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NÁSTROJE SPP A ICH REFORMY

V oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) sa v priebehu času uskutočnilo
päť veľkých reforiem, z ktorých najnovšie prebehli v roku 2003 (revízia v polovici
trvania), v roku 2009 (preskúmanie stavu) a v roku 2013 (na rozpočtové obdobie
2014 – 2020). Prvé diskusie o SPP po roku 2020 sa začali v roku 2016 a príslušné
legislatívne návrhy boli predložené v júni 2018.

PRÁVNY ZÁKLAD

Články 38 až 44 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Nariadenia (EÚ) č. 1303
až 1308/2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013).

CIELE

Ďalšie reformy SPP umožnili upraviť mechanizmy, ktoré sa používajú na dosiahnutie
cieľov stanovených v zmluve (pozri informačný list 3.2.1). Okrem iného sa poslednou
reformou SPP zavádzajú nové ciele (článok 110 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013):
hospodárske ciele (zaistiť potravinovú bezpečnosť prostredníctvom životaschopnej
poľnohospodárskej výroby a zlepšovať konkurencieschopnosť a rozdeľovanie hodnoty
v potravinovom reťazci), environmentálne ciele (využívať prírodné zdroje udržateľným
spôsobom a bojovať proti zmene klímy) a územné ciele (zabezpečiť hospodársku
a sociálnu dynamiku vidieckych oblastí).

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

A. Reforma v roku 1992: zásadný obrat
SPP plní od zavedenia v roku 1962 svoj cieľ, ktorý spočíva v zabezpečovaní
zásobovania potravinami. Vďaka politike podporných cien, ktoré boli veľmi vysoké
v porovnaní s cenami na svetových trhoch, a neobmedzenou zárukou nákupu začali
v rámci SPP vznikať stále väčšie prebytky. Na zníženie rastúceho rozdielu medzi
ponukou a dopytom a získanie kontroly nad poľnohospodárskymi výdavkami Rada
schválila radikálne zmeny v SPP, pričom systém ochrany cien bol nahradený systémom
kompenzačnej podpory príjmov.
V dôsledku značného poklesu garantovaných cien plodín pestovaných na ornej pôde
boli z toho vyplývajúce straty príjmov v plnej miere kompenzované priamou pomocou
na hektár. Pokiaľ ide o živočíšnu výrobu, ceny za hovädzie mäso kompenzovali prémie
na kusy dobytka. Táto priama pomoc na hektár a prémie na kusy dobytka boli zaradené
do tzv. modrého koša Svetovej obchodnej organizácie (pozri informačný list 3.2.7).
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B. Agenda 2000: nová etapa doplňujúca reformu z roku 1992
Európska rada v Luxemburgu v roku 1997, ktorá vyhlásila, že európske
poľnohospodárstvo musí byť multifunkčné, udržateľné, konkurencieschopné
a rozdelené po celom území, stanovila strategický cieľ novej reformy. Podľa dohody,
ktorá bola uzatvorená na záver zasadnutia Európskej rady v Berlíne 24. marca 1999,
sa reforma v zásade zakladala na týchto prvkoch:
— nové prispôsobenie vnútorných cien svetovým cenám, s čiastočnou

kompenzáciou prostredníctvom priamej pomoci výrobcom,

— štáty zaviedli rešpektovanie podmienok v oblasti životného prostredia
(environmentálna podmienenosť) na pridelenie pomoci a možnosť štátov znížiť ich
(modulácia) s cieľom financovať opatrenia na rozvoj vidieka,

— na základe záverov konferencie z Corku z roku 1996 posilnenie platných
štrukturálnych opatrení v rámci novej politiky rozvoja vidieka, ktorá sa odvtedy
nazýva druhý pilier SPP (pozri informačný list 3.2.6),

— stabilizácia rozpočtu prostredníctvom prísneho finančného rámca na obdobie
2000 – 2006.

