány a řízeny společně s tržními 
opatřeními a také s krizovou rezervou. 

Článek 39 nařízení č. 1305/2013 (Nástroj ke stabilizaci příjmu) je třeba revidovat a doplnit. 
Definice příjmu je příliš obecná, mohla by mít nevhodný dopad na distribuci mezi zemědělci 
a členskými státy a narušit rovné podmínky na jednotném trhu. 

Termín „vzájemné fondy“ je zavádějící; protože cenové otřesy jsou na jednotném trhu 
systémové, nelze je zabezpečit shromážděním příspěvků od zemědělců, kteří ve stejný čas 
čelí stejným cenovým otřesům. My prosazujeme systém „párového financování“, v němž by 
při vyplácení kompenzací odpovídala výše finančních prostředků EU příspěvkům zemědělců. 

Primární strategií pro vyrovnání se s vnějšími otřesy je zmírňování.  Hlavními nástroji jsou 
účast na stabilizaci příjmu, preventivní úspory, omezení rizik vyplývajících z přílišné 
specializace nebo odvážného finančního chování. Možnosti zásahů a stažení výrobků jsou 
omezené, s výjimkou výrobků, jako je ovoce a zelenina, u nichž je volatilita mimořádně 
vysoká, a to primárně následkem přirozených a vnějších příčin. 

Preventivní strategie je možné vytvořit pro cyklická odvětví, kde jsou nejúčinnější. Je však 
nutné vyhnout se selhání koordinace mezi producenty a seskupeními producentů, a toho lze 
dosáhnout pouze užitím politických nástrojů, které jsou dostatečně účinné, aby dokázaly 
ovlivnit jejich chování, a zároveň dostatečně „měkké“, aby nevedly ke krachu na politické 
úrovni spojenému s výrobními kvótami. 

Podmínkami slibné budoucnosti unijního zemědělství není pouze zlepšená stabilita cen 
a příjmů. Mezi strategické oblasti se dále řadí tvorba a sdílení hodnot v potravinovém 
řetězci, řízení jednotného trhu pro zajištění rovných konkurenčních podmínek a cenová 
i necenová konkurenceschopnost zemědělského sektoru EU. Část z nich je pokrytá 
společnou zemědělskou politikou a jednotnou společnou organizací trhů, ale SZP se příliš 
soustřeďuje na zemědělství, místo toho, aby se zaměřovala na záležitosti potravinářského 
odvětví.  

Antimonopolní úřady mají dostatek pravomoci na kontrolu kartelů, ale zdají se být 
shovívavé k fúzím a ke koncentraci nákupních sdružení v distribučním odvětví, jejichž 
hospodářské chování je diskutabilní.  

Obecně doporučujeme tzv. měkký přístup, tedy vyřešit selhání trhu a zároveň se vyhnout 
selhání na vládní úrovni. Důležité je, jakou pobídku poskytuje politika subjektům. 

Navrhujeme, aby byly všechny politické nástroje ovlivňující přímo či nepřímo nestabilitu cen 
a příjmů shromážděny do společného rámce, např. do třetího pilíře. 
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Pro to, aby tržní opatření, krizová rezerva, podpora systémů řízení cenových rizik 
a základní platby nebyly v rozporu, ale spíše se doplňovaly, je nutné stanovit zásadu 
podmíněnosti krizové prevence mezi výhodami určité politiky a spoluúčastí. Konkrétně 
nárok na základní platby a na finanční pomoc z rezervy pro krizové situace musí být 
podmíněn zavedením nástroje ke stabilizaci příjmu a dodržováním pravidel politiky, jejichž 
cílem je potlačení a prevence tržních krizí, např. omezením zásobování během nárůstu cen. 
Poučme se ze syndromu bank, které se během krize v bankovním sektoru domnívaly, že 
jsou příliš velké na to, aby mohly zbankrotovat. Na jejich příkladu jsme viděli, jaký dopad 
má shovívavá regulace na riskantní chování a opakující se krize.  

K vybudování odolnějšího institučního rámce by přispělo zajištění časové soudržnosti 
veřejných opatření, vyřešení nesouměrné poptávky po veřejných opatřeních a stanovení 
politické rovnováhy mezi stranami trialogu ve věci tržní regulace, zvláště oddělením 
provádění určité politiky od její přípravy. Strany trialogu by na začátku víceletého 
finančního rámce sestavily cíle a pravidla opatření a předstíraly by neznalost, aby zaručily 
oprávněnost těchto pravidel. Nezávislý orgán by zajistil provedení programu stanoveného v 
mandátu svěřeném trialogem. 

Pokud by se nepodařilo najít rovnováhu, která by zajistila omezenou, ale spravedlivou 
regulaci zemědělských trhů, vedlo by to k hlubokým krizím, politickému napětí a ztrátě 
důvěry v evropské instituce.  

