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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o budoucnosti společné zemědělské politiky po roce 2013
(2009/2236(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na hlavu III Lisabonské smlouvy,

– s ohledem na kontrolu stavu společné zemědělské politiky,

– s ohledem na dokument Komise „Evropa 2020 – strategie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění“1, 

– s ohledem na svou studii „Režim jednotné platby po roce 2013 –  nový přístup, nový cíl“,

– s ohledem na publikaci Komise „Perspektivy trhů a příjmů v zemědělství 2008–2015“,

– s ohledem na dokument Komise „Perspektiva SZP – od zásahu na trhu po politickou 
inovaci“,

– s ohledem na studii Ústavu pro evropskou environmentální politiku „Poskytování 
veřejných statků prostřednictvím zemědělství v Evropské unii“,

– s ohledem na studii „Reforma SZP do roku 2013: představa delší vyhlídky“ provedenou 
sdružením Notre Europe, 

– s ohledem na pracovní dokument o budoucnosti společné zemědělské politiky po roce 
20132,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že k dnešnímu datu splnila společná zemědělská politika své cíle, 
pokud jde o dosažení lepší produktivity v potravinovém řetězci, přispění k odpovídající 
životní úrovni zemědělců, stabilizaci trhu a zásobování potravinami spotřebitelů EU za 
rozumné ceny,   

B. vzhledem k tomu, že zemědělství zůstává důležitým odvětvím hospodářství a současně 
zajišťuje základní veřejné statky udržováním přírodních zdrojů a kulturních krajin, což je 
předpokladem pro veškerou lidskou činnost v zemědělských oblastech, 

C. vzhledem k tomu, že zemědělství zůstává hlavním typem krajinného pokryvu EU 
a zaujímá 47 % celého území Evropské unie; vzhledem k tomu, že v celé EU je 14,5 
milionu zemědělských podniků, jež výrobou vytvářejí přes 355 mld. EUR; vzhledem 
k tomu, že většina zemědělských hospodářství EU se nachází v EU-12, přičemž většina 

                                               
1 KOM(2010) 2020.
2 AGRI_DT (2010) 439305
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zemědělské plochy náleží EU-15 s více než 70 % zemědělské půdy, 

D. vzhledem k tomu, že 13,6 milionu obyvatel pracuje přímo v zemědělském, lesnickém 
a rybářském odvětví, a dalších 5 milionů pracuje v zemědělsko-potravinářském 
průmyslu, přičemž EU je největším světovým výrobcem potravin a nápojů; vzhledem 
k tomu, že to představuje 8,6 % veškerých pracovních míst EU a 4 % HDP EU, 

E. vzhledem k tomu, že výsledkem posledního rozšíření EU (v roce 2004 a 2007) přibylo 
dalších 7 milionů zemědělců k celkové zemědělské pracovní síle a plocha zemědělské 
půdy se zvýšila o 40 %; vzhledem k tomu, že příjem za pracovní jednotku v zemědělství 
vzrostl za posledních deset let ve značně menší míře než v hospodářství celkově; 
vzhledem k tomu, že průměrný zemědělský příjem v EU-27 je nižší než 50 % 
průměrného příjmu v ostatních odvětvích, 

F. vzhledem k tomu, že se zvětšila průměrná velikost zemědělských podniků, což je 
výsledkem restrukturalizace odvětví, avšak malá hospodářství na území EU převládají 
i nadále, přičemž průměrná velikost hospodářství je 12 hektarů; vzhledem k tomu, že 
soběstačná zemědělská hospodářství zůstávají zásadní výzvou, zejména v nových 
členských státech, kde soběstačné hospodaření představuje polovinu veškeré pracovní 
síly, 

G. vzhledem k tomu, že ekonomická krize měla závažný negativní dopad na zemědělství, což 
mezi lety 2008 a 2009 snížilo zemědělské příjmy průměrně o 12,2 % a zvýšilo 
nezaměstnanost ve venkovských oblastech v minulém roce; vzhledem k tomu, že se 
spotřeba v Evropě, jakožto přímý dopad ekonomické krize, snížila mezi lety 2008 a 2009 
v průměru o 10,55 % a v některých členských státech toto snížení překročilo 20 %; 
vzhledem k tomu, že dalšími důsledky hospodářské krize jsou nesnadný přístup 
zemědělců k úvěrům a zátěž na veřejné finance v členských státech, jež oslabují jejich 
schopnost zajišťovat spolufinancování,

H. vzhledem k tomu, že cenová nestabilita na zemědělských trzích dramaticky vzrostla 
a očekává se, že se ještě zvýší, což povede k extrémním nárůstům a propadům v cenách 
zemědělských komodit na evropských trzích; vzhledem k tomu, že se mezi lety 2006 
a 2008 ceny některých komodit výrazně zvýšily, některé až o 180 %, jak tomu bylo 
v případě obilí; vzhledem k tomu, že se ceny mléčných výrobků v roce 2009 zhroutily 
a klesly v průměru o 40 %; vzhledem k tomu, že extrémní výkyvy v cenách měly ničivé 
důsledky pro výrobce a zákazníci z nich neměli žádný prospěch,

