
Fakta a čísla o Evropské unii - 2023 1
www.europarl.europa.eu/factsheets/cs

FINANCOVÁNÍ SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY

Společná zemědělská politika byla tradičně financována z jediného fondu –
Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF). Ten byl
1. ledna 2007 nahrazen dvěma fondy: Evropským zemědělským záručním fondem
(EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV).

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Čl. 40 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).
Nařízení (EU) č. 1306/2013 a nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 (Úř. věst. L 347,
20.12.2013).

VÝVOJ SYSTÉMU PRO FINANCOVÁNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

Společná zemědělská politika (SZP) vznikla v lednu 1962 a jejím základem původně
byl tzv. Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EZOZF). V roce 1964 byl fond
rozdělen do dvou sekcí – záruční sekce a orientační sekce, které se řídily rozdílnými
pravidly.
— Záruční sekce byla mnohem větší než sekce orientační a byla určena k financování

výdajů plynoucích z provádění tržní a cenové politiky. Tyto výdaje nelze dopředu
předvídat, a proto jsou průběžně upravovány pomocí opravných rozpočtů, které
výši prostředků mění podle aktuálních potřeb. Obecně platilo, že záruční sekce
EZOZF financovala veškeré intervenční zásahy na trhu.

— Orientační sekce se podílela na financování činností v rámci strukturální politiky
a politiky rozvoje venkova a na rozdíl od záruční sekce fungovala na principu
spolufinancování.

Ve snaze o zpomalení růstu výdajů na SZP byly přidělené prostředky od roku 1988
podřízeny přísné rozpočtové kázni – na několik let dopředu byla stanovena tzv.
zemědělská směrná částka (rozhodnutí 88/377/EHS doplněné interinstitucionální
dohodou ze dne 22. června 1988 v rámci tzv. „Delorsova balíčku I“) (viz 1.4.3).
Finanční systém se změnil po přijetí Maastrichtské smlouvy a po zasedání Evropské
rady v Edinburghu v prosinci 1992 (tzv. Delorsův balíček II). Interinstitucionální
dohoda z roku 1988 byla nahrazena novou dohodou o rozpočtové kázni na období
1993–1999 (Úř. věst. C 331, 7.12.1993). Rozhodnutí 88/377/EHS bylo nahrazeno
rozhodnutím 94/729/ES (Úř. věst. L 293, 12.11.1994), které potvrdilo zásadu, podle níž
se rozpočtová kázeň vztahuje na všechny společné politiky. Agenda 2000 (viz 3.2.3)
prodloužila platnost zemědělské směrné částky v rámci finančního výhledu 2000–
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2006 (Úř. věst. C 172, 18.6.1999). Současně byly novým nařízením (ES) č. 1258/1999
(Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 103) stanoveny podmínky financování SZP.
Víceletý finanční rámec na období 2007–2013 byl schválen v roce 2006
(Úř. věst. C 139, 14.6.2006) (viz 1.4.3). Zemědělský rozpočet spadal do okruhu 2
„Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi“ spolu s rozpočtem na rozvoj
venkova, životní prostředí a rybolov (413 miliard EUR v běžných cenách, což tvoří
42,3 % celkových prostředků na závazky pro EU-27). Součástí přípravných jednání
o finančním výhledu na období 2007–2013 byla i revize financování SZP.
— Nařízením (ES) č. 1290/2005 (Úř. věst. L 209 z 11.8.2005, s. 1) byl EZOZF

rozdělen na dva samostatné fondy, Evropský zemědělský záruční fond (EZZF)
a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV). Z fondu EZZF
se financují nebo v některých případech spolufinancují (za přispění členských
států) výdaje jednotné společné organizace trhů (viz 3.2.4), přímé podpory pro
zemědělské podniky (viz 3.2.5), příspěvek Unie na informační a propagační
opatření zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích. Kromě
jiných specifických výdajů se financuje také část veterinárních opatření Unie a sběr
a využívání genetických zdrojů.

