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ODPOVEDE EURÓPSKEMU PARLAMENTU 

DOTAZNÍK PRE DEZIGNOVANÉHO KOMISÁRA 

Janusz WOJCIECHOWSKI 

dezignovaný komisár pre poľnohospodárstvo 

 

 

1. Všeobecná spôsobilosť, angažovanosť na európskej úrovni a osobná nezávislosť 

 

Ktoré aspekty vašich osobných kvalifikácií a skúseností sú zvlášť dôležité na to, aby 

ste sa stali komisárom a presadzovali všeobecné európske záujmy, najmä v oblasti, 

za ktorú by ste mali niesť zodpovednosť? Čo Vás motivuje? Ako budete prispievať k 

návrhu strategického plánu Komisie? Ako budete uplatňovať rodové hľadisko a ako 

ho budete začleňovať do všetkých oblastí politiky svojho portfólia? Aké záruky 

nezávislosti môžete poskytnúť Európskemu parlamentu a ako by ste zabezpečili, aby 

žiadna vaša činnosť v minulosti, súčasnosti ani budúcnosti nemohla spochybniť 

plnenie vašich úloh v rámci Komisie? 

 

Ako človek, ktorý je od detstva osobne a profesionálne prepojený s realitou života na vidieku 

cítim silný záväzok poskytnúť našim občanom bezpečné a cenovo dostupné potraviny a našim 

poľnohospodárom primeranú životnú úroveň. Pochádzam z vidieckej oblasti Poľska a som 

pevne presvedčený o potrebe podporovať naše vidiecke komunity. 

 

Mám skúsenosti v oblasti práva, politiky a verejného auditu. Predtým, ako som bol 

vymenovaný za sudcu odvolacieho súdu a najvyššieho súdu, som bol sudcom na regionálnej a 

provinčnej úrovni v Poľsku. Bol som poslancom poľského parlamentu, kde som zastával 

funkciu podpredsedu parlamentu. Bol som vymenovaný za predsedu poľského Najvyššieho 

kontrolného úradu a v tejto pozícii som pôsobil šesť rokov. V roku 2004 som bol zvolený za 

poslanca Európskeho parlamentu. Počas môjho pôsobenia v Parlamente som bol náhradníkom 

Výboru pre rozpočet, členom rôznych delegácií do susedných krajín a členom Výboru pre 

kontrolu rozpočtu. Od roku 2004 do roku 2016 som zastával funkciu podpredsedu Výboru pre 

poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a predsedu medziskupiny Európskeho parlamentu pre 

dobré životné podmienky a ochranu zvierat. V roku 2016 som bol vymenovaný za člena 

Európskeho dvora audítorov v Luxembursku. 

 

Ako poslanec Európskeho parlamentu som sa intenzívne angažovala v otázkach dobrých 

životných podmienok zvierat, cien potravín a označovania ekologických potravín. Presvedčil 

som sa o tom, že otázky súvisiace s poľnohospodárstvom a rozvojom vidieka sú veľmi citlivé, 

pretože sa priamo dotýkajú našich občanov. Naučil som sa, aké dôležité je vypočuť si rôzne 

názory. Tiež som pociťoval, že medzi poslancami Európskeho parlamentu vládne silná 

spoločná vôľa spolupracovať pri riešení mnohých výziev, ktorým sektor poľnohospodárstva 

čelí, ako aj nájsť spoločné riešenia.  

 

Počas môjho pôsobenia na Dvore audítorov som sa ďalej venoval prípadom, ktoré sa týkali 

oblasti poľnohospodárstva. Medzi moje zodpovednosti patrili správy o opatreniach 

zameraných na mladých poľnohospodárov, o dobrých životných podmienkach zvierat, o 
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programoch na rozvoj vidieka a o systéme ochrany našich občanov pred chemickými 

nebezpečenstvami v potravinách. Bol som takisto zodpovedný za dôležitú správu, v ktorej sa 

zdôraznili ľudské a hospodárske náklady súvisiace so zlou kvalitou ovzdušia.  

 

Nie som však niekto, kto by pozoroval odvetvie poľnohospodárstva len z diaľky. Narodil som 

sa a vyrastal som vo vidieckej oblasti s dlhou poľnohospodárskou tradíciou. Vypestoval som 

si cit pre prácu s pôdou. Som presvedčený, že túto skúsenosť musí každý, kto chce pochopiť 

poľnohospodárov, zažiť sám. 

 

Bolo by pre mňa cťou a privilégiom presadzovať otvorený, inkluzívny a kooperatívny spôsob 

práce zvolenej predsedníčky Komisie Ursuly von der Leyenovej, spolupracovať s ňou a 

kolégiom komisárov s cieľom podporiť priority Európskej únie a riešiť výzvy, ktoré sú pred 

nami. Budem sa usilovať o prosperitu našich poľnohospodárov a ľudí žijúcich vo vidieckych 

oblastiach. 

