
 
Společná zemědělská politika: Jak EU podporuje
farmáře a zemědělce?
 
Od podpory zemědělců po ochranu životního prostředí: zemědělská politika EU se
zabývá celou řadou činností. Jak je zemědělství v EU financováno? A jaká je jeho historie
a budoucnost?
 
Co je společná zemědělská politika? 
 
EU podporuje zemědělství prostřednictvím společné zemědělské politiky (SZP, či podle
anglického názvu Common Agricultural Policy také CAP). Byla založena v roce 1962 a od té
doby prošla celou řadou reforem, aby bylo zemědělství pro lidi zaměstnané v sektoru
spravedlivější, ale také udržitelnější.
 
 
V EU je přibližně 10 milionů farem a zemědělský a potravinářský sektor v Unii dohromady
zajišťují téměř 40 milionů pracovních míst.
 
 
V našem videu s časovou osou SZP zjistíte, jak se zemědělská politika vyvíjela. 
 

Jak je SZP financována? 
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Společná zemědělská politika v průběhu historie: Jak se vyvíjela?
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/timeline-the-common-agricultural-policy_N01-AFPS-210920-TCAP_ev
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SZP je financována z rozpočtu EU. V rámci dlouhodobého rozpočtu na období 2021–2027 bylo
na zemědělství vyčleněno 386,6 miliardy eur. Tato částka je rozdělena mezi dva fondy:
 

291,1 miliardy eur půjde do Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF),
který poskytuje podporu příjmu zemědělců 
95,5 miliardy eur je vyčleněno pro Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
(EZFRV), který zahrnuje financování venkovských oblastí, opatření v oblasti klimatu a
řízení přírodních zdrojů.
 

Jak vypadá zemědělství EU dnes? 
 
Krize koronaviru neušetřila ani zemědělce a agrikulturní odvětví. EU kvůli tomu zavedla opatření
na podporu průmyslu a příjmů. Současná pravidla týkající se toho, jak by měly být prostředky
SZP vynakládány, platí až do roku 2023, a to z důvodu zpoždění vyjednávání o rozpočtu. Aby
byly chráněny příjmy zemědělců a zajištěn dostatek dodávek potravin, bylo potřeba zavést
přechodné období.
 
 
Více čísel a statistických údajů týkajících se zemědělství je dostupných v naší infografice.
 
 
 
Bude reforma SZP znamenat šetrnější přístup k
životnímu prostředí? 
 
Zemědělství EU je zdrojem přibližně 10 % emisí skleníkových plynů. Po dosažení dohody s
členskými státy (Radou) by reforma měla vést k ekologičtější, spravedlivější a transparentnější
zemědělské politice EU, uvedli poslanci. Parlament chce propojit SZP s Pařížskou dohodou o
změně klimatu a současně zvýšit podporu pro mladé zemědělce a malé a střední farmy.
Parlament schválil nejnovější reformu SZP v listopadu 2021. V platnost vstoupí v roce 2023.
Jejím cílem je:
 

posílení  biologické rozmanitosti,  propojení  s  právními  předpisy a závazky EU v
oblasti  životního prostředí  a klimatu 
přidělení 10 % přímých plateb malým a středním farmám 
vytvoření trvalé krizové rezervy, která se využije, když jsou ceny nebo trhy nestabilní 
uplatnění sankcí vůči těm, kteří porušují pracovní předpisy
 

 
Zemědělská politika je spojena se Zelenou dohodou pro Evropu a strategií od zemědělce ke
spotřebiteli (Farm to Fork) Evropské komise, jejímž cílem je ochrana životního prostředí a
zajištění zdravých potravin pro všechny a zároveň zajištění obživy zemědělců.
 
 
 
Více o zemědělství: 
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/dlouhodoby-rozpocet/20200131STO71519/vicelety-rozpocet-eu-otazky-a-odpovedi
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/koronavirus/20200416STO77203/koronavirus-pomoc-zemedelcum-a-rybarum
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20201113STO91593/nova-zemedelska-politika-musi-ochranit-prijmy-zemedelcu-a-bezpecnost-potravin
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20211118STO17609/zemedelstvi-v-eu-dotace-pracovni-mista-vyroba-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/climate-change/20180301STO98928/sklenikove-plyny-emise-podle-zemi-a-odvetvi-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210903IPR11210/agriculture-meps-approve-agreement-on-eu-farm-policy-reform
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20210903IPR11210/agriculture-meps-approve-agreement-on-eu-farm-policy-reform
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20211118IPR17613/parlament-schvalil-konecnou-podobu-spolecne-zemedelske-politiky-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/climate-change/20200618STO81513/zelena-dohoda-pro-evropu-cesta-k-ekologicke-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20200519STO79425/potraviny-a-zemedelstvi-jak-to-delat-zdrave-a-udrzitelne
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20200519STO79425/potraviny-a-zemedelstvi-jak-to-delat-zdrave-a-udrzitelne
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Pesticidy v potravinách: jak je chce Parlament omezit 
 Biopotraviny a ekozemědělství v EU (infografika)  
Omezit užívání antibiotik v zemědělství 
 Evropský trh s medem (infografika) 
 

Další informace
Evropská komise: Stručný přehled společné zemědělské politiky
Legislativní vlak: pravidla pro SZP
Legislativní vlak: financování, management a monitoring SZP
Legislativní vlak: kvalitativní schémata a opatření pro regiony v rámci SZP
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https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_cs
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-cap-strategic-plans-regulation
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-cap-horizontal-regulation
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-cap-amending-regulation-(cmo)