— Finanční a programová specifika druhého pilíře SZP (viz 3.2.6) si vyžádala,
aby nařízení (ES) č. 1290/2005 bylo doplněno nařízením (ES) č. 1698/2005
o podpoře pro rozvoj venkova z EZFRV (Úř. věst. L 277, 21.10.2005). EZFRV
spolufinancuje zvyšování konkurenceschopnosti zemědělského a lesnického
odvětví, environmentální opatření v zemědělství, zlepšování kvality života na
venkově, podporu diverzifikace zemědělského hospodaření a tvorbu místních
kapacit (iniciativa Leader) (viz 3.2.6).

Záruční sekce byla vždy součástí tzv. povinných výdajů rozpočtu Společenství, které
vyplývají přímo ze Smlouvy nebo z rozhodnutí přijatých na jejím základě. Naproti
tomu všechny výdaje orientační sekce EZOZF byly klasifikovány jako nepovinné.
Až do doby, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva (viz 3.2.1), měla Rada,
první složka rozpočtového orgánu Unie, při vytváření ročního rozpočtu ve věci
povinných výdajů tradičně poslední slovo. Ve věci nepovinných výdajů měl Evropský
parlament rozhodovací pravomoc pouze ohledně stropu jejich zvyšování, který na
základě ekonomických parametrů stanovovala Komise. Nová Smlouva o fungování
EU (viz 3.2.1) rozlišení mezi povinnými a nepovinnými výdaji zrušila a oba rozpočtové
orgány (Evropský parlament a Rada) nyní rozhodují o veškerých rozpočtových výdajích
v oblasti zemědělství společně.
Pokud jde o období 2014–2020, Evropský parlament schválil dne 19. listopadu 2013
(usnesení P7_TA(2013)0455 a P7_TA(2013)0456, Úř. věst. C 436 z 24.11.2016)
nařízení o novém víceletém finančním rámci (nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013,
Úř. věst. L 347 z 20.12.2013) a interinstitucionální dohodu o řádném finančním řízení
(Úř. věst. C 373, 20.12.2013). Nový víceletý finanční rámec 2014–2020 stanoví celkový
rozpočet pro okruh „Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi“ (včetně SZP)
ve výši 373,17 miliardy EUR v cenách roku 2011, což představuje 38,9 % celkových
prostředků na závazky pro EU-28. Víceletý finanční rámec pro zemědělství 2014–
2020 byl v roce 2015 upraven v návaznosti na převody mezi oběma pilíři SZP,
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o nichž rozhodly členské státy (prováděcí nařízení (EU) č. 2015/141, Úř. věst. L 24
z 30.1.2015). Schválený rozpočet SZP 2014–2020 obsahoval 291,273 miliard EUR na
přímé platby (71,3 % celkových prostředků SZP), 99,587 miliard na rozvoj venkova
(24,4 %) a 17,453 miliard na tržní opatření (společná organizace trhů) (4,3 %
celkových prostředků). Celkové výdaje na zemědělství na období 2014–2020 tak
dosáhly 408,313 miliard.
Předpisy pro období 2021–2027 přijaly zákonodárné orgány v prosinci 2020: konkrétně
to bylo nařízení o novém VFR (nařízení (EU, Euratom) 2020/2093) a interinstitucionální
dohoda o rozpočtových záležitostech (Úř. věst. L 433I z 22.12.2020). Příjemci podpory
SZP tak budou mít k dispozici 378 532,3 milionů EUR (v běžných cenách), které
lze čerpat od 1. ledna 2021. Jedná se o 31 % celkového rozpočtu Unie (viz tabulka
níže – řádky 3 a 5). Opatření na rozvoj venkova v rámci SZP budou financována
z dodatečných zdrojů programu „Next Generation EU“ (NGEU), který je určen
k podpoře hospodářského oživení po koronavirové krizi (8 070,5 milionů EUR) (viz
tabulka níže – řádek 2.b). Celková výše prostředků na závazky SZP na období 2021–
2027 je tudíž stanovena na 386 602,8 milionů EUR (viz tabulka níže – řádek 6).