I. vzhledem k tomu, že zemědělsko–environmentální ukazatele vykazují výrazný potenciál 
pro zemědělské odvětví ve snaze zmírnit důsledky klimatických změn, zejména 
s ohledem na sekvestraci uhlíku a výrobu obnovitelné energie; vzhledem k tomu, že 
zemědělská činnost je podstatná pro zachování biologické rozmanitosti, hospodaření 
s vodními zdroji a boj proti erozi půdy a může být klíčovým faktorem při zaměření na 
změnu klimatu, 

J. vzhledem k tomu, že emise skleníkových plynů způsobené zemědělskou činností (včetně 
chovu hospodářských zvířat) se snížily o 20 % od roku 1990 do roku 2007 ve všech 27 
členských státech; vzhledem k tomu, že podíl emisí vzešlých ze zemědělství se snížil 
z 11 % v roce 1990 na 9,3 % v roce 2007, mezi jiným jako výsledek efektivnějšího 
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využívání hnojiv a močůvky, nedávných strukturálních reforem společné zemědělské 
politiky a postupného zavádění zemědělských a environmentálních iniciativ,

K. vzhledem k tomu, že podíl výdajů SZP v rozpočtu EU se postupně snížil z téměř 75 % 
v roce 1985 na zamýšlených 39,3 % v roce 2013; vzhledem k tomu, že to představuje 
méně než 0,45 % HDP EU; vzhledem k tomu, že odchylka v rozpočtových výdajích na 
tržní opatření je ještě výraznější – z celkových 74 % výdajů na SZP v roce 1992 na méně 
než 10 % v současnosti;  vzhledem k tomu, že výdaje SZP se neustále pohybují směrem 
od podpory trhu a vývozních subvencí k odděleným platbám a rozvoji venkova,

L. vzhledem k tomu, že následkem těchto reforem se EU stala čistým dovozcem 
zemědělského zboží s hodnotou přes 78 mld. EUR výrobků dovezených každý rok 
(přibližně 20 % světového zemědělského dovozu);  vzhledem k tomu, že se v některých 
případech obchodní bilance výrazně přehoupla ve prospěch třetích zemí (EU nyní dováží 
v hodnotě 19 mld. EUR zemědělské výrobky ze zemí Mercosur a vyváží do regionu 
méně než v hodnotě 1 mld. EUR);  vzhledem k tomu, že EU zažívá i nadále rostoucí 
obchodní deficit zemědělských výrobků; 

M. vzhledem k tomu, že EU zůstává vedoucím světovým vývozcem zemědělských statků 
(zhruba 17 % veškerého světového obchodu); vzhledem k tomu, že EU ztratila 
v posledních deseti letech významné podíly na trzích (v roce 2000 EU přispívala ve výši 
přibližně 19 % světového obchodu); vzhledem k tomu, že EU vyváží hlavně výrobky 
s vysokou přidanou hodnotou a zpracované produkty (67 % všech zemědělských 
vývozů), 

N. vzhledem k tomu, že vysoce kvalitní výrobky jsou základem vývozu Evropské unie 
a představují značný podíl na jejím mezinárodním obchodu;  vzhledem k tomu, že EU 
vyváží špičkové výrobky se značnou hospodářskou hodnotou a v případech výrobků 
s chráněným původem a zeměpisným označením je čistá hodnota těchto výrobků 
a potravinářského zboží 14 mld. EUR ročně (kromě vín a lihovin, jež také představují 
značný podíl vývozů EU), 

O. vzhledem k tomu, že EU musí pokračovat v zajišťování potravin pro své občany 
a zároveň pomáhat živit nejchudší obyvatele světa; vzhledem k tomu, že počet 
hladovějících lidí nyní překročil 1 mld. a Evropská unie dnes čítá přes 40 milionů 
chudých lidí, kteří trpí nedostatkem potravy, 

P. vzhledem k tomu, že se očekává zdvojnásobení světové poptávky po potravinách, 
světová populace se podle FAO zvýší ze současných 6 mld. na 9 mld. do roku 2050 
a světovou výrobu potravin bude potřeba zvýšit, což způsobí tlak na přírodní zdroje, 

Q. vzhledem k tomu, že odhadovaná podpora výrobcům (PSE) ukazuje, že celková podpora 
zemědělských podniků v EU byla postupně snižována od roku 2000 a je nyní v přepočtu 
na osobu srovnatelná s úrovní podpory hlavních obchodních partnerů EU, jako jsou USA, 

R. vzhledem k tomu, že v souladu s posledním Eurobarometrem považuje 90 % dotázaných 
občanů EU zemědělské a venkovské oblasti za důležité pro budoucnost Evropy, 83 % 
dotázaných občanů EU je pro finanční podporu zemědělcům a v průměru věří, že by se 
mělo o zemědělské politice nadále rozhodovat na evropské úrovni, 
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S. vzhledem k tomu, že vstupem Lisabonské smlouvy v platnost je společná zemědělská 
politika předmětem běžného legislativního postupu a Evropský parlament má významnou 
odpovědnost pomoci přijmout přiměřenou a účinnou legislativu v této oblasti,

