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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0042/2013, ktorú predkladá Jonas Dieckmann, nemecký štátny občan, 
o nadmernom dotovaní poľnohospodárskych výrobkov

1. Zhrnutie obsahu petície

Podľa predkladateľa petície nadmerné dotovanie poľnohospodárstva spôsobuje, že výrobky 
z Európy sú lacnejšie ako miestne vypestované výrobky na afrických a ázijských trhoch. Na 
druhej strane zahraničné poľnohospodárske výrobky nie sú schopné súťažiť na európskom 
trhu. Podľa predkladateľa petície západné spoločnosti, ktoré skupujú v krajinách tretieho 
sveta veľké plochy poľnohospodárskej pôdy, uskutočňujú určitý druh opätovnej kolonizácie. 
Predkladateľ petície sa domnieva, že situácia by sa zlepšila, ak by sa dotácie na 
poľnohospodárstvo znížili. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 11. septembra 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 29. novembra 2013)

Komisia sa domnieva, že tvrdenia predkladateľa petície, že dotácie EÚ podhodnocujú 
v rozvojových krajinách ceny miestnych poľnohospodárskych výrobkov nezodpovedajú 
skutočnosti.

Za posledných 20 rokov spoločná poľnohospodárska politika (SPP) prešla výraznými 
zmenami, ktoré postupne zmenili vplyv politiky na rozhodnutia poľnohospodárov týkajúce sa 
výroby a viac orientovali poľnohospodárstvo EÚ na trh. SPP zásadne zmenila politiku 
cenových subvencií na politiku podpory príjmov, kde sa trhové nástroje používajú len na 
zabezpečenie sietí trhovej bezpečnosti v krízových situáciách. V dôsledku toho EÚ získala 
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ceny na svetových trhoch za väčšinu poľnohospodárskych výrobkov, pričom 94 % priamej 
podpory príjmov je oddelená od výroby. 

Keďže pred tromi rokmi sa vývozné náhrady prudko znížili a od júla 2013 sú pre všetky 
komodity nulové. Okrem toho v rámci novej SPP sa majú vývozné náhrady používať len za 
výnimočných trhových podmienok.

Vplyv reformovaných nástrojov SPP na ceny na svetových trhoch a na trhy rozvíjajúcich sa 
krajín je zanedbateľný. To bolo veľmi dobre zdokumentované v nedávnom posúdení vplyvu 
týkajúcom sa návrhov reformy SPP a najnovšej správe EÚ o súdržnosti politík v záujme 
rozvoja za rok 2013.

Správa pôdy sa stáva čoraz dôležitejšou témou v oblasti rozvoja poľnohospodárstva. Prioritou 
EÚ v oblasti rozvojovej spolupráce na účely bezpečnosti potravín a rozvoja vidieka je pomôcť 
krajinám navrhnúť a vykonávať komplexné systémy držby pôdy, zlepšiť prístup k pôde, 
chrániť ich obyvateľov pred nezákonnými a netransparentnými transakciami s pozemkami. 
Dobrovoľné usmernenia pre zodpovednú správu držby pôdy, rybárskych oblastí a lesov, ktoré 
prijal Výbor pre svetovú bezpečnosť potravín v máji 2012, poskytujú zásady týkajúce sa 
dodržiavania práv držby pôdy a transakcií s pozemkami. EÚ pracuje na podpore zavádzania 
a dodržiavania týchto usmernení prostredníctvom dialógu s príslušnými vládami a regiónmi 
a v rámci všetkých podporných programov EÚ. Komisia okrem toho dôrazne podporuje 
proces prebiehajúci vo Výbore pre svetovú potravinovú bezpečnosť s cieľom vytvoriť 
dobrovoľný rámec so zásadami pre zodpovedné investície v poľnohospodárstve. Tento rámec 
medzinárodne dohodnutých zásad je potrebný na usmernenie investorov, hostiteľských krajín 
a sprostredkovateľov, aby investovali do poľnohospodárstva, ktoré dodržiava ľudské práva, 
živobytie a zdroje. Rámec by mal zahŕňať aj monitorovanie získavanie pôdy vo veľkom. EÚ 
podporuje zodpovedné investície do poľnohospodárstva prostredníctvom rôznych nástrojov, 
lebo ich úroveň sa musí zvýšiť v mnohých rozvojových krajinách, najmä v Afrike. 
Nedostatok investícií v poľnohospodárstve je stále značný – FAO uvádza ich nedostatok vo 
výške 83 miliárd USD v cenách roku 20091.

Záver

Komisia je na základe uvedených skutočností presvedčená o tom, že nie je potrebné prijímať 
žiadne konkrétne opatrenia, ktoré by presahovali súčasný politický rámec.

                                               
1 http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/HLEF2050_Investment.pdf.