 

Zvolená predsedníčka von der Leyenová určila vo svojom pláne rodovú rovnosť ako jednu z 

priorít a zaviazala sa ísť príkladom vytvorením rodovo plne vyváženého kolégia. Mám v 

úmysle uplatňovať rovnakú zásadu aj na môj tím. Tiež verím, že posilnením uplatňovania 

rodového hľadiska pri tvorbe politík sa zlepší využívanie zdrojov, zefektívnia sa politiky, 

podporí sa udržateľný rozvoj a vytvoria sa spravodlivejšie spoločnosti. Tento aspekt je pre 

moje portfólio veľmi dôležitý, pretože ženy riadia menej ako jednu tretinu 

poľnohospodárskych podnikov v EÚ, a budem sa usilovať o zlepšenie tejto situácie.  

 

Počas môjho pôsobenia vo funkcii štátneho zamestnanca som si bol vedomý toho, aké je 

dôležité vyhnúť sa akejkoľvek pozícii alebo situácii, ktorá by spochybňovala moju 

nezávislosť, nestrannosť a dostupnosť. Ako člen Európskeho dvora audítorov som si 

svedomito plnil záväzky voči inštitúcií, pokiaľ ide o vyhlásenia o finančných záujmoch, ako 

aj záväzok konať v európskom záujme bez prijímania akýchkoľvek pokynov. Budem sa 

naďalej snažiť obozretne vyhýbať každej situácii, ktorá by mohla narušiť výkon mojich 

funkcií, alebo sa budem snažiť každú takúto situáciu vyriešiť. 

 

2. Riadenie úradu a spolupráca s Európskym parlamentom 

 

Ako by ste posúdili svoju úlohu člena kolégia komisárov? V čom by podľa vás mala 

spočívať vaša zodpovednosť voči Parlamentu za vaše kroky a za činnosť vašich 

útvarov? Aké konkrétne záväzky ste pripravený prijať, pokiaľ ide o zvyšovanie 

transparentnosti, posilňovanie spolupráce a prijímanie účinných následných 

opatrení vyplývajúcich z pozícií Parlamentu a jeho požiadaviek týkajúcich 

sa legislatívnych iniciatív? Ste v súvislosti s plánovanými iniciatívami alebo 

prebiehajúcimi postupmi pripravený poskytovať Parlamentu rovnaké informácie 

a dokumenty ako Rade? 

 

Je mi cťou, že som dostal možnosť ujať sa tejto úlohy v okamihu, ktorý je kľúčový pre EÚ a 

pre budúcnosť európskeho poľnohospodárstva. Reforma spoločnej poľnohospodárskej 

politiky bude mať kľúčový význam pre budúcnosť našich poľnohospodárov a našich občanov. 

Musíme reagovať na ich požiadavky. Musíme zabezpečiť modernú, efektívnu a zjednodušenú 

politiku; musíme sa stať uhlíkovo neutrálnym kontinentom a musíme riešiť zmenu klímy; 

potrebujeme dlhodobú víziu pre naše vidiecke oblasti. Dosiahnutie správnej rovnováhy medzi 

týmito cieľmi bude jednou zásadnou súčasťou mojej funkcie komisára. Toto však nemožno 

dosiahnuť izolovane. Moje portfólio vnímam ako portfólio, ktoré sa prelína s mnohými 
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politikami, a mám v úmysle pracovať s mojimi kolegami v kolégiu v duchu spolupráce, ktorá 

je jadrom vízie zvolenej predsedníčky Komisie. Som pripravený prispieť podľa potreby k 

práci mojich kolegov v kolégiu komisárov, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec na obdobie 

po roku 2020 a prácu na medzinárodnej scéne.  

 

Vďaka skúsenostiam, ktoré som nadobudol ako poslanec Európskeho parlamentu a člen 

Európskeho dvora audítorov, prinášam komplexné a bezprostredné pochopenie významu 

zodpovednosti a povinnosti zodpovedať sa v rámci inštitúcií EÚ a medzi nimi. Ako člen 

Dvora audítorov, ktorý predkladal audítorskú správu, som zodpovednosť prebral priamo ja, 

hoci správu schválili všetci členovia Dvora audítorov. Tvorba politiky EÚ je zložitý proces, 

pričom Komisia spolupracuje s dvoma spoluzákonodarcami, ktorí majú rovnocenné 

postavenie. Som plne pripravený prevziať politickú zodpovednosť za opatrenia v oblasti 

poľnohospodárstva a rozvoja vidieka a zároveň spolupracovať s mojimi kolegami z kolégia 

komisárov a dodržiavať zásadu kolegiality. Som si plne vedomý toho, čo bude Parlament odo 

mňa oprávnene očakávať, pokiaľ ide o otvorené, pravidelné a čestné podávanie správ. 

