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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 1463/2012, ktorú predkladá Jean Jacquot Michel (francúzsky 
štátny príslušník) o priamej pomoci francúzskym poľnohospodárom

1. Zhrnutie obsahu petície

V posledných rokoch ceny obilnín prudko vzrástli. V tejto súvislosti sa v petícii požaduje, aby 
Európska únia znížila priamu pomoc pre pestovateľov obilnín, pretože by to bolo v rozpore so 
zachovaním úrovne poskytnutej pomoci pri oveľa nižšej cene obilnín. Preto by bolo úplne 
neopodstatnené udeliť práva na jednotnú platbu určitým európskym poľnohospodárom.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 29. apríla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 28. augusta 2013

Predkladateľ petície sa domnieva, že významný podiel priamej podpory Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky (SPP) je prínosom pre pestovateľov obilnín, olejnín 
a bielkovinových plodín. Vzhľadom na skutočnosť, že tieto komodity v poslednej dobe 
profitovali z vysokých cien, sa predkladateľ petície domnieva, že podpora pre pestovateľov 
obilnín, olejnín a bielkovinových plodín už nie je odôvodnená. Domnieva sa, že priama 
podpora SPP pre týchto pestovateľov nerešpektuje určité základné zásady zmlúv (ako 
spravodlivosť a solidarita s tretími krajinami) a neprispieva k dosiahnutiu cieľov SPP 
(stabilizovať trhy, zabezpečiť dostupnosť dodávok a zaistiť, aby sa dodávky dostali 
k spotrebiteľom za primerané ceny), ani zásady riadneho finančného hospodárenia.

Od reformy SPP v roku 2003 bola väčšina všetkých priamych platieb oddelená od produkcie: 
poľnohospodári už nedostávajú platby podľa konkrétneho typu produkcie; namiesto toho tieto 
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platby závisia od nárokov založených na hodnote historických dotačných príjmov na 
regionálnej/vnútroštátnej alebo individuálnej úrovni. Do roku 2013 bude od produkcie 
oddelených minimálne 93 % priamych platieb splatných v EÚ.

Oddelené priame platby zabezpečujú stabilnú podporu základného príjmu pre pestovateľov, 
ako aj reakciu poľnohospodárov na signály trhu, keďže zvyšný príjem výrobcov určuje trh.

Vysoké ceny niektorých výrobkov (ako uvádza predkladateľ petície) odrážajú len jeden 
rozmer súčasného hospodárskeho prostredia, ktorý je charakterizovaný aj vyššou volatilitou 
cien a vyššími vstupnými nákladmi (a nižšími maržami). Táto situácia poukazuje na potrebu 
podpory stabilných príjmov pre poľnohospodárov, ktorá by zaručila stabilný príjem nezávisle 
od výkyvov na trhu.

Okrem toho, súčasné oddelené platby sú spojené s dodržiavaním environmentálnych  noriem 
a noriem týkajúcich sa zdravia zvierat a rastlín (krížové plnenie). Súčasné oddelené priame 
platby preto prispievajú aj k zachovaniu udržateľného poľnohospodárstva prostredníctvom 
zabezpečenia dlhodobej hospodárskej životaschopnosti a hladkých štrukturálnych zmien 
v odvetví poľnohospodárstva. Priame platby v kombinácii s krížovým plnením prispievajú 
k zabezpečeniu dodávky základných verejných tovarov prostredníctvom udržateľného 
poľnohospodárstva.

Podľa klasifikácie opatrení WTO na podporu poľnohospodárstva patria súčasné oddelené 
platby do tzv. „green box“, čo znamená, že vôbec, alebo len minimálne narúšajú obchod 
medzi EÚ a jej obchodnými partnermi. Oddelenie priamych platieb tak EÚ umožňuje 
zabezpečiť minimálny tok príjmov pre svojich poľnohospodárov a zároveň dodržiavať vysokú 
bezpečnosť potravín a kvalitatívne normy produkcie, a zabezpečiť, aby mal tento typ podpory 
minimálny vplyv na zvyšok sveta. V tejto súvislosti neexistuje žiadny ekonomický dôkaz 
o súvislosti medzi existujúcim modelom priamych platieb a súčasnými potrebami sveta 
v oblasti zásobovania potravinami. Na druhej strane sa Európska únia aktívne zapája do 
politických rokovaní o poľnohospodárstve, a o potravinovej a výživovej bezpečnosti na 
rôznych medzinárodných fórach, ako sú Výbor pre svetovú potravinovú bezpečnosť a skupina 
G8/G20, s cieľom prispieť k súčasným stratégiám týkajúcim sa potravín vo svete.

V kontexte novej reformy SPP na obdobie 2014 – 2020 sa dospelo k rozhodnutiu, že model 
prerozdeľovania priamych platieb medzi členské štáty a v rámci členských štátov bude 
potrebné znovu definovať prechodom z historických referenčných hodnôt na paušálnu sadzbu 
na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni, pričom členské štáty budú mať možnosť vykonať 
čiastočnú konvergenciu. Prechod od historických referenčných hodnôt bude celkom isto 
dôležitým krokom smerom k spravodlivejšiemu a transparentnému prerozdeľovaniu priamej 
podpory, ktorá bude väčšmi založená na objektívnych kritériách než na historických 
dôvodoch.

Komisia sa nedomnieva, že súčasná hospodárska situácia odôvodňuje zrušenie priamej 
podpory pre niektorých konkrétnych výrobcov na základe momentálnych vysokých cien. 
Komisia sa domnieva, že trend trhovej orientácie si vyžaduje model účinnejšej a cielenej 
priamej podpory, ktorá bude založená na transparentných, spravodlivých a nediskriminačných 
kritériách. Rozhodnutia prijaté v rámci reformy SPP predstavujú dôležitý objektívny krok 
smerom k účinnejším, transparentnejším a spravodlivejším priamym platbám.


