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SPOLOČNÁ POĽNOHOSPODÁRSKA
POLITIKA PO ROKU 2020

Európske inštitúcie sa zaviazali, že do decembra 2020 prijmú novú reformu, no tento
termín nebolo možné dodržať. S cieľom dosiahnuť konečnú dohodu pred letom 2021
sa začali trojstranné rokovania (trialógy).

PRÁVNY ZÁKLAD

Legislatívne návrhy týkajúce sa spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po
roku 2020 (COM(2018)0392, COM(2018)0393 a COM(2018)0394 z 1. júna 2018)
a návrhy viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 2027 (COM(2018)0322
z 2. mája 2018 a COM(2020)0443 z 28. mája 2020).

PRÍPRAVY SPP PO ROKU 2020

Práce na SPP po roku 2020 sa začali počas holandského predsedníctva Rady na
neformálnom zasadnutí v máji 2016. Nasledujúce predsedníctva Rady pokračovali
v tomto procese a začali úvahy o hlavných výzvach v oblasti poľnohospodárstva, ktoré
treba riešiť.
V januári 2016 vytvorila Komisia pracovnú skupinu, ktorá sa mala zaoberať
budúcnosťou politiky poľnohospodárskych trhov a ktorá v novembri 2016 predložila
záverečnú správu. Pokiaľ ide o druhý pilier, konferencia Cork 2.0 v septembri 2016
vyústila do prijatia vyhlásenia, v ktorom sa zdôrazňuje desať kľúčových usmernení pre
budúcu politiku rozvoja vidieka v Európe.
Komisia počas revízie viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 v polovici
trvania 14. septembra 2016 prijala súhrnný legislatívny návrh, ktorý sa týkal viacerých
európskych politík (COM(2016)0605) vrátane SPP. Jeho cieľom bolo v podstate zaviesť
technické úpravy platných základných aktov na zjednodušenie nástrojov. Na podnet
Európskeho parlamentu sa tento postup napokon stal skutočnou minireformou SPP.
Európsky parlament sa inšpiroval odporúčaniami pracovnej skupiny pre trhy a predložil
ďalšie pozmeňujúce návrhy na zlepšenie platných mechanizmov. V októbri 2017
bola dosiahnutá dohoda s Radou a jej znenie bolo uverejnené v decembri 2017
(nariadenie (EÚ) 2017/2393, Ú. v. EÚ L 350, 29. 12. 2017). Schválené zlepšenia
sa týkajú pôsobnosti organizácií výrobcov, posilnenia poľnohospodárskeho poistenia
a nástrojov na stabilizáciu príjmov, pravidiel zelených platieb a platieb pre mladých
poľnohospodárov, ako aj vymedzenia pojmu „aktívny poľnohospodár“ (ktoré členským
štátom umožňuje jeho veľmi flexibilné uplatňovanie).
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Komisia začala vo februári 2017 verejnú konzultáciu o budúcnosti SPP, ktorá sa
skončila v máji 2017. Na jej základe 29. novembra 2017 uverejnila oznámenie
s názvom Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva (COM(2017)0713). Tento
dokument, ktorý je z operatívneho hľadiska veľmi vágny, kladie dôraz na riadenie
poľnohospodárstva a oznamuje zásadnú zmenu do modelu vykonávania SPP. Po
iniciatívnej správe Európskeho parlamentu (správa Dorfmann) o oznámení Komisie
bolo na plenárnej schôdzi 30. mája 2018 prijaté uznesenie [P8_TA(2018)0224].

POZADIE POSLEDNEJ REFORMY SPP

O reforme SPP z roku 2013 sa rozhodlo uprostred hospodárskej recesie. Odvtedy sa
hospodárske a inštitucionálne prostredie zmenilo. Rast sa obnovil, ale zostal slabý,
a napokon došlo v dôsledku pandémie COVID-19 k poklesu. Okrem toho geopolitický
vývoj zvýšil neistotu na trhoch (vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ v januári 2020,
kríza v tradičnom partnerstve EÚ a USA po zvolení prezidenta Trumpa). Navyše
multilateralizmus v oblasti obchodu stagnuje a ani prostredníctvom čoraz väčšieho
počtu dvojstranných dohôd sa nedarí zmierniť protekcionistické tendencie a obchodné
konflikty. a zároveň s nadobudnutím platnosti Parížskej dohody (COP 21) sa objavujú
aj nové výzvy týkajúce sa zmeny klímy a udržateľnosti, pričom technologické inovácie
a najmä digitálna revolúcia výrazne ovplyvňujú výrobu, spracovanie a distribúciu
potravín.
Európska únia a Spojené kráľovstvo uzavreli 24. decembra 2020 dohodu
o svojich budúcich vzťahoch. Táto dohoda zachovala podstatné prvky, pretože
ustanovila obchodný systém bez ciel alebo kvót, ktorý zohľadňuje postavenie
Spojeného kráľovstva ako najväčšieho európskeho obchodného partnera, najmä
v agropotravinárskom odvetví (pozri informačný list 3.2.10, tabuľka VI). Neodstránila
však všetky pochybnosti v súvislosti s dôsledkami nových colných režimov
a dodatočnými administratívnymi nákladmi, ktoré budú musieť znášať hospodárske
subjekty, nehovoriac o neistote na poľnohospodárskych trhoch spôsobenej pandémiou.
Komisia očakáva, že dôsledky krízy spôsobenej ochorením COVID-19 povedú
k pomalému rastu a že európske hospodárstvo a poľnohospodárske odvetvie sa do
roku 2023 nevrátia na úroveň spred pandémie.