Zvolená predsedníčka Komisie jasne stanovila, ako si na úrovni Komisie predstavuje 

vzájomnú komunikáciu komisárov, ktorých politické oblasti sa týkajú Európskeho 

ekologického dohovoru. Som pripravený si v plnej miere plniť svoju úlohu. 

 

Pevne verím, že transparentnosť je nevyhnutná na posilnenie demokratickej legitimity a 

udržateľnosti EÚ a na získanie dôvery jej občanov. Pokiaľ ide o moju osobu, zverejním 

všetky svoje kontakty a stretnutia s odbornými organizáciami alebo jednotlivcami o 

akýchkoľvek záležitostiach, ktoré sa týkajú politiky EÚ v súlade s platnými pravidlami 

Komisie. Na inštitucionálnej úrovni budem spolupracovať s Parlamentom v duchu otvorenosti 

a spolupráce, usilujúc sa o posilnenie partnerstva medzi nami.  

 

Dvanásť rokov vo funkcii poslanca Európskeho parlamentu mi vštepili vedomie, aký dôležitý 

je rovnaký prístup k Parlamentu aj Rade a aká dôležitá je silná väzba medzi Európskym 

parlamentom a Komisiou. Budem venovať veľkú pozornosť Medziinštitucionálnej dohode o 

lepšej tvorbe práva a plne schvaľujem odhodlanie zvolenej predsedníčky Komisie podporovať 

právo Európskeho parlamentu na legislatívnu iniciatívu. 

 

Otázky Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

1. V júni 2018 predložila Európska komisia návrhy novej SPP. Je to dôležitá reforma, v 

rámci ktorej máme možnosť posilniť konkurencieschopnosť v tomto sektore a tiež 

urobiť viac pre životné prostredie. Aké stanovisko zastávate ako dezignovaný 

komisár k navrhovaným spisom a konkrétnejšie k novému modelu vykonávania a 

jeho strategickým plánom? Máte ako dezignovaný komisár v úmysle zmeniť 

niektoré prvky návrhov a ak áno, akým spôsobom? Plánujete ako dezignovaný 

komisár sprísnenie a posilnenie kontrol, aby sa zaručilo, že členské štáty dosiahnu 

spoločné európske ciele, odôvodnia verejné výdavky a zabezpečia rovnaké 

podmienky na európskej úrovni? Ako môže budúca SPP prispieť k zachovaniu 

počtu poľnohospodárov a zabezpečiť generačnú výmenu? Aká je vaša dlhodobá 

vízia pre poľnohospodárstvo a vidiecke oblasti?  

________________________________________ 

Zvolená predsedníčka ohlásila Európsky ekologický dohovor, ktorým sa pre EÚ stanovuje 

jasný cieľ: stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom, zachovať prírodné prostredie 



   

4 
 

Európy a smerovať k cieľu nulového znečistenia. Európske poľnohospodárstvo a spoločná 

poľnohospodárska politika (SPP) musia v tomto procese zohrávať kľúčovú úlohu. Európsky 

ekologický dohovor vytýči víziu a stratégiu pre európske poľnohospodárstvo v budúcich 

desaťročiach. Zabezpečím, aby bol príspevok európskeho poľnohospodárstva ambiciózny, 

spravodlivý a založený na dôkazoch.  

Európski poľnohospodári významne prispievajú k našej spoločnosti, pokiaľ ide o výrobu 

potravín, poskytovanie klimatických a environmentálnych služieb a ako súčasť širších 

vidieckych oblastí, ktorých komunity zohrávajú zásadnú úlohu pre našu európsku sociálno-

ekonomickú štruktúru a kultúrnu rozmanitosť. Poskytovať našim občanom cenovo dostupné 

potraviny a našim poľnohospodárom primeranú životnú úroveň je jedným zo základných 

poslaní Európy. Teraz nadišiel čas, aby sme spolu s našimi poľnohospodármi diskutovali o 

tom, poľnohospodárstvo akej podoby zdedia ich deti, ako by malo poľnohospodárstvo v 

polovici tohto storočia vyzerať a ako sa k tomuto cieľu spoločne dopracujeme.  

Odvetvie poľnohospodárstva, ktoré podstupuje rozsiahle zmeny, čelí dôležitým výzvam: 

prebiehajúci proces globalizácie, zmeny klímy, zmeny v modeloch spotreby, nevyhnutnosť 

znížiť emisie skleníkových plynov, potreba lepšej ochrany našich prírodných zdrojov, ako aj 

potreba venovať čoraz väčšiu pozornosť ochrane zdravia ľudí a zvierat.  

