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SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA PO ROCE 2020

Evropské orgány se zavázaly přijmout novou reformu do prosince 2020, ale tento
harmonogram nemohl být dodržen. Byla zahájena třístranná jednání (trialogy)
s cílem dosáhnout konečné dohody do léta 2021.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Legislativní návrhy ke společné zemědělské politice (SZP) po roce 2020
(COM(2018)0392, COM(2018)0393 a COM(2018)0394 ze dne 1. června 2018)
a návrhy nového víceletého finančního rámce (VFR) na období 2021–2027
(COM(2018)0322 ze dne 2. května 2018 a COM(2020)0443 ze dne 28. května 2020).

SZP PO ROCE 2020

Přípravy SZP po roce 2020 byly zahájeny během nizozemského předsednictví Rady na
neformálním zasedání uspořádaném v květnu 2016. Následující předsednictví Rady
pokračovala v tomto procesu a zahájila úvahy o hlavních výzvách v oblasti zemědělství,
které je třeba řešit.
Komise zřídila v lednu 2016 pracovní skupinu, jejímž úkolem bylo zabývat se
budoucností politiky zemědělských trhů a jež předložila v listopadu 2016 svou
závěrečnou zprávu. Pokud jde o druhý pilíř, konference „Cork 2.0“ konaná v září 2016
vyústila v přijetí prohlášení, které zdůraznilo desatero klíčových směrů pro budoucnost
politiky rozvoje venkova v Evropě.
U příležitosti revize víceletého finančního rámce na období 2014–2020 v polovině
období přijala Komise dne 14. září 2016 souhrnný legislativní návrh (COM(2016)0605),
jenž se dotýkal mnoha evropských politik, včetně SZP. Jeho cílem v zásadě bylo
provedení technických úprav v platných základních aktech za účelem zjednodušení
stávajících nástrojů. Z podnětu Evropského parlamentu tento proces nakonec vyústil ve
skutečnou „minireformu“ SZP. Evropský parlament se inspiroval doporučeními pracovní
skupiny pro trhy a předložil dodatečné pozměňovací návrhy s cílem zlepšit stávající
mechanismy. V říjnu 2017 bylo dosaženo dohody s Radou a v prosinci 2017 byl
příslušný text zveřejněn (nařízení (EU) 2017/2393, Úř. věst.  L 350, 29.12.2017).
Schválená zlepšení se týkají oblasti působnosti organizací producentů, posílení
zemědělského pojištění a nástrojů ke stabilizaci příjmů, pravidel pro ekologické platby
a platby pro mladé zemědělce a definice pojmu „aktivního zemědělce“ (která členským
státům umožňuje jeho velmi flexibilní uplatňování).
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V únoru 2017 zahájila Komise veřejnou konzultaci o budoucnosti SZP, která byla
ukončena v květnu 2017. Dne 29. listopadu 2017 pak představila sdělení nazvané
„Budoucnost potravinářství a zemědělství“ (COM(2017)0713). Sdělení je poněkud
neurčité, pokud jde o provozní hledisko, zaměřuje se však na řízení zemědělství
a hovoří o radikální změně modelu provádění SZP. Evropský parlament přijal
k tomuto sdělení Komise zprávu z vlastního podnětu (Dorfmannova zpráva), na niž
navázalo usnesení, které bylo dne 30. května 2018 přijato na plenárním zasedání
(P8_TA(2018)0224).

SOUVISLOSTI POSLEDNÍ REFORMY SZP

O reformě SZP z roku 2013 bylo rozhodnuto uprostřed hospodářské recese. Od té
doby se ekonomická i institucionální situace změnila. Růst byl obnoven, ale zůstal slabý
a nakonec se v důsledku pandemie COVID-19 vrátil do záporných hodnot. Kromě toho
vedl geopolitický vývoj k větší nejistotě na trzích (vystoupení Spojeného království z EU
v lednu 2020, krize tradičního partnerství mezi EU a USA po zvolení Donalda Trumpa
prezidentem). Zároveň jsme svědky stagnace obchodního multilateralismu a ani
rostoucí počet dvoustranných dohod není schopen zmírnit protekcionistické tendence
a obchodní konflikty. A konečně se v souvislosti se vstupem Pařížské dohody (COP21)
v platnost objevují nové výzvy spojené se změnou klimatu a udržitelností, zatímco na
produkci, zpracování a distribuci potravin mají významný dopad technologické inovace,
a zejména digitální revoluce.
Dne 24. prosince 2020 uzavřely Evropská unie a Spojené království dohodu o svých
budoucích vztazích. Tato dohoda zachovala podstatné prvky, neboť stanovila obchodní
systém bez cel a kvót, který zohledňuje postavení Spojeného království jako největšího
evropského obchodního partnera, zejména v zemědělsko-potravinářském odvětví
(viz 3.2.10, tabulka VI). Neodstraňuje však všechny pochybnosti, pokud jde o důsledky
nových celních režimů a dodatečných administrativních nákladů pro hospodářské
subjekty, nemluvě o nejistotě na zemědělských trzích způsobené pandemií. Komise
očekává, že dopad krize COVID-19 povede k pomalému růstu a že se evropské
hospodářství a spolu s ním ani zemědělské odvětví nevrátí před rokem 2023 na úroveň
před pandemií.

