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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Z hlediska rozvojové politiky by bylo vhodné doporučit naprosto jinou společnou 
zemědělskou politiku (SZP), než jakou představují reformní návrhy Komise. Ambicióznější 
reforma SZP, v jejímž rámci by bylo možné důsledněji prosazovat zaměření přímých plateb 
a postupně rušit platby vázané na produkci, by měla větší dopad na odstranění zbývajících 
narušení, k nimž dochází na světových trzích v důsledku SZP.

I když se minulé reformy SZP zabývaly mnoha dobře známými nedostatky, stávající návrhy 
Komise na tento trend navazují. Podpora pro zemědělské podniky je již převážně oddělena od 
produkce a úloha mechanismů tržní intervence a vývozních náhrad byla výrazně omezena.

Jednou z hlavních inovací nejnovějšího reformního návrhu je povinná ekologická složka 
přímých plateb, která má podporovat environmentální opatření v celé EU, a tím 
upřednostňovat cíle politik v oblasti klimatu a životního prostředí. Tak nebude vznikat 
konkurenční situace, jež by se dotýkala zemědělců v rozvojových zemích. Povinná 
environmentální opatření navíc přispějí k omezování změny klimatu, jejíž neblahé důsledky 
působí na mnoho rozvojových zemí. Ačkoli by se daly ještě zdokonalit některé detaily, 
navrhovatelka důrazně podporuje ekologickou složku zmiňovanou v návrhu Komise.

Přestože se situace vyvíjí pozitivně, vyskytují se zde stále reálné problémy, jež je třeba 
z hlediska rozvojové politiky řešit. Reformovaná SZP má i nadále vnější účinky, jež nejsou 
v návrzích Komise dostatečně zohledněny. Je proto nezbytné důkladně přezkoumat předpisy 
o SZP s ohledem na ze Smlouvy vyplývající povinnost zajistit soudržnost politik ve prospěch 
rozvoje (článek 208 Smlouvy o fungování EU).

SZP nemá plošné dopady na všechny rozvojové země, ale ukazuje se, že v konkrétních 
případech mohou jednotlivá opatření SZP vést k nárůstu dovozu do rozvojových zemí, což 
ohrožuje živobytí místních zemědělců a oslabuje zemědělské politiky přijaté rozvojovými 
zeměmi na podporu jejich dlouhodobého zabezpečení potravin. Chápe-li se navíc „soudržnost 
politik ve prospěch rozvoje“ tak, že tato koncepce přesahuje zásadu „neškodit“, některé prvky 
„druhého pilíře“ by mohly pomoci vytvářet synergie a posílit spolupráci mezi zemědělci 
v Evropě a rozvojovém světě.

Navrhovatelka proto navrhuje změny v tomto duchu:

● SZP by měla být zasazena do širšího rámce soudržnosti politik EU ve prospěch rozvoje 
a její vnější dopady by se měly důkladně monitorovat, do čehož by měly být zapojeny 
vlády a zainteresované strany z partnerských zemí.

● Vývozní subvence by měly být postupně zcela zrušeny. Vývozní náhrady by mezitím 
neměly být udělovány, existuje-li riziko, že bude způsobena vážná újma místním 
výrobcům v rozvojových zemích. Opatření záchranné sítě, jako jsou intervenční nákupy, 
mohou mít obecně za následek náhradu nákladů na přizpůsobení, které vznikají 
producentům působícím mimo EU.
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● Politika EU a její závislost na dovozu bílkovinných plodin má negativní environmentální 
a sociální dopad na vyvážející rozvojové země. Podpora pěstování luštěnin v Evropě by 
rovněž mohla zmírňovat změnu klimatu a mohla by pozitivně přispívat k druhové 
pestrosti a úrodnosti půdy.

● Výbor pro rozvoj navrhoval již v roce 2011, že by bylo vhodné oddělit přímé platby od 
produkce, „a tak vytvořit rovné podmínky pro zemědělské produkty pocházející z EU 
a z rozvojových zemí a oživit trh a růst“.

Navrhovatelka si uvědomuje, že tyto změny samy o sobě nebudou stačit k vyřešení 
celosvětového úkolu zabezpečení potravin a k rozptýlení obav rozvojových zemí o fungování 
zemědělských trhů. Rozvojový svět zásadním způsobem ovlivňují další politiky, zejména 
obchodní politika EU, ale také energetická politika či politika v oblasti bezpečnosti potravin, 
tyto výzvy ovšem nelze řešit v rámci tohoto reformního návrhu. Například dohody 
o hospodářském partnerství by měly rozvojovým zemím, které dovážejí veškeré potraviny, 
umožňovat restrukturalizaci a posílení jejich zemědělství a měly by je v tom podporovat.

