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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva 

(2018/0000(INI)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 29. novembra 2017 s názvom Budúcnosť 

potravinárstva a poľnohospodárstva (COM(2017)0713), 

– so zreteľom na články 38 a 39 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorou sa 

ustanovuje spoločná poľnohospodárska politika a jej ciele, 

– so zreteľom na nariadenie (ES) č. 2017/2393 z 13. decembra 2017, ktorým sa mení 

nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho 

poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 

o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, nariadenie 

(EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre 

poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej 

politiky, nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s 

poľnohospodárskymi výrobkami a nariadenie (EÚ) č. 652/2014, ktorým sa stanovuje 

hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých 

životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho 

materiálu1 („súhrnné nariadenie“), 

– so zreteľom na osobitné správy Európskeho dvora audítorov č. 16/2017 s názvom 

Programovanie rozvoja vidieka: je potrebné menej zložitosti a väčšie zameranie na 

výsledky a č. 21/2017 s názvom Ekologizácia: komplexnejší režim podpory príjmov, 

ktorý ešte nie je environmentálne účinný, 

– so zreteľom na Diskusný dokument Komisie o budúcnosti financií EÚ z 28. júna 2017 

(COM(2017)0358), 

– so zreteľom na deklaráciu Cork 2.0 z roku 2016 s názvom Lepší život vo vidieckych 

oblastiach, ktorá bola vydaná na Európskej konferencii pre rozvoj vidieka, 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Možná 

transformácia spoločnej poľnohospodárskej politiky2, 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho výboru regiónov s názvom SPP po roku 20203, 

– so zreteľom na ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, z ktorých väčšina sa 

týka spoločnej poľnohospodárskej politiky,  

– so zreteľom na Parížsku dohodu prijatú na konferencii OSN o zmene klímy v roku 2015 

(COP21), a najmä na záväzky, ktoré prijala Európska únia ako „vnútroštátne stanovené 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 350, 29.12.2017, s. 15. 
2 Ú. v. EÚ C 288, 31.8.2017, s. 10. 
3 Ú. v. EÚ C 342, 12.10.2017, s. 10. 
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príspevky“ (NDC) v záujme dosiahnutia celosvetových cieľov dohody, 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A-80000/2018), 

A. keďže v oznámení Komisie o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva sa uznáva, 

že spoločná poľnohospodárska politika (SPP) je najviac integrovanou politikou v EÚ a 

umožňuje, aby odvetvie poľnohospodárstva EÚ reagovalo na požiadavky občanov, 

nielen pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť, bezpečnosť, kvalitu a udržateľnosť, ale aj 

starostlivosť o životné prostredie, opatrenia na boj proti zmene klímy a prísne normy v 

oblasti dobrých životných podmienok zvierat; 

B. keďže základný cieľ Európskej únie, ktorým je multifunkčné poľnohospodárstvo 

stimulované rodinnými poľnohospodárskymi podnikmi, má naďalej kľúčový význam 

pri vytváraní pozitívnych externalít a verejných statkov, ktoré žiadajú európski občania; 

C. keďže v priebehu rokov bola SPP podrobovaná pravidelnému preprogramovaniu v 

súlade s novými výzvami, ale teraz je potrebné uskutočniť v tomto nepretržitom procese 

modernizácie a zjednodušovania ďalší krok, a to na základe predchádzajúcich reforiem;  

D. keďže nový model vykonávania tvorí jadro oznámenia Komisie o budúcnosti 

potravinárstva a poľnohospodárstva a treba ho uvítať, a to za predpokladu, že 

zabezpečuje skutočné zjednodušenie, nielen na úrovni EÚ, ale aj na úrovni členských 

štátov a na regionálnej úrovni, a zaisťuje flexibilitu pre poľnohospodárov bez toho, aby 

boli členským štátom uložené ďalšie obmedzenia, a tým sa pridala nová rovina 

zložitosti; 

E. keďže SPP musí zohrávať dôležitú úlohu pri prekonávaní stagnácie a nestálosti príjmov 

poľnohospodárskych podnikov, ktoré sú i napriek koncentrácii a intenzifikácii výroby 

stále nižšie než v ostatných oblastiach hospodárstva;  