Vývoj SZP: od narušení trhu po tržní orientaci

1. opětovně připomíná, ze SZP v průběhu posledních let prošla radikálními reformami, 
zejména tím, že provedla základní přesun z podpory výroby na podporu výrobců1, 
ukončila pravidelné intervence nákupu a dumpingu evropských přebytků na světových 
trzích2 a přeorientovala SZP a zemědělce EU více na trh; 

2. zdůrazňuje, že tržní nástroje SZP jsou nyní používány coby záchranné sítě, které 
pomáhají zvládat nestabilitu trhu a zajišťovat určitý stupeň stability a že navíc od přijetí 
oddělených jednotných plateb na zemědělský podnik byl výrazný pohyb směrem od 
opatření narušujících trh v souladu s požadavky Světové obchodní organizace; 

3. vítá skutečnost, že reforma SZP v roce 2003 a kontrola stavu v roce 2008 umožnily 
zemědělcům EU lépe odpovídat a reagovat na signály a podmínky trhu; 

4. zdůrazňuje, že rozvoj venkova je nyní nedílnou součástí uspořádání SZP, se zaměřením 
na venkovské oblasti, na zlepšení životního prostředí, modernizaci a restrukturalizaci 
zemědělství a zlepšení uvádění výrobků na trh a konkurenceschopnosti; 

5. vítá uznání multifunkční role zemědělců v poskytování veřejných statků jako je ochrana 
našeho životního prostředí, vysoká kvalita výroby potravin, dobrý chov zvířat, vytváření 
a vylepšování různorodosti a kvality hodnotných krajin v EU a směřování 
k udržitelnějším postupům hospodaření při plnění nejen základních požadavků na udržení 
půdy v dobrém zemědělském a environmentálním stavu (GAEC), ale také dosažením 
ještě vyšších standardů pomocí zemědělsko-environmentálních schémat, přesného 
zemědělství a ekologické produkce; 

6. opětovně připomíná, že SZP je nejvíce integrovanou politikou EU a tím také logicky 
požívá největšího podílu z rozpočtu EU;  uznává, že její podíl na rozpočtu se postupně 
snížil z původních 75 % celkového rozpočtu EU v roce 1985 na 39,3 % v roce 20133, což 
představuje méně než 0,45 % z celkového HDP EU4, kdy je současně podpora dnes 
bedlivěji poskytována i 12 novým státům, které přistoupily k EU; 

7. domnívá se, že SZP se rozvinula, stala se zelenější a více orientovanou na trh a výrazně 
snížila svůj dopad na rozvojové země, kde však současně poskytla zemědělcům podporu 
k vyrábění vysoce kvalitních potravin pro evropské spotřebitele; 

Výzvy, na které musí SZP reagovat po roce 2013

8. zdůrazňuje, že bezpečnost potravin zůstává pro zemědělce EU hlavní výzvou vzhledem 
k tomu, že se očekává nárůst světové populace z 6 na 9 mld. do roku 2050 

                                               
1 Viz graf 1 v příloze
2 Viz graf 2 v příloze
3 Viz graf 3 v příloze
4 Viz graf 4 v příloze
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a zdvojnásobení poptávky po potravinách podle FAO (zejména v rozvíjejících se 
ekonomikách, jako je Čína či Indie); 

9. potvrzuje, že Evropa bude muset výrazně přispět, aby odpověděla na tuto potřebu, když 
je současně k dispozici menší plocha půdy, méně vodních zdrojů a snížené zdroje energie 
způsobené dopadem klimatických změn, které se stanou vážnou překážkou pro 
evropskou kapacitu zvýšit dodávky; 

10. poznamenává, že globální energetická krize a zvyšující se ceny energie zvýší náklady na 
zemědělskou výrobu, což povede ke zvýšení cen potravin a zvýšení nestability tržních 
cen jak pro zemědělce, tak pro spotřebitele, což bude mít neblahý dopad na stabilitu 
potravinových dodávek a závažně to naruší schopnost udržet a zvýšit současné úrovně 
výroby; 

11. věří, že zemědělství má dobrou pozici, aby mohlo výrazně přispět k boji proti 
klimatickým změnám tím, že bude pokračovat ve snižování emisí skleníkových plynů 
a ve zvyšování sekvestrace uhlíku; 

12. uznává důležitost posílení již dosaženého pokroku v ochraně biologické rozmanitosti 
a ochraně životního prostředí; 

13. připomíná, že očekávání spotřebitelů ohledně zaručení bezpečnosti potravin musí být 
vyhověno, stejně tak jako požadavku na vyšší standardy kvality, lepší životní podmínky 
zvířat a na dobrou hodnotu peněz; 

14. věří, že SZP musí poskytnout okamžité odpovědi vzhledem k důsledkům hospodářské 
krize v zemědělských podnicích, jako je nemožnost přístupu zemědělců k úvěrům, 
omezení zemědělských příjmů1 a narůstající nezaměstnanost na venkově; 

15. domnívá se, že SZP musí pokračovat v poskytování řešení pro hrozbu opuštění půdy, 
odliv lidí z venkova a stárnutí venkovské populace v EU, aby zajistila dlouhodobou 
udržitelnost venkovského společenství v EU; 

16. věří, že ve světle těchto výzev musí SZP po roce 2013 vyslat silné signály a poskytnout 
odpovědi, jež se týkají jak vesnického společenství, tak širší společnosti prostřednictvím 
silné, udržitelné, dobře snášené a spolehlivé multi-funkční potravinové politiky; 