Z 27 návrhů předložených ve studii zdůrazněme tyto body: 

• zavést novou strukturu pilířů, která by byla více v souladu se zásadou subsidiarity a 
rozlišením evropských a místních veřejných statků, 

• reorganizovat přímé platby a posílit roli krizové rezervy, 

• zřídit nezávislý správní úřad pro tržní opatření a pomoc v rámci systémů řízení rizik, 
jehož pravomoc by byla odvozena z přepracované jednotné společné organizace 
trhů, 

• začlenit tržní opatření do nástroje ke stabilizaci příjmu a zbývající základní platby do 
komplexního a vzájemně posilujícího systému prevence a zmírňování krizí, 

• zavést podmíněnost krizové prevence a distribuci finanční pomoci slučitelnou 
s pobídkami, aby došlo k vzájemnému posílení politických nástrojů, 

• zaměřit se v rámci řízení rizik spíše na preventivní opatření a jednat jak v období 
cenových bublin, tak během cenového propadu. 
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SHRNUTÍ 
Analýza vývoje evropské politiky rozvoje venkova ukazuje, že vznikla téměř před třemi 
desetiletími zpět. Na základě rozhodnutí Agendy 2000 o vytvoření druhého pilíře se rozvoj 
venkova stal samostatnou stavební jednotkou širší společné zemědělské politiky (SZP). 
Následný vývoj politiky rozvoje venkova se nesl v duchu postupného zvyšování jejího 
politického významu.  

Vzhledem k rozsáhlému vlivu nezemědělských politik na venkovské oblasti měly v průběhu 
všech programových období zásadní význam otázky, které se týkají rozporů mezi 
odvětvovými a územními opatřeními a souladu SZP s politikou soudržnosti.  

To vedlo k opakovaným diskuzím o cílech, prioritách, rozměrech a organizačních 
záležitostech politiky rozvoje venkova a k volání po strategičtějším a sjednocenějším 
přístupu, který by byl zaměřený na udržitelný a vyvážený územní rozvoj.  

Úkolem budoucí reformy bude především přizpůsobit regulační rámec podpoře účinnějšího 
provádění, zajistit regionální využití územního kapitálu a možností a poskytovat pobídky ke 
strategiím, které rozšiřují inovace a ovlivňují vybavení venkova. 

Rozvoj venkova v Evropské unii  
Pro venkovské oblasti je stále častěji charakteristické jejich začlenění do širší prostorové 
situace. Tyto směry v posledních desetiletích nabíraly na síle z důvodu probíhajících 
sociálně-ekonomických a technologických změn, vlivem faktorů ovlivňujících ekologičnost 
a celkově působením sítě vzájemných vztahů, které proměňují výzvy a příležitosti 
venkovských oblastí.  

Zejména globalizační síly a posílení vazeb mezi městy a venkovem vynesly do popředí 
„vztahové aspekty“ venkovských regionů a „sousedské“ vztahy. Množství faktorů působících 
v této složité struktuře vyžaduje, aby byl k venkovským oblastem zaujat přístup, jenž 
posuzuje politická opatření z hlediska celé řady odvětví, a aby byly posíleny činnosti, které 
usilují o soulad těchto opatření.  

Pro venkovské oblasti byla vytvořena mezinárodní klasifikace, která umožňuje srovnatelné 
posouzení situace venkovských oblastí a výsledků politik. První takovou mezinárodně 
platnou klasifikaci stanovila OECD (1994), Evropská komise a Eurostat ji přepracovaly 
a vylepšily, aby ji OECD následně opět přijala. Mnohé jiné typologické studie zdůraznily 
nevýhody jednoznačně vymezených územních kategorií (venkovských a městských oblastí), 
poukázaly na rozsáhlé oblasti, které se nacházejí na pomezí kategorií, a na význam 
vzájemné provázanosti měst a venkova. Pro budoucnost politiky rozvoje venkova má však 
ještě větší význam to, že je možné rozlišovat výrazně odlišné typy venkovských regionů, 
což by nejspíš mělo být zohledněno v politických přístupech.  

Analýza provádění programů rozvoje venkova (PRV) se soustředí na ponaučení z počátku 
současného programového období 2014–2020. Studie ukazují, že převládají spíše pozvolné 
změny PRV, čímž ve srovnání s posouzením potřeb podporují zjištění, že SZP a rozvoj 
venkova jsou oblasti politik s vysokou mírou setrvačnosti a závislosti na zavedených 
postupech. Nová struktura pilíře 2, která má oproti původním třem (či čtyřem) „osám“ 
programových činností šest priorit, nevedla k žádným výrazným změnám v přidělování 
finančních prostředků jednotlivým nástrojům. 

Jisté programové změny oproti předchozím obdobím byly (v členských státech a regionech) 
uskutečněny pomocí mechanismu přesouvání prostředků mezi oběma pilíři SZP, který 
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v řadě zemí umožnil zvýšení prostředků druhého pilíře a vedl k asi 3% nárůstu celkových 
finančních prostředků Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.  

Nejvýraznější zjištění, které hodnocení současného uplatňování PRV přineslo, je skutečnost, 
že v rámci struktury společné politiky bylo dosaženo významné celostátní a regionální 
variability programových strategií a stanovených priorit. Velká rozmanitost v uplatňování 
odráží rozličné potřeby venkovských regionů, ale i výsledek rozdílných strategických úvah.  