F. keďže za posledných niekoľko rokov poľnohospodári čelili rastúcej nestálosti cien, 

ktorá odzrkadľuje cenové výkyvy na svetových trhoch a neistotu v dôsledku 

makroekonomického vývoja, vonkajších politík, sanitárnych kríz a čoraz častejších 

extrémnych prejavov počasia v EÚ;  

G. keďže je nevyhnutné zabezpečiť primeranú životnú úroveň vo všetkých regiónoch a 

členských štátoch, dostupné ceny pre občanov a spotrebiteľov a prístup ku kvalitným 

potravinám a zdravej strave a zároveň plniť záväzky týkajúce sa starostlivosti o životné 

prostredie, opatrení v oblasti klímy, ako aj zdravia rastlín a zdravia a dobrých životných 

podmienok zvierat; 

H. keďže je potrebný aktualizovaný a spravodlivejší systém platieb vzhľadom na to, že 

súčasný systém platobných nárokov v mnohých členských štátoch vychádza z 

historických referenčných hodnôt, ktoré dnes majú už takmer 20 rokov a ktoré sú 

prekážkou generačnej výmeny a bránia mladým poľnohospodárom v prístupe k 

poľnohospodárskej pôde, pretože mladí poľnohospodári nedisponujú nárokmi, a teda sú 

v nevýhode; 
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I. keďže nástup nových výziev, akou je rastúci svetový obchod, si vyžaduje spravodlivé a 

udržateľné podmienky pre globálnu výmenu tovaru a služieb, v rámci WTO a v súlade s 

existujúcimi sociálnymi, hospodárskymi a environmentálnymi normami EÚ, ktoré by sa 

mali podporovať; 

J. keďže zatiaľ čo treba uvítať dôraz na výskum a vývoj v oblasti inovácií produktov a 

procesov, je potrebné vyvíjať viac úsilia v záujme presadzovania výsledkov výskumu 

do poľnohospodárskej praxe za pomoci útvarov pre uplatňovanie výsledkov výskumu v 

poľnohospodárstve na úrovni celej EÚ; 

K. keďže odvetvie poľnohospodárstva a potravinárstva treba stimulovať tak, aby naďalej 

prispievalo k dosahovaniu cieľov EÚ týkajúcich sa starostlivosti o životné prostredie a 

opatrení v oblasti klímy stanovených v medzinárodných dohodách, ako sú Parížska 

dohoda a ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja; 

L. keďže Európsky dvor audítorov zdôraznil, že ekologizačné platby zavedené v rámci 

reformy z roku 2013 zvyšujú zložitosť a byrokraciu, sú ťažko pochopiteľné a výrazne 

nezlepšujú environmentálne vlastnosti SPP a jej vlastnosti v súvislosti s klímou; 

M. keďže ako ciele Cork 2.0: deklarácie „Lepší život vo vidieckych oblastiach“ sa 

uvádzajú dynamické vidiecke oblasti, multifunkčnosť, biodiverzita v 

poľnohospodárstve a mimo neho, ochrana vzácnych živočíšnych druhov a plodín, ako aj 

ekologické poľnohospodárstvo, znevýhodnené oblasti a záväzky v rámci sústavy Natura 

2000; 

N. keďže je nevyhnutné zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž na jednotnom trhu v 

tomto odvetví a s ostatnými aktérmi v rámci potravinového reťazca, tak v hornej, ako aj 

dolnej časti, a ďalej posilňovať stimuly na predchádzanie krízam prostredníctvom 

nástrojov aktívneho riadenia, ktoré sa majú použiť na úrovni odvetvia a majú ich 

uplatniť orgány verejnej moci; 

O. keďže nové výzvy pre európske poľnohospodárstvo v rámci politických priorít EÚ, ako 

sú uvedené v diskusnom dokumente Komisie o budúcnosti financií EÚ, si vyžadujú, 

aby budúci viacročný finančný rámec (VFR) poskytoval dostatočné verejné prostriedky 

na pokrytie existujúcich a nových výziev; 

P. keďže akékoľvek zmeny súčasnej SPP sa musia zaviesť tak, aby sa zabezpečila stabilita 

odvetvia a bezpečnosť plánovania pre poľnohospodárov prostredníctvom primeraných 

prechodných období a opatrení; 