FINANČNÍ NÁVRHY TÝKAJÍCÍ SE SZP PO ROCE 2020

Budoucí zemědělský rozpočet je stanoven v návrhu Komise, jenž se týká
víceletého finančního rámce (VFR) na období 2021–2027 (COM(2018)0322 ze dne
2. května 2018). Ačkoli Unie i nadále vyčleňuje na zemědělství velkou část svého
rozpočtu (28,5 % celkového rozpočtu na dané období) (viz 3.2.10, tabulka I), byly
navrženy velmi významné škrty v reálných hodnotách (-15 %), jež jsou způsobeny
vystoupením Spojeného království (čistého přispěvatele do rozpočtu) a potřebami
financování, které plynou z nových priorit Unie (migrace, vnější hranice, digitální
ekonomika, doprava).
Po hospodářské krizi vyvolané pandemií COVID-19 byl v květnu 2020 návrh
dlouhodobého rozpočtu z roku 2018 nahrazen druhým návrhem, který byl posílen
plánem na podporu hospodářského oživení („Next Generation EU“). Evropský
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parlament formuloval svůj postoj v řadě usnesení: ze dne 14. listopadu 2018
(P8_TA(2018)0449), 23. července 2020 (P9_TA(2020)0206) a 17. prosince 2020
(P9_TA(2020)0360). V návaznosti na dlouhý proces jednání mezi oběma složkami
rozpočtového orgánu bylo dne 17. prosince 2020 dosaženo dohody (nařízení
(EU, Euratom) 2020/2093). Rozpočet SZP na období 2021–2027 byl stanoven na
336,4 mld. EUR ve stálých cenách roku 2018. Tuto částku je třeba srovnávat
s rozpočtem na předchozí období 2014–2020 po odečtení výdajů na Spojené království
(viz 3.2.10, tabulka I, sloupec 1). Výsadní postavení si zachovává první pilíř (Evropský
zemědělský záruční fond (EZZF), 258,6 mld. EUR, 78,4 %), i když jsou jeho finanční
prostředky sníženy o 10 %. Velkou ztrátu však zaznamenává rozvoj venkova (Evropský
zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV), 77,8 mld. EUR), jehož prostředky jsou
sníženy o 19 % (viz 3.2.10, tabulka I, sloupec 5).
Přijetí VFR na období 2021–2027 rovněž umožnilo, aby vstoupil v platnost rámcový
program EU pro výzkum a inovace „Horizont Evropa“ s rozpočtem ve výši
95,5 mld. EUR, z nichž přibližně 10 mld. EUR je vyčleněno na odvětví zemědělství.

LEGISLATIVNÍ NÁVRHY TÝKAJÍCÍ SE SZP PO ROCE 2020

Komise předložila na základě návrhu VFR z května 2018 legislativní rámec SZP na
období 2021–2027 (COM(2018)0392, COM(2018)0393 a COM(2018)0394 ze dne
1. června 2018). Ústřední bod reformy se týká modelu provádění SZP, jenž je zaměřen
na výsledky a subsidiaritu, což uděluje při provádění zemědělských intervencí mnohem
významnější roli členským státům. Unie by měla v budoucnu stanovovat podstatné
parametry (cíle SZP, základní požadavky, hlavní druhy intervence v rámci prvního
a druhého pilíře), zatímco členské státy by měly vypracovávat víceleté strategické plány
pro dosažení konkrétních cílů a hodnot, o kterých bylo rozhodnuto společně.
Budoucí SZP by se měla zaměřovat na devět cílů, které odrážejí její hospodářskou,
environmentální a sociálně-územní multifunkčnost. Má si zachovat své dva pilíře i oba
zemědělské fondy, které mají podporovat vnitrostátní programy v návaznosti na škálu
opatření vybraných v rámci integrovaného přístupu. V každém případě by prioritním
prvkem nové SZP měly zůstat přímé platby. Kromě nového řízení SZP jsou další
významné prvky návrhů reformy tyto:
— Pokud jde o první pilíř, dostává nový podnět redistribuce přímé podpory:

