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ODPOVĚDI NA DOTAZNÍK EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

DOTAZNÍK PRO NOMINOVANÉHO KANDIDÁTA NA FUNKCI KOMISAŘE 

Janusz WOJCIECHOWSKI 

Nominovaný kandidát na komisaře pro zemědělství 

 

 

1. Celková způsobilost, proevropské smýšlení a osobní nezávislost 

 

Které aspekty Vaší kvalifikace a osobních zkušeností hovoří pro Vaše zvolení 

komisařem a jsou obzvláště relevantní z hlediska obecného evropského zájmu, a to 

zejména v oblasti, za niž ponesete odpovědnost? Co Vás motivuje? Jak přispějete k 

vytváření strategického programu Komise? Jak budete uplatňovat hledisko rovnosti 

žen a mužů a začleňovat jej do všech politických oblastí Vašeho portfolia? Jak 

můžete Evropskému parlamentu prokázat svou nezávislost a jak hodláte zajistit, aby 

žádná z Vašich minulých, současných či budoucích aktivit nezpochybnila plnění 

Vašich povinností v rámci Komise? 

 

Od raného věku jsem v osobním i profesionálním spojení s realitou venkovského života. 

Pociťuji tak silné odhodlání zajistit našim občanům bezpečné a cenově dostupné potraviny a 

našim zemědělcům odpovídající životní úroveň. Pocházím z venkovské části Polska, a díky 

tomu pevně věřím, že je třeba náš venkov podporovat. 

 

Jsem profesionálně zakotven v oblastech práva, politiky a veřejného auditu. V Polsku jsem 

působil jako soudce na úrovni kraje a vojvodství a následně jsem byl jmenován členem 

Odvolacího soudu a Vrchního soudu. Byl jsem poslancem polského parlamentu a zastával 

jsem funkci jeho místopředsedy. Byl jsem vybrán jako předseda polského Nejvyššího 

kontrolního úřadu a tuto funkci jsem vykonával šest let. V roce 2004 jsem byl zvolen 

poslancem Evropského parlamentu. Zde jsem působil jako náhradník v Rozpočtovém výboru, 

jako člen několika delegací do sousedních zemí a jako člen Výboru pro rozpočtovou kontrolu. 

V letech 2004 až 2016 jsem byl místopředsedou Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova 

a předsedou Meziskupiny Evropského parlamentu pro dobré životní podmínky a ochranu 

zvířat. V roce 2016 jsem byl jmenován členem Evropského účetního dvora v Lucemburku.   

 

Jako poslanec Evropského parlamentu jsem se velmi intenzivně zabýval otázkou dobrých 

životních podmínek zvířat, cenami potravin a označováním ekologických potravin. Poznal 

jsem na vlastní oči, že témata spojená se zemědělstvím a rozvojem venkova jsou velmi citlivá, 

jelikož mají přímý dopad na občany. Zjistil jsem, jak důležité je naslouchat různým názorům. 

Rovněž jsem si všiml, že poslanci Parlamentu mají společné silné odhodlání spolupracovat při 

řešení mnoha problémů, před nimiž odvětví zemědělství stojí, a společně nacházet řešení.  

 

Na Účetním dvoře jsem pokračoval v práci na zemědělských tématech. Odpovídal jsem za 

zprávy o opatřeních na podporu mladých zemědělců, o dobrých životních podmínkách zvířat, 

o plánování rozvoje venkova a o systému ochrany občanů před nebezpečnými chemikáliemi v 

potravinách. Rovněž jsem měl na starosti důležitou zprávu, která upozornila na lidské 

a ekonomické náklady způsobené špatnou kvalitou ovzduší.  



   

2 
 

 

Nejsem však někdo, kdo by zemědělství jen sledoval zpovzdálí. Narodil jsem se a vyrostl ve 

venkovském kraji s dlouhou zemědělskou tradicí. Poznal jsem, co znamená práce s půdou. 

Myslím si, že je to něco, co si každý musí zažít sám, pokud chce zemědělcům porozumět.   

 

Bylo by pro mne ctí a privilegiem podporovat otevřený, inkluzivní a kooperativní způsob 

práce nově zvolené předsedkyně Ursuly von der Leyenové a spolupracovat s ní a se sborem 

členů Komise při prosazování priorit Evropské unie a řešit úkoly, které před námi stojí. Budu 

usilovat o prosperitu našich zemědělců a lidí žijících ve venkovských oblastech. 

 

Nově zvolená předsedkyně von der Leyenová zařadila rovnost žen a mužů mezi důležité body 

své agendy a v odhodlání jít příkladem sestavila sbor komisařů, jenž je genderově zcela 

vyvážený. Stejnou zásadu hodlám uplatňovat i ve svém týmu. Též se domnívám, že bude-li 

při tvorbě politik více uplatňováno začleňování genderového hlediska, budou lépe využívány 

zdroje, zvýší se účinnost politiky, bude podporován udržitelný rozvoj a vytvořena 

spravedlivější společnost. To je pro mé portfolio velmi relevantní, protože ženy řídí v EU 

méně než třetinu zemědělských podniků: budu usilovat o zlepšení této situace.  

 

Po celou dobu, kdy jsem působil jako veřejný činitel, jsem si byl velmi dobře vědom toho, jak 

je důležité vyhnout se jakékoli pozici či situaci, které by zpochybňovaly mou nezávislost, 

nestrannost nebo dostupnost. Jako člen Evropského účetního dvora jsem důsledně plnil své 

povinnosti vůči tomuto orgánu, jak v souvislosti s mými prohlášeními o finančních zájmech, 

tak i s povinností jednat v evropském zájmu, aniž bych přijímal jakékoli pokyny. Budu se 

nadále co nejdůsledněji vyhýbat situacím, které by mohly narušit plnění mých povinnosti, 

nebo budu tyto situace řešit. 

 

2. Výkon funkce ve svěřeném portfoliu a spolupráce s Evropským parlamentem 

 

Jak vnímáte svou úlohu člena sboru komisařů? Jakou podle Vás nesete odpovědnost 

za výkon své funkce a za činnost Vašich útvarů a jak se budete ze své činnosti 

zodpovídat Parlamentu? Jaké konkrétní přísliby jste ochoten dát, pokud jde o větší 

transparentnost, intenzivnější spolupráci s Parlamentem a skutečné zohledňování 

postojů Parlamentu a vstřícnost k jeho žádostem o legislativní iniciativy? Pokud jde 

o zamýšlené iniciativy nebo probíhající postupy, budete Parlamentu poskytovat 

stejné informace a dokumenty jako Radě? 

 

Jsem poctěn, že mi byla nabídnuta tato příležitost, jež přichází v klíčový moment pro EU a 

pro budoucnost evropského zemědělství. Reforma společné zemědělské politiky bude mít 

zásadní význam pro budoucnost našich zemědělců i občanů. Musíme reagovat na jejich 

požadavky. Musíme zajistit moderní, efektivní a zjednodušenou zemědělskou politiku; 

musíme se stát uhlíkově neutrálním kontinentem a vyrovnat se se změnou klimatu; 

potřebujeme dlouhodobou vizi pro naše venkovské oblasti. Mým hlavním úkolem bude 

dosažení správné rovnováhy mezi těmito cíli. Nelze to provést izolovaně. Vidím své portfolio 

jako křižovatku mnoha politik a mám v úmyslu pracovat s kolegy ve sboru členů Komise v 

duchu spolupráce, na němž spočívá vize nově zvolené předsedkyně. Budu také připraven 

přispívat podle potřeby k práci ostatních komisařů na víceletém finančním rámci na období po 

roce 2020 a na mezinárodní scéně.  