Q. keďže Parlament musí zohrávať komplexnú úlohu pri stanovení jasného politického 

rámca na udržanie spoločnej ambície na európskej úrovni a demokratickej diskusie o 

strategických otázkach, ktoré majú vplyv na každodenný život všetkých občanov, 

pokiaľ ide o využívanie prírodných zdrojov, kvalitu našich potravín a modernizáciu 

poľnohospodárskych postupov; 

Nový vzťah medzi Európskou úniou, členskými štátmi, regiónmi a poľnohospodármi 

1. víta zámer zjednodušiť a modernizovať SPP, ale zdôrazňuje, že integrita jednotného 

trhu a skutočne spoločná politika musia byť hlavnými prioritami reforiem; 
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2. upozorňuje na možnú hrozbu toho, že aj flexibilita, ktorú členské štáty v súčasnosti 

využívajú pri definovaní základných pravidiel, naruší hospodársku súťaž v rámci 

jednotného trhu a povedie k poskytnutiu rozdielneho prístupu k podpore pre 

poľnohospodárov v rôznych členských štátoch či dokonca rôznych regiónoch;  

3. domnieva sa, že zásada subsidiarity by sa mala v prípade členských štátov uplatňovať 

iba na základe spoločného súboru pravidiel a nástrojov dohodnutých na úrovni EÚ ako 

súčasť jednotného prístupu k všetkým opatreniam v oblasti programovania a ku 

kritériám oprávnenosti, mala by sa vzťahovať na oba piliere SPP a zabezpečiť najmä 

európsky prístup k pilieru I, a teda rovnaké podmienky; 

4. pripomína Komisii, že je potrebné plne rešpektovať rozdelenie právomocí v každom 

členskom štáte, často stanovené v ústave, najmä z hľadiska dodržiavania zákonných 

právomocí regiónov EÚ pri vykonávaní politík; 

5. víta úsilie Komisie zamerané na stanovenie koncepcie programu, vykonávanie a 

kontrolu prístupu založeného na výsledkoch, aby sa dôraz kládol viac na výkonnosť než 

na dodržiavanie, pričom zároveň zabezpečí primerané monitorovanie prostredníctvom 

jasne vymedzených, spoľahlivých a merateľných ukazovateľov na úrovni EÚ, vrátane 

vhodného systému kontroly kvality a sankcií; 

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby sa finančná kontrola a kontrola výkonnosti a 

funkcie auditu vykonávali na rovnakej úrovni a za rovnakých podmienok vo všetkých 

členských štátoch, a to bez ohľadu na väčšiu flexibilitu pre členské štáty pri 

koncipovaní programu a riadení a s cieľom zaistiť najmä včasné vyplácanie finančných 

prostriedkov vo všetkých členských štátoch všetkým oprávneným poľnohospodárom; 

7. vyzýva Komisiu, aby členským štátom a regiónom poskytla v rámci 

poľnohospodárskych pravidiel de minimis viac flexibility;  

Inteligentné a efektívne odvetvie – prínos pre občanov, vidiecke oblasti a životné prostredie 

8. považuje za potrebné zachovať súčasnú štruktúru založenú na dvoch pilieroch, najmä 

pilier I, ktorý je určený na podporu príjmov pre poľnohospodárov; domnieva sa, že 

zároveň je nevyhnutné kompenzovať poskytovanie verejných statkov na základe 

jednotných kritérií a súčasne umožniť členským štátom, aby v záujme zohľadnenia 

miestnych podmienok zaujali osobitný postoj;  

9.  nazdáva sa, že ciele súčasnej štruktúry SPP možno dosiahnuť iba za predpokladu, že je 

dostatočne financovaná; preto požaduje zachovanie rozpočtu SPP v budúcom VFR 

aspoň na súčasnej úrovni s cieľom splniť ambície revidovanej a efektívnej SPP po roku 

2020; 

10. vyjadruje presvedčenie, že potrebná je cielenejšia podpora pre rodinné 

poľnohospodárske podniky a že ju možno dosiahnuť prostredníctvom povinnej vyššej 

miery podpory pre malé poľnohospodárske podniky; okrem toho sa domnieva, že 

podpora pre väčšie poľnohospodárske podniky by mala mať zostupnú tendenciu s 

ohľadom na úspory z rozsahu, s možnosťou, aby o stropoch rozhodovali členské štáty; 