C. Reforma z júna 2003: smerom k SPP založenej na oddelenej pomoci
Na berlínskom samite v roku 1999 pätnásť členských štátov schválilo návrhy
Agendy 2000 a vyzvalo Komisiu, aby v roku 2002 uskutočnila preskúmanie v polovici
trvania s cieľom vyhodnotiť dôsledky najnovšej reformy SPP. Z tejto predbežnej
revízie sa napokon stala najambicióznejšia reforma, akou kedy SPP prešla, a mala
štyri hlavné ciele: lepšie prepojiť európske poľnohospodárstvo so svetovými trhmi,
pripraviť rozšírenie Európskej únie, lepšie reagovať na nové požiadavky spoločnosti
z hľadiska ochrany životného prostredia a kvality výrobkov (verejná mienka bola totiž
otrasená po sebe nasledujúcimi krízami v oblasti zdravia) a dosiahnuť väčší súlad SPP
s požiadavkami tretích krajín.
Ministri poľnohospodárstva Únie dospeli 26. júna 2003 v Luxemburgu k dohode, ktorou
sa v skutočnosti dôkladne prepracovala SPP a zaviedol celý rad nových zásad alebo
mechanizmov:
— oddelenie pomoci na základe vyprodukovaných objemov s cieľom lepšie

prispôsobiť prevádzky potrebám trhu a obmedziť narušenie poľnohospodárskej
výroby a obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami. Z tejto oddelenej pomoci sa
stala „jednotná platba na poľnohospodársky podnik“ zameraná na stabilitu príjmov,

— zásada krížového plnenia (po anglicky cross-compliance), na základe ktorej
sa poskytovanie jednotných platieb podmienilo dodržiavaním súboru kritérií
týkajúcich sa životného prostredia a verejného zdravia, čím sa reaguje na
očakávania európskych občanov,

— súlad s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie, keďže konečným cieľom
oddelenia pomoci je umožniť, aby sa režim jednotnej platby začlenil
do tzv. zeleného koša (pozri informačný list 3.2.7),

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_3.2.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_3.2.7.pdf


Informačné listy o Európskej únii - 2022 3
www.europarl.europa.eu/factsheets/sk

— verejné prerozdelenie práv na platbu, ktoré sa prevádzkovateľom udeľujú podľa
predchádzajúcich referenčných hodnôt prostredníctvom dvoch mechanizmov:
modulácie umožňujúcej prevod rozpočtových prostriedkov medzi dvomi piliermi
SPP s cieľom posilniť rozvoj vidieka a prípadného použitia regionálneho modelu
oddelenia pomoci, ktorý umožňuje zosúladenie platieb na hektár pridelených
podľa územných kritérií,

— finančnej disciplíny, teda zásady, ktorá bola neskôr potvrdená vo finančných
výhľadoch na obdobie 2007 – 2013 (Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006) a na základe ktorej
bol rozpočet prvého piliera SPP zmrazený a stanovili sa povinné ročné stropy,

— v roku 2007 bola konečne vytvorená jednotná spoločná organizácia trhov
(jednotná SOT), ktorou sa kodifikovali regulačné mechanizmy 21 existujúcich
spoločných organizácií trhov (nariadenie (ES) č. 1234/2007, Ú. v. EÚ L 299,
16.11.2007).

D. Preskúmanie stavu v roku 2009: upevnenie rámca reformy z roku 2003
V rámci preskúmania stavu, ktoré schválila Rada 20. novembra 2008, sa uskutočnila
revízia celej škály opatrení uplatňovaných po reforme SPP z roku 2003. Cieľom
projektu bolo:
— posilniť celkové oddeľovanie pomoci postupným odstraňovaním posledných

platieb spojených s výrobou ich začlenením do režimu jednotnej platby na
poľnohospodársky podnik,

— čiastočne presmerovať finančné prostriedky z prvého piliera na rozvoj vidieka
zvýšením miery modulácie priamej pomoci,

— zmierniť pravidlá verejnej intervencie a kontroly ponuky, aby sa neobmedzovala
schopnosť poľnohospodárov reagovať na signály trhu.