Všetky tieto prvky si z dlhodobého hľadiska vyžadujú rozhodné opatrenia na európskej úrovni 

s cieľom podporiť naše poľnohospodárske spoločenstvo, aby sa prispôsobilo meniacemu sa 

svetu. Zároveň sa musíme zamerať na zlepšenie udržateľnosti nášho poľnohospodárstva a na 

zmiernenie negatívnych vplyvov na našu klímu a naše životné prostredie.  

Som pevne presvedčený, že SPP má zásadný význam pre zachovanie európskeho modelu 

rodinného farmárčenia, a bude aj naďalej kľúčovým prvkom umožňujúcim našim 

poľnohospodárom úspešne sa prispôsobiť novým výzvam. Poľnohospodárstvo EÚ je v čoraz 

väčšej miere vystavené dôsledkom zmeny klímy a je citlivé na zmeny na svetových trhoch. 

Preto musíme naše úsilie zamerať na zabezpečenie istoty a stability pre našich 

poľnohospodárov, pretože potraviny sa v Európe budú vyrábať len vtedy, ak si naši 

poľnohospodári dokážu zabezpečiť dôstojný život pre seba a svoje rodiny. Potrebujeme 

politiku, ktorá podporuje prijateľné poľnohospodárske príjmy a odolnosť na celom území 

Únie, zlepšuje našu konkurencieschopnosť a povedie k transformácii poľnohospodárstva na 

činnosť, ktorá bude atraktívna pre mladých ľudí.  

Tento cieľ však dosiahneme len vtedy, ak zefektívnime našu politiku a ak zavedieme 

spravodlivejší systém podpory, ktorý zaručí, že verejné zdroje pôjdu tam, kde sú najviac 

potrebné. Podporujem povinné pravidlá na úrovni EÚ s cieľom prerozdelenia priamej 

podpory a zavedenia degresívnych platieb priamej podpory v prospech menších rodinných 

poľnohospodárskych podnikov. Navyše aj naši mladí poľnohospodári potrebujú cielenejšiu 

podporu, aby sa dokázali vyrovnať s prekážkami, ktorým čelia pri vstupe do tohto odvetvia 

(ako napríklad prístup k pôde, získanie úveru a znalostí). Dve percentá financovania z prvého 

piliera sú preto vyhradené pre granty na usadenie sa a pre platby mladým poľnohospodárom. 

Súčasné klimatické a environmentálne výzvy si vyžadujú transformáciu nášho 

poľnohospodárskeho systému. Som hrdý na to, že som členom skupiny komisárov pre 

Európsky ekologický dohovor a môžem pomôcť poľnohospodárom, aby sa podieľali na 

prechode na klimaticky neutrálnu spoločnosť v roku 2050 a aby vytvorili víziu, ako tento cieľ 

dosiahnuť. Kombinácia povinných podmienok pre všetkých poľnohospodárov v Únii so 

zvýšeným dôrazom na dobrovoľné environmentálne režimy (ako sú agroenvironmentálno-
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klimatické opatrenia alebo budúce ekologické režimy) pomôže zachovať spoločný trh a 

vytvoriť stimuly na zmenu v tejto oblasti.  

Existuje navyše jasná potreba zjednodušiť politiku a rozšíriť používanie nových technológií a 

postupov v celej poľnohospodárskej komunite. V dnešnom svete budeme efektívni len vtedy, 

ak budeme myslieť a aj konať v rámci celého hodnotového reťazca v súlade s novou 

stratégiou „z farmy na stôl“ („Farm to Fork“). Takto musíme pripraviť celý potravinový 

systém na to, aby dokázal čeliť výzvam v oblasti udržateľnosti.  

Verím, že návrhy Komisie z roku 2018 predstavujú pevný základ pre modernizáciu a 

zjednodušenie SPP a zvýšenie jej ambícií v oblasti životného prostredia a klímy. Mojou prvou 

prioritou bude pracovať a rokovať spolu s Európskym parlamentom a Radou s cieľom 

dosiahnuť politickú dohodu. Som odhodlaný zapojiť sa do týchto rokovaní, aby sme dosiahli 

ambiciózny výsledok, pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť a ciele v oblasti životného 

prostredia a klímy, ako aj všeobecné ciele Európskeho ekologického dohovoru vrátane tých, 

ktoré vyplývajú zo stratégie Komisie „z farmy na stôl“ a z ambície nulového znečistenia. 