11. zdôrazňuje, že je potrebné identifikovať kľúčové prvky transparentného a objektívneho 
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systému sankcií a stimulov na určenie oprávnenosti poľnohospodárov, pokiaľ ide o 

verejné financovanie, ktorý by mali tvoriť dobrovoľné a povinné opatrenia;  

12. žiada, aby sa súčasný systém výpočtu priamych platieb v rámci piliera I, ktorý často 

vychádza z historických nárokov, nahradil jednotnou metódou výpočtu platieb na 

úrovni celej EÚ, aby bol systém jednoduchší a transparentnejší;  

13. zdôrazňuje potrebu spravodlivého rozdeľovania priamych platieb medzi členskými 

štátmi, ktoré musí brať do úvahy sociálno-ekonomické rozdiely, rozdielne výrobné 

náklady a sumy, ktoré členské štáty získali v rámci piliera II; 

14. domnieva sa, že za predpokladu, že na jednotnom trhu možno zaručiť rovnaké 

podmienky, by sa mali zachovať platby dobrovoľnej viazanej podpory ako nástroj na 

zvládanie špecifických ťažkostí, najmä tých, ktoré vyplývajú zo štrukturálnej 

konkurenčnej nevýhody znevýhodnených a horských regiónov, ako aj tých, ktoré majú 

skôr dočasný charakter a súvisia napríklad s prechodom zo starého systému platobných 

nárokov;  

15. pripomína, že generačná výmena je výzvou, ktorej čelia poľnohospodári v mnohých 

členských štátoch, a že každá národná stratégia sa preto musí týmto problémom 

zaoberať prostredníctvom komplexného prístupu vrátane doplnkových platieb v rámci 

piliera I a cielených opatrení v rámci piliera II, ako aj prostredníctvom nových 

finančných nástrojov a vnútroštátnych opatrení, pričom cieľom je stimulovať 

poľnohospodárov, aby odovzdali svoju poľnohospodársku činnosť ďalšej generácii; 

16. poukazuje na dôležitosť rozvoja vidieka vrátane iniciatívy LEADER pri podpore 

multifunkčného poľnohospodárstva a ďalších podnikateľských činností a príležitostí s 

cieľom vytvárať príjmy z agroturistiky a zabezpečiť poľnohospodárstvo podporované 

komunitou a poskytovanie sociálnych služieb vo vidieckych oblastiach;  

17. vyzýva Komisiu, aby zaviedla nový a komplexný právny rámec, ktorý umožní 

integráciu rôznych druhov environmentálnych opatrení v súčasnosti, ako sú krížové 

plnenie, normy dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu, ako aj 

agroenvironmentálne opatrenia pre rozvoj vidieka, aby poľnohospodári mohli účinne a 

za nižšej miery byrokracie náležite vykonávať opatrenia týkajúce sa starostlivosti o 

životné prostredie, biodiverzity a klímy, pričom zároveň sa zabezpečí, aby členské štáty 

mali primeranú kontrolu, a zohľadnia sa miestne podmienky; 

18. vyjadruje presvedčenie, že tento nový rámec by sa mal opierať o možné pridelenie 

minimálnej sumy celkového dostupného rozpočtu na agroenvironmentálne opatrenia 

vrátane ekologického poľnohospodárstva, podpory biodiverzity a genetickej diverzity 

zvierat a rastlín; 

19. vyzýva Komisiu, aby podporovala inováciu a modernizáciu poľnohospodárstva 

prostredníctvom podpory odbornej prípravy a presadzovania výsledkov výskumu v 

poľnohospodárstve („agricultural extension“) ako predpoklad koncipovania a 

vykonávania programu vo všetkých členských štátoch a zároveň podporovala prenos 

know-how a výmenu modelov najlepších postupov medzi členskými štátmi; 

Pevná pozícia pre poľnohospodárov v globálnom potravinovom systéme  
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20. vyzýva Komisiu, aby zachovala súčasný rámec spoločnej organizácie trhov (SOT) 

vrátane plánov jednotlivých odvetví (víno, ovocie a zelenina) a programu EÚ na 

podporu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka v školách, pričom konečným cieľom je 

posilnenie udržateľnosti a konkurencieschopnosti každého odvetvia a zároveň 

umožnenie prístupu pre všetkých poľnohospodárov; 