 

Díky své předešlé zkušenosti poslance Evropského parlamentu a člena Evropského účetního 

dvora si přináším komplexní a bezprostřední pochopení významu odpovědnosti v rámci 
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orgánů EU i v jejich vzájemných vztazích. Jestliže jsem byl na Účetním dvoře členem 

odpovědným za určitou kontrolní zprávu, nesl jsem za ni finální odpovědnost já, přestože ji 

schválili všichni členové. Tvorba politiky EU je komplexní proces: Komise pracuje se dvěma 

spolunormotvůrci, kteří mají rovnocenné postavení. Jsem plně připraven převzít politickou 

odpovědnost za opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova, avšak současně 

spolupracovat s kolegy ve sboru komisařů a dodržovat zásadu kolegiality. Jsem si dobře 

vědom toho, co ode mne bude Parlament oprávněně očekávat, pokud jde o otevřené, 

pravidelné a upřímné podávání zpráv. Nově zvolená předsedkyně Komise se velmi jasně 

vyjádřila ohledně toho, jak mají různí komisaři, jejichž politických oblastí se týká Zelená 

dohoda pro Evropu, vzájemně spolupracovat. Jsem připraven v tomto ohledu v plné míře plnit 

svou úlohu.    

 

Pevně věřím, že transparentnost má zásadní význam pro posílení demokratické legitimity a 

udržitelnosti EU a pro získání důvěry jejích občanů. Na osobní úrovni v souladu s platnými 

pravidly Komise zveřejním veškeré své kontakty a setkání s profesními organizacemi nebo 

jednotlivci, které se budou týkat jakýchkoli politik EU. Na institucionální úrovni budu 

pracovat s Parlamentem v duchu otevřenosti a spolupráce a budu posilovat naše vzájemné 

partnerství.  

 

Díky svému dvanáctiletému působení jakožto poslanec Evropského parlamentu jsem si plně 

vědom důležitosti rovného zacházení, pokud jde o Parlament a Radu, jakož i silných vazeb 

mezi Evropským parlamentem a Komisí. Budu věnovat velkou pozornost interinstitucionální 

dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů. Plně schvaluji závazek nově zvolené 

předsedkyně podpořit právo iniciativy pro Evropský parlament. 

 

Otázky Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova 

1. V červnu 2018 předložila Evropská komise návrhy nové SZP. Jedná se o důležitou 

reformu, v níž máme možnost posílit konkurenceschopnost odvětví a rovněž 

dosáhnout většího pokroku v oblasti životního prostředí. Jaký je Váš postoj 

k návrhu a konkrétně k novému modelu provádění a jeho strategickým plánům? 

Máte v úmyslu změnit některé prvky návrhů, a pokud ano, jak? Plánujete zpřísnění 

a posílení kontrol, aby bylo zaručeno, že členské státy dosáhnou společných 

evropských cílů, odůvodní veřejné výdaje a zajistí rovné podmínky na evropské 

úrovni? Jak může budoucí SZP udržet počet zemědělců a zajistit generační obnovu? 

Jaká je Vaše dlouhodobá vize pro zemědělství a venkovské oblasti?  

________________________________________ 

Nově zvolená předsedkyně oznámila Zelenou dohodu pro Evropu. Tato dohoda vytyčuje pro 

EU jasné ambice: stát se prvním klimaticky neutrálním kontinentem, zachovat přirozené 

přírodní prostředí Evropy a přiblížit se k cíli nulového znečištění. Společná zemědělská 

politika (SZP) musí v tomto procesu hrát klíčovou roli. Zelená dohoda pro Evropu stanoví 

vizi a strategii pro evropské zemědělství v nadcházejících desetiletích. Zajistím, aby byl 

přínos evropského zemědělství ambiciózní, spravedlivý a založený na důkazech.  

Evropští zemědělci významně přispívají naší společnosti, ať už produkcí potravin, 

poskytováním klimatických a environmentálních služeb nebo jako součást širších 

venkovských oblastí, jejichž komunity hrají zásadní úlohu v rámci naší evropské 

socioekonomické struktury a kulturní rozmanitosti. Zajistit cenově dostupné potraviny našim 
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občanům a odpovídající životní úroveň našim zemědělcům je jedním ze základních poslání 

Evropy. Nastal čas jednat s našimi zemědělci o tom, jakou podobu zemědělství zdědí jejich 

děti, jak by zemědělství mělo vypadat v polovině tohoto století a jak toho společně 

dosáhneme.  

Odvětví zemědělství prochází zásadními proměnami a čelí velkým výzvám: probíhajícímu 

procesu globalizace, změnám klimatu, proměně spotřebitelských vzorců, potřebě snížit emise 

skleníkových plynů, lépe chránit naše přírodní zdroje a věnovat větší pozornost ochraně 

zdraví lidí a zvířat.  

Všechna tato témata si z dlouhodobého hlediska vyžadují rázná opatření na evropské úrovni, 

která naší zemědělské komunitě pomohou přizpůsobit se měnícímu se světu. Současně se také 

musíme zaměřit na zlepšení udržitelnosti našeho zemědělství a zmírnění negativních dopadů 

na klima a životní prostředí.  

Pevně věřím, že SZP má zásadní význam pro zachování evropského modelu rodinných 

zemědělských podniků a že bude i nadále klíčovým prvkem, který umožní našim zemědělcům 

úspěšně se přizpůsobit novým výzvám. Zemědělství EU je stále více vystaveno dopadům 

změny klimatu a je citlivé na změny na světových trzích. Je proto potřeba zaměřit naše úsilí 

na zajištění jistoty a stability pro naše zemědělce, protože potraviny se v Evropě budou 

produkovat jen tehdy, pokud zemědělcům a jejich rodinám zajistíme důstojné životní 

podmínky. Potřebujeme politiku, která podpoří příjmy a odolnost hospodářsky 

životaschopných zemědělských podniků na celém území Unie, posílí naši 

konkurenceschopnost a zvýší atraktivitu zemědělství pro mladé lidi.  

Toho však docílíme jen tehdy, pokud současnou politiku zefektivníme a zavedeme 

spravedlivější systém podpory, který zaručí, že veřejné zdroje budou směřovat tam, kde jsou 

nejvíce potřeba. Podporuji závazná pravidla na úrovni EU s cílem přerozdělit přímou podporu 

a zavedení degresivních plateb ve prospěch menších rodinných zemědělských podniků. 

Cílenější podporu potřebují i mladí zemědělci, aby se dokázali vyrovnat s překážkami, s nimiž 

se setkávají při vstupu do tohoto odvětví (např. pokud jde o přístup k půdě, získání úvěru či 

znalostí). Za tímto účelem jsou z prvního pilíře vyhrazena dvě procenta finančních prostředků 

na granty na zahájení činnosti a platby pro mladé zemědělce. 