FINANČNÉ NÁVRHY TÝKAJÚCE SA SPP PO ROKU 2020

V návrhu Komisie o viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2021 – 2027
(COM(2018)0322 z 2. mája 2018) sa stanovil rozpočet pre poľnohospodárstvo
v budúcnosti. Hoci Únia naďalej vynakladá značnú časť svojho rozpočtu na
poľnohospodárstvo (28,5 % celkového rozpočtu na dané obdobie) (pozri informačný
list 3.2.10, tabuľka I), z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva (čistý prispievateľ
do rozpočtu) a finančných potrieb vyplývajúcich z nových priorít Únie (migrácia,
vonkajšie hranice, digitálne hospodárstvo, doprava) boli navrhnuté skutočne výrazné
škrty v reálnom vyjadrení (-15 %).
Po hospodárskej kríze, ktorú spôsobila pandémia COVID-19, bol namiesto pôvodného
návrhu dlhodobého rozpočtu na rok 2018 v máji 2020 predložený druhý návrh
a s ním doplňujúci plán na obnovu hospodárstva (NextGenerationEU). Európsky
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parlament vyjadril svoju pozíciu vo svojich uzneseniach zo 14. novembra 2018
[P8_TA(2018)0449], z 23. júla 2020 [P9_TA(2020)0206] a zo 17. decembra 2020
[P9_TA(2020)0360]. Po zdĺhavom procese rokovaní medzi oboma zložkami
rozpočtového orgánu sa 17. decembra 2020 dosiahla dohoda (nariadenie (EÚ,
Euratom 2020/2093). Rozpočet SPP na roky 2021 – 2027 bol stanovený na
336,4 mld. EUR v stálych cenách z roku 2018, čo treba porovnať s predchádzajúcim
rozpočtom na roky 2014 – 2020 po odčítaní výdavkov pre Spojené kráľovstvo
(pozri informačný list 3.2.10, tabuľka I stĺpec 1). Prvý pilier si udržal prvenstvo
(Európsky poľnohospodársky a záručný fond EPZF, vo výške 258,6 mld. EUR, t. j.
78,4 %), hoci sa jeho finančné prostriedky znížili o 10 %. Zároveň najväčšie straty
zaznamenal rozvoj vidieka (Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka,
EPFRV, 77,8 mld. EUR) po znížení finančných prostriedkov o 19 % (pozri informačný
list 3.2.10, tabuľka I stĺpec 5).
Prijatie VFR na roky 2021 – 2027 umožnilo aj nadobudnutie účinnosti rámcového
programu EÚ pre výskum a inováciu Horizont Európa s rozpočtom 95,5 miliardy EUR,
z čoho približne 10 miliárd EUR je vyčlenených na odvetvie poľnohospodárstva.

LEGISLATÍVNE NÁVRHY TÝKAJÚCE SA SPP PO ROKU 2020

Na základe návrhu SPP Komisia predložila legislatívny rámec SPP na roky 2021 – 2027
(COM(2018)0392, COM(2018)0393 a COM(2018)0394 z 1. júna 2018). Podstata
reformy spočíva v zmene modelu vykonávania SPP, ktorý je zameraný na výsledky
a subsidiaritu a členským štátom priznáva oveľa významnejšiu úlohu pri zavádzaní
poľnohospodárskych intervencií. V budúcnosti by EÚ mala stanoviť podstatné
parametre (ciele SPP, základné požiadavky, hlavné druhy intervencií z prvého
a druhého piliera), zatiaľ čo členské štáty by mali vypracovať viacročné strategické
plány na dosiahnutie spoločne dohodnutých konkrétnych cieľov a zámerov.
Budúca SPP by sa mala zamerať na deväť cieľov, ktoré odrážajú jej hospodársku,
environmentálnu a sociálno-územnú polyfunkčnosť. Na podporu národných programov
by si mala zachovať dva piliere a dva poľnohospodárske fondy na podporu
vnútroštátnych programov v nadväznosti na celý rad opatrení vybraných v rámci
integrovaného prístupu. V každom prípade by prioritnými prvkami novej SPP mali
zostať priame platby. Okrem nového riadenia SPP obsahuje navrhovaná reforma aj
ďalšie dôležité body:
— v prvom pilieri dostalo prerozdeľovanie priamej podpory nový impulz, keďže