E. Reforma z roku 2013: globálnejší a integrovanejší prístup
Reforma z roku 2013 bola poslednou etapou tohto stále nedokončeného a otvoreného
procesu prispôsobovania SPP (nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 až 1308/2013,
Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013). Hlavné smerovania SPP na obdobie 2014 – 2020 sa
týkajú týchto bodov:
— konverzia oddelenej pomoci na viacfunkčný systém podpory. Fáza oddelenia

výroby od poľnohospodárskej pomoci v prospech všeobecnej podpory príjmov,
ktorá sa začala v roku 2003, ponecháva priestor na fázu opätovného spojenia
nástrojov s osobitnými cieľmi, pričom sa vypustia všetky historické referenčné
hodnoty (zacielenie, po anglicky targeting). Jednotné platby pre podniky nahrádza
systém platieb podľa etáp alebo vrstiev so siedmimi zložkami: 1) „základná platba“;
2) „zelená“ platba v prospech environmentálnych verejných statkov (ekologizácia);
3) dodatočná platba mladým poľnohospodárom; 4) redistributívna platba, na
základe ktorej sa môže zvýšiť podpora pre prvé hektáre poľnohospodárskeho
podniku; 5) dodatočná podpora k príjmom v oblastiach s prírodnými
obmedzeniami; 6) pomoc spojená s výrobou 7) a napokon zjednodušený režim
v prospech malých poľnohospodárov. Nová pomoc na hektár je vyhradená len
pre aktívnych poľnohospodárov (pozri informačný list 3.2.5). Okrem toho bolo
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stanovené, že prostriedky na priame platby, ktoré má k dispozícii každý členský
štát, sa budú postupne upravovať tak, aby sa všade do roku 2019 dosiahla
minimálna úroveň platby na hektár v eurách (tzv. externá konvergencia),

— upevnenie obidvoch pilierov SPP: prvého piliera, z ktorého sa financujú priama
pomoc a trhové opatrenia a ktorý sa v plnej miere hradí z prostriedkov Európskeho
poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF); druhého piliera na podporu
rozvoja vidieka prostredníctvom opatrení spolufinancovania. Ruší sa modulácia
priamej pomoci v prospech druhého piliera a nahrádza ju povinné zníženie
základných platieb, ktoré presahujú 150 000 EUR (tzv. degresivita). Zvýšila sa
aj pružnosť presúvania prostriedkov medzi piliermi: od roku 2015 majú členské
štáty možnosť presúvať prostriedky, ktoré im boli pôvodne pridelené, v obidvoch
smeroch (z prvého piliera do druhého do výšky 15 % a z druhého piliera do prvého
v prípade niektorých štátov až do výšky 25 %) (pozri informačný list 3.2.5),

— konsolidácia nástrojov jednotnej spoločnej organizácie trhov (SOT), ktoré sa
stali ochranným mechanizmom, ktorý sa uplatňuje len v prípade krízy cien
a narušenia trhov. Okrem toho sa potvrdilo zrušenie všetkých opatrení kontroly
ponuky: systém kvót na cukor prestal platiť v septembri 2017 a práva na výsadbu
vinohradov v roku 2016 nahradil systém povolení. Novému bezkvótovému
systému v mliekarenskom sektore, ktorý platí od roku 2015, predchádzalo
prijatie mini balíka predpisov týkajúcich sa mlieka (nariadenie (EÚ) č. 261/2012,
Ú. v. EÚ L 94, 30.3.2012). Nová jednotná SOT vytvára novú rezervu pre prípad
krízy, aby bolo možné reagovať na prípadné narušenia trhov (pozri informačný
list 3.2.4),

— integrovanejší a cielenejší územný prístup k rozvoju vidieka. Bola stanovená
lepšia koordinácia vidieckych opatrení s ostatnými štrukturálnymi fondmi (pozri
informačný list 3.1.1). Zjednodušila sa široká škála existujúcich nástrojov
v rámci druhého piliera SPP, aby bolo možné zamerať sa na podporu
konkurencieschopnosti, inovácií, poľnohospodárstva založeného na znalostiach,
mladých poľnohospodárov na začiatku podnikateľskej činnosti, na udržateľné
riadenie prírodných zdrojov a vyvážený územný rozvoj (pozri informačný list 3.2.6).