Současné klimatické a environmentální výzvy si vyžadují proměnu našeho zemědělského 

systému. Jsem hrdý na to, že mohu být součástí skupiny komisařů pro Zelenou dohodu pro 

Evropu a pomoci zemědělcům podílet se na přechodu ke klimaticky neutrální společnosti, jíž 

chceme být v roce 2050, a na vytváření vize, jak tohoto cíle dosáhnout. Vytvořit pobídky ke 

změně, která má být v této oblasti realizována, a zároveň zachovat společný trh pomůže 

kombinace podmínek povinných pro všechny zemědělce v Unii s větším důrazem 

na dobrovolné environmentální systémy (např. agroenvironmentálně-klimatická opatření nebo 

budoucí ekorežimy).  

Kromě toho je jednoznačně zapotřebí zjednodušit zemědělskou politiku a rozšířit využívání 

nových technologií a postupů v celé zemědělské komunitě. Jediným způsobem, jak v dnešním 

světě postupovat efektivně, je myslet a jednat v rámci každého článku celého hodnotového 

řetězce podle nové strategie „z farmy na vidličku“ („Farm to Fork“). Tímto způsobem 

musíme připravit celý potravinový systém na to, aby dokázal čelit výzvám v oblasti 

udržitelnosti.  
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Domnívám se, že návrhy Komise z roku 2018 představují pevný základ pro modernizaci a 

zjednodušení SZP a pro zvýšení ambicí v oblasti životního prostředí a klimatu v rámci této 

politiky. Mou hlavní prioritou bude spolupracovat a jednat s Evropským parlamentem a 

Radou s cílem dosáhnout politické dohody. Jsem připraven zapojit se do těchto jednání a 

dosáhnout ambiciózních výsledků, pokud jde o potravinové zabezpečení a cíle v oblasti 

životního prostředí a klimatu, přispět ke splnění zastřešujících cílů Zelené dohody pro 

Evropu, včetně cílů vyplývajících ze strategie Komise „z farmy na vidličku“, a dosáhnout 

nulového znečištění. Chci podpořit zavádění digitálních technologií a zajistit, aby odvětví 

zemědělství bylo díky spravedlivým příjmům pro všechny zemědělce a zvýšené podpoře pro 

mladé zemědělce i nadále konkurenceschopné. Abychom toho dosáhli, musíme překlenout 

digitální propast mezi venkovskými a městskými oblastmi. Zintenzivním práci v tomto směru.  

 

Strategické plány 

Věřím, že se jakožto Evropané ztotožňujeme s přesvědčením, že silná a společná zemědělská 

politika je nezbytná pro splnění společných evropských cílů v rámci jasných a společných 

pravidel EU. Mám za to, že navrhovaná nařízení tento společný rámec poskytují, a jsem 

připraven spolupracovat s Evropským parlamentem na zajištění vhodných záruk pro 

zachování rovných podmínek. SZP bude v tomto společném rámci tím správným nástrojem, 

který zajistí cílená a účinná opatření a financování. Zároveň je však třeba uznat, že pro Unii s 

27 členskými státy není vhodný univerzální přístup a že musíme členským státům poskytnout 

větší flexibilitu při navrhování intervencí podle jejich vlastních potřeb a specifik.  

 

Jako zkušený auditor jsem přesvědčený, že potřebujeme přejít na politiku, která bude spíše 

než na dodržování předpisů založená na výkonnosti. Domnívám se, že veřejné výdaje se musí 

vynakládat tak, aby se dosáhlo měřitelných výsledků. Jsem připraven spolupracovat 

s Evropským parlamentem a členskými státy a zajistit, aby tato změna řízení SZP fungovala 

jak pro zemědělce, tak pro správní orgány.  

 

Nový model provádění 

Věřím ve schopnost Evropské komise a členských států zavést spolehlivý systém řízení 

a kontroly budoucí SZP. V současné době má SZP pevnou strukturu správních orgánů 

a kontrolních systémů, jako jsou akreditované platební agentury, certifikační orgány, 

integrovaný administrativní a kontrolní systém a systém evidence půdy. Významné úsilí, které 

jsme všichni společně vyvinuli, zajistilo, že tyto orgány v současné době dobře fungují 

a poskytují vysokou míru jistoty, o čemž svědčí nízká míra chyb v posledních letech. 

 

V návrhu byly zavedeny záruky pro zajištění rovných podmínek při provádění politiky, 

jejichž přidaná hodnota spočívá ve společném souboru specifických cílů. 

 

Jsem připraven pověřit své útvary, aby intenzivně spolupracovaly s členskými státy 

na přípravě provádění reformované SZP, a slibuji, že zajistím, aby proces schvalování 

budoucích strategických plánů SZP byl transparentní. Budu plnit závazek nově zvolené 

předsedkyně Ursuly von der Leyenové rozvíjet posílené partnerství s Evropským 

parlamentem a budu Vás pravidelně informovat o pokroku při provádění nové politiky. 

 

Rychlé dosažení ambiciózního výsledku reformy SZP bude důležitým krokem k vypracování 

a provádění strategie „z farmy na vidličku“. Jsem odhodlán spolupracovat s výkonným 

místopředsedou a skupinou komisařů pro Zelenou dohodu pro Evropu s cílem zlepšit 
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udržitelnost procesu produkce potravin a vytvořit tak dlouhodobou vizi budoucnosti pro 

evropské zemědělce. 

 

Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti 

Ptali jste se také, jaká je moje dlouhodobá vize pro venkovské oblasti. Jsem přesvědčen, že 

není možné mít dlouhodobou strategii pro zemědělství, pokud nezajistíme, že evropské 

venkovské oblasti budou mít i nadále zásadní význam a že se budou dynamicky vyvíjet. V 

tomto ohledu budu i nadále obhajovat klíčovou úlohu SZP v rozvoji venkovských oblastí. 

V návaznosti na žádost nově zvolené předsedkyně Ursuly von der Leyenové vypracuji v úzké 

spolupráci s nominovanou kandidátkou na funkci místopředsedkyně pro demokracii a 

demografii a nominovanou kandidátkou na funkci komisařky pro soudržnost a reformy novou 

dlouhodobou vizi pro venkovské oblasti, která zajistí, že potřeby venkovských oblastí budou 

v rámci nové společné zemědělské politiky konkrétně řešeny v národních strategických 

plánech. 

 

Chci dát občanům ve venkovských oblastech jasně najevo, že nejsou přehlíženi, a přivést 

pozornost subjektů s rozhodovací pravomocí zpět ke specifickým potřebám těchto oblastí. 

Mým cílem je přimět občany, zúčastněné strany a tvůrce politik z různých odvětví a úrovní 

správy k nalezení společné vize pro venkovské oblasti. To by mělo probíhat v úzké spolupráci 

s lidmi, kteří v těchto oblastech žijí, jakož i s místními a regionálními orgány. 

 

2. Prvovýrobci některých zemědělských produktů jsou znepokojeni tím, že obchodní 

agenda současné Evropské komise ulehčuje přístup na trh EU produktům, které jsou 

vyráběny na základě jiných norem, než v EU. Navzdory ujištění se zemědělci 

i nadále obávají, že zemědělství EU je obětováno v zájmu získání obchodních koncesí 

pro jiná, nezemědělská či nepotravinářská odvětví. Jak můžete zajistit, aby byly při 

obchodních jednáních zohledněny zájmy zemědělců a aby dovoz ze třetích zemí 

splňoval vysoké standardy EU z hlediska ochrany životního prostředí, sociální 

ochrany, bezpečnosti potravin a dobrých životních podmínek zvířat? Jaký je Váš 

postoj k možnosti, že zemědělské produkty z citlivých odvětví budou v budoucích 

obchodních dohodách vyloučeny? Zavazujete se jako nový komisař pro zemědělství 

k přísným závazným podmínkám v oblasti životního prostředí v jakékoli nové 

obchodní dohodě? Jak hodláte spolupracovat s novým komisařem pro obchod a jak 

odhodlaně se stavíte k tomu, aby byl Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

náležitě a včas informován o otázkách týkajících se mezinárodního obchodu? 