21. trvá na tom, že je mimoriadne dôležité, aby boli v rámci budúcej SPP efektívnejšie 

podporovaní poľnohospodári, aby sa dokázali vyrovnať s nestálosťou cien a príjmov v 

dôsledku klimatických, zdravotných a trhových rizík, a to tým, že sa vytvoria ďalšie 

stimuly pre flexibilné nástroje riadenia rizík a stabilizácie pri zabezpečení rozsiahleho 

prístupu;  

22. tvrdí, že je potrebné posilniť postavenie výrobcov v potravinovom dodávateľskom 

reťazci, a to najmä tým, že sa im prostredníctvom podpory medziodvetvovej spolupráce 

zaručí spravodlivý podiel pridanej hodnoty a posilní sa transparentnosť na trhoch a 

predchádzanie krízam;  

23. vyzýva Komisiu, aby umožnila a skutočne podporovala – najmä v mliekarenskom 

odvetví – aktívne nástroje krízového riadenia, ako sú dobrovoľné odvetvové dohody na 

riadenie dodávok z kvantitatívneho hľadiska medzi výrobcami, organizáciami výrobcov 

a spracovateľmi a na preskúmanie možnosti rozšírenia takýchto nástrojov na iné 

odvetvia; 

24. vyzýva na hĺbkové preskúmanie súčasného mechanizmu rezervy na krízové situácie s 

cieľom vytvoriť nezávislý finančný nástroj oslobodený od rozpočtovej zásady ročnej 

platnosti tak, aby sa umožnili presuny rozpočtových prostriedkov z jedného roka do 

nasledujúceho, a tým aj rýchla a účinná reakcia na krízové situácie vrátane opatrení 

týkajúcich sa zdravia zvierat a rastlín, otázok súvisiacich s chorobami a bezpečnosti 

potravín;  

25. domnieva sa, že hoci obchodné dohody sú pre poľnohospodárske odvetvie EÚ celkovo 

prospešné a potrebné na posilnenie pozície EÚ na globálnom poľnohospodárskom trhu, 

takisto prinášajú množstvo výziev, ktoré si vyžadujú posilnené ochranné mechanizmy 

na zabezpečenie rovnakých podmienok medzi poľnohospodármi v EÚ a zvyškom sveta; 

26. požaduje iniciatívy na podporu výroby EÚ, bezpečnostných a environmentálnych 

noriem a systémov tvorby kvality prostredníctvom činností označovania a marketingu 

na vnútornom trhu a trhoch tretích krajín; 

Transparentný rozhodovací proces pre solídny návrh SPP 2020 – 2027  

27. zdôrazňuje, že Parlament a Rada by mali prostredníctvom spolurozhodovacieho postupu 

stanoviť všeobecné ciele, opatrenia a prideľované finančné prostriedky a určiť úroveň 

flexibility potrebnej nato, aby členské štáty dokázali reagovať na osobitosti a potreby 

pri rešpektovaní pravidiel jednotného trhu;  

28. vyjadruje poľutovanie nad tým, že celý proces programovania SPP po roku 2020 – 

konzultácie, oznámenie, posúdenie vplyvu a legislatívne návrhy – sa začína s výrazným 

oneskorením, keďže koniec ôsmeho volebného obdobia sa blíži, pričom hrozí, že 

konečnú dohodu sa nepodarí dosiahnuť pred voľbami do Európskeho parlamentu; 
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29. vyzýva Komisiu, aby pred uplatnením nového modelu vykonávania navrhla prechodné 

obdobie dostatočne dlhé nato, aby sa zabezpečilo „hladké pristátie“ a zabránilo sa 

akémukoľvek oneskoreniu ročných platieb poľnohospodárom a vykonávania programov 

rozvoja vidieka; 

o 

o  o 

30. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Komisia 29. novembra 2017 prijala oznámenie o modernizácii a zjednodušení spoločnej 

poľnohospodárskej politiky (SPP) pod názvom Budúcnosť potravinárstva a 

poľnohospodárstva. (COM(2017)713 final).  

 

O tomto oznámení informoval predseda Juncker už v roku 2016, je zahrnuté do pracovného 

programu Komisie na rok 2017 a pôvodne bolo naplánované na jar 2017. Ide o text v rozsahu 

26 strán, ktorým štartuje viacfázový proces, prostredníctvom ktorého sa má 27 inštitúcií EÚ 

napokon dohodnúť na právnych predpisoch stanovujúcich SPP na obdobie po roku 2020. 

