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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o budoucnosti potravinářství a zemědělství 

(2018/0000(INI)) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 29. listopadu 2017 nazvané „Budoucnost 

potravinářství a zemědělství“ (COM(2017)0713), 

– s ohledem na články 38 a 39 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), jimiž se 

stanovuje společná zemědělská politika a její cíle, 

– s ohledem na nařízení (ES) č. 2017/2393 ze dne 13. prosince 2017, kterým se mění 

nařízení (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského 

fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), (EU) č. 1306/2013 o financování, řízení 

a sledování společné zemědělské politiky, (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví 

pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné 

zemědělské politiky, (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se 

zemědělskými produkty, a (EU) č. 652/2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení 

výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat 

a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin1 („souhrnné nařízení“), 

– s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 16/2017 nazvanou „ 

Plánování rozvoje venkova: méně složité a více zaměřené na potřebné výsledky“ a na 

zprávu č. 21/2017 nazvanou „Ekologizace: komplexnější režim podpory příjmů, dosud 

bez environmentálních účinků“, 

– s ohledem na diskusní dokument Komise ze dne 28. června 2017 o budoucnosti financí 

EU (COM(2017)0358), 

– s ohledem na prohlášení konference Cork 2.0 „Lepší život ve venkovských oblastech“ 

vydané na evropské konferenci o rozvoji venkova, 

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma 

„Případné přepracování společné zemědělské politiky“2, 

– s ohledem na stanovisko Evropského výboru regionů nazvané „SZP po roce 2020“3, 

– s ohledem na cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů, z nichž většina je 

důležitá pro společnou zemědělskou politiku,  

– s ohledem na Pařížskou dohodu z konference OSN o změně klimatu z roku 2015 

(COP21), a zejména na závazky, které Evropská unie přijala jako „vnitrostátně 

stanovené příspěvky“ s cílem dosáhnout celosvětových cílů dohody, 

                                                 
1 Úř. věst. L 350, 29.12.2017, s. 15. 
2 Úř. věst. C 288, 31.8.2017, s. 10. 
3 Úř. věst. C 342, 12.10.2017, s. 10. 
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– s ohledem na článek 52 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0000/2018), 

A. vzhledem k tomu, že sdělení Komise o budoucnosti potravinářství a zemědělství 

uznává, že společná zemědělská politika (SZP) je nejvíce integrovanou politikou v EU 

a že umožňuje, aby zemědělský sektor odpovídal požadavkům občanů týkajícím se 

nejen zabezpečení dodávek potravin, bezpečnosti, kvality a udržitelnosti, ale také péče 

o životní prostředí, opatření v oblasti změny klimatu a vysokých standardů dobrých 

životní podmínek zvířat; 

B. vzhledem k tomu, že ústřední cíl Evropské unie, jímž je multifunkční zemědělství 

zaměřené na rodinné zemědělské podniky, zůstává klíčem k zajišťování pozitivních 

externalit a veřejných statků, které evropští občané požadují; 

C. vzhledem k tomu, že SZP v průběhu let procházela pravidelným přeprogramováním 

v souladu s novými výzvami, ale že je nyní nezbytné učinit další krok v tomto trvalém 

procesu modernizace a zjednodušení na základě předchozích reforem;  

D. vzhledem k tomu, že v centru sdělení Komise o budoucnosti potravinářství 

a zemědělství je nový model provádění, který je třeba uvítat vzhledem k tomu, že 

zajišťuje skutečné zjednodušení nejen na úrovni EU, ale také na úrovni členských států 

a na regionální úrovni, a flexibilitu pro zemědělce, aniž by přidával nová omezení pro 

členské státy, čímž by se zvyšovala složitost; 

E. vzhledem k tomu, že SZP musí hrát významnou úlohu při překonávání stagnace 

a kolísání příjmů zemědělců, které jsou i navzdory koncentraci a intenzifikaci produkce 

a zvyšující se produktivitě stále nižší než v ostatní ekonomice;  

F. vzhledem k tomu, že za posledních několik let museli zemědělci čelit zvyšující se 

volatilitě cen, v němž se odrážela fluktuace cen na globálních trzích a nejistota vyvolaná 

makroekonomickým rozvojem, vnější politikou, sanitárními krizemi a častějšími 

extrémními klimatickými jevy v EU;  

