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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Z hlediska rozvojové politiky by bylo možné navrhnout SZP zcela odlišnou od té, kterou 
předkládá Komise ve svých reformních návrzích. Nicméně řadou nesystematických prvků se 
zabývaly již minulé reformy SZP a v tomto směru pokračují i současné návrhy Komise. 
Zemědělská podpora byla do značné míry oddělena a úloha mechanismů tržní intervence 
a vývozních náhrad byla významně omezena.

Jednou z nejvýznamnějších novinek v posledním reformním návrhu je povinná ekologizační 
složka přímých plateb, protože podporuje ekologická opatření ve všech zemích EU 
a zaměřuje se přednostně na cíle politiky v oblasti změny klimatu a životního prostředí. 
Nevznikne tím konkurenční situace, pokud jde o zemědělce v rozvojových zemích. Povinná 
opatření v oblasti životního prostředí navíc přispějí k omezení změny klimatu, která má pro 
mnoho rozvojových zemích závažné dopady. I když je možné zlepšit některé podrobnosti, 
navrhovatelka rozhodně podporuje ekologizační složku v návrhu Komise. 

Navzdory pozitivním trendům však stále přetrvávají reálné problémy, které by měly být 
z hlediska rozvojové politiky řešeny. Reformovaná SZP má nadále vnější dopady, které se 
v návrzích Komise dostatečně neodrážejí. Nařízení v rámci SZP musí být proto důkladně 
přezkoumána s ohledem na povinnost zajistit soudržnost politik ve prospěch rozvoje, kterou 
stanoví Smlouva (článek 208 SFEU). 

SZP nemá přeshraniční dopady na všechny rozvojové země, ale bylo prokázáno, že 
v konkrétních případech mohou jednotlivá opatření v rámci SZP vést k nárůstu dovozu do 
rozvojových zemí, který ohrožuje živobytí místních zemědělců a oslabuje zemědělské 
politiky, které rozvojové země přijaly k posílení dlouhodobého zajišťování potravin. 
Z hlediska širšího chápání soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, která přesahuje zásadu 
„neškodit“, by navíc některé prvky „druhého pilíře“ mohly napomáhat vytváření synergií 
a posilování spolupráce mezi zemědělci v Evropě a v rozvojovém světě. 

Navrhovatelka proto navrhuje změny v následujících směrech:

● SZP by měla být začleněna do širšího rámce soudržnosti politik EU ve prospěch rozvoje 
a její vnější dopady by měly být důkladně sledovány, přičemž do tohoto sledování by se 
měly zapojit vlády a zúčastněné subjekty partnerských zemí.

● Vývozní podpory by měly být zcela zrušeny. Do doby, než se tak stane, by neměly být 
poskytovány vývozní náhrady, pokud hrozí vážné poškození místních producentů 
v rozvojových zemích. Opatření záchranné sítě, jakým je například intervenční nákup, 
mohou nahradit náklady producentů mimo EU na přizpůsobení. 

● Politiky EU a závislost na dovozu bílkovinných plodin negativně ovlivňují sociální oblast 
a životní prostředí ve vyvážejících rozvojových zemích. Rozšíření pěstování luštěnin 
v Evropě by mohlo rovněž zmírnit změnu klimatu a přispět k zachování biologické 
rozmanitosti a úrodnosti půdy. 
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● Jak Výbor pro rozvoj navrhl již v roce 2011, přímé platby by měly být odděleny od 
produkce, a tak by se vytvořily „rovné podmínky pro zemědělské produkty pocházející 
z EU a z rozvojových zemí“ a podpořil by se spravedlivý obchod a udržitelný růst.

Navrhovatelka si je vědoma toho, že tyto změny samy o sobě nejsou dostatečné pro řešení 
celosvětového problému zabezpečení potravin, a jsou jí známy obavy rozvojových zemí, 
pokud jde o fungování zemědělských trhů. Jiné politiky, zejména obchodní politika EU, ale 
rovněž energetická politika a politika bezpečnosti potravin, mají rozsáhlé dopady na 
rozvojový svět. Tyto problémy však není možné řešit v rámci stávajících reformních návrhů.

Další otázkou, která by neměla být řešena v rámci těchto nařízení, je návrh na vytvoření 
mechanismu pro podávání stížností rozvojovými zeměmi v případě porušení rozvojových cílů 
EU stanovených v článku 208 SFEU. Navrhovatelka se domnívá, že tento problém je možné 
řešit v širším kontextu rozvoje, například prostřednictvím zprávy Evropského parlamentu 
o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje za rok 2012.