Potřeba silné SZP po roce 2013

Uspokojování sociálně-ekonomických potřeb

17. je obecným názorem, že silná evropská společná zemědělská politika je potřebná 
k zajištění toho, aby zemědělci EU zůstali konkurenceschopní na světovém trhu proti 
dobře subvencovaným obchodním partnerům; domnívá se, že EU si nemůže dovolit 
spoléhat na ostatní části světa při zajišťování bezpečnosti potravin Evropy v kontextu 
klimatických změn, politické nestability v některých oblastech světa a možných ohnisek 
nemocí nebo jiných událostí, které by mohly potenciálně narušit výrobní kapacitu; 

                                               
1 Viz graf 5 v příloze
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18. připomíná, že zemědělství EU zůstává centrálním odvětvím v hospodářství EU, jež 
představuje významný příspěvek jak HDP EU, tak pracovních příležitostí přímo 
i nepřímo pomocí násobícího efektu vrcholů a propadů potravinového a nápojového 
průmyslového trhu; proto věří, že silné zemědělství EU je jádrem úspěšného vývozu 
potravinového a nápojového průmyslu EU;  

19. připomíná, přesně jak to správně navrhuje Lisabonská smlouva v článku 39, že 
zemědělství je specifické odvětví, které trpí svým dlouhým výrobním cyklem a různými 
druhy selhání trhu, jako je vysoká nestabilita trhu, velké vystavení přírodním pohromám, 
vysoká úroveň rizika, chybějící pružnost poptávky a skutečnost, že zemědělci jsou těmi, 
kteří v potravinovém řetězci ceny trpí, místo aby je tvořili; 

20. připomíná, že jeden z hlavních důvodů, proč EU potřebuje silnou SZP, je to, že přispívá 
k rozvoji životaschopných a dynamických vesnických společenství, v srdci evropské 
kulturní rozmanitosti a s cílem zajistit udržitelný a vyrovnaný sociálně-ekonomický 
rozvoj na celém evropském území; 

21. poukazuje na existenci urgentní potřeby přitáhnout mladé generace do venkovských 
oblastí a poskytnout jim nové a alternativní ekonomické příležitosti, aby zajistil 
udržitelnou venkovskou populaci; 

22. věří, že venkovská nezaměstnanost by mohla být odstraněna poskytnutím možností pro 
diversifikaci a nové zdroje příjmů; 

23. poukazuje hlavně na to, že v budoucí evropské zemědělské politice musí být zachována 
společná politika a že pouze harmonizovaná úroveň podpory v celé EU se společným 
soborem cílů a pravidel může poskytnout odpovídající úroveň hracího pole pro 
zemědělce a jasné fungování jednotného trhu se spravedlivými konkurenčními 
podmínkami pro zemědělské výrobky v rámci EU; 

Poskytnutí výhod v oblasti veřejných statků

24. uznává, že zemědělci dodávají řadu veřejných statků, za které je trh neodměňuje;  
nicméně zdůrazňuje, že musí být spravedlivě odměňováni a nadále podněcováni, aby 
pokračovali v dodávání vysoce kvalitních výrobků, aby zlepšovali životní podmínky 
zvířat a další ekologické přínosy; 

25. připomíná, že pokud nebude v rámci celé EU zachována zemědělská aktivita, nebude 
možné žádné poskytování veřejných statků; 

26. uznává, že generace zemědělců vytvářely hodnotné krajiny EU a měly by být tedy 
odměněny za pokračování v této činnosti udržitelným způsobem, zejména v přírodně 
znevýhodněných oblastech; věří, že aktivně přispívají ke značné kulturní hodnotě 
a atraktivitě Evropy, neboť poskytují zázemí pro úspěšné rozvíjení turismu na venkově; 

27. poukazuje na to, že zemědělci mají potenciál poskytovat další ekologické přínosy, což 
odpovídá společenským požadavkům, zejména na ochranu a obnovu půdy, zdravé vodní 
hospodářství a zlepšování kvality a ochranu farmářské biologické rozmanitosti a že v této 
činnosti musí být podporováni; 
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28. věří, že zemědělství má obrovský potenciál přizpůsobit se a zmírňovat dopady 
klimatických změn; 

29. věří, v souladu s nejnovějšími dostupnými výzkumy, že bez společné zemědělské politiky 
by se v celé EU rozšířily nevyvážené způsoby výroby (extrémně intenzivní využívání 
nejlepší půdy a rozšiřování opouštění půdy v znevýhodněných oblastech), což by 
způsobilo vážné škody na životním prostředí; trvá na tom, že náklady na podporu 
prostřednictvím silné SZP nejsou ničím v porovnání s náklady na nečinnost a s jejími 
negativními nezáměrnými důsledky; 

Nové priority pro SZP ve 21. století 

30. věří, že zemědělství má dobré postavení, aby poskytlo hlavní přínos pro plnění nových 
strategických priorit EU 2020 při řešení klimatických změn a vytváření nových 
pracovních míst pomocí zeleného růstu při současném zajišťování potravin pro evropské 
spotřebitele vyráběním bezpečných a vysoce kvalitních potravinářských produktů; 

spravedlivější SZP:

31. zdůrazňuje, že zemědělství EU musí zůstat konkurenceschopné vzhledem k silné 
konkurenci výrazně subvencovaných obchodních partnerů;  z tohoto důvodu věří, že 
konkurenceschopnost by stále měla být základním cílem SZP po roce 2013 a zajistit, aby 
EU měla suroviny pro výrobu vysoce hodnotných potravinářských produktů, jež by 
dosahovaly stále většího podílu na světového trhu, a aby zároveň zajišťovala 
konkurenceschopný trh pro zemědělce; 

32. opětovně připomíná, že zemědělci EU vyrábějí potraviny nejvyšší bezpečnosti, kvality 
a při dodržování standardů dobrých životních podmínek zvířat;  věří, že dovoz ze třetích 
zemí by měl splňovat stejné požadavky, aby byla zajištěna spravedlivá konkurence; 

33. trvá na tom, že udržení zemědělské aktivity v celé Evropě je základem pro udržení 
různorodé a místní produkce potravin a prevencí hrozby opouštění půdy na celém území 
EU; 

34. vyzývá, aby garance spravedlivých a stabilních výnosů pro společenství zemědělců 
zůstala primárním cílem nové SZP, neboť poskytuje dobrou hodnotu penězům 
a spravedlivé výnosy pro zákazníky;  

35. vyzývá k opatřením, jež mají být přijata pro posílení vyjednávací pozice výrobců 
a organizací výrobců a pro zlepšení fungování řetězce dodávek potravin s větší 
transparentností cen potravin a pro činnosti zaměřené proti nekalým obchodním 
praktikám;  

36. věří, že by v rámci budoucího rámce SZP měla existovat minimální záchranná síť 
v zájmu řízení extrémní nestability tržních cen a zajištění rychlých a účinných odpovědí 
na hospodářské krize, jež se v odvětví objevily;  

37. vyzývá ke spravedlivějšímu rozdělování plateb SZP a trvá na spravedlivém přístupu 
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k zemědělcům jak ze starých, tak z nových členských států1;

38. věří, že životaschopné zemědělské podniky jsou zásadní pro udržení prosperujících 
venkovských společenství; 

Udržitelnější SZP

39. věří, že zemědělství má hrát vedoucí úlohu v řešení klimatických změn snížením emisí 
vyvolávajících skleníkový efekt, zvýšením kapacity pro sekvestraci uhlíku a rozšířením 
a používáním většího počtu obnovitelných zdrojů energie; věří, že by klimatická hlediska 
měla být začleněna v opatřeních SZP, kde je to možné; 

40. domnívá se, že efektivní výroba je zásadní pro udržitelnější řízení omezených přírodních 
zdrojů a že zemědělci by měli inovovat používáním nejnovějších finančních, vědeckých 
a technických nástrojů, aby pomohli lépe uspokojit vzrůstající poptávku po potravinách 
udržitelnějším způsobem z ekonomického, sociálního a environmentálního hlediska;  

Zelenější SZP

41. poznamenává, že trh neoceňuje zemědělce za ochranu životního prostředí;  proto věří, že 
SZP se musí stát zelenější tím, že podpoří zemědělce, aby zvýšili na nejvyšší míru 
poskytování eko-systémových služeb pro další zlepšení řádného řízení environmentálních 
zdrojů zemědělství EU;  

42. věří, že zemědělci mají dobrou pozici, aby přispívali k zelenému růstu a odpovídali na 
energetické krize prostřednictvím rozvoje zelených energií v takových formách, jako je 
biomasa, biologický odpad, bioplyn, biopaliva druhé generace a v malém měřítku větrná, 
solární a vodní energie, jež také napomůže vytváření nových zelených pracovních 
příležitostí;  

Společná a jednoduchá politika  

43. zdůrazňuje, že společná zemědělská politika je příslušná více než kdy jindy k zajištění 
toho, aby přeshraniční dimenze dodávky potravin, klimatické změny, vysoké společné 
standardy ochrany životního prostředí, výrobní bezpečnost a kvalita a dobré životní 
podmínky zvířat byly garantovány v řádně fungujícím jednotném trhu;  

44. věří, že nová SZP musí mít snadnou správu a snížit byrokracii a správní zatížení 
zemědělců tím, že se zaměří na používání nástrojů dodávky, jako jsou výsledné dohody 
a jednoduché smlouvy;  

Dosažení spravedlivější, zelenější a udržitelnější SZP  

45. uznává široký záběr nových priorit pro SZP a poznamenává, že nové členské státy při 
vstupu do Evropské unie očekávaly, že podpora SZP bude zaměřená na dosažení 
rovnocennosti se starými členskými státy;  vyzývá proto, aby rozpočtová částka SZP 
2013 byla zachována nejméně i po roce 2013, pokud EU splní své současné závazky 
a úspěšně dosáhne nových priorit;  

                                               
1 Viz graf 6 v příloze
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46. vyzývá k tomu, aby v rozpočtu SZP existoval mechanismus flexibility konce roku 
s možností přesunout a přerozdělit nedočerpané prostředky do následujícího roku;  