G. vzhledem k tomu, že je zásadní zajistit odpovídající životní úroveň napříč regiony 

a členskými státy, dostupné ceny pro občany a spotřebitele a přístup ke kvalitním 

potravinám a zdravé výživě a zároveň plnit závazky týkající se péče o životní prostředí, 

opatření v oblasti klimatu a v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat 

a zdraví rostlin; 

H. vzhledem k tomu, že je zapotřebí aktualizovaný a spravedlivější systém plateb, neboť 

v mnoha členských státech je stávající nárokový systém založený na historických 

referenčních hodnotách, které jsou nyní téměř 20 let staré a které představují překážku 

pro generační obnovu a brání přístupu mladých zemědělců k půdě vzhledem k tomu, že 

noví zájemci žádné nároky nemají a jsou tudíž znevýhodněni; 

I. vzhledem k tomu, že vznikající nové výzvy, jako zvyšující se celosvětový obchod, 

vyžadují spravedlivé a udržitelné podmínky pro celosvětovou výměnu zboží a služeb 

v rámci WTO a v souladu s existujícími sociálními, ekonomickými 

a environmentálními standardy EU, které je třeba podporovat; 
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J. vzhledem k tomu, že ačkoli je třeba uvítat zaměření na výzkum a vývoj za účelem 

inovace produktů a postupů, je nezbytné učinit více pro to, aby se výsledky výzkumu 

projevily v zemědělské praxi, již usnadní doplňkové zemědělské služby v celé EU; 

K. vzhledem k tomu, že se zemědělství a potravinářství musí zintenzívnit, aby nadále 

přispívalo k péči EU o životní prostředí a k cílům jejích opatření v oblasti klimatu, které 

jsou stanoveny v mezinárodních dohodách, jako je Pařížská dohoda a cíle udržitelného 

rozvoje OSN; 

L. vzhledem k tomu, že Evropský účetní dvůr zdůraznil, že ekologické platby zavedené 

jako součást reformy z roku 2013 vedly k další složitosti a byrokracii, jsou obtížně 

srozumitelné a nedokáží výrazně zvýšit výkonnost SZP v oblasti životního prostředí 

a klimatu; 

M. vzhledem k tomu, že cíle prohlášení Cork 2.0 pro lepší život ve venkovských oblastech 

specifikují aktivní venkovské oblasti, multifunkčnost, biologickou rozmanitost 

v zemědělství i mimo ně, vzácná plemena zvířat a chráněné plodiny a také ekologické 

zemědělství, znevýhodněné oblasti a závazky v rámci sítě Natura 2000;  

N. vzhledem k tomu, že je zásadní zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž v rámci 

jednotného trhu v tomto odvětví i s dalšími subjekty v potravinovém řetězci směrem 

nahoru i dolů a dále posilovat pobídky za účelem předcházení krizím spolu se 

zavedením aktivních nástrojů řízení na odvětvové úrovni i ze strany veřejných orgánů;  

O. vzhledem k tomu, že nové výzvy pro evropské zemědělství v rámci politických priorit 

EU, jak uvádí diskusní dokument Komise o budoucnosti financí EU, vyžadují, aby příští 

víceletý finanční rámec (VFR) poskytl dostatečné veřejné zdroje na pokrytí jak 

současných, tak i nových výzev; 

P. vzhledem k tomu, že jakékoli změny současné SZP musí být zavedeny tak, aby 

zajišťovaly stabilitu tohoto odvětví a bezpečné plánování pro zemědělce 

prostřednictvím odpovídajících přechodných období a opatření; 

Q. vzhledem k tomu, že Parlament musí hrát komplexní úlohu při stanovování jasného 

politického rámce s cílem zachovat společné ambice na evropské úrovni 

a demokratickou diskusi o strategických otázkách, které mají dopad na každodenní 

život všech občanů, pokud jde o využívání přírodních zdrojů, kvalitu našich potravin 

a modernizaci zemědělských postupů; 

Nový vztah mezi Evropskou unií, členskými státy, regiony a zemědělci 

1. vítá záměr zjednodušit a modernizovat SZP, avšak zdůrazňuje, že ústředními prioritami 

reformy musí být integrita jednotného trhu a skutečně společná politika; 

2. poukazuje na to, že i flexibilita, jíž v současnosti požívají členské státy při stanovování 

základních pravidel, může hrozit narušením hospodářské soutěže na jednotném trhu 

a poskytnutím nerovného přístupu k podpoře pro zemědělce v různých členských 

státech nebo dokonce v různých regionech;  