Cieľom oznámenia je teda stanoviť základ a rámec diskusie medzi inštitucionálnymi a 

individuálnymi, verejnými a súkromnými zainteresovanými stranami v celej EÚ27. 

 

Po oznámení budú nasledovať legislatívne návrhy ako právny základ pre ďalšie programové 

obdobie 2020 – 2027 a bude k nemu pripojené posúdenie vplyvu obsahujúce príslušné 

dôkazy. Návrhy budú uverejnené po prijatí viacročného finančného rámca (VFR), ktoré je 

naplánované na máj 2018. 

 

Pôvodným účelom oznámenia je 

- upozorniť na hlavné poľnohospodárske výzvy EÚ (potravinárstvo sa výslovne 

neuvádza); 

- zdôrazniť prínos odvetvia poľnohospodárstva k desiatim prioritám Komisie a cieľom 

trvalo udržateľného rozvoja v súčinnosti s ostatnými politikami EÚ; 

- konkretizovať politické priority pre budúcu SPP, ktoré zvyšujú jej pridanú hodnotu 

EÚ;  

- preskúmať operačné návrhy na zjednodušenie SPP, zlepšenie riadenia, lepšie 

zohľadnenie rozmanitosti poľnohospodárstva EÚ, posilnenie subsidiarity, obmedzenie 

administratívnej záťaže pre príjemcov a posilnenie zamerania na výsledky. 

Oznámením sa tiež stanovujú tri kľúčové ciele pre poľnohospodárstvo na rozdiel od 

pôvodných cieľov vychádzajúcich zo zmluvy: 

1. podpora inteligentného a odolného odvetvia poľnohospodárstva;  

2. zintenzívnenie starostlivosti o životné prostredie a opatrení v oblasti klímy; 

3. posilnenie sociálno-ekonomickej štruktúry vidieckych oblastí. 

Prvým krokom v procese programovania SPP na obdobie po roku 2020 boli rozsiahle 

verejné konzultácie online, v súvislosti s ktorými prišlo viac ako 320 000 online reakcií zo 

všetkých členských štátov EÚ, prevažne od jednotlivcov, ako aj viac než 1 400 pozičných 

dokumentov.  

Druhým krokom je vypracovanie komplexného posúdenia vplyvu s cieľom poučiť sa z 

vykonávania programového obdobia 2013 – 2020 a osobitne ciele „ekologickejšej, 

jednoduchšej a spravodlivejšej SPP“. V rámci posúdenia vplyvu sa s ohľadom na celkovú 

líniu prebiehajúcej politickej diskusie vypracuje súbor možností politiky pre rozvoj vrátane 

posúdenia toho, ako najlepšie dosiahnuť ciele politiky, pričom uvedené možnosti zahŕňajú:  

 

– možnosť 1 (východisko), v rámci ktorej sa posúdi vplyv SPP, ak sa zachová vo svojej 

súčasnej podobe, vrátane nedávno prijatého súhrnného návrhu;  

- možnosť 2, v rámci ktorej sa posúdia účinky scenára „bez SPP“ s cieľom otestovať 

dôsledky absencie politickej intervencie, pokiaľ ide o hospodársku, environmentálnu a 
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sociálnu pridanú hodnotu SPP na úrovni EÚ; 

– možnosť 3, v rámci ktorej členské štáty/regióny programujú činnosti SPP vzhľadom 

na priority EÚ na základe určených potrieb; dôraz sa presúva na riadenie rizík, 

investície do reštrukturalizácie a rozvoja podnikania v poľnohospodárstve a rozvoja 

vidieckych MSP, služby v oblasti klímy a životného prostredia a prístup k inováciám, 

poznatkom a IKT;  

- možnosť 4, v rámci ktorej sa nanovo definuje rozdelenie úloh medzi EÚ, členské štáty 

a poľnohospodárske podniky s cieľom posilniť príjmovú záchrannú sieť 

prostredníctvom lepších synergií medzi priamou podporou vrátane platieb na plochu a 

riadením rizík, zlepšiť cielené opatrenia v oblasti klímy a životného prostredia a 

zjednodušiť a modernizovať kontroly smerom k výsledkom na základe výkonnosti; 

– možnosť 5, v rámci ktorej sa predpokladá výrazné prerozdelenie priamej podpory 

smerom k malým a ekologicky orientovaným poľnohospodárskym podnikom a 

podporujú sa krátke reťazce. 