47. zdůrazňuje, že SZP by neměla být opětovně zestátněna a věří tedy, že rozpočet EU by 
měl i nadále plně financovat základ přímých podpor, a z tohoto důvodu odmítá jakékoli 
další spolufinancování, jež by mohlo narušit spravedlivou konkurenci v rámci jednotného 
trhu EU;  

48. vyzývá ke spravedlivému rozdělení prostředků SZP zemědělcům v celé EU;  připomíná, 
že zachování různorodosti zemědělství v EU vyžaduje stanovení objektivních kritérií pro 
zavedení spravedlivého systému rozdělování:  

(1) věří, že hektarový základ samotný nebude dostačující ke snížení rozdílů v rozdělování 
přímých prostředků podpory mezi členské státy, a doporučuje proto používání dalších 
objektivních kritérií, jako například použití koeficientu kupní síly, jež umožní 
dosáhnout celkově vyváženého rozdělování;  

(2) vyzývá k jasnému stanovení spravedlivých a objektivních kritérií pro přidělování 
prostředků pro cíle rozvoje venkova;  

49. věří, že priority SZP by měly být pevně zakotveny v multifunkční potravinové politice, 
která účinně podporuje zemědělce cíleným způsobem, což je prospěšné širší společnosti;  

50. věří, že v zájmu zjednodušení, jasnosti a společného přístupu musí být financování pro 
každou z pěti základních oblastí SZP dohodnuto od počátku reformy;  

51. věří, že přímá pomoc by měla začít být zaváděna v závislosti na velikosti plochy ve všech 
členských státech do roku 2020, což poskytne zemím stále používajícím historický 
systém plateb flexibilitu pro postupné zavádění obtížných změn jejich vlastním tempem1;  

52. věří, že členské státy a regiony musí disponovat i nadále flexibilitou, aby mohly uvést 
svůj systém plateb na úroveň regionů tak, aby odrážel jejich specifické priority; 

53. poznamenává, že upuštění od historického základu může být příčinou zvláštních výzev 
pro členské státy nebo regiony s relativně velkým množstvím takzvaných „holých zemí“ 
(nepřivlastněná způsobilá půda); vyzývá k tomu, aby byl brán ohled na specifické 
potřeby těchto regionů při vypracovávání budoucích podpor;  

54. domnívá se, že úplné upuštění od vázaných plateb by se mělo stát hlavní zásadou SZP;  
nicméně se domnívá, že vzhledem k přechodu z režimu historické pomoci na režim 
pomoci v závislosti na velikosti plochy je vhodné ponechat členským státům omezený 
prostor flexibility, jež by odpovídal specifickým požadavkům jejich území, ve formě 
vázaných plateb s určeným stropem pro zranitelná území pastvin pro skot, v souladu 
s požadavky WTO;  

55. identifikuje potřeby pro pět klíčových oblastí, a to:  Bezpečnost potravin a spravedlivý 
obchod, Udržitelnost, Zemědělství v celé Evropě, Ochrana biologické rozmanitosti 

                                               
1 Viz graf 7 v příloze
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a životního prostředí, a Zelený růst, k dosažení spravedlivější, zelenější a udržitelnější 
SZP;  

Bezpečnost potravin a spravedlivý obchod  

56. věří, že by měla být poskytnuta všem zemědělcům EU první přímá platba v závislosti na 
velikosti plochy financovaná Evropskou unií s cílem poskytnout základní zajišťování 
potravin pro všechny evropské spotřebitele, umožnit zemědělcům vyrábět vysoce kvalitní 
potraviny konkurenceschopné vůči obchodním partnerům, jež jsou dobře podporováni 
(jako např. USA), zajistit, že zemědělská aktivita bude pokračovat v celé EU 
a poskytnout základní veřejné statky tím, že uloží požadavky ekologické podmíněnosti 
pro dodržování dobrých zemědělských a environmentálních podmínek, stejně jako pro 
dodržování standardů vysoké kvality a dobrých životních podmínek zvířat;  vyzývá, aby 
byl absolutní požadavek minimální aktivity začleněn do pravidel ekologické 
podmíněnosti, a doporučuje, aby se zásada proporcionality stala klíčovou zásadou při 
prosazování těchto pravidel;  

Udržitelnost 

57. věří, že dodatečné přímé platby s ohledem na plochu financované Evropskou unií by 
měly být vypláceny zemědělcům v rámci jednoduchých smluv, jež by je odměňovaly za 
snižování emisí uhlíku za jednotku výroby a za vylepšení jejich sekvestrace uhlíku;  
poznamenává, že toto opatření bude mít dvojí přínos pro zemědělství EU, které bude více 
zaměřené na životní prostředí a ekonomickou udržitelnost zvýšením účinnosti, a zajistí 
také, že zemědělci budou finančně prosperovat ze zintenzivnění sekvestrace uhlíku na 
svých pozemcích a budou na stejné úrovni jako ostatní průmyslová odvětví v systém EU 
pro obchodování s emisemi; doporučuje určit přiměřeným způsobem jasná a měřitelná 
kritéria a cíle, jež by měly umožnit vyplacení těchto plateb co nejdříve;  

