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Európsky parlament 
prichádza k vám

Reforma Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky EÚ

Čo požaduje Európsky parlament:

Zachovanie súčasnej výšky rozpočtu pre Spoločnú poľnohospo-
dársku politiku na súčasnej úrovni v rámci rozpočtového rámca. 

Spravodlivejšie prerozdelenie priamych platieb medzi farmá-
rov z rôznych častí EÚ. 

Zjednodušiť definíciu „aktívneho farmára“. Komisia uvádza, 
že platby by sa nemali poskytovať žiadateľom, ktorých priame 
platby SPP tvoria menej ako 5 % celkových príjmov zo všetkých 
nepoľnohospodárskych činností, alebo ak ich poľnohospodárske 
plochy tvoria prevažne oblasti, ktoré sa prirodzene udržiavajú 
v stave vhodnom pre pastvu alebo pestovanie a nevykonávajú 
minimálnu požadovanú činnosť, ako určujú členské štáty. 
Europoslanci chcú definíciu zjednodušiť, navrhujú zoznam ob-
jektov, ktoré by sa zo schémy priamych platieb vylúčili – ako 
napríklad letiská, kempy či ihriská. 

Prísna kontrola využívania platieb z SPP, no zároveň tak, aby 
farmári neboli príliš zaťažení administratívnymi požiadavkami. 

Flexibilitu zelených opatrení naviazaných na priame plat-
by, najmä v prípade malých farmárov s obrábanou plochou do  
20 ha, ktorí by mali mať špeciálne výnimky. Farmárov s menej 
ako 5 ha by sa nemali týkať vôbec. Výhrady má Európsky par-
lament k povinnému vyčleňovaniu pôdy na ekologické účely 
(udržiavanie oblastí ekologického zamerania). 

Čerstvú krv medzi farmármi. Stimuly pre mladých poľnohos-
podárov, zjednodušenie preberania pôdy po farmároch odchá-
dzajúcich do dôchodku. 

Povzbudzovať farmárov k zapájaniu sa do poistných schém, 
či už súkromných alebo verejných, ktoré by ich chránili počas 
kríz pred cenovými výkyvmi produktov.

Viac informácií o aktivitách v rámci projektu „Európsky parla-
ment prichádza k vám“ na tému Reforma Spoločnej poľno-
hospodárskej politiky nájdete na 

www.europskyparlament.sk 



Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) patrí medzi naj-
staršie politiky Európskej únie. 
Za 50 rokov svojej existencie musela čeliť výzvam svojej doby. 
Zásadné reformy sa uskutočnili v posledných rokoch. Význam-
ná bola reforma v roku 2003 a v roku 2008 v dôsledku tzv. 
„zdravotnej prehliadky SPP“. 
Na jeseň 2010 odštartovala verejná diskusia o budúcnosti 
Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013. V októbri 
2011 predložila Európska komisia návrh reformy. 

Európsky parlament prvýkrát spolurozhoduje 
o podobe Spoločnej poľnohospodárskej politiky

Lisabonská zmluva, platná od 1. decembra 2009, posilnila 
právomoci Európskeho parlamentu. O reforme a nastavení 
Spoločnej poľnohospodárskej politiky v novom rozpočtovom 
období od roku 2014 tak prvýkrát rozhoduje spolu s ministra-
mi členských štátov (Radou EÚ). 

Luis Manuel Capoulas Santos, poslanec 
Európskeho parlamentu (Portugalsko), 
spravodajca pre nariadenie o podpo- 
re poľnohopodárom „Nová SPP musí by 
spravodlivejšia a zároveň efektívnejšia, za-
meraná na potreby farmárov a spoločnosti 
ako celku.“ 

Sergej Kozlík, poslanec  Európskeho par-
lamentu (Slovensko)
„Slovensko je najvidieckejšia krajina EÚ, naj-
viac obyvateľov v relatívnom pomere k poč-
tu obyvateľov žije na vidieku. Počet zamest-
naných ľudí v poľnohospodárstve od roku 
2004 klesol zo 6 % na 3 %. Kde nefunguje 

poľnohospodárstvo, tam predsa nefunguje ani život na vidieku. 
Priemerná potravina v EÚ pod vplyvom SPP a jej nastavenia prej-
de od výrobcu cez spracovateľa, distribútora až do obchodného 
reťazca 1500 kilometrov. Toto je šialené a treba to zmeniť.“ 

Hlavné zmeny navrhované Európskou komisiou 

Zmenšovanie rozdielov v platbách medzi farmármi v zá-
padnej a východnej Európe. Kým grécky farmár doteraz mo-
hol z európskych peňazí na hektár obrábanej pôdy získať 500 
eur, lotyšský na tú istú plochu len 100 eur. Do roku 2019 by 
mali všetky členské štáty prejsť na režim jednotnej platby na 
hektár. Národné podmienky sa prispôsobia tak, aby príjemco-
via, ktorí dostávajú menej ako 90 % priemernej platby EÚ na 
hektár, získali viac. 