3. domnívá se, že subsidiarita pro členské státy by měla být zajištěna pouze v rámci 
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společné sady pravidel a nástrojů schválených na úrovni EU jako součást jednotného 

přístupu k veškerému úsilí při programování a ke kritériím způsobilosti, měla by 

pokrývat oba pilíře SZP a zajistit zejména evropský přístup v pilíři I a tudíž rovné 

podmínky; 

4. připomíná Komisi, že je třeba plně respektovat rozdělení pravomocí v každém členském 

státě, které je často zakotveno v jeho ústavě, zvláště pokud jde o dodržování zákonných 

pravomocí v regionech EU při provádění politik; 

5. vítá úsilí Komise o zavedení programové koncepce, provádění a kontroly přístupu 

založeného na výstupech s cílem pečovat o výsledky spíše než o soulad a zároveň 

zajišťovat odpovídající monitorování pomocí jasně definovaných, pevných 

a měřitelných ukazatelů na úrovni EU, včetně odpovídajícího systému kontroly kvality 

a sankcí; 

6. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby kontrola financí a výsledků a funkce auditu byly 

prováděny podle stejného standardu a se stejnými kritérii ve všech členských státech, 

bez ohledu na zvýšenou flexibilitu poskytnutou členským státům v koncepci a řízení 

programů, a to zvláště s cílem zajistit včasné vyplácení finančních prostředků všem 

způsobilým zemědělcům ze všech členských států; 

7. vyzývá Komisi, aby zajistila členským státům a regionům větší flexibilitu v rámci 

zemědělských pravidel de minimis;  

Inteligentní a efektivní sektor – přínos pro občany, venkovské oblasti a životní prostředí 

8. považuje za nezbytné zachovat současné uspořádání v podobě dvou pilířů, zvláště pilíř 

I, který je zaměřen na podporu pro příjmy zemědělců; považuje zároveň za nezbytné 

kompenzovat poskytování veřejných statků na základě jednotných kritérií a zároveň 

umožnit členským státům, aby uplatňovaly konkrétní přístup, který by odrážel místní 

podmínky;  

9.  domnívá se, že současné uspořádání SZP může její cíle zajišťovat, pouze pokud bude 

mít dostatečné finanční prostředky; vyzývá proto k zachování rozpočtu SZP v příštím 

VFR nejméně na současné úrovni s cílem dosáhnout záměrů revidované a efektivní SZP 

po roce 2020; 

10. je přesvědčen, že je nezbytná cílenější podpora rodinných zemědělských podniků, jíž 

lze dosáhnout zavedením povinné vyšší míry podpory pro malé zemědělské podniky; 

domnívá se mimoto, že by podpora větších zemědělských podniků měla postupně klesat 

a odrážet tak úspory z rozsahu s možností, že by o stanovení stropu rozhodovaly členské 

státy; 

11. zdůrazňuje, že je nezbytné identifikovat klíčové prvky transparentního a objektivního 

systému sankcí a pobídek pro určování způsobilosti zemědělců pro veřejné financování, 

který by měl zahrnovat dobrovolná a povinná opatření;  

12. vyzývá k tomu, aby současný systém výpočtu přímých plateb v pilíři I, který často 

vychází z historických nároků, nahradila celounijní jednotná metoda výpočtu plateb, 

aby se tak systém zjednodušil a zprůhlednil;  
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13. zdůrazňuje, že je třeba spravedlivě rozdělovat přímé platby mezi členské státy, přičemž 

se musí zohledňovat sociálně-ekonomické rozdíly, různé výrobní náklady a částky, 

které členské státy obdržely v rámci pilíře II; 

14. je přesvědčen, že pokud mohou být zajištěny rovné podmínky na jednotném trhu, měly 

by být zachovány platby v rámci dobrovolné podpory vázané na produkci jako nástroj, 

který umožňuje čelit konkrétním obtížím, zvláště obtížím plynoucím ze strukturálního 

znevýhodnění v hospodářské soutěži ve znevýhodněných a horských regionech a také 

dočasnějším obtížím, které vyplývají například z odklonu od starého nárokového 

režimu;  

15. připomíná, že generační obnova je výzvou, jíž čelí zemědělci v mnoha členských 

státech, a že tudíž každá vnitrostátní strategie musí tento problém řešit pomocí 

komplexního přístupu, včetně postupu zdola nahoru v pilíři I a cílených opatření v pilíři 

II, a také pomocí nových finančních nástrojů a vnitrostátních opatření s cílem vybízet 

zemědělce, aby svou zemědělskou činnost předávali další generaci; 