Komise navrhla postupné snižování plateb přesahujících 60 000 EUR a povinné
stanovení stropu u částek přesahujících 100 000 EUR na příjemce. Odvětvové
intervenční programy jsou dále přesunuty ze společné organizace trhu do nových
vnitrostátních strategických plánů.

— Nová ekologická architektura je s ohledem na svou koncepci a řízení, jež jsou
svěřeny vnitrostátním orgánům, mnohem pružnější. Bude mít tři složky: novou
podmíněnost (povinnou, ale v detailech mnohem flexibilnější), ekorežimy pro klima
a životní prostředí (jež budou financovány z EZZF a nahradí stávající ekologické
platby) a agro-environmentální a klimatická opatření (financovaná z EZFRV).

— Pokud jde o druhý pilíř, EZFRV již není strukturálním fondem spadajícím
do společného rámce politiky soudržnosti. Míra spolufinancování se snižuje
o deset procentních bodů, Komise v zájmu zjednodušení soustřeďuje intervence
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a konečně pravidla programu Leader, i když je jeho financování zajišťováno ze
zemědělského rozpočtu, budou určována na úrovni politiky soudržnosti.

PROBÍHAJÍCÍ DISKUSE

Portugalsko, které dne 1. ledna 2021 převzalo od Německa rotující předsednictví
Rady, se zavázalo, že do léta 2021 dosáhne ohledně SZP kompromisu s Evropským
parlamentem. První třístranná jednání již umožnila sblížení mezi spolunormotvůrci,
pokud jde o: 1) zjednodušení podmíněnosti pro zemědělce, kteří provádějí rovnocenná
opatření v rámci ekorežimů; 2) stanovení orientačního nezávazného seznamu postupů
pro ekorežimy; 3) zvýšení počtu produktů způsobilých pro veřejnou intervenci,
jak navrhuje Parlament; 4) prodloužení práv na výsadbu révy do roku 2045
(v polovině mezi datem navrženým Radou, 2040, a datem navrženým Parlamentem,
2050), s nejvýše 1% povoleným zvýšením plochy; 5) dealkoholizovaná vína
s chráněným označením původu (CHOP) a chráněným zeměpisným označením
(CHZO); 6) přezkum výkonnosti založený na dvouleté zprávě Komise, a nikoli na
ročním základě, jak navrhuje Komise; a 7) snížení přípustných odchylek ve vztahu
k ukazatelům cílů stanovených ve strategických plánech (35  % pro první přezkum
v roce 2025, 25 % pro druhý přezkum v roce 2027), zatímco Rada původně navrhla
45 % a Parlament 25 %.
Třístranná jednání ale rovněž ukázala, že předsednictví Rady nemá dostatečný
manévrovací prostor, když musí nechat každý bod potvrdit vnitrostátními odborníky,
a upozornila na hlavní sporné body, mezi něž patří především: 1) definice „aktivního
zemědělce“; 2) zavedení hybridního modelu provádění SZP, který kombinuje určitou
úroveň kontroly souladu (s pravidly) s novým systémem kontroly výkonnosti (na
základě výsledků), jak navrhl Parlament, ale Komise a Rada odmítly, neboť se obávaly
větší administrativní složitosti; 3) sociální podmíněnost přímých podpor navržená
Parlamentem (většina členských států se domnívá, že by se touto otázkou měl zabývat
samostatný legislativní akt nebo vnitrostátní opatření); 4) stanovení stropu u přímých
podpor (nepovinné podle Rady, povinné podle Parlamentu); 5) prodloužení období
veřejné intervence na celý rok; 6) zvláštní ochranné doložky (navrhované poslanci
EP), jež ukládají dodatečná cla na dovoz v případě nedodržení environmentálních
a zdravotních norem Unie; 7) nástroje pro řízení krizí na trhu; a konečně 8) ekologická
architektura, která odhaluje velké rozdíly, pokud jde o postupy související s ekologickou
podmíněností (Rada upřednostňuje diverzifikaci před střídáním plodin, které prosazuje
Parlament), minimální finanční krytí pro ekorežimy (Rada navrhuje 20 % přímých
plateb oproti 30 %, které požaduje Parlament), možný bodový systém, který by se měl
uplatňovat na ekorežimy (jejž Rada považuje za příliš složitý) a konečně procentní podíl
neproduktivních ploch v zemědělských podnicích.
Poslední fáze jednání o zemědělské politice se překrývala s diskusemi o Zelené
dohodě pro Evropu, které byly odstartovány sdělením Komise ze dne 11. prosince 2019
(COM(2019)0640). Zelená dohoda pro Evropu má do roku 2050 vytvořit model
udržitelného a klimaticky neutrálního růstu, který bude mít významný dopad i na
evropské zemědělsko-potravinářské odvětví. V květnu 2020 byly předloženy konkrétní
návrhy, především návrhy strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030
a strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“, která si klade za cíl zvýšit zabezpečení
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potravin, snížit spotřebu pesticidů, hnojiv a antibiotik, podporovat inovace v zemědělství
a zlepšit poskytování informací spotřebitelům (COM(2020)0380 a COM(2020)0381
ze dne 20. května 2020). V souladu s doporučeními Komise z prosince 2020
adresovanými jednotlivým členským státům (COM(2020)0846) mají po hlavních
směrech činnosti přijatých v rámci Zelené dohody následovat vnitrostátní strategické
plány, které budou předloženy v průběhu roku 2021 a budou prováděny od roku 2023.