Chcem stimulovať zavádzanie digitálnych technológií a zabezpečiť, aby toto odvetvie zostalo 

konkurencieschopné a aby zároveň bol zabezpečený spravodlivý príjem pre všetkých 

poľnohospodárov, ako aj zvýšená podpora pre mladých poľnohospodárov. Na tento účel 

musíme zabezpečiť preklenutie digitálnej priepasti medzi vidieckymi a mestskými oblasťami 

a ja zintenzívnim prácu v tomto smere.  

 

Strategické plány 

Verím, že ako Európania sa stotožňujeme s presvedčením, že silná a spoločná 

poľnohospodárska politika je potrebná na splnenie spoločných európskych cieľov podľa 

jasných a spoločných pravidiel EÚ. Domnievam sa, že navrhnuté nariadenia poskytujú tento 

spoločný rámec, a ja som pripravený spolupracovať s Európskym parlamentom s cieľom 

zabezpečiť primerané záruky na zachovanie rovnakých podmienok. Budúce strategické plány 

SPP budú v tomto spoločnom rámci správnym nástrojom, ktorým sa zaistí, aby opatrenia a 

financovanie boli cielené a účinné. Zároveň však treba uznať, že uniformný prístup nie 

vhodný pre Úniu s 27 členskými štátmi a že musíme každému z nich poskytnúť väčšiu 

flexibilitu pri navrhovaní ich zásahov podľa vlastných potrieb a špecifických situácií.  

 

Ako skúsený audítor som presvedčený, že potrebujeme prejsť na politiku, ktorá je založená na 

výkonnosti, a menej na dodržiavaní predpisov. Myslím si, že verejné výdavky sa musia 

vynakladať tak, aby sa dosiahli merateľné výsledky. Som pripravený spolupracovať s 

Európskym parlamentom a s členskými štátmi, aby sme zabezpečili, že táto zmena v riadení 

SPP bude fungovať tak pre poľnohospodárov, ako aj pre správne orgány.  

 

Nový model vykonávania 

Verím v schopnosť Európskej komisie a členských štátov zaviesť spoľahlivý systém riadenia 

a kontroly budúcej SPP.V súčasnosti má SPP pevnú štruktúru riadiacich orgánov a 

kontrolných systémov, ako sú napríklad akreditované platobné agentúry, certifikačné orgány, 

integrovaný administratívny a kontrolný systém a systém identifikácie poľnohospodárskych 

pozemkov. Všetci sme vynaložili značné úsilie, aby tieto orgány v súčasnosti dobre fungovali 

a poskytovali vysokú mieru istoty. Svedči o tom aj nízka miera chybovosti za posledné roky. 

 

V návrhu sa zaviedli záruky s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pri vykonávaní politiky, 

ktorých pridaná hodnota je pevne zakotvená v spoločnom súbore špecifických cieľov. 
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Som pripravený poveriť svoje útvary, aby intenzívne spolupracovali s členskými štátmi s 

cieľom pripraviť vykonávanie reformovanej SPP, a sľubujem, že zabezpečím, aby proces 

schvaľovania budúcich strategických plánov SPP bol transparentný. Plne podporujem 

záväzok zvolenej predsedníčky pani von der Leyenovej vytvoriť posilnené partnerstvo s 

Európskym parlamentom a budem vás pravidelne informovať o pokroku vo vykonávaní novej 

politiky. 

 

Rýchle dosiahnutie ambiciózneho výsledku stanoveného v súvislosti s reformou SPP bude 

dôležitým krokom smerom k rozvoju a vykonávaniu stratégie „z farmy na stôl“ („Farm to 

Fork“). Veľmi rád budem spolupracovať s výkonným podpredsedom a skupinou komisárov 

pre Európsky ekologický dohovor na zlepšovaní udržateľnosti procesu výroby potravín s 

cieľom zabezpečiť európskym poľnohospodárom dlhodobú budúcnosť. 

 

Dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti 

Pýtali ste sa na moje dlhodobé vízie pre vidiecke oblasti. Som pevne presvedčený o tom, že 

dlhodobá stratégia pre poľnohospodárstvo nie je možná bez toho, aby sa zabezpečilo, že 

vidiecke oblasti Európy budú aj naďalej životaschopné a dynamické. Preto budem naďalej 

obhajovať kľúčovú úlohu, ktorú SPP zohráva pri rozvoji vidieckych území. 

V nadväznosti na žiadosť zvolenej predsedníčky von der Leyenovej vypracujem novú 

dlhodobú víziu pre vidiecke oblasti, a to v úzkej spolupráci s dezignovanou podpredsedníčkou 

pre demokraciu a demografiu a dezignovanou komisárkou pre súdržnosť a reformy, s cieľom 

zabezpečiť, aby boli potreby vidieckych oblastí v rámci novej spoločnej poľnohospodárskej 

politiky osobitne zohľadnené v národných strategických plánoch. 