 

Přínosy obchodní politiky EU pro odvětví zemědělství v EU 

 

EU se již dlouho zasazuje o globální obchodní systém založený na pravidlech a je zastáncem 

udržitelných obchodních politik, což považuji za obzvláště důležité. Evropa je vysoce 

konkurenceschopným vývozcem zemědělsko-potravinářských produktů, jejichž hodnota se 

každoročně pohybuje okolo 140 miliard eur. Zemědělsko-potravinářské produkty EU jsou 

známé tím, že jsou bezpečné, udržitelně vyráběné, výživné a vysoce kvalitní. Zajistím, aby 

naši obchodní nabídku i nadále tvořily pouze produkty, které tato kritéria splňují. Vzhledem 

ke zvyšujícímu tlaku, který přináší změna klimatu, nemůžeme předpokládat, že budeme v 

nadcházejících desetiletích plně potravinově zabezpečeni. V této souvislosti bude Evropská 

komise i nadále plnit svůj obchodní program s cílem prosazovat a hájit zájmy všech občanů 

EU, včetně zemědělců a spotřebitelů, přičemž do své obchodní politiky začlení otázky týkající 
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se klimatu a udržitelnosti. Při využívání přínosů obchodu však nesmíme zapomínat na naše 

občany. 

 

Z příležitostí, které přináší mezinárodní obchod prostřednictvím dalšího přístupu na trhy ve 

třetích zemích a dalších podpůrných nástrojů, jako je např. ochrana evropských zeměpisných 

označení, těží celé zemědělsko-potravinářské odvětví EU. Díky tomu se také EU před devíti 

lety stala čistým vývozcem zemědělsko-potravinářských produktů, což pomohlo vytvořit 

pracovní místa a příležitosti ve venkovských oblastech v celé EU. Otevřeli jsme naše trhy, ale 

současně jsme zachovali přísné sanitární a fytosanitární normy, které jsou uznávány jako 

celosvětové měřítko.  

  

Obecné vyhlídky pro obchod se zemědělsko-potravinářskými produkty jsou pozitivní: 

celosvětová poptávka po potravinách pravděpodobně v důsledku růstu populace a zvyšování 

příjmů v kombinaci se změnami spotřebitelských preferencí poroste. Evropští zemědělci a 

zemědělsko-potravinářské odvětví budou z těchto příležitostí profitovat, a to zejména z 

důvodu vynikající pověsti týkající se bezpečnosti a kvality potravin z EU.  

 

Zajištění vyváženosti obchodních dohod a ochrany citlivých odvětví EU  

 

Všechny obchodní dohody, které EU uzavřela, byly pečlivě přizpůsobeny s ohledem na 

zvláštní situaci v citlivých odvětvích. Na druhou stranu je však klíčovým požadavkem našich 

obchodních partnerů, který zaznívá na jednáních, zlepšení přístupu na trh EU v některých z 

těchto odvětví.  

 

Posouzení situace na trhu a budoucího výhledu, studie dopadu včetně studie o kumulativním 

dopadu obchodních dohod na zemědělství a rozsáhlé konzultace s členskými státy a 

zúčastněnými stranami, které Komise provedla, nám pomohly pečlivě zhodnotit výzvy, 

kterým čelí jednotlivá zemědělsko-potravinářská odvětví. Tyto konzultace a hodnotící 

procesy se ukázaly jako účinné – budeme v nich proto pokračovat a dále je rozvíjet. Provedu 

analýzu všech dostupných materiálů a v případě potřeby je doplním o aktualizovanou studii o 

kumulativním dopadu, která zohlední výsledky posledních jednání.  

 

V případě obchodních dohod s hlavními zemědělskými subjekty přijala Komise řadu opatření, 

která nabízejí hodnotný přístup na evropský trh a zároveň zmírňují možné negativní dopady 

na citlivé produkty EU. Tato opatření zahrnují pečlivě vyměřené celní kvóty, celní sazby v 

rámci kvót, segmentaci produktů, dlouhá přechodná období a ochranné nástroje, které mají 

zajistit, aby dohody byly spravedlivé a vyvážené a nabízely příležitosti a výhody oběma 

stranám. 

 

Společně s komisařem pro obchod se budu zasazovat o to, aby byl mezinárodní obchod i 

nadále jednou z hlavních hnacích sil rozvoje v odvětví zemědělství EU, aby vytvářel pracovní 

místa a příležitosti a aby nebyly opomíjeny citlivé otázky určitých zemědělských odvětví EU. 

Jsem rovněž odhodlán posílit systém EU pro zeměpisná označení tak, aby byl tento politický 

nástroj pro zemědělce a venkovské oblasti ještě více prospěšný.   

 

V rámci mezinárodních jednání by se v příslušných případech mělo i nadále dostávat 

zvláštního zacházení citlivým zemědělským produktům, aby byly citlivé otázky dotčeného 

odvětví v konečných dohodách plně zohledněny. 
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Ochrana vysokých standardů EU 

 

EU je druhým největším světovým dovozcem a největším vývozcem potravin, a je proto v 

dobré pozici, aby prosazovala normy pro vysoce kvalitní potraviny v celosvětovém měřítku. 

EU je velmi aktivní v rámci příslušných mezinárodních fór, pokud jde o zvyšování úrovně 

norem v oblasti ochrany životního prostředí, sociální ochrany, bezpečnosti potravin a dobrých 

životních podmínek zvířat, které se vztahují na všechny výrobce po celém světě.  

 

Z našich pravidel a norem neslevíme. Veškerý dovoz do EU musí být v souladu s pravidly EU 

pro lidské zdraví, bezpečnost potravin a zdraví zvířat a rostlin. Sanitární a fytosanitární normy 

platí bez rozdílu pro všechny výrobky na vnitřním trhu EU, ať už se jedná o výrobky 

dovážené nebo vyráběné na domácím trhu. Měli bychom si být rovněž vědomi toho, že je 

třeba zajistit dodržování našich sociálních a environmentálních norem, které jsou v mnoha 

případech přísnější než ve zbytku světa.  

 

Právní předpisy EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat týkající se pravidel porážky 

se vztahují i na dovoz. Soulad s těmito právními předpisy nebo existence rovnocenných 

pravidel se stanovuje na základě kontrol na místě, které provádí Komise. 

 

EU je pevně odhodlána začlenit ustanovení o normách a jejich dodržování do svých 

dvoustranných obchodních dohod, zejména jako součást kapitol o obchodu a udržitelném 

rozvoji. Při posuzování dopadu na udržitelný rozvoj pečlivě zkoumáme sociální, 

environmentální a hospodářské dopady obchodních dohod. Nově zvolená předsedkyně 

Komise Ursula von der Leyenová jasně uvedla, že „každá nově uzavřená obchodní dohoda 

bude obsahovat samostatnou kapitolu věnovanou udržitelnému rozvoji“. 