PŘECHODNÁ OPATŘENÍ DO 31. PROSINCE 2022

Než byla uzavřena jednání o reformě SZP po roce 2020, přijali spolunormotvůrci
nařízení (EU) 2020/2220 (Úř. věst. L 437, 28.12.2020), které prodlužuje, s určitými
změnami, stávající pravidla o dva roky (do 31. prosince 2022). Mezi změny stávajícího
režimu patří: snížení prahové hodnoty pro odškodnění za snížení příjmů a ztráty
související s klimatem nebo chorobami ze 30 % na 20 % v rámci opatření k řízení rizik
a začlenění dalších 7,5 mld. EUR do zemědělské složky evropského plánu na podporu
oživení (viz 3.2.2). Nejméně 37 % těchto prostředků musí být určeno pro ekologické
zemědělce a na opatření v oblasti životního prostředí a dobrých životních podmínek
zvířat a 55 % musí směřovat na investice do odolného, udržitelného a digitálního
oživení a zahájení činnosti mladých zemědělců.
Nařízení (EU) 2020/2220 by mělo poskytnout členským státům dostatek času
na vypracování příslušných strategických plánů a na vytvoření správních struktur
nezbytných pro úspěšné provádění nové SZP. O dva roky byla rovněž prodloužena
pravidla státní podpory pro zemědělství a lesnictví.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Evropský parlament potvrdil, že by úroveň financování SZP v reálných cenách
měla zůstat zachována i po roce 2020 (P8_TA(2018)0449, 14.11.2018) (viz  3.2.10,
tabulka I, sloupec 3). Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) následně
jmenoval zpravodaje pro každý legislativní akt: paní Esther Herranzovou (Skupina
Evropské lidové strany) pro novou architekturu SZP, paní Ulrike Müllerovou (Skupina
Aliance liberálů a demokratů pro Evropu) pro nové průřezové nařízení a pana
Erica Andrieu (Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském
parlamentu) pro pozměněný návrh týkající se společné organizace trhu. V dubnu 2019
výbor AGRI o těchto třech souborech návrhů hlasoval. Po evropských volbách
v květnu 2019 provedli nově zvolení poslanci posouzení pozměňovacích návrhů,
které přijaly výbory AGRI a ENVI v předchozím volebním období, aby mohlo
být první čtení uzavřeno. Dne 23. října 2020 pak rozhodlo plenární zasedání
Evropského parlamentu (P9_TA(2020)0287, P9_TA(2020)0288 a P9_TA(2020)0289).
Během německého a portugalského předsednictví Rady zahájili spolunormotvůrci
třístranná jednání s cílem dosáhnout konečné dohody do léta 2021.

François Nègre
04/2022
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