Komisia navrhla zníženie platieb nad 60 000 EUR a povinný strop pre sumy
nad 100 000 EUR na poľnohospodársky podnik. Okrem toho sa odvetvové
programy intervencií presúvajú zo spoločnej organizácie trhov (SOT) do nových
strategických národných plánov,

— nová zelená architektúra zverená vnútroštátnym orgánom má oveľa viac flexibility
v etape návrhu a riadenia. Podľa návrhu má mať tri zložky: nová kondicionalita
(povinná, ale flexibilnejšia v určitých konkrétnych aspektoch), ekologické režimy
pre klímu a životné prostredie (ktoré by sa financovali z EPZF a nahradili súčasné
ekologické platby) a agroenvironmentálne a klimatické opatrenia (financované
z EPFRV),
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— pokiaľ ide o druhý pilier: EPFRV už nie je štrukturálnym fondom patriacim
do spoločného rámca politiky súdržnosti; miera spolufinancovania sa zníži
o 10 percentuálnych bodov; Komisia sústreďuje intervencie v záujme
zjednodušenia; pravidlá programu Leader sa presúvajú do okruhu politiky
súdržnosti, aj keď je financovaný z poľnohospodárskeho rozpočtu.

PREBIEHAJÚCE ROKOVANIA

Portugalsko, ktoré 1. januára 2021 prevzalo po Nemecku rotujúce predsedníctvo Rady,
sa zaviazalo, že do 1. januára 2021 dosiahne s Európskym parlamentom kompromis
o SPP. Prvé rokovania v rámci trialógu už umožnili zblíženie pozícií spoluzákonodarcov,
pokiaľ ide o: 1) zjednodušenie krížového plnenia pre poľnohospodárov vykonávajúcich
rovnocenné opatrenia v rámci ekologických režimov; 2) zostavenie nezáväzného
orientačného zoznamu postupov v rámci ekologických režimov; 3) zvýšenie počtu
výrobkov, ktoré sa môžu uchádzať o verejnú intervenciu, ako navrhol Parlament;
4) predĺženie platnosti práv na výsadbu viniča do roku 2045 (kompromis medzi
dátumom, ktorý navrhla Rada, 2040, a dátumom navrhovaným Parlamentom,
2050), čím sa obmedzí povolené zvýšenie plôch na 1 %; 5) nealkoholické vína
s chráneným označením pôvodu (CHOP) a chráneným zemepisným označením
(CHZO); 6) preskúmanie výkonnosti na základe správy Komisie, ktorá sa predkladá
každé dva roky, a nie každý rok, ako navrhuje Komisia a 7) zníženie povolených
odchýlok od tolerancie vo vzťahu k ukazovateľom cieľov stanovených v strategických
plánoch (35 % na prvé preskúmanie v roku 2025; 25 % na druhé preskúmanie
v roku 2027), hoci Rada pôvodne navrhla 45 % a Parlament 25 %.
Tieto trialógy však poukázali aj na nedostatočný manévrovací priestor predsedníctva
Rady, ktoré musí každý bod prerokovať s národnými expertmi, a upozornili na hlavné
nezhody, a to: 1) vymedzenie pojmu „aktívny poľnohospodár“; 2) zavedenie hybridného
modelu uplatňovania SPP, ktorý popri novom systéme kontroly výkonnosti (na základe
výsledkov), ktorý navrhol Parlament, ale Komisia a Rada ho zamietli, pretože sa
obávali zvýšenej administratívnej zložitosti, zahŕňa určitý stupeň kontroly súladu
(s pravidlami); 3) sociálna podmienenosť priamej pomoci, ktorú navrhuje Parlament
(väčšina členských štátov sa domnieva, že táto otázka by sa mala riešiť v samostatnom
legislatívnom akte alebo prostredníctvom vnútroštátnych opatrení); 4) obmedzenie
priamej pomoci (nepovinné podľa Rady, povinné podľa Parlamentu); 5) predĺženie
období verejnej intervencie na celý rok; 6) osobitné ochranné doložky (navrhnuté
poslancami EP) na zavedenie dodatočných ciel na dovoz v prípade nedodržania
environmentálnych a zdravotných noriem EÚ; 7) nástroje na riadenie kríz na trhoch
a 8) zelená architektúra, ktorá odhaľuje veľké rozdiely, pokiaľ ide o postupy spojené
s ekologickým krížovým plnením (Rada uprednostňuje skôr diverzifikáciu plodín než
striedanie, ktoré presadzuje Parlament), minimálne finančné krytie pre ekologické
režimy (20 % priamych platieb, ktoré navrhla Rada, na rozdiel od 30 %, ako požadoval
Parlament), možný bodový systém, ktorý by sa uplatňoval na ekologické režimy (ktoré
Rada považuje za príliš zložité), a napokon percentuálny podiel neproduktívnych plôch
v poľnohospodárskych podnikoch.
Posledná fáza poľnohospodárskych rokovaní sa prekrývala s rokovaniami o Európskej
zelenej dohode, ktoré sa začali 11. decembra 2019 oznámením Komisie
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(COM(2019)0640). Podľa zelenej dohody sa má do roku 2050 vytvoriť udržateľný
a klimaticky neutrálny model rastu, ktorý bude mať významný vplyv na európsky
agropotravinársky systém. V máji 2020 boli vypracované konkrétne návrhy, okrem
iného stratégia biodiverzity do roku 2030 a tzv. stratégia Z farmy na stôl zameraná na
posilnenie potravinovej bezpečnosti, zníženie spotreby pesticídov, hnojív a antibiotík,
na podporu inovácií v poľnohospodárstve a zlepšenie informovanosti spotrebiteľov
(COM(2020)0380 a COM(2020)0381 z 20. 5. 2020). V súlade s odporúčaniami Komisie
z decembra 2020 určenými jednotlivým členským štátom (COM(2020)0846) by po
usmerneniach k vykonávaniu, ktoré boli prijaté v rámci zelenej dohody, mali nasledovať
národné strategické plány, ktoré sa majú predložiť v priebehu roka 2021 a vykonávať
od roku 2023.