Zemědělství v celé Evropě  

58. vyzývá k pokračování zavádění specifických opatření s cílem nabídnout kompenzaci 
zemědělcům vyrábějícím v oblastech s přírodním znevýhodněním s cílem zajistit 
zachování místní zemědělské činnosti a výrobu místních potravin v celé Evropské unii, 
snížit riziko opuštění půdy a zajistit vyváženou teritoriální správu v celé EU; domnívá se, 
že tento režim podpory by měl být nadále spolufinancován jako dosud;  

Ochrana biologické rozmanitosti a životního prostředí  

59. věří, že SZP by i nadále měla podporovat opatření k ochraně biologické rozmanitosti 
a životního prostředí umožněním toho, že velkou většinu zemědělské půdy zahrne do 
zemědělsko-environmentálních systémů, jež umožňují odměnit zemědělce za 
poskytování dodatečných eko-systémových služeb, přičemž by měla být podporována 
také ostatní prospěšná opatření pro životní prostředí, jako jsou projekty biologického 
zemědělství, udržitelného využívání lesů, vody a půdy a rozvoj zemědělství s vysokou 
přírodní hodnotou; domnívá se, že všechna tato opatření pro rozvoj venkova by měla 
zůstat spolufinancována, eventuelně v případě potřeby navýšena;  

Zelený růst  
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60. věří, že „zelený růst“ by měl být jádrem nové strategie rozvoje venkova zaměřující se na 
vyváření nových zelených pracovních příležitostí skrze: rozvoj biomasy, biologického 
odpadu, bioplynu a výroby obnovitelných energií v malém měřítku, stejně jako 
prostřednictvím podpory výroby biopaliv druhé generace, investování do modernizace 
a inovace stejně jako nové techniky výzkumu a vývoje pro přizpůsobení se klimatickým 
změnám a snížením jejich dopadu, poskytování školení a poradenství zemědělcům pro 
používání nových technologií, pomoc mladým zemědělcům, již v odvětví začínají, 
a poskytnutí přidané hodnoty vysoce kvalitním výrobkům pomocí propagace 
a marketingových opatření;  

61. věří, že by pro podporu pěti klíčových oblastí SZP měla být neustále k dispozici 
minimální záchranná síť proti extrémní cenové nestabilitě coby prostředek rychlé reakce 
v případě krize;  domnívá se, že by za tímto účelem měla být k dispozici zvláštní položka 
v rozpočtu EU, která by v případě nenadálých krizí mohla být rychle aktivována, a že je 
také vhodné uvažovat o nových inovativních finančních nástrojích coby systémech 
prevence rizik a o budoucích trzích, s cílem pomoci snížit nestabilitu na trhu;  

62. zdůrazňuje, že pro doplnění opatření na trhu je potřeba urgentně posílit pozici výrobců 
v potravinovém řetězci pomocí přijetí řady akcí směřujících k transparentnosti, vylepšení 
smluvních vztahů a obchodních praktik; je toho názoru, že by měly být prozkoumány 
možné úpravy pravidel konkurence, s cílem umožnit organizacím výrobců růst a možnost 
stát se významnějšími a řádně je vybavit, aby se mohly postavit hlavním obchodníkům 
a zpracovatelům;  

63. připomíná, že mezi současnými skupinami nástrojů trhu by měly být vývozní náhrady 
postupně odstraněny, v souladu s požadavky WTO;  

64. věří, že zjednodušení, vyváženost a snížení administrativní zátěže by měly být jádrem 
charakteru a zavádění nové SZP, a vyzývá proto Komisi, aby, pokud je to možné, už nyní 
používala výsledné dohody, jednoduché smlouvy a teritoriální smlouvy;  

65. vyzývá Komisi, aby doporučení Evropského parlamentu vzala plně v úvahu při práci na 
svém sdělení a při přípravě svých legislativních návrhů;

66. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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EXPLANATORY STATEMENT

The Common Agricultural Policy has been successful in fulfilling the objectives as set out in 
the original Treaty of Rome. Over the past 50 years, the CAP has increased productivity, 
contributed to a fair standard of living for the agricultural community, stabilised markets, 
secured the availability of supplies and provided consumers with quality food at reasonable 
prices. The CAP of the future will have to face new and pressing challenges and has to 
provide a framework for the future based on stability, predictability and flexibility in times of 
crisis.

The background to the reform is one of economic crisis and serious financial difficulties 
facing member States, taxpayers, farmers and consumers and, therefore, we must set out 
a coherent and credible way forward for the CAP post-2013. 

The CAP will have to adapt to a changing European and global context. First and foremost, 
European agriculture must ensure food security to its own consumers and contribute to 
feeding a steadily growing world population. For the first time, however, we just cannot 'turn 
on the tap' and produce more food through the use of extra energy and extra inputs. Why? 
There are two main reasons: firstly, the energy crisis, the rising cost of energy and the need 
to reduce GHG emissions will act as major constraints to increased production. Secondly, the 
impact of climate change will close off the option of bringing large tracts of extra land into 
production. Climate change will also cause water shortages and droughts which again will act 
as a break on increasing production. As a result, EU and worldwide agriculture will have to 
produce more food with less land, less water and less energy. 