ROZPOČET SZP EU-27
(Prostředky na závazky

– v milionech EUR
v běžných cenách)

(A)
Rok 2021

(B)
Víceletý finanční rámec

2021–2027 (VFR)

 
% (B)

 

1) PILÍŘ 1 SZP
Přímé platby a opatření na
zemědělských trzích 40 368,0 290 534,0 76,8 %

2) PILÍŘ 2 SZP
2.a) Opatření rozvoje venkova
v rámci SZP
2.b) Dodatečná opatření rozvoje
venkova v rámci NGEU (dočasný
nástroj pro oživení)

15 345,0

2 387,7

87 998,3

8 070,5

23,2 %

---

3) SZP 2021–2027 EU-27
CELKEM (1 + 2.a) 55 713,0 378 532,3 100 %

4) PROSTŘEDKY NA ZÁVAZKY –
CELKEM 168 496,0 1 221 719,5 ---

5) Z TOHO % SZP (3 / 4) 33,1 % 31,0 % ---
6) CELKEM SZP: VFR 2021–2027
+ NGEU 2021–2022 (1 + 2.a + 2.b)58 100,7 386 602,8 ---

7) CELKEM VFR 2021–2027 +
NGEU 2021–2022 333 108,9 1 642 788,7 ---

8) Z TOHO % SZP (5 / 6) 17,4 % 23,5 % ---

VÝVOJ VÝDAJŮ NA ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA

A. Přehled
Rozpočet Unie na rok 2021 obsahuje celkem 168,5 mld. EUR prostředků na závazky.
SZP tedy v roce 2021 představuje 33,1 % rozpočtu EU-27 (55,71 mld. EUR).
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Přímé platby a tržní opatření (první pilíř SZP) představují 76,8 % prostředků
SZP (40,4 miliard EUR), opatření rozvoje venkova (druhý pilíř) pak 23,2 %
(15,3 miliard EUR) (viz tabulka – sloupec A).
Podíl výdajů na zemědělství v rozpočtu Evropské unie se již řadu let neustále snižuje.
Zatímco počátkem osmdesátých let představovala SZP 66 % rozpočtu Unie, v období
2014–2020 je to již jen 37,8 % a za poslední období 2021–2027 představuje 31 %.
Od roku 1992, kdy proběhla první velká reforma SZP a byly zavedeny přímé platby, se
výdaje na zemědělství nezměnily, pokud je měříme v reálných hodnotách. Výjimkou
byly roky 1996 a 1997, kdy se ES potýkalo s krizí „šílených krav“ a kdy došlo k rozšíření
o tři nové členské státy. Rozpočtové náklady na SZP se tedy v poměru k hrubému
národnímu důchodu (HND) Unie snížily z 0,54 % v roce 1990 až na předpokládaných
0,32 % v období 2021–2027.
B. Rozdělení výdajů podle kategorie a odvětví
Výdaje v prvním pilíři (podle nejnovější finanční zprávy za rok 2019 to bylo
43,9 miliard EUR) tvoří z 94 % přímé podpory zemědělcům (41,33 miliard EUR)
(viz 3.2.10, tabulka V, sloupec 1, písm. a) a b)). Výrazný vzrůst přímých plateb, k němuž
došlo od roku 1992, je vyvážen poklesem výdajů v záruční sekci EZOZF resp. v EZZF:
dotace na vývoz již v roce 2019 prakticky zmizely a ostatní tržní intervence (skladování,
propagace, programy distribuce do škol) tvoří pouze 2,6 miliardy (6 % celkové částky)
(viz 3.2.4, tabulka 1).
C. Rozdělení podle země a typu podniku
Jak ukazuje tabulka V, v rozpočtovém roce 2019 (viz 3.2.10) čerpala nejvíce prostředků
ze SZP Francie (17,3 %), následovaná Španělskem (12,14 %), Německem (11,2 %)
a Itálií (10,4 %). Pokud jde o EZFRV, stojí v čele tabulky Francie a Itálie (14,9 %
resp. 10,4, % podle skutečných plateb v r. 2019), po nichž následuje Německo (9,2 %)
a Španělsko (8,4 %). Je třeba si povšimnout nízkého podílu nových členských států