Pokud jde o snižování územních rozdílů, druhý pilíř SZP pravděpodobně nepřinesl žádné 
výrazné pozitivní dopady. Rozvoj venkova je problematika, kde se protíná politická diskuze 
o SPZ a politice soudržnosti. V jádru PRV i nadále zůstane podpora rozvoje oblastí 
s přírodními omezeními a orientace na udržitelné zemědělství. K tomu nabydou na 
důležitosti aspekty soudržnosti SPZ s ostatními politikami, které na venkovské regiony 
působí.  

Na takto složitém a rozporuplném politickém kolbišti není jednoduché vyvodit klíčové 
závěry potřebné k projednání reformy. Různorodá hlediska zúčastněných stran a rozličné 
strategie jednotlivých zemí naznačují, že budoucí vývoj politiky rozvoje venkova s sebou 
nese řadu odlišných očekávání; od zásadní kontinuity PRV a struktury SZP (s jen drobnými 
změnami pilíře 2) na jednom konci až po posun k víceodvětvové „venkovské politice 
soudržnosti“, která by se zaměřovala na endogenní rozvoj celé škály územního kapitálu, na 
konci druhém.   

Nadcházející diskuze bude vyžadovat vyjasnění „venkovských“ cílů; debatu o kritériích, jež 
mají význam pro posouzení programových potřeb; zaměření se na alternativy, které odráží 
rozličné postoje a příležitosti rozvoje; důrazné zvážení budoucí programové struktury 
a rámce pro zlepšení cíleného uplatňování i účinných administrativních postupů 
a podrobnou analýzu přezkumu priorit ohledně budoucnosti PRV.  

Zaměření reformy po roce 2020 

Všechny diskuze a dostupné informace poukazují na to, že je o pokračování a budoucí 
upravení PRV velký zájem. Dohoda o zásadní restrukturalizaci ESI fondů pravděpodobně 
není dosažitelným cílem. Předreformní diskuze by se místo toho měla zaměřit na obnovení 
rovnováhy logiky intervencí v rámci stávající struktury pilíře 2. Rostou například obavy 
ohledně neexistence „cílení“ a účinnosti provádění. Pro budoucnost reformy politiky rozvoje 
venkova jsou zásadní zejména tyto následující hlavní body: 

Plánování PRV by mělo stále více zohledňovat rozmanitost venkovských oblastí a jejich 
odlišné potřeby a možnosti. „Místně orientovaný“ přístup by při výběru priorit pro PRV 
mohl posílit důležitost reálné prostorové situace.  

Dále je třeba, aby se územní orientace více projevila při přidělování finančních 
prostředků, a to s cílem řešit výzvy, které se týkají konkrétních regionů a projevují se 
například opouštěním půdy, marginalizačními tendencemi a existencí venkovských regionů 
se zvláště vysokým rizikem chudoby. Tyto situace se týkají především „nových“ členských 
států, regionů ve středomořských zemích a oblastí s přírodními omezeními, stejně jako 
nejvzdálenějších regionů v jiných zemích EU.  

Kromě územních aspektů musí PRV jasněji než doposud dokázat, že přináší prospěch všem 
lidem ve venkovských regionech a že jejich účinky mají vliv na celé komunity. Tento 
(právě probíhající) posun v zaměření na příjemce by měl zajistit příslušné účinky na místní 
ekonomiky a komunity a poskytnout značný pozitivní dopad na životní podmínky ve 
venkovských regionech.  
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Pro lepší využívání programu, zejména v regionech, které se plně neúčastní, by měla být 
věnována zvláštní pozornost budování kapacit, rozvoji znalostí a participativních místních 
rozvojových akcí. Tato „měkká“ podpůrná opatření je třeba v některých regionech 
uplatňovat se zvýšeným důrazem, aby se zastavila „sestupná spirála“ a sklony 
k vylidňování. 

PRV již obsahují množství „sociálních“ opatření; ke zvýšení efektivity je třeba, aby bylo 
dosaženo (měřitelných a smysluplných) účinků na různé typy venkovských regionů, a to 
tak, že bude těmto opatřením přiznána značná priorita, podíl financí a že budou tato 
opatření dále rozpracována. 

Iniciativa Společenství pro rozvoj venkova (LEADER), komunitně vedený místní rozvoj 
a opatření spolupráce jsou nástroje, jež mají vysokou využitelnost, pokud jde o zapojení, 
procesy strategie místního rozvoje a tvorbu identity. Právě probíhající konzultace 
a studium jejich uplatňování by měly být významným zdrojem pro budoucí reformní proces.  

Venkovské oblasti by však už především neměly být podřizovány městským oblastem 
a chápány jen jako problematická místa v oblasti rozvoje, ale měla by se věnovat pozornost 
i významným příležitostem, které tyto oblasti nabízejí a které je třeba za účelem dosažení 
žádaných dopadů neustále pěstovat (viz diskuze na konferenci „Cork 2.0“). K využití 
možností těchto místních specifik má zásadní význam vytvoření uvážlivého a pečlivě 
uzpůsobeného systému řízení půdy, který umožní udržitelný rozvoj, a zaměření na 
aspekty sociální inovace.  
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