The foundation stone of the CAP should still be to ensure that European agriculture is 
competitive against well-subsidised trading partners such as the US, Japan, Switzerland or 
Norway, providing EU farmers with fair trade conditions. It must also continue to support 
agricultural activity across Europe, with the view of ensuring local food production and 
a balanced territorial development. 

In addition, it is very important for today's agriculture to demonstrate that it is well placed to 
make a major contribution to delivering the new EU 2020 Strategy priorities of tackling 
climate change, innovating, and creating new jobs through green growth, whilst at the same 
time continuing to provide food security for European consumers by producing safe and high 
quality food products. European farmers and the CAP must show that they have some of the 
answers to the 21st century challenges, and that they are part of the solution, not part of the 
problem. 

With the expansion of the EU to 27 member States, it is vital that new member States' 
expectations for fair treatment are eventually honoured. To meet the new priorities and the 
expectations of all EU member States, the CAP budget amount needs to be at least 
maintained at 2013 levels in the context of the new financial perspectives. 

In the report, I have set out the priorities for a common and credible multi-functional 
agricultural food policy which will deliver support to farmers for the benefit of the wider 
society. I have set out five key building blocks namely; Food Security and Fair Trade, 
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Sustainability, Agriculture across Europe, Biodiversity and Environmental Protection, 
and Green Growth, to deliver a fairer, greener and more sustainable CAP for the future. 

A FAIRER, GREENER AND MORE SUSTAINABLE 
CAP POST-2013

BIODIVERSITY AND ENVIRONMENTAL 
PROTECTION

(agri-environmental measures for the 
majority of agricultural land, forestry 
investment, water and soil improvement, 
organic and HNV farming)

→ Outcome agreements and territorial 
contracts

Co-financing

GREEN GROWTH

(integrated rural development,
additional climate measures,
green energy, R&D,  innovation,
modernisation, training, green jobs,

young farmers, quality policy)

→ Integrated approach, subsidiarity

Co-financing

FOOD SECURITY AND FAIR TRADE

DIRECT SUPPORT

(competitiveness, food security,
fair income support, farm activity
providing basic public goods)

→ area-based payments (by 2020)
with basic cross-compliance

EU budget

FLEXIBILITY FOR MEMBER STATES
(transition, national priorities,  

grassland livestock, competitiveness)

→ capped limited coupled payments

SUSTAINABILITTY

CLIMATE CHANGE TOP-UPS

(climate change mitigation,
production efficiency)

→ contractual top-ups based
on clear targets  

EU budget

AGRICULTURE ACROSS 
EUROPE

AREAS WITH NATURAL 
HANDICAPS

(farming activity across the
EU, local food
production, threat of  land
abandonment)

→ Ongoing reformed
schemes

Co-financing

MARKET MEASURES – MINIMUM SAFETY NETS
(volatility management, crisis cushion, competitiveness)
→ Rapid action tools, reserve EU budget line, new tools, food-supply chain adjustments
EU budget

A COMMON, CLEAR, SIMPLE AND FLEXIBLE FRAMEWORK TO SUPPORT FARMERS AND 
BENEFIT SOCIETY IN A MORE EFFECTIVE MANNER
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In the context of the implementation of the new Lisbon Treaty provisions, the European 
Parliament must take its new responsibilities as co-legislator in agricultural matters seriously. 
The Commission and Council should work more directly, equally and in good faith with 
Parliamentarians on this particular dossier. 

To that aim, I intend to use as efficiently as possible the possibilities offered by the new 
institutional context. I will defend the key role to be played by Parliament, whilst adopting 
a flexible approach to policy making, with particular emphasis on proportionality and 
subsidiary. 
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ANNEX

Graph 1: Evolution of CAP expenditure and CAP reform path. 
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Source: European Commission, DG AGRI (updated by DG AGRI-Unit L.1 on 5.3.2010)

Graph 2: EU surpluses over time (1991-2008) for wheat, beef, and butter 

Source: European Commission, DG AGRI, Discussion Paper December 2009 – Why do we need a Common 
Agricultural Policy?
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Graph 3: Percentage of CAP expenditure in EU expenditure
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Graph 4: Percentage of CAP expenditure in EU GDP
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Graph 5: Change in real agricultural income per worker in 2009 compared to 2008 
(percentage) per MS
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Graph 6: Direct payments per Member States, average per hectare, 2008
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Table 7: Options chosen for SPS implementation in member States

MODEL REGIONALISATION MEMBER-STATES AND REGIONS

non-regionalised
Greece, Spain, France, Ireland, Italy, 
Netherlands, 
Austria, Portugal SPS, historical

regionalised
Belgium (Flanders + Brussels, Walonia),
UK - Scotland and Wales

SPS, regional model one region Malta
non-regionalised Denmark

SPS, dynamic hybrid moving to flat-rate
regionalised

Germany (by Bundesländer), Finland 
(3 regions based on reference yields), 
Sweden (5 regions based on reference 
yields),
UK - England (3 regions according to soil)

non-regionalised Luxembourg, Slovenia
SPS, static hybrid

regionalised UK - Northern Ireland

SAPS one region

Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Cyprus, 
Latvia, 
Lithuania, Hungary, Romania, Poland, 
Slovakia

Source: drawn from European Commission table, DG Agriculture D.1. 