16. zdůrazňuje význam rozvoje venkova včetně iniciativy LEADER při podpoře 

multifunkčního zemědělství a dalších podnikatelských aktivit a příležitostí s cílem 

vytvářet příjem z agroturistiky a zajistit zemědělství podporované komunitou 

a poskytování sociálních služeb v zemědělských oblastech;  

17. vyzývá Komisi, aby zavedla nový a komplexní právní rámec, který umožní integraci 

různých typů environmentálních opatření v současnosti, jako je podmíněnost, 

ekologizace a standardy v rámci dobrého zemědělského a environmentálního stavu 

(GAEC) a také agroenvironmentální opatření (AEMs) pro rozvoj venkova tak, aby 

zemědělci mohli účinně a s nižší byrokracií poskytovat péči o životní prostředí, 

biologickou rozmanitost a opatření v oblasti klimatu, a aby zároveň zajistila, aby 

členské státy měly dostatečnou kontrolu, s přihlédnutím k místním podmínkám; 

18. je přesvědčen, že by tento nový rámec mělo podpořit možné přidělení minimální částky 

z celkově dostupného rozpočtu pro AEMs, včetně biologického zemědělství a podpory 

pro biologickou a genetickou rozmanitost rostlin a zvířat; 

19. vyzývá Komisi, aby podporovala inovaci a modernizaci v zemědělství tím, že podpoří 

odbornou přípravu a poradenství v zemědělství jako základní podmínku koncepce 

a provádění programů ve všech členských státech, a že zároveň podpoří předávání 

know-how a výměnu modelů osvědčených postupů mezi členskými státy; 

Silná pozice zemědělců v celosvětovém potravinářském systému  

20. vyzývá Komisi, aby zachovala současný rámec společné organizace trhů (CMO) včetně 

jednotlivých sektorových plánů (víno, a ovoce a zelenina) a programy EU na podporu 

ovoce, zeleniny a mléka ve školách, jejichž hlavním cílem je posílit udržitelnost 

a konkurenceschopnost každého odvětví a zároveň umožnit přístup všem zemědělcům;  

21. zdůrazňuje, že je nezbytně nutné, aby budoucí SZP podporovala zemědělce účelněji, 

aby mohli čelit kolísání cen a příjmů v důsledku klimatických, zdravotních a tržních 

rizik, a to vytvořením dodatečných pobídek pro pružné řízení rizik a stabilizačních 

nástrojů a současně zajištěním rozsáhlého přístupu;  
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22. zdůrazňuje, že je nezbytné posílit postavení producentů v potravinovém dodavatelském 

řetězci, a to zejména tím, že jim bude zajištěn spravedlivý podíl přidané hodnoty díky 

podpoře meziodvětvové spolupráce a posílené transparentnosti na trzích a díky 

předcházení krizím;  

23. vyzývá Komisi, aby umožnila a skutečně podporovala – zejména v odvětví mléka – 

aktivní nástroje řešení krizí, jako jsou dobrovolné odvětvové dohody s cílem 

kvantitativně řídit dodávky mezi producenty, organizacemi producentů a zpracovateli, 

a aby přezkoumala možnost, jak tyto nástroje rozšířit na další odvětví; 

24. vyzývá k hlubokému přezkumu současného mechanismu rezervy pro případ krize 

s cílem vytvořit nezávislý finanční nástroj mimo zásadu ročního rozpočtu a umožnit tak 

rozpočtové převody z jednoho roku na další rok, což umožní rychlé a účinné reakce na 

krizové situace včetně těch, které se týkají zdraví zvířat a rostlin, problematiky chorob 

a bezpečnosti potravin;  

25. je přesvědčen, že ačkoli jsou obchodní dohody přínosné pro zemědělské odvětví EU 

jako celek a jsou nezbytné pro posílení postavení EU na celosvětovém zemědělském 

trhu, přinášejí také mnoho výzev, které vyžadují posílené ochranné mechanismy s cílem 

zajistit rovné postavení mezi zemědělci v EU a ve zbytku světa; 

26. vyzývá k iniciativám, které podpoří produkci, bezpečnost a environmentální standardy 

a kvalitní produkční režimy v EU, a to jak pomocí označování, tak pomocí 

marketingových činností na vnitřním trhu a na trzích ve třetích zemích; 

Transparentní rozhodovací proces pro solidní návrh SZP na období 2020–2027  

27. zdůrazňuje, že by Parlament a Rada měly v rámci postupu spolurozhodování stanovit 

obecné cíle, opatření a finanční příspěvky a určit úroveň flexibility nezbytné k tomu, 

aby členské státy zvládaly svá specifika a potřeby v souladu s jednotným trhem;  