 

Obchodní dohody poskytnou nové platformy v oblasti obchodu a spolupráce, které umožní 

dialog se třetími zeměmi ohledně posílení ochrany životního prostředí a boje proti změně 

klimatu. 

 

Spolupráce s kandidátem na komisaře pro obchod 

 

Jsem odhodlán zajistit, aby všechny produkty, s nimiž se v EU obchoduje, splňovaly naše 

vysoké standardy, a vyvinu veškeré úsilí k tomu, aby naši obchodní partneři sladili své 

standardy se standardy EU. Budu úzce spolupracovat s kandidátem na komisaře pro obchod a 

zajistím, aby byl otevřený a spravedlivý obchod založen na celosvětových pravidlech, která 

jsou účinná, vymahatelná a která vytvářejí rovné podmínky pro všechny.  

 

Nově bude sborem komisařů jmenován vrchní úředník pro prosazování obchodu, který bude 

pod přímým vedením kandidáta na komisaře pro obchod sledovat a zlepšovat soulad našich 

obchodních dohod, včetně zvláštní kapitoly o udržitelném rozvoji. Budeme proto pozorně 

sledovat provádění opatření na ochranu klimatu, životního prostředí a pracovních podmínek 

zakotvených v našich obchodních dohodách, přičemž budeme uplatňovat přístup nulové 

tolerance k dětské práci. Nově jmenovaný vrchní úředník pro prosazování obchodu bude 

kromě toho pravidelně podávat zprávy o aktuálním stavu a průběžně informovat Evropský 

parlament a Radu o vývoji situace. 
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Vztahy s Evropským parlamentem 

 

Evropský parlament a jeho příslušné výbory budu v souladu s interinstitucionálními pravidly 

aktivně informovat o všech otázkách týkajících se obchodu v oblasti zemědělství. Evropský 

parlament budu též pravidelně informovat ve všech fázích mezinárodních jednání. Vzhledem 

k tomu, že zemědělsko-potravinářské odvětví hraje v obchodních vztazích a jednáních 

významnou roli, zavazuji se, že s Vámi budu sdílet informace o této oblasti a přispívat k 

diskuzím o mezinárodních otázkách. 

 

 

3. Jedním z hlavních cílů budoucí společné zemědělské politiky je dále posílit přínos 

evropského zemědělství, pokud jde o ochranu životního prostředí, biologickou 

rozmanitost, krajinu a dopady změny klimatu. Jaký je podle vás prostor pro úpravy 

v reformě SZP v těchto oblastech? Jak zamýšlíte nalézt správnou rovnováhu mezi 

problematikou životního prostředí a potřebou produkovat potraviny za spravedlivé 

ceny? Jak vnímáte celkový vývoj zemědělské politiky, především pokud jde 

o strategii nově zvolené předsedkyně, označovanou jako „z farmy na vidličku“ 

(„Farm to Fork“), týkající se udržitelných potravin? Jak ji lze převést 

do každodenní činnosti zemědělců, v oblasti klimatu, a jaká řešení v oblasti propadu 

uhlíku může zemědělství a lesnictví přinést s ohledem na využívání půdy, změny ve 

využívání půdy a lesnictví atd.? Jaké jsou vaše ambice v oblasti snižování množství 

pesticidů a zastavení ztráty biologické rozmanitosti a jak toho dosáhnete? Do jaké 

míry je možné, aby přenesení plné odpovědnosti na členské státy za stanovení 

ambiciózní strategie pro boj proti tomuto naléhavému problému bylo nejlepším 

řešením, které může EU zavést? Jak můžete jako komisař zajistit, že členské státy 

budou v tomto směru plnit své závazky? 

Pokud jde o životní prostředí, mám zkušenosti s tím, že dobří zemědělci nemusí být 

poučováni o tom, jak mají pečovat o svou půdu nebo zvířata. Dělají to každý den. Jsem si 

plně vědom výzev, kterým EU čelí v souvislosti se změnou klimatu (ať už jde o zmírňování 

této změny nebo o přizpůsobování se jí), jakož i v souvislosti s biodiverzitou a přírodními 

zdroji, jako je půda, voda a ovzduší. Řešení těchto problémů s sebou ponese velké napětí jak 

na sociální, tak na ekonomické úrovni. Musíme tyto problémy proměnit v příležitosti. Naše 

zemědělské odvětví a venkovské oblasti se musí do tohoto obtížného procesu zapojit. SZP by 

měla evropským zemědělcům pomoci zlepšit udržitelnost jejich produkce potravin a dalších 

přírodních zdrojů. SZP a zemědělci významně přispějí k Zelené dohodě pro Evropu, kterou 

předložila nově zvolená předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová. Jsme připraveni 

poskytnout našim zemědělcům intenzivnější pomoc, aby ještě více dbali na životní prostředí a 

zdroje. 

Životní prostředí a klima v rámci návrhu reformy SZP 

Návrhy na reformu SZP jsou důležitým krokem ke zlepšení nástrojů, které zemědělcům 

pomohou přejít na udržitelnější výrobní systémy. Slibuji, že budu Evropský Parlament a Radu 

plně podporovat při jednání o této reformě a zajistím, aby její výsledná podoba odrážela 

úroveň ambicí v oblasti životního prostředí a klimatu, které oznámila nově zvolená 

předsedkyně. 

Plně proto podporuji změnu, kterou reforma přináší, pokud jde o celkový přístup, jehož cílem 

je učinit SZP ekologičtější a současně zohlednit sociální a ekonomické aspekty. Namísto 

stanovení pravidel týkajících se zemědělských postupů na úrovni EU by se budoucí SZP měla 
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více zaměřit na zhodnocení vynakládaných finančních prostředků. Došlo by tak k vyvážení 

společných prvků obsažených v právních předpisech EU a flexibility pro členské státy, pokud 

jde o využívání SZP způsoby, které se dají v praxi aplikovat v jejich konkrétní situaci – ať už 

žijí na severu nebo na jihu, produkují hovězí nebo pěstují pomeranče. Tato flexibilita je 

mimořádně důležitá: například potřeby určitého extenzivního obhospodařovaného území 

v jedné zemi se mohou velmi lišit od potřeb oblasti s intenzivně obhospodařovanou půdou 

v jiné zemi. Navrhované společné cíle a pravidla, a zejména společný systém měření 

výsledků, umožní sledovat plnění našich závazků v oblasti udržitelnosti a zajistí, aby se na 

něm podílely všechny členské státy. 

Dalším klíčovým prvkem návrhu reformy SZP je její propojení s právními předpisy EU 

v oblasti životního prostředí a klimatu. Domnívám se, že SZP musí zemědělcům pomoci plnit 

environmentální cíle, které jsou pro ně často velmi náročné. Všechny členské státy budou 

vyzvány, aby do strategického plánu SZP zahrnuly informace o tom, jak hodlají využívat 

nástroje zemědělské politiky a pomoci splnit ambiciózní evropské cíle vyplývající z právních 

předpisů EU v oblasti změny klimatu, energetiky, vody, kvality ovzduší, biodiverzity a 

pesticidů. Všechny členské státy tak například musí snížit své emise skleníkových plynů 

v souladu s nařízením o sdílení úsilí, které se vztahuje i na část emisí ze zemědělství. 

Jednotlivé členské státy budou muset ve svých plánech SZP prokázat, jak SZP k dosažení 

tohoto cíle přispěje. 