(EU-13) na EZZF (26,8 % v roce 2019). Tyto státy ovšem získávají výraznou část
prostředků z EZFRV (32,2 %), což je způsobeno tím, že se při financování klade důraz
na modernizaci zemědělských struktur a rozvoj venkovských oblastí.
Z tabulky V sloupce 2 (viz 3.2.10) je rovněž patrné, že přímé platby jsou nerovnoměrně
rozděleny mezi různé typy zemědělských podniků: 74,9 % příjemců prostředků ze SZP
v EU-28 získalo v roce 2019 méně než 5 000 EUR, přičemž celková výše vyplacených
prostředků odpovídala 15,1 % všech přímých podpor z EZZF. Naproti tomu velmi malé
procento zemědělských podniků (121 844 z celkového počtu 6,3 milionu, tj. 1,93 %)
získalo více než 50 000 EUR, přičemž celková částka činila 12,67 miliardy EUR (30,6 %
všech přímých podpor vyplacených v roce 2019). V několika zemích spadá značné
procento zemědělských podniků, které pobírají podporu ze SZP, do kategorie velkých
podniků – jedná se o Spojené království, Českou republiku, Slovensko a Francii.
Vyvstává tedy problém legitimity poskytované podpory, zejména s ohledem na zásady
platné pro všechny občany (fiskální progrese, boj proti nerovnostem či hospodářské
a sociální oživení po pandemii).
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ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Interinstitucionální dohody z let 1988, 1993, 1999 a 2006 umožnily Evropskému
parlamentu, aby na povinné výdaje uplatňoval větší vliv. Dlouhá jednání o podobě
nařízení o víceletém finančním rámci na období 2014–2020 vyústila v listopadu 2013
v politickou dohodu. Parlament tehdy dokázal využít vlivu, který měl díky tomu, že
konečné znění dohody podléhalo souhlasu jeho plenárního zasedání. Podařilo se
mu tehdy dosáhnout větší pružnosti v řízení jednotlivých oddílů a posílit rozpočtovou
jednotu; kromě toho členské státy souhlasily s tím, že okamžitě poskytnou zbývající
prostředky, které měly být dosud vyplaceny v rámci rozpočtu na rok 2013, a navýší
prostředky v okruhu 1 – konkurenceschopnost (viz usnesení P7_TA(2013)0455 a
P7_TA(2013)0456). Sám Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova zlepšil v návaznosti
na poslední třístranná jednání, která se odehrála v září 2013, některé finanční aspekty
nové SZP.
První návrh nového víceletého finančního rámce na období po roce 2020 (bez
Spojeného království) byl předložen dne 2. května 2018. V květnu 2020 však byl
nahrazen druhým návrhem, který byl rozšířen o plán „Next Generation EU“. Cílem
bylo zajistit, aby evropské prostředky mohly být lépe využity k nápravě ekonomických
a sociálních škod, které způsobila pandemie COVID-19. Parlament formuloval své
stanovisko v usneseních ze 14. listopadu 2018 (P8_TA(2018)0449), 23. července 2020
(P9_TA(2020)0206) a 17. prosince 2020 (P9_TA(2020)0360). Dohody bylo dosaženo
17. prosince 2020 po dlouhém vyjednávání mezi oběma složkami rozpočtového
orgánu.

François Nègre
04/2023
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