Rozvojovou politiku a politický dialog je třeba využívat cíleně, aby bylo rozvojovým zemím 
umožněno využívat výhod mezinárodního obchodu se zemědělskými produkty a uplatňovat, 
stejně jako Unie, moderní nástroje pro řízení trhu. Jedním ze souvisejících problémů je 
koncentrace moci v některých článcích potravinových řetězců. V rozvojových zemích jsou 
v zemědělství soustředěném na vývoz obvykle zvýhodněni největší producenti.

Hlavní problémy soudržnosti politik ve prospěch rozvoje nastávají v situacích, kdy jsou 
v rozporu zájmy rozvojových zemí a zájmy Evropy. V dlouhodobém výhledu lze tyto zájmy 
sladit a přispět k vytvoření oboustranně výhodných podmínek. Navrhovatelka ve svých 
návrzích neusiluje o zpochybnění legitimních cílů SZP, ale o provedení některých úprav, 
které jsou považovány za nezbytné z hlediska rozvojové politiky.

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 Organizací 
spojených národů a jinými mezinárodními 
organizacemi. Opatření přijatá na základě 
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tohoto nařízení by neměla ohrozit 
produkci potravin a jejich dlouhodobé 
zabezpečení v rozvojových zemích, 
zejména v nejméně rozvinutých zemích, 
a měla by přispět ke splnění závazků Unie 
přijatých v souvislosti se zmírňováním 
změny klimatu.

Odůvodnění

Podle článku 208 SFEU musí všechny politiky EU, které by mohly mít vliv na rozvojové země, 
přihlížet k cílům v oblasti rozvoje. Hlavními cíli rozvojové spolupráce EU jsou pomoc 
zemědělství v rozvojových zemích a podpora celosvětového zabezpečení potravin. Zemědělská 
politika EU má vnější dopady – ovlivňuje zejména obchod se zemědělskými produkty. Zásada 
soudržnosti politik ve prospěch rozvoje vyžaduje, aby byly monitorovány možné negativní 
důsledky pro místní zemědělské trhy a místní producenty v rozvojových zemích a aby se jim 
pokud možno zabránilo.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu 
a v oblasti životního prostředí. Tyto 
postupy by měly mít podobu 
jednoduchých, všeobecných, 
mimosmluvních každoročních opatření, 
která by šla nad rámec podmíněnosti a byla 
spojená se zemědělstvím, např. 
diverzifikace plodin, zachování trvalých 
travních porostů a plocha využívaná 
v ekologickém zájmu. Povinný charakter 
těchto postupů by se měl vztahovat i na 

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu 
a v oblasti životního prostředí. Tyto 
postupy by měly mít podobu 
jednoduchých, všeobecných, 
mimosmluvních každoročních opatření, 
která by šla nad rámec podmíněnosti a byla 
spojená se zemědělstvím, např. 
diverzifikace plodin, zachování trvalých 
travních porostů, plocha využívaná 
v ekologickém zájmu a pěstování plodin, 
které jsou příznivé pro klima a životní 
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zemědělce, jejichž zemědělské podniky se 
plně nebo částečně nacházejí v lokalitách 
sítě „Natura 2000“, na něž se vztahuje 
směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 
21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 
30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících 
ptáků, pokud jsou tyto postupy slučitelné 
s cíli uvedených směrnic. Zemědělci, kteří 
splňují podmínky stanovené v nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 
2007 o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 
Nedodržování „ekologické“ složky by 
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

prostředí, pomáhají snižovat náklady na 
pěstování a stimulují místní trhy s krmivy. 
Povinný charakter těchto postupů by se 
měl vztahovat i na zemědělce, jejichž 
zemědělské podniky se plně nebo částečně 
nacházejí v lokalitách sítě „Natura 2000“, 
na něž se vztahuje směrnice Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 
o ochraně volně žijících ptáků, pokud jsou 
tyto postupy slučitelné s cíli uvedených 
směrnic. Zemědělci, kteří splňují 
podmínky stanovené v nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 
o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 
Nedodržování „ekologické“ složky by 
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Členským státům by mělo být 
povoleno, aby u jasně definovaných 
případů v určitých odvětvích použily část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
pro podporu vázanou na produkci. Výše 
prostředků, které mohou být použity na 
podporu vázanou na produkci, by měla být 
přiměřeně omezena a tuto podporu by mělo 
být možno poskytovat v členských státech 
nebo v jejich konkrétních regionech, kde se 