Pak jsou zde ještě prvky návrhu reformy SZP týkající se základních norem, které musí 

zemědělci splňovat – zejména v rámci systému posílené podmíněnosti. Několik nových a 

zdokonalených norem se zaměřuje na životní prostředí a klima. Jednou z nich je ochrana 

mokřadů a rašelinišť, jež jsou významnými úložišti uhlíku. Další je používání nástroje pro 

udržitelnost zemědělských podniků v oblasti živin, jehož cílem je přispět ke zlepšení 

hospodaření s živinami. Kromě toho by se součástí systému podmíněnosti staly rovněž 

některé povinnosti vyplývající ze směrnice o udržitelném používání pesticidů. Jedná se 

o jeden z několika způsobů, jak by SZP mohla zvýšit výkonnost zemědělského odvětví a 

zároveň omezit používání pesticidů. Pro usnadnění tohoto přechodu, kterým zemědělci musí 

projít, mají zásadní význam inovace, výzkum a předávání znalostí. Nový program Horizont 

2020 věnovaný půdě představuje nový přístup, jak propojit inovace s potřebami zemědělců. 

Stejně důležité jako systém základních standardů v rámci budoucí SZP jsou navrhované 

nástroje financování. Je nezbytné motivovat zemědělce k tomu, aby přijali udržitelné postupy, 

a nový navrhovaný nástroj – ekorežimy – přesně k tomu slouží. Umožnil by vynaložit značný 

podíl finančních prostředků z prvního pilíře SZP na péči o životní prostředí a klima a doplnit 

tak stávající podporu rozvoje venkova. 

Politiku rozvoje venkova jsem vždy pevně podporoval. Zajistím, že budou i nadále vypláceny 

dobře známé a hodnotné agroenvironmentálně-klimatické platby a budu podporovat 

ekologicky šetrné investice (včetně investic do zalesňování). Budu rovněž podporovat 

odbornou přípravu, inovace a spolupráci, neboť ty mají zásadní význam pro šíření 

inovativních postupů, jejichž prostřednictvím bude možné zajistit dostupnost potravin za 

spravedlivé ceny a zároveň zohlednit otázky týkající se životního prostředí a klimatu.  

Zdůrazňuji, že každý členský stát bude v rámci uplatňování SZP muset prokázat větší ambice, 

pokud jde o životní prostředí a klima, než je tomu v současnosti, a spoléhám na podporu 

Evropského parlamentu v tom, že zajistí, že toho bude podle dohodnutých právních předpisů 

možné docílit. 
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Rád bych nalezl politickou dohodu o reformě SZP, která nabídne prostor pro podporu 

cílených opatření pro řešení změny klimatu a dalších environmentálních problémů 

v zemědělských podnicích v praxi. Konkrétně chci zajistit, aby zemědělci měli možnost 

dostávat podporu, která jim umožní lépe střídat pěstované plodiny a řádně provádět orbu, tak 

aby se v půdě zachytilo více uhlíku – tj. zvýšit kapacitu orné půdy pro ukládání uhlíku. Mohli 

by se zapojit do ekorežimu v rámci prvního pilíře SZP, vyřadit část své půdy z produkce a 

využít tuto půdu ke kultivaci biologické rozmanitosti. Kromě toho by jim mohla být 

vyplacena odměna prostřednictvím druhého pilíře SZP, pokud sníží svou spotřebu pesticidů. 

Zemědělství je jediným odvětvím s rostoucími emisemi látek znečišťujících ovzduší 

a jediným zdrojem znečištění ovzduší, který v současné době není přímo regulován. Měli 

bychom zemědělce podporovat ve snižování těchto emisí. Mohli by také využít podporu 

na investice k zefektivnění svých systémů skladování a zavlažování nebo k přechodu 

na přesné či ekologické zemědělství. Chci zajistit, aby se vysoké ambice Zelené dohody pro 

Evropu patřičně odrazily v odpovídající podpoře pro evropské zemědělské podniky, která 

rodinám zemědělců pomůže připravit se na udržitelnou budoucnost. 

Návrhy Komise na reformu SZP přenášejí na členské státy odpovědnost za stanovení strategie 

pro řešení problému změny klimatu či jakékoli jiné výzvy a umožňují jim přizpůsobit využití 

SZP jejich konkrétní situaci. Přesto by však byly řízeny společnými cíli, společnými 

základními standardy, společnými typy financovaných opatření a společnými ukazateli. 

Kromě toho by Komise při posuzování každého strategického plánu SZP tento plán schválila 

pouze v případě, že by byl vhodný pro splnění daných cílů a výzev. Možné problémy během 

prováděcího období by pak pomohlo odhalit průběžné sledování a hodnocení strategických 

plánů SZP. 

Širší kontext: strategie „z farmy na vidličku“ („Farm to Fork“) 

Jsem přesvědčen o tom, že musíme chránit důležitou práci našich zemědělců, která 

Evropanům zajišťuje přísun vysoce kvalitních, výživných, cenově dostupných a bezpečných 

potravin. Stejně tak se domnívám, že zajištění potravin musí probíhat s ohledem na omezené 

zdroje, potřebu tyto zdroje chránit a zlepšit jejich stav. Zemědělci vědí, že kvalitní půda, 

zdravá biologická rozmanitost, opylovatelé a vhodné klima jsou pro zemědělskou produkci 

klíčové. Rovněž je třeba plně zohlednit očekávání společnosti a potřebu mít výživné, ale 

zároveň zdravotně nezávadné a cenově dostupné potraviny. Plně chápu, že k tomu, abychom 

dosáhli cílů nové strategie „z farmy na vidličku“, musíme podpořit všechny zemědělce, 

zúčastněné strany a spotřebitele. 

Kromě úvah o možných změnách stávajícího právního systému pro povolování, uvádění 

na trh a používání pesticidů, které spadají do portfolia mé kolegyně odpovědné za oblast 

zdraví, bude reformovaná SZP hrát důležitou úlohu ve snaze „mířit výše“ a mobilizovat 

zemědělce a zúčastněné strany, aby pesticidy používali co nejudržitelnějším způsobem. 

Zemědělci možná budou potřebovat pesticidy používat i nadále, ale my je musíme vést k větší 

nezávislosti na těchto látkách a k možným alternativám, jak lépe ochránit plodiny, např. 

upřednostňováním odolných odrůd, pesticidů představujících nízké riziko, mechanických 

nástrojů nebo alternativních postupů. SZP může být účinným nástrojem k tomu, aby se tato 

změna stala součástí strategie „z farmy na vidličku“, která je jednou z významných ambicí 

Zelené dohody pro Evropu. 

Aby byly potravinové systémy „udržitelné“, měly by fungovat v souladu s naším odhodláním 

bojovat proti změně klimatu a chránit naše přírodní zdroje a biologickou rozmanitost. Měly 

by však rovněž nabízet odpovídající finanční výnosy zemědělcům a jiným hospodářským 
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subjektům. Chci, aby potravinářské systémy byly hnací silou úspěchu, založenou na vysokých 

standardech, nových výrobcích a postupech, inteligentních a účinných procesech a obecné 

schopnosti reagovat na individuální i společenské potřeby. 