 

Chcel by som občanom vo vidieckych oblastiach dať jasne najavo, že nie sú prehliadnutí, a 

chcem posunúť špecifické potreby vidieckych oblastí naspäť do pozornosti subjektov s 

rozhodovacou právomocou. Cieľom je spojiť občanov, zúčastnené strany a tvorcov politík z 

rôznych odvetví a úrovní riadenia, aby našli spoločnú víziu pre vidiecke oblasti. To by malo 

prebiehať v úzkej spolupráci s ľuďmi žijúcimi vo vidieckych oblastiach, ako aj s miestnymi a 

regionálnymi orgánmi. 

 

2. Primárni výrobcovia určitých poľnohospodárskych výrobkov sa obávajú, že 

obchodná agenda súčasnej Európskej komisie viedla k ústupkom pre prístup na trh 

EÚ v prípade výrobkov, ktoré sa vyrábajú podľa iných noriem ako noriem platných 

v EÚ. Napriek uisteniam sa však poľnohospodári naďalej obávajú, že 

poľnohospodárstvo EÚ je obetované v záujme získania obchodných koncesií pre iné, 

nepoľnohospodárske a nepotravinárskeho odvetvia. Ako môžete zabezpečiť, aby pri 

obchodných rokovaniach boli zohľadnené obavy poľnohospodárov a pri dovoze 

z tretích krajín boli dodržané prísne normy EÚ v oblasti ochrany životného 

prostredia, sociálnej ochrany, bezpečnosti potravín a dobrých životných podmienok 

zvierat? Aký je váš postoj k možnosti vyňať poľnohospodárske výrobky z citlivých 

odvetví v budúcich obchodných dohodách? Budete ako nový komisár pre 

poľnohospodárstvo presadzovať prísne záväzné environmentálne podmienky 

v každej novej obchodnej dohode? Ako plánujete spolupracovať s novým 

komisárom pre obchod a tiež ako vnímate záväzok primerane a včas informovať 

výbor AGRI o otázkach týkajúcich sa medzinárodného obchodu? 

 



   

7 
 

Prínos obchodnej politiky EÚ pre odvetvie poľnohospodárstva 

 

EÚ sa už dlhodobo zasadzuje za globálny obchodný systém založený na pravidlách a 

podporuje udržateľné obchodné politiky, ktoré sú podľa môjho názoru zvlášť dôležité. Európa 

je vysoko konkurencieschopným vývozcom agropotravinových výrobkov, ktorých hodnota sa 

každoročne pohybuje okolo 140 miliárd EUR. Agropotravinové výrobky EÚ sú známe tým, 

že sú bezpečné, vyrábané udržateľným spôsobom, výživné a vysokokvalitné. Zabezpečím, 

aby táto európska obchodná ponuka zostala jedinečná. Vzhľadom na zvyšujúci sa tlak, ktorý 

prináša zmena klímy, nemôžeme predpokladať, že budeme schopní zabezpečiť plnú 

potravinovú bezpečnosť aj v nasledujúcich desaťročiach. V tejto súvislosti bude Európska 

komisia aj naďalej sledovať svoju obchodnú agendu s cieľom podporiť a hájiť záujmy 

všetkých občanov EÚ vrátane poľnohospodárov a spotrebiteľov, a začlení otázky klímy a 

udržateľnosti do našej obchodnej politiky. Využívať výhody obchodu a pritom nezabúdať na 

ľudí je nevyhnuté. 

 

Príležitosti, ktoré prináša medzinárodný obchod prostredníctvom ďalšieho prístupu na trh v 

tretích krajinách a ďalších podporných nástrojov, ako napríklad ochrana európskych 

zemepisných označení, využíva celé agropotravinárske odvetvie EÚ. Vďaka tomu sa EÚ pred 

deviatimi rokmi stala čistým vývozcom agropotravinárskych výrobkov. To pomohlo vytvoriť 

pracovné miesta a príležitosti vo vidieckych oblastiach v celej EÚ. Otvorili sme naše trhy, no 

zároveň sme si zachovali naše prísne sanitárne a fytosanitárne normy, ktoré sa považujú za 

celosvetové referenčné kritérium.  

  

Celkové vyhliadky obchodu s agropotravinovými výrobkami sú pozitívne: globálny dopyt po 

potravinách sa pravdepodobne zvýši v dôsledku nárastu počtu obyvateľov a príjmov v 

kombinácii so zmenami v preferenciách spotrebiteľov. Európski poľnohospodári a 

agropotravinárske odvetvie budú z týchto príležitostí profitovať, v neposlednom rade vďaka 

výbornej povesti súvisiacej s bezpečnosťou a kvalitou potravín.  