Rozvojová politika a politický dialog musí být používány cíleně, aby rozvojové země mohly 
těžit z mezinárodního obchodu se zemědělskými produkty a mohly používat stejně jako EU 
moderní nástroje řízení trhu. Opatření, která mají kladný dopad v jedné rozvojové zemi, 
mohou naopak v jiné zemi škodit. Proto se navrhovatelka rozhodla zaujmout přístup založený 
spíše na zásadách než na mikrořízení trhů.

Hlavním problémem soudržnosti politik ve prospěch rozvoje je konflikt mezi zájmy 
rozvojových zemí a Evropy. Z dlouhodobého hlediska lze tyto zájmy sladit, a umožnit tak 
řešení výhodná pro obě strany. Cílem návrhů, které navrhovatelka předkládá, je neohrozit 
oprávněné cíle SZP, ale dosáhnout selektivních úprav, pokud jsou z hlediska rozvojové 
politiky nezbytné.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby 
do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Reforma by měla zajistit, aby SZP 
v souladu s článkem 208 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (SFEU) 
zohledňovala cíle rozvojové spolupráce, 
včetně cílů schválených OSN a jinými 
mezinárodními organizacemi. Opatření 
přijatá podle tohoto nařízení by neměla 
ohrozit kapacitu produkce potravin 
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a dlouhodobé zabezpečování potravin 
rozvojových zemí, zvláště nejméně 
rozvinutých zemí, a měla by přispět ke 
splnění závazků EU ohledně zmírnění 
dopadů změny klimatu.

Odůvodnění

Podle článku 208 SFEU musí všechny politiky EU, které by mohly mít vliv na rozvojové země, 
přihlížet k rozvojovým cílům. Hlavními cíli rozvojové spolupráce EU je podpora rozvoje 
zemědělství rozvojových zemí a zlepšení celosvětového zabezpečení potravin. Zemědělská 
politika EU má vnější dopady a ovlivňuje zejména obchod se zemědělskými produkty. Zásada 
soudržnosti politik ve prospěch rozvoje vyžaduje sledování případných dopadů na místní 
zemědělské trhy a místní producenty v rozvojových zemích a předcházení těmto dopadům, 
pokud je to možné.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 68 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(68a) V souladu se zásadou soudržnosti 
politik ve prospěch rozvoje by se mělo 
provádění SZP pravidelně sledovat 
a hodnotit, pokud jde o jeho dopady na 
kapacitu produkce potravin a dlouhodobé 
zabezpečování potravin v rozvojových 
zemích, zvláště v nejméně rozvinutých 
zemích.

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění by měl odrážet nově navržený článek o pravidelném hodnocení 
dopadů.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 110 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) životaschopná produkce potravin 
zaměřená na příjmy zemědělství, 

a) životaschopná produkce potravin 
zaměřená na příjmy zemědělců, marže, 
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zemědělskou produktivitu a cenovou 
stabilitu;

zemědělskou produktivitu a cenovou 
stabilitu;

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Článek 110 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 110a
Hodnocení dopadů v rozvojových zemích
1. V souladu s článkem 208 SFEU se 
pravidelně nezávislým způsobem hodnotí 
dopad SZP na kapacitu produkce potravin 
a dlouhodobé zabezpečování potravin 
v rozvojových zemích, přičemž zvláštní 
pozornost se věnuje dopadům na místní 
a drobné zemědělce. Hodnocení vychází 
mimo jiné z údajů předložených vládami, 
organizacemi zemědělců, organizacemi 
občanské společnosti a jinými 
zúčastněnými stranami v rozvojových 
zemích, které jsou obchodními partnery 
EU. 
2. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů stanoví rozsah a postup hodnocení 
dopadů, přičemž přihlíží k příslušným 
mezinárodním iniciativám, zejména 
k iniciativám předloženým zvláštním 
zpravodajem OSN pro oblast práva na 
potraviny, Organizací OSN pro výživu 
a zemědělství a výborem pro zajišťování 
potravin. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 112 
odst. 3.
3. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě každoročně zprávu 
o výsledcích hodnocení, obdržených 
údajích a aktualizaci politiky EU.

Odůvodnění

Dopad konkrétních nástrojů SZP na rozvoj zemědělství v rozvojových zemích závisí na 
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různých faktorech, například na cenách na celosvětovém trhu, obchodních režimech, 
kapacitách produkce a politických rozhodnutích partnerských zemí. Hodnocení dopadů
reformních návrhů SZP provedené Komisí konstatuje, že dopady je třeba hodnotit pro každý 
případ zvlášť. Je proto nutné provádět pravidelné hodnocení, které by mělo zahrnovat 
mechanismy pro obdržení údajů z partnerských zemí a mělo by přihlížet k mezinárodnímu 
vývoji v této oblasti.
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