Nástroje SZP, které se zaměřují nejen na zemědělce, ale i na další subjekty v potravinovém 

řetězci, budou v této souvislosti hrát významnou roli. Jsem odhodlán spolupracovat s 

nominovaným kandidátem na funkci výkonného místopředsedy pro Zelenou dohodu pro 

Evropu a spolu s ním zajistit, že zemědělství přispěje při přeměně ekologické transformace 

Evropy svým dílem. 

 

 

4. Pokud jde o rozpočet SZP a výzvy, kterým čelí zemědělství a venkovské oblasti, 

souhlasíte s tím, aby byl rozpočet zachován na současné úrovni, a jaké kroky 

přijmete na obranu zájmů zemědělců a venkovských komunit? Jak přistupujete 

k této otázce a jaký je Váš názor na zvláště závažné škrty, které se předpokládají 

zejména v oblasti rozvoje venkova? S ohledem na vývoj z posledních let, pokud jde 

o obchodní války, změnu klimatu a brexit, jaký by měl být podle Vašeho názoru 

podíl společné zemědělské politiky v příštím VFR 2021–2027? Jak zajistíte 

spravedlivé rozdělení plateb v rámci SZP mezi zemědělce?  

Zachování financování SZP na současné úrovni 

Velká část důvěry, kterou v nás naši občané vkládají, je důvěra v to, že využíváme jejich 

peníze účelně a efektivně. To znamená, že nesmíme slibovat něco, co nejsme schopni splnit. 

Rozpočet EU je zásadním nástrojem k provádění priorit a ambicí Unie. Bude důležité zajistit, 

aby iniciativy uvedené v politických pokynech nově zvolené předsedkyně mohly být plně 

zohledněny v příštím finančním rámci.   

 

Návrh víceletého finančního rámce na období 2021–2027, který Komise předložila v květnu 

2018, je třeba vidět v širším kontextu. Potřebujeme moderní a ambiciózní rozpočet EU, jež 

umožní řešit jak tradiční výzvy, tak nové priority. Kromě toho bylo nutné vzít v úvahu, že v 

důsledku brexitu přijde rozpočet EU o významného netto plátce. Domnívám se, že celkově 

návrh představuje rozumný a vyvážený přístup. 

 

V této obtížné situaci navrhla Komise pro SZP celkem 365 miliard EUR (v běžných cenách), 

což odpovídá 28,5 % víceletého finančního rámce na období 2021–2027. Navrhované 

financování ukazuje, že zemědělství má v EU stále velký význam a že jej bude mít i v období 

po roce 2020.   

Pokud jde o rozvoj venkova, snížení financování z EU je třeba chápat v souvislosti s návrhem 

na zvýšení vnitrostátního spolufinancování. Jedná se o vyvážení podpory mezi rozpočtem EU 

a členských států, jehož cílem je zajistit dostatečnou úroveň veřejné podpory pro venkovské 

oblasti. To rovněž znamená, že skromnější změny navržené ve financování prvního pilíře 

společné zemědělské politiky zajišťují, aby v podpoře příjmů zemědělců nadále hrály 

klíčovou úlohu přímé platby. 

Návrh dále ponechává členským státům flexibilitu v přesunu prostředků mezi přímými 

platbami a rozvojem venkova, a nabízí jim další možnosti, pokud jde o zaměření na cíle v 

oblasti životního prostředí nebo klimatu. 
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Je nezbytné rychle a odhodlaně pokračovat v jednáních, aby se zabránilo prodlevám v 

zahájení nových programů, které by měly negativní dopad. V této souvislosti předložím pádné 

argumenty na důkaz toho, že dopad výrazně nižšího rozpočtu by byl pociťován v celé Evropě 

a narušil by schopnost Unie účinně dosáhnout výsledků. 

 

Spravedlivé rozdělení 

Ačkoli je úloha přímých plateb obecně vítána, podpora někdy vyvolává pocity 

nespravedlnosti. Dostupná čísla odrážejí systém, v němž se většina plateb zakládá na ploše 

a půda je soustředěna mezi relativně malý počet zemědělců. Nesmíme však zapomínat na to, 

že polovinu příjemců SZP tvoří velmi malé zemědělské podniky s méně než pěti hektary a 

77 % přímých plateb je určeno malým a rodinným zemědělským podnikům o rozloze menší 

než 250 hektarů. 

Domnívám se však, že musíme podporovat rovnoměrnější rozdělení podpory, jak je uvedeno 

v nedávných návrzích na reformu SZP, které stanoví řadu nástrojů, jež členské státy musí 

nebo mohou využít ke zlepšení spravedlivého rozdělování přímých plateb a k jejich lepšímu 

zacílení na rodinné zemědělské podniky, které je potřebují nejvíce: 

 Stanovením minimálního počtu hektarů na zemědělce, jakožto podmínky pro získání 

přímé podpory (tj. minimální požadavky), se zajistí, aby podpora byla cíleně poskytována 

hospodářsky životaschopným zemědělským podnikům. 

 Doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost, která je navržena jako závazný 

nástroj pro členské státy, bude přizpůsobena podle jejich specifických rysů.  

 Snížení a omezení úrovně plateb by mohlo rovněž přispět k přerozdělení přímých plateb 

na plochu, pokud se takto získaná částka použije k financování podpory pro menší 

zemědělské podniky.  

 Základní podpora příjmu by mohla být diferencována podle skupin území s různými 

potřebami.  

 Členské státy, které zachovají platební nároky pro poskytnutí této základní podpory, 

budou muset: 

o stanovit maximální hodnotu nároků,  

o zajistit nejpozději do roku 2026 minimální úroveň konvergence hodnoty všech 

nároků (tj. proces vnitřního sbližování). 

 Členské státy se mohou rovněž rozhodnout, že menším zemědělcům, kteří potřebují vyšší 

úroveň podpory, poskytnou jednorázové částky. 

Domnívám se, že všechny tyto prvky společně řeší otázku spravedlivého rozdělování přímých 

plateb mezi evropské zemědělce. 

 

 

5. Komise předložila řadu iniciativ k obnovení rovnováhy sil v potravinovém řetězci, 

včetně směrnice o boji proti nekalým obchodním praktikám v zemědělském 

a potravinovém řetězci. Můžete nastínit, jak hodláte v příštím funkčním období 

pokračovat v této důležité práci a na jaké oblasti se zaměříte? Jaký je podle Vašeho 

názoru dopad politiky EU v oblasti hospodářské soutěže na prvovýrobce a jejich 

schopnost kolektivně vyjednávat o ceně? Jak hodláte v zájmu řešení problémů, jako 

je zabezpečení potravin a globální konkurenceschopnost zemědělců EU na celém 
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světě, podporovat znalosti, rozvoj a zavádění nových technologií a inovací 

v evropském zemědělství?  

Už dlouho mě znepokojuje relativně slabá pozice našich zemědělců v potravinovém řetězci. 

Cíl spravedlivé životní úrovně zemědělců je zakotven ve Smlouvě o fungování Evropské unie. 

Potřebujeme proto životaschopné zemědělské odvětví, které je schopno poskytovat 

evropským občanům výživné, cenově dostupné a bezpečné potraviny a evropským 

zemědělcům realistickou úroveň příjmů. Struktura a organizace dodavatelského řetězce, vztah 

mezi kupujícími a prodejci, musí zajistit, aby zemědělci měli spravedlivý příjem. V 

posledních letech podnikla Komise důležité kroky k obnovení rovnováhy mocenského vztahu 

v potravinovém řetězci. Jsem odhodlán tuto otázku řešit a zajistím provádění a prosazování 

těchto kroků.  