Dôkazový základ oznámenia a posúdenia vplyvu tvoria: 

– vlastný spoločný rámec DG AGRI na hodnotenie a monitorovanie na účely merania 

výkonnosti SPP na základe ukazovateľov členských štátov;  

– ciele a ukazovatele na úrovni celej EÚ dohodnuté na účely monitorovania cieľov 

trvalo udržateľného rozvoja (oznámenie Európske opatrenia zamerané na 

udržateľnosť, COM (2016) 739 final); 

– výročné správy členských štátov EÚ27 o vykonávaní budú obsahovať údaje o pokroku 

smerom k dosiahnutiu cieľov a zodpovedajúcich rozpočtových prostriedkov; 

– pravidelné hodnotiace štúdie GR AGRI týkajúce sa všeobecných cieľov SPP z roku 

2013 a podnety pre konferenciu o perspektívach poľnohospodárstva (Outlook 

conference) koncom roka 2017; 

 

V širšom európskom kontexte je hlavným hnacím mechanizmom reformy SPP otázka 

rozpočtu: SPP naďalej predstavuje najväčšiu jednotlivú výdavkovú položku z rozpočtu EÚ a 

tvorí približne 38 % z celkových výdavkov. V nasledujúcom VFR musí EÚ venovať 

pozornosť dôležitým novým výzvam, ako sú migrácia, bezpečnosť a rast, zatiaľ čo vystúpenie 

Spojeného kráľovstva bude znamenať zníženie dostupného rozpočtu, pričom u členských 

štátov však badať výraznú neochotu zvýšiť celkový objem rozpočtu (1 % HND).  

 

Pokiaľ ide o verejné a súkromné zainteresované strany, kľúčové otázky uvedené v oznámení 

sú teda tieto:  

– národná stratégia – koncepcia, prijatie a vykonávanie: najmä štruktúra riadenia 

(právne aspekty, napríklad vzťah medzi regiónmi a štátom, transparentnosť a 

zapojenie občanov), vnútorná súdržnosť (súlad s programami rozvoja vidieka a 

odvetvovými plánmi), vonkajšia súdržnosť (napríklad európske štrukturálne a 

investičné fondy);  

– model vykonávania – programy financovania orientované na výsledky a založené na 

výkonnosti: kontrola a audit (právomoci EÚ a vnútroštátne právomoci), ukazovatele 

(dostupnosť a vymedzenie, kontrola kvality, sankcie), modely riadenia (zjednodušené 

možnosti vykazovania nákladov), rovnaký prístup naprieč členskými štátmi 

(oprávnenosť, povinné/dobrovoľné, kontroly), 

- opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy – integrovaný prístup ku kompenzácii 

environmentálnych služieb zlúčením súčasnej ekologizácie SPP, krížového plnenia a 

osvedčených poľnohospodárskych postupov, ako aj opatrení na rozvoj vidieka s 
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cieľom umožniť kompenzáciu verejných statkov vrátane opatrení v oblasti klímy a 

zdravia ľudí, zvierat a rastlín a ich blaha;  

- pridelenie finančných prostriedkov – programy podpory zo strany EÚ: modely 

prechodu na znížené/cielené financovanie, rozlišovanie medzi členskými štátmi 

(vonkajšia konvergencia) na základe objektívnych kritérií (pozri EŠIF), 

spolufinancovanie zo strany regiónov/členských štátov, nároky odzrkadľujúce 

sociálno-ekonomické podmienky v regiónoch členských štátov (vnútorná 

konvergencia);  

 

Pokiaľ ide o výhľad do budúcnosti, je vhodné pripomenúť si, že realizácia programovania 

SPP na obdobie 2013 – 2020 trvala dva roky od pôvodného zverejnenia návrhov Komisie (jún 

2011) ako súčasť návrhu viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2014 – 2020 po 

politickú dohodu (jún 2013) a konečné legislatívne schválenie (december 2013), čo si 

vyžiadalo prechodné opatrenia naprieč odvetviami (do roku 2015). Toto však neprebehlo v 

rovnakom čase ako ukončenie mandátu Komisie či koniec volebného obdobia EP.  