28. vyjadřuje politování nad tím, že celý proces programování SZP po roce 2020 – 

konzultace, informace, posuzování dopadů a legislativní návrhy – začíná s výrazným 

zpožděním vzhledem k tomu, že se blíží závěr osmého volebního období, což omezuje 

možnost dosáhnout konečné dohody ještě před evropskými volbami; 

29. vyzývá Komisi, aby před uplatňováním nového modelu provádění navrhla přechodné 

období dostatečně dlouhé k zajištění měkkého přistání a aby se vyvarovala jakéhokoli 

zpoždění v ročních platbách zemědělcům a v provádění programů rozvoje venkova; 

o 

o  o 

30. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi. 



 

PR\1146033CS.docx 9/11 PE618.154v01-00 

 CS 

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

Dne 29. listopadu 2017 přijala Komise své sdělení o modernizaci a zjednodušení společné 

zemědělské politiky (SZP) pod názvem „Budoucnost potravinářství a zemědělství“. 

(COM(2017)713final).  

 

Toto sdělení oznámil předseda Juncker již v roce 2016, je součástí pracovního programu 

Komise z roku 2017 a bylo původně plánováno na jaro 2017. Tento 26stránkový text zahajuje 

proces vícestupňového schvalování, v jehož rámci mají orgány 27 členských států EU 

případně odsouhlasit právní předpisy určující SZP po roce 2020. Cílem sdělení je proto 

poskytnout jak základ, tak i rámec diskuse mezi institucionálními i individuálními, veřejnými 

i soukromými subjekty napříč evropskou sedmadvacítkou. 

 

Následovat budou legislativní návrhy jako právní základ příštího programového období 2020–

2027 spolu s posouzením dopadu obsahujícím příslušný faktický základ. Návrhy budou 

zveřejněny po přijetí víceletého finančního rámce (VFR), které se předpokládá v květnu 2018. 

 

Původním záměrem sdělení je 

- představit hlavní výzvy týkající se zemědělství v EU (potravinářství není výslovně 

uvedeno); 

- zdůraznit přínos zemědělského odvětví k deseti prioritám Komise a k cílům 

udržitelného rozvoje v součinnosti s jinými oblastmi politiky EU; 

- specifikovat politické priority pro budoucí SZP posilující její přidanou hodnotu na 

úrovni EU;  

- přezkoumat operativní návrhy na jednodušší SZP, lepší správu věcí veřejných, lepší 

zohlednění rozmanitosti v zemědělství EU, zvýšenou subsidiaritu, omezení 

administrativní zátěže pro příjemce a posílení zaměření na výsledky. 

Sdělení stanoví také tři klíčové cíle pro zemědělství na rozdíl od původních cílů vyplývajících 

ze smlouvy: 

1. podpora inteligentního a odolného zemědělství;  

2. posílení environmentálních a klimatických opatření; 

3. posílení sociálně-ekonomické struktury venkovských oblastí. 

Prvním krokem v programovacím procesu SZP po roce 2020 byla široká online konzultace 

s veřejností, která vyvolala 320 000 online reakcí ze všech členských států EU, z nichž velkou 

většinu zaslali jednotlivci, a také více než 1400 písemných stanovisek.  

Druhým krokem je vypracování komplexního posouzení dopadu zaměřeného na získání 

poučení z provádění v programovém období 2013–2020, a konkrétně cíle pro „ekologičtější, 

jednodušší a spravedlivější“ SZP. Posouzení dopadu následně zohlední hlavní myšlenky 

z probíhající veřejné diskuse a bude vytvořen soubor možností politiky pro rozvoj včetně 

posouzení, jak lze politických cílů nejlépe dosáhnout, který zahrne:  

 

- Možnost č. 1 (základní linie), která posoudí dopad SZP zachované v současné podobě, 

včetně nedávno přijatého souhrnného návrhu.  

- Možnost č. 2, která posoudí dopad scénáře „bez SZP“ s cílem prověřit důsledky 

chybějící politické intervence s ohledem na ekonomickou, environmentální a sociální 

přidanou hodnotu EU, již SZP přináší. 
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- Možnost č. 3, která se zabývá programovacími postupy členských států /regionů 

v rámci SZP v porovnání s prioritami EU na základě zjištěných potřeb. Dochází 

k posunu zaměření směrem k řízení rizik, investicím do restrukturalizace a rozvoji 

podnikatelské činnosti v zemědělství a venkovských malých a středních podnicích, ke 

službám v oblasti klimatu a životního prostředí a přístupu k inovacím, ke znalostem 

a IKT.  