PRECHODNÉ OPATRENIA DO 31. DECEMBRA 2022

V období pred ukončením rokovaní o reforme SPP po roku 2020 spoluzákonodarcovia
prijali nariadenie (EÚ) 2020/2220 (Ú. v. EÚ L 437, 28. 12. 2020), ktorým sa – s určitými
zmenami – predlžuje platnosť súčasných pravidiel o dva roky (do 31. decembra 2022).
Medzi zmenami súčasného režimu je: zníženie prahovej hodnoty na udelenie
kompenzácie za zníženie príjmu a straty súvisiace s klímou alebo chorobou z 30 %
na 20 % v rámci opatrení na riadenie rizík a začlenenie dodatočných 7,5 miliardy EUR
do poľnohospodárskej zložky európskeho plánu na obnovu hospodárstva (pozri
informačný list 3.2.2). Najmenej 37 % týchto finančných prostriedkov sa musí poskytnúť
ekologickým poľnohospodárom, na opatrenia v oblasti životného prostredia a dobrých
životných podmienok zvierat a 55 % musí ísť na investície zamerané na odolnú,
udržateľnú a digitálnu obnovu a zakladane podnikov mladými poľnohospodármi.
Nariadenie (EÚ) 2020/2220 by malo členským štátom poskytnúť dostatok času
na vypracovanie ich príslušných strategických plánov a na uľahčenie vytvorenia
administratívnych štruktúr potrebných na úspešné vykonávanie novej SPP. Pravidlá
štátnej pomoci vzťahujúce sa na poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo sa tiež
predĺžili o dva roky.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Európsky parlament opätovne potvrdil, že financovanie SPP by sa malo zachovať
v reálnych hodnotách aj po roku 2020 [P8_TA(2018)0449 zo 14. novembra 2018]
(pozri informačný list 3.2.10, tabuľka I stĺpec 3). Výbor pre poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka (AGRI) následne vymenoval spravodajcov pre každý legislatívny
akt: Esther Herranzovú (Skupina Európskej ľudovej strany) pre novú štruktúru SPP,
Ulrike Müllerovú (Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu) pre nové
prierezové nariadenie a Erica Andrieua (Skupina progresívnej aliancie socialistov
a demokratov v Európskom parlamente) pre zmenený návrh týkajúci sa SOT.
V apríli 2019 výbor AGRI hlasoval o týchto troch návrhoch. Po európskych voľbách
v máji 2019 noví zvolení zástupcovia pracovali na revízii pozmeňujúcich návrhoch,
ktoré v predchádzajúcom volebnom období prijali výbor AGRI a výbor ENVI, aby
sa mohlo uzavrieť prvé čítanie. Plénum Európskeho parlamentu napokon rozhodlo
23. októbra 2020 (P9_TA(2020)0287, P9_TA(2020)0288 a P9_TA(2020)0289).
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Počas nemeckého a portugalského predsedníctva Rady spoluzákonodarcovia začali
rokovania (trialógy) s cieľom dosiahnuť do leta 2021 konečnú dohodu.

François Nègre
04/2022
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