Po rozhodnutiach z roku 2013 bolo začatých niekoľko krokov s cieľom prispôsobiť
regulačné rámce inštitucionálnemu, hospodárskemu a rozpočtovému vývoju. Druhý
balík predpisov týkajúcich sa mlieka sa začal uplatňovať v roku 2016 s cieľom znížiť
ponuku a riešiť cenovú krízu, ktorá sa dotkla európskych chovateľov po zrušení
systému kvót v roku 2015 (Ú. v. EÚ L 242, 9.9.2016). Komisia tiež zorganizovala
v septembri 2016 tzv. konferenciu Cork 2.0 a opäť otvorila diskusiu o politike
rozvoja vidieka po roku 2020 (pozri informačné listy 3.2.6 a 3.2.9). Taktiež navrhla
niekoľko opatrení na zjednodušenie základných aktov SPP (súhrnné nariadenie) (pozri
informačný list 3.2.9), pričom využila revíziu viacročného finančného rámca na roky
2014 – 2020 v polovici trvania (pozri informačné listy 1.4.3 a 3.2.2). Tento postup bol
ukončený pred koncom roka 2017 a nový právny predpis bol uverejnený (nariadenie
(EÚ) č. 2017/2393, Ú. v. EÚ L 350, 29.12.2017). Okrem toho osobitná skupina pre
poľnohospodárske trhy, ktorá bola vytvorená v januári 2016, predložila v novembri
2016 svoju konečnú správu a odporučila zlepšenia týkajúce sa regulácie potravinového
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reťazca a poľnohospodárskych trhov, na základe ktorých by sa mali vypracovať
legislatívne návrhy. Komisia predložila v novembri 2017 oznámenie o budúcnosti
potravinárstva a poľnohospodárstva, v máji 2018 viacročný finančný rámec na roky
2021 – 2027 a v júni 2018 príslušné legislatívne návrhy a začala tak s procesom reformy
SPP na obdobie po roku 2020 (pozri informačný list 3.2.9).

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Európsky parlament v zásade podporoval všetky reformy SPP. Predovšetkým podporil
väčšinu usmernení Komisie týkajúcich sa reformy z roku 2003, vyslovil sa však
za čiastočné oddelenie a zamietol pojem degresivity pomoci (P5_TA(2003)0256
z 5. júna 2003, Ú. v. EÚ C 68, 18.3.2004). Parlament navyše opätovne požiadal
o plné spolurozhodovanie, pokiaľ ide o poľnohospodársku politiku – cieľ, ktorý dosiahol
nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy (pozri informačné listy 1.1.5 a 3.2.1).
Diskusie o budúcnosti SPP po roku 2013 sa na parlamentnej úrovni začali ešte pred
predložením oznámenia a legislatívnych návrhov Komisie. Na základe iniciatívnej
správy Parlament prijal 8. júla 2010 uznesenie (Ú. v. EÚ C 351 E, 2.12.2011, s. 103).
Poslanci Európskeho parlamentu stanovili prioritné oblasti novej SPP na 21. storočie :
zabezpečenie dodávky potravín, spravodlivý obchod, zachovanie poľnohospodárskej
činnosti na celom území Únie, kvalita potravín, ochrana biodiverzity a životného
prostredia, spravodlivé odmeňovanie za verejné statky poskytované poľnohospodármi
a takisto rozvoj vidieka založený na tvorbe ekologických pracovných miest. Tieto priority
boli potvrdené v uznesení z 23. júna 2011 o oznámení Komisie o SPP do roku 2020
(Ú. v. EÚ C 390 E, 18.12.2012, s. 49).
Európsky parlament prijal zmeny textov legislatívnych návrhov o SPP po roku 2013,
na základe ktorých bol vypracovaný mandát na rokovania s Radou (uznesenia
P7_TA(2013)0084, P7_TA(2013)0085, P7_TA(2013)0086 a P7_TA(2013)0087
z 13. marca 2013). Na tomto základe a po viac ako štyridsiatich trialógoch sa
dosiahla politická dohoda a Európsky parlament sa 20. novembra 2013 vyjadril
k novým poľnohospodárskym nariadeniam, a to bezprostredne po prijatí finančného
balíka na obdobie 2014 – 2020 (uznesenia P7_TA(2013)0490 až P7_TA(2013)0494,
Ú. v. EÚ C 436, 24.11.2016, s. 270 až 280).
Európsky parlament začal pracovať na reforme SPP na obdobie po roku 2020
so zreteľom na odchod Spojeného kráľovstva a na dôsledky pandémie COVID-19.
O návrhoch Komisie sa už hlasovalo na plenárnej schôdzi (P9_TA (2020)0287,
P9_TA(2020)0288 a P9_TA(2020)0289 z 23. októbra 2020). Rokovania (trialógy) medzi
spoluzákonodarcami sa začali a dohoda by sa mohla v podstate dosiahnuť pred
letom 2021 (pozri informačný list 3.2.9).

François Nègre
04/2022
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