 

Spolupráce producentů 

 

V roce 2018 zavedl spolunormotvůrce prostřednictvím tzv. nařízení Omnibus nová pravidla 

pro spolupráci producentů ve všech zemědělských odvětvích. Zemědělci mohou například 

prodávat produkty prostřednictvím uznaných organizací producentů a mají právní jistotu, že 

nejednají v rozporu s pravidly hospodářské soutěže. Vyšší počet organizací producentů 

pomůže zemědělcům dosáhnout úspor z rozsahu a poskytnout jim lepší vyjednávací pozici při 

jednání s navazujícími odvětvími.  

 

V některých částech EU se občas zemědělci zdráhají spolupracovat. Je to dědictví minulosti. 

Proto budu klást důraz na to, aby producentům byly objasněny výhody spolupráce, a aby se 

zvýšilo povědomí o možnostech a pobídkách, které poskytuje právní rámec EU. Návrh 

reformy SZP rozšiřuje oblast působnosti těchto opatření na všechna zemědělská odvětví. 

Členské státy budou moci ve svých strategických plánech rozhodnout, zda převedou část 

finančního krytí přímých plateb na tyto odvětvové programy. 

 

Nekalé obchodní praktiky  

 

Zemědělci si nezaslouží být vystavováni nespravedlivému zacházení ze strany svých 

obchodních partnerů. Do května 2021 bude mou prioritou zajistit bezproblémové provedení 

směrnice o nekalých obchodních praktikách, která byla přijata v dubnu 2019, do 

vnitrostátního práva. Přijetí této směrnice bylo velkým úspěchem končícího funkčního 

období. Z velké části na tom mají zásluhu poslanci Evropského parlamentu, kteří trvali na 

tom, že tento problém je třeba řešit na úrovni EU, a podpořili základní zásady návrhu Komise. 

Zajistím, aby vnitrostátní donucovací orgány měly možnost podělit se o své zkušenosti v 

oblasti prosazování práva, rozvíjet osvědčené postupy a vzájemně se informovat o novém 

vývoji. Komise bude hrát aktivní úlohu při usnadňování tohoto dialogu. Stručně řečeno se 

postaráme o to, aby tato směrnice byla úspěchem a dalším střípkem mozaiky, který zajistí 

budoucnost zemědělských podniků v Unii. 

 

V průběhu legislativního procesu, jímž směrnice o nekalých obchodních praktikách 

procházela, vyzval Evropský parlament Komisi, aby zahájila hloubkovou analýzu účinků 

maloobchodních nákupních společenství na hospodářské fungování zemědělského a 

potravinového řetězce a jejich rozsahu. Komise uspořádá v listopadu 2019 v Bruselu odborný 

seminář o maloobchodních nákupních společenstvích, aby získala relevantní informace. Jasné 

prozkoumání situace nám pomůže zjistit, jaké další kroky by mohly být potřeba. 
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Transparentnost trhu  

 

Další důležitou oblastí je transparentnost trhu. Nedávná legislativní iniciativa pomůže 

zejména malým a středním hospodářským subjektům v potravinovém řetězci překlenout 

nedostatek informací díky zveřejňování reprezentativních údajů, jako je prodej a nákup 

klíčových zemědělských produktů. V nadcházejících měsících bude Komise aktivně pomáhat 

členským státům ve vyvíjení potřebných postupů podávání zpráv, aby tato nová pravidla 

mohla být zavedena. Větší transparentnost trhu byla opět požadavkem Parlamentu a já se 

budu snažit zajistit, aby byl systém nastaven tak, aby byl účinný. 

 

Spolupráce producentů a právo hospodářské soutěže 

 

Článek 42 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že se pravidla hospodářské soutěže 

vztahují na odvětví zemědělství pouze v rozsahu stanoveném Evropským parlamentem a 

Radou, což odráží specifika odvětví a nadřazenost cílů SZP, zejména přiměřené životní 

úrovně zemědělců. Žádné jiné odvětví nemá možnost využívat takovou výjimku v pravidlech 

hospodářské soutěže, čímž se uznává zvláštní postavení zemědělců v potravinovém řetězci a 

strategický význam zabezpečení potravin.  

 

Tato pravidla umožňují našim zemědělcům organizovat se a jednat kolektivně, a snadněji tak 

dosahovat dohod se svými navazujícími partnery v rámci potravinového řetězce. Plně 

podporuji tato ustanovení a hodlám pozorně sledovat jejich provádění. Provádění a 

konsolidace jsou velmi důležité. 

 

Rád bych zdůraznil zejména kolektivní smlouvy mezi zemědělci – tato zvláštní ujednání totiž 

vytvářejí příležitosti, jak mohou zemědělci poskytováním ekologických služeb přispět k 

plnění nové Zelené dohody pro Evropu. Budu úzce spolupracovat s ostatními komisaři, 

zejména nominovanou kandidátkou na funkci výkonné místopředsedkyně pro Evropu 

připravenou na digitální věk, aby bylo zajištěno, že plně využijeme potenciál v této oblasti.  

 

Inovace 

 

Nové technologie mají velký potenciál pro řešení výzev v oblasti udržitelnosti. Přispívají ke 

zvýšení hospodářské konkurenceschopnosti zemědělských podniků a zároveň zlepšují 

udržitelnost životního prostředí.  

 

Je však třeba zdůraznit, že za inovacemi nestojí pouze nové technologie. Inovace mohou mít 

také podobu nových nebo obnovených postupů a tradiční znalosti mohou být rovněž zdrojem 

nových nápadů a znovuobjevených řešení současných výzev. Inovace jsou proces, který 

vyžaduje kombinaci různých kroků. Musíme zajistit, aby všichni zemědělci měli přístup ke 

správným znalostem. Toho lze dosáhnout jejich užším zapojením do inovačního procesu tak, 

aby nalezená řešení odpovídala jejich skutečným potřebám, nebo prostřednictvím rozvoje 

zvláštních programů odborné přípravy a vzdělávání s cílem zlepšit jejich dovednosti. 

 

Pro zavádění nových technologií je rovněž klíčové, aby byly k dispozici odpovídající 

infrastruktury: musíme zajistit lepší propojení venkovských oblastí zavedením rychlého 

internetu.   

 

Za účelem posílení inovačního procesu navrhla Komise výrazně investovat do zemědělského 

výzkumu a inovací. Na výzkum potravin a zemědělství v rámci programu Horizont Evropa 
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jsou navrženy prostředky ve výši 10 miliard EUR. Musíme zajistit, aby tyto finanční 

prostředky byly co nejlépe využity ve prospěch zemědělství EU.  

 

Znalosti, inovace a digitalizace jsou průřezovým cílem nové SZP. SZP tak bude poskytovat 

stále více příležitostí pro inovační projekty (operační skupiny). Větší důraz bude kladen také 

na zemědělské poradenství a na vzájemné předávání zkušeností a znalostí mezi zemědělci. 

 

Inovační akce v rámci politiky v oblasti výzkumu a SZP budou zefektivněny pod záštitou 

evropského inovačního partnerství, jehož cílem je vytvořit most mezi vědou a praxí. Tím se 

urychlí šíření a zavádění inovativních postupů v praxi. 

 