 

Zabezpečenie vyvážených obchodných dohôd a ochrana citlivých odvetví EÚ  

 

Obchodné dohody, ktoré uzatvorila EÚ, boli starostlivo nastavené, pričom sa v každej dohode 

prihliadlo na osobitnú situáciu citlivých odvetví. Rozšírený prístup na trh EÚ v niektorých z 

týchto odvetví bol na druhej strane kľúčovým dopytom prezentovaným obchodnými 

partnermi v rámci rokovaní.  

 

Posúdenie situácie a vyhliadok trhu zo strany Komisie, štúdie o vplyve vrátane štúdie 

kumulatívneho vplyvu obchodných dohôd, ako aj rozsiahle konzultácie s členskými štátmi a 

zainteresovanými stranami nám pomohli starostlivo vyvážiť výzvy, ktorým čelia jednotlivé 

agropotravinárske odvetvia. Tieto konzultačné a hodnotiace postupy sa ukázali byť účinné, 

bude sa v nich pokračovať a budú sa ďalej rozvíjať. Uskutočním analýzu celého dostupného 

materiálu a podľa potreby ho doplním o aktualizovanú štúdiu kumulatívneho vplyvu s 

prihliadnutím na výsledky posledných rokovaní.  

 

Pokiaľ ide o obchodné dohody s hlavnými poľnohospodárskymi subjektmi, Komisia prijala 

niekoľko opatrení, ktorými sa zabezpečí komerčne hodnotný prístup na náš trh a zároveň sa 

nimi pre EÚ zmierňujú možné negatívne účinky na citlivé výrobky. Tieto opatrenia zahŕňajú 

starostlivo nastavené colné kvóty, colné sadzby v rámci kvót a segmentáciu výrobkov, dlhé 

prechodné obdobia a ochranné nástroje s cieľom zabezpečiť spravodlivú a vyváženú dohodu, 

ktorá ponúkne obom stranám príležitosti a výhody. 
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Spolu s kolegom komisárom pre obchod chcem zabezpečiť, aby medzinárodný obchod bol aj 

naďalej jednou z hlavných hnacích síl rozvoja v odvetví poľnohospodárstva EÚ a aby sa 

vytvárali pracovné miesta a príležitosti pre naše vidiecke komunity, pričom by sa zároveň 

neignorovala osobitná citlivosť niektorých poľnohospodárskych odvetví EÚ. Rovnako sa 

zaväzujem posilniť systém EÚ v oblasti zemepisných označení, aby sa tento politický nástroj 

stal ešte užitočnejším pre poľnohospodárov a vidiecke oblasti. 

 

Na citlivé poľnohospodárske výrobky by sa v rámci medzinárodných rokovaní mal v 

príslušných prípadoch naďalej uplatňovať osobitný prístup, aby sa v konečnej dohode v plnej 

miere zohľadnila citlivosť príslušného odvetvia. 

 

Ochrana prísnych noriem EÚ 

 

EÚ je najväčším vývozcom a druhým najväčším dovozcom potravín na svete, a preto je v 

dobrej pozícií, aby presadzovala normy pre vysokokvalitné potraviny v celosvetovom 

meradle. EÚ je veľmi aktívna na príslušných medzinárodných fórach, pokiaľ ide o zvyšovanie 

noriem týkajúcich sa ochrany životného prostredia, sociálnej ochrany, bezpečnosti potravín a 

dobrých životných podmienok zvierat, ktoré sa vzťahujú na všetkých výrobcov na celom 

svete.  

 

Z našich pravidiel a noriem nezľavíme. Všetok dovoz do EÚ musí byť v súlade s pravidlami 

EÚ pre ľudské zdravie, bezpečnosť potravín a zdravie zvierat a rastlín. Sanitárne a 

fytosanitárne normy EÚ sa rovnako uplatňujú na všetky výrobky na vnútornom trhu EÚ bez 

ohľadu na to, či sa dovážajú alebo vyrábajú na domácom trhu. Mali by sme si tiež uvedomiť, 

že treba zabezpečiť súlad s našimi sociálnymi a environmentálnymi normami, ktoré sú v 

mnohých prípadoch prísnejšie ako vo zvyšku sveta.  

 

Právne predpisy EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat týkajúce sa zabitia sa 

uplatňujú aj na dovoz. Súlad alebo rovnocennosť s týmito právnymi predpismi sa stanovuje 

na základe kontrol na mieste, ktoré vykonáva Komisia. 

 

EÚ je plne odhodlaná začleniť ustanovenia o normách a ich dodržiavaní do svojich 

bilaterálnych obchodných dohôd, a to najmä prostredníctvom kapitol o obchode a trvalo 

udržateľnom rozvoji. Pri posúdení vplyvu na udržateľnosť starostlivo skúmame sociálny, 

hospodársky a environmentálny vplyv obchodných dohôd. Zvolená predsedníčka von der 

Leyenová jasne stanovila, aby „každá nová uzavretá obchodná dohoda obsahovala kapitolu 

venovanú udržateľnému rozvoju“. 