(33) Členským státům by mělo být až do 
konce roku 2016 povoleno, aby u jasně 
definovaných případů v určitých odvětvích 
použily část svých vnitrostátních stropů na 
přímé platby pro podporu vázanou na 
produkci. Výše prostředků, které mohou 
být použity na podporu vázanou na 
produkci, by měla být přiměřeně omezena 
a tuto podporu by mělo být možno 
poskytovat v členských státech nebo 
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uplatňují z hospodářských, 
environmentálních a/nebo sociálních 
důvodů mimořádně důležité zvláštní druhy 
zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví. Členské státy by měly 
mít možnost použít na tuto podporu až 5 % 
svých vnitrostátních stropů, nebo případně 
až 10 % , pokud výše podpory vázané na 
produkci překročila alespoň v jednom roce 
v období 2010–2013 hodnotu 5 %. V řádně 
odůvodněných případech, kdy byly 
v regionu prokázány určité citlivé potřeby, 
by však mělo být členským státům po 
schválení Komisí povoleno použít více než 
10 % jejich vnitrostátního stropu. Podpora 
vázaná na produkci by měla být poskytnuta 
pouze v míře nezbytné pro vytvoření 
motivace pro zachování současných úrovní 
produkce v uvedených regionech. Tato 
podpora by rovněž měla být k dispozici 
zemědělcům, jimž ke dni 31. prosince 2013 
náležejí zvláštní platební nároky přiznané 
podle nařízení (ES) č. 1782/2003 a nařízení 
(ES) č. 73/2009 a kteří nemají hektary 
způsobilé pro aktivaci platebních nároků. 
Pokud jde o schvalování nepovinné 
podpory vázané na produkci, která je vyšší 
než 10 % ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného pro jednotlivé členské státy, 
měla by být Komise zmocněna přijímat 
prováděcí akty bez použití nařízení (EU) 
č. 182/2011.

v jejich konkrétních regionech, kde se 
uplatňují z hospodářských, 
environmentálních a/nebo sociálních 
důvodů mimořádně důležité zvláštní druhy 
zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví. Členské státy by měly 
mít možnost použít na tuto podporu až 5 % 
svých vnitrostátních stropů, nebo případně 
až 10 % , pokud výše podpory vázané na 
produkci překročila alespoň v jednom roce 
v období 2010–2013 hodnotu 5 %. V řádně 
odůvodněných případech, kdy byly 
v regionu prokázány určité citlivé potřeby, 
by však mělo být členským státům po 
schválení Komisí povoleno použít více než 
10 % jejich vnitrostátního stropu. Podpora 
vázaná na produkci by měla být poskytnuta 
pouze v míře nezbytné pro vytvoření 
motivace pro zachování současných úrovní 
produkce v uvedených regionech. Tato 
podpora by rovněž měla být k dispozici 
zemědělcům, jimž ke dni 31. prosince 2013 
náležejí zvláštní platební nároky přiznané
podle nařízení (ES) č. 1782/2003 a nařízení 
(ES) č. 73/2009 a kteří nemají hektary 
způsobilé pro aktivaci platebních nároků. 
Pokud jde o schvalování nepovinné 
podpory vázané na produkci, která je vyšší 
než 10 % ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného pro jednotlivé členské státy, 
měla by být Komise zmocněna přijímat 
prováděcí akty bez použití nařízení (EU) 
č. 182/2011.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Soudržnost politik v zájmu rozvoje

V souladu s článkem 208 SFEU je při 
uplatňování tohoto nařízení nutno 
přihlížet k cílům rozvojové spolupráce, 
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včetně cílů schválených Organizací 
spojených národů a ostatními 
mezinárodními organizacemi. Opatření 
přijatá na základě tohoto nařízení nesmí 
ohrozit produkci potravin a jejich 
dlouhodobé zabezpečení v rozvojových 
zemích, zejména v nejméně rozvinutých 
zemích, a musí přispět ke splnění závazků, 
které Unie přijala v souvislosti se 
zmírňováním změny klimatu.

Odůvodnění

Podle článku 208 SFEU musí všechny politiky EU, které by mohly mít vliv na rozvojové země, 
přihlížet k cílům v oblasti rozvoje. Hlavními cíli rozvojové spolupráce EU jsou pomoc 
zemědělství v rozvojových zemích a podpora celosvětového zabezpečení potravin. Zemědělská 
politika EU má vnější účinky – ovlivňuje zejména obchod se zemědělskými produkty. Zásada 
soudržnosti politik ve prospěch rozvoje vyžaduje, aby byly monitorovány možné negativní 
důsledky pro místní zemědělské trhy a místní producenty v rozvojových zemích a aby se jim 
pokud možno zabránilo.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou v ekologickém zájmu, 
jako jsou např. pozemky ležící ladem, 
terasy, krajinné znaky, ochranné pásy a 
zalesněné oblasti uvedené v čl. 25 odst. 2 
písm. b) bod ii).

Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou v ekologickém zájmu, 
jako jsou např. pozemky ležící ladem, 
terasy, krajinné znaky, ochranné pásy,
pozemky s kulturami, které vážou dusík,
a zalesněné oblasti uvedené v čl. 25 odst. 2 
písm. b) bod ii).

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14, čl. 20 odst. 5, čl. 22 odst. 6, čl. 
35 odst. 1, čl. 37 odst. 1 a článek 39 se 
však použijí ode dne vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Článek 14, čl. 20 odst. 5, čl. 22 odst. 6, čl. 
35 odst. 1, čl. 37 odst. 1 a článek 39 se 
však použijí ode dne vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Články 38 až 41 se použijí do 31. prosince 
2016.
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