Platby len aktívnym farmárom. Reforma má zaručiť, že pro-
striedky zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky pôjdu len 
poľnohospodárom, ktorí preukážu skutočnú poľnohospodár-
sku činnosť. Podľa nastavených kritérií sa totiž ako farmárka 
kvalifikuje aj britská kráľovná Alžbeta II.
 
Stropy pre platby. Poľnohospodárske podniky by mohli z re-
žimu základných platieb získať maximálne 300 tisíc eur ročne. 
Od sumy 150 tisíc eur na jeden podnik by sa priama platba 
progresívne znižovala až po strop 300 tisíc eur. Pre tradične 
veľké slovenské farmy by „stropovanie“ bolo skôr nevýhodné. 

Podpora začínajúcim poľnohospodárom. Dve tretiny eu-
rópskych poľnohospodárov majú viac ako 55 rokov. Farmári do 
štyridsať rokov by preto mali mať dostupnú podporu na zača-
tie činnosti počas prvých piatich rokov ich projektu. 

Zelené priame platby. Na postupy, ktoré umožňujú opti-
málne využitie prírodných zdrojov má isť 30 % platieb. Patria 
medzi ne diverzifikácia plodín, zachovanie trvalých pasienkov 
a udržiavanie oblastí ekologického zamerania (krajinné prvky, 
biotopy a pod.).

Šesť priorít rozvoja vidieka. Miesto troch pôvodných osí 
sústredených na hospodárske, environmentálne a sociálne 
otázky, bude mať rozvoj vidieka až šesť priorít oprávnených 
na financovanie. 

Menej administratívnej záťaže. Zjednodušia sa pravidlá 
a kontrolné systémy. V prípade malých poľnohospodárov 
vznikne paušálna platba od 500 do 1000 eur na podnik a na 
rok. Viac sa bude podporovať prevod pôdy končiacich malých 
poľnohospodárov na iných farmárov, ktorí chcú reštrukturali-
zovať svoje hospodárstva. 

Viac na výskum a inovácie, rozvoj spolupráce medzi poľ-
nohospodárstvom a vedcami. Súčasťou návrhov je aj zdvoj-
násobenie rozpočtu pre výskum a inovácie v poľnohospodár-
stve, aby sa podporila konkurencieschopnosť sektora. 

Zachovanie citlivých oblastí. Farmári v oblastiach s prírod-
ným znevýhodnením by mali byť dodatočne kompenzovaní. 
Cieľom je zabrániť, aby nedochádzalo k vyľudneniu týchto 
území a zachovalo sa ich bohatstvo. 

Motivovať zamestnávanie a podnikanie na vidieku. Sti-
mulovať hospodársku činnosť vo vidieckych oblastiach a pod-
porovať iniciatívy miestneho rozvoja má pomôcť štartovací 
balík na podporu mikropodnikov. Limit pre financovanie po-
čas prvých piatich rokov projektu bol stanovený na 70 tisíc eur. 

Vedeli ste, že:

 vidiecke oblasti (poľnohospodárska pôda a lesy) tvoria 80 % 
územia EÚ a obýva ich zhruba polovica obyvateľstva EÚ?

 v Spojených štátoch 2 milióny poľnohospodárov obhospoda-
rujú farmy s rozlohou 180 hektárov, zatiaľ čo v Európe 13,7 
milióna poľnohospodárov obhospodaruje farmy s rozlohou  
v priemere 12 hektárov?

 SPP bola prvou plne inegrovanou politikou EÚ? Systém 
jednotných cien si vyžadoval vytvorenie vlastnej meny, tzv. 
účtovnej jednotky, ktorá v čase svojho vzniku (1962) bola ek-
vivalentná jednému americkému doláru.