- Možnost č. 4, která nově definuje rozdělení úkolů mezi EU, členské státy 

a zemědělské podniky, s cílem posílit záchrannou síť pro příjmy s lepší součinností 

mezi přímou podporou včetně plateb vázaných na plochu a řízením rizik, s cílem lépe 

směřovat opatření v oblasti klimatu a životního prostředí a s cílem zjednodušit 

a modernizovat kontroly směrem k výstupům založeným na výsledcích. 

- Možnost č. 5, která předpokládá výrazné přerozdělení přímé podpory směrem 

k malým zemědělským podnikům šetrným k životnímu prostředí a prosazuje krátké 

řetězce. 

Poznatky, z nichž vychází sdělení a posouzení dopadů, jsou následující: 

- GŘ AGRI má k dispozici společný hodnotící a monitorovací rámec, který umožňuje 

měřit výkonnost SZP na základě ukazatelů členských států;  

- celounijní cíle a ukazatele odsouhlasené za účelem monitorování cílů udržitelného 

rozvoje (sdělení „Evropské úsilí v oblasti udržitelnosti“, COM(2016)739 final); 

- výroční zprávy sedmadvaceti členských států EU o provádění poskytnou údaje 

o pokroku v dosahování cílů a o odpovídajícím finančním krytí z rozpočtu; 

- pravidelné hodnoticí studie GŘ AGRI týkající se obecných cílů SZP z roku 2013 

a vstup pro konferenci o perspektivách zemědělství koncem roku 2017; 

 

v širším evropském kontextu je hlavním motorem reformy SZP otázka rozpočtu: SZP je 

nadále největší jednotlivou položkou výdajů v rozpočtu EU a činí přibližně 38 % celkových 

výdajů. V příštím VFR potřebuje EU řešit významné nové výzvy, jako je migrace, bezpečnost 

a růst, přičemž odchod Spojeného království sníží dostupný rozpočet s tím, že již nyní se 

členské státy velmi zdráhají zvýšit celkovou výši rozpočtu (1 % HND).  

 

U veřejných a soukromých subjektů jsou proto hlavní otázky uvedené ve sdělení tyto:  

- vnitrostátní strategie – koncepce, přijetí a provádění: zejména struktura správy věcí 

veřejných (právní hledisko, jako je vztah regionů a centrální státní správy, 

transparentnost a účast občanů), vnitřní soudržnost (konzistentnost s programy rozvoje 

venkova a odvětvovými plány), vnější soudržnost (například evropské strukturální 

a investiční fondy); 

- model provádění – programy financování zaměřené na výsledky a výkonnost; kontrola 

a audit (pravomoci EU a jednotlivých států), ukazatele (dostupnost a definice, kontrola 

kvality, sankce), modely řízení (zjednodušené vykazování nákladů), rovný přístup ve 

všech členských státech (způsobilost, povinnost/dobrovolnost, kontroly); 

- opatření v oblasti životního prostředí a klimatu – integrovaný přístup ke kompenzaci 

environmentálních služeb propojením současné ekologizace SZP, podmíněnosti 

a osvědčených zemědělských postupů i opatření pro rozvoj venkova s cílem umožnit 

kompenzaci veřejných statků včetně opatření v oblasti klimatu a lidského zdraví 

a zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin;  

- finanční příděly – podpůrné programy EU: přechodné modely sníženého/cíleného 

financování, rozlišování mezi členskými státy (vnější konvergence) na základě 

objektivních kritérií (viz evropské strukturální a investiční fondy), spolufinancování ze 
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strany regionů/ členských států, nároky odrážející sociálně-ekonomické podmínky 

v regionech členských států (vnitřní konvergence); 

 

pokud jde o výhled do budoucna, je vhodné připomenout, že v posledním programovém 

období SZP 2013–2020 uplynuly dva roky od počátečního zveřejnění návrhů Komise (červen 

2011) jako součásti návrhu víceletého finančního rámce (VFR) na období 2014–2020 

k politické dohodě (červen 2013) a ke konečnému legislativnímu schválení (v prosinci 2013), 

což si vyžádalo přechodná opatření napříč odvětvími (až do roku 2015). To se však časově 

neshodovalo s koncem mandátu Komise ani s volebním obdobím Evropského parlamentu.  