 

Obchodné dohody poskytnú nové platformy v oblastiach obchodu a spolupráce, ktoré 

umožnia dialóg s tretími krajinami o posilnení ochrany životného prostredia a spoločnom boji 

proti zmene klímy. 

 

Spolupráca s dezignovaným komisárom pre obchod 

 

Som odhodlaný zabezpečiť, aby všetky výrobky obchodované v EÚ spĺňali naše prísne normy 

a budem sa usilovať o to, aby naši obchodní partneri zosúladili svoje normy s našimi. Budem 

úzko spolupracovať s komisárom pre obchod a zabezpečím, aby otvorený a spravodlivý 

obchod bol založený na celosvetových pravidlách, ktoré sú účinné, vymožiteľné a vytvárajú 

rovnaké podmienky pre všetkých.  
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Novinkou je, že kolégium vymenuje hlavného úradníka pre presadzovanie práva v oblasti 

obchodu. Bude pracovať pod priamym vedením dezignovaného komisára pre obchod a jeho 

úlohou bude monitorovať a zlepšovať dodržiavanie našich obchodných dohôd vrátane 

osobitnej kapitoly o trvalo udržateľnom rozvoji. Preto budeme podrobne monitorovať 

vykonávanie opatrení na ochranu klímy, životného prostredia a pracovných podmienok 

zakotvených v našich obchodných dohodách, pričom uplatníme princíp nulovej tolerancie, 

pokiaľ ide o detskú prácu. Novovymenovaný hlavný úradník pre presadzovanie práva bude 

pravidelne podávať správy o súčasnom stave a informovať Európsky parlament a Radu o 

vývoji situácie. 

 

Vzťahy s Európskym parlamentom 

 

Budem aktívne informovať Európsky parlament a jeho príslušné výbory o všetkých otázkach 

súvisiacich s obchodom v oblasti poľnohospodárstva v súlade s medziinštitucionálnymi 

pravidlami. Budem pravidelne informovať Európsky parlament o všetkých fázach 

medzinárodných rokovaní. Keďže agropotravinárske odvetvie zohráva dôležitú úlohu v 

obchodných vzťahoch a rokovaniach, zaväzujem sa, že budem s vami zdieľať informácie o 

tejto oblasti a prispievať k diskusiám o medzinárodných otázkach. 

 

 

3. Jedným z hlavných cieľov budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky je ďalšie 

posilnenie príspevku európskeho poľnohospodárstva, pokiaľ ide o ochranu 

životného prostredia, biodiverzitu, krajinu a vplyv zmeny klímy. Aký je podľa vás 

priestor na úpravy v rámci reformy SPP v týchto oblastiach? Ako zamýšľate nájsť 

správnu rovnováhu medzi obavami týkajúcimi sa životného prostredia a potrebou 

vyrábať potraviny za spravodlivé ceny? Ako vnímate celkový vývoj politiky v oblasti 

poľnohospodárstva, predovšetkým čo sa týka stratégie zvolenej predsedníčky pre 

udržateľné potraviny, označovanej ako „z farmy na stôl“ („Farm to Fork“)? Ako ju 

možno premietnuť do každodenných činností poľnohospodárov, v oblasti klímy, a 

aké riešenia v oblasti záchytu uhlíka môžu poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 

priniesť s prihliadnutím na využívanie pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesné 

hospodárstvo atď.? Aké sú vaše ambície týkajúce sa znižovania pesticídov a 

zastavenia straty biodiverzity a ako to dosiahnete? Do akej miery je možné, aby 

delegovanie plnej zodpovednosti na členské štáty za vymedzenie ambicióznej 

stratégie na boj proti tomuto núdzovému stavu, bolo najlepším riešením, ktoré môže 

EÚ uplatňovať? Ako môžete ako komisár zabezpečiť, aby členské štáty splnili tento 

cieľ? 

Pokiaľ ide o životné prostredie, podľa mojich skúsenosti nemusíte dobrých poľnohospodárov 

poučovať o tom, ako sa majú starať o svoju pôdu alebo svoje zvieratá. Robia to každý deň. 

Plne si uvedomujem závažné výzvy, ktorým čelí EÚ, pokiaľ ide o zmenu klímy (či už ide o 

zmierňovanie tieto zmeny alebo prispôsobenie sa jej), biodiverzitu a naše prírodné zdroje, ako 

je pôda, voda a ovzdušie. Riešenie týchto výziev prinesie veľké napätie na sociálnej i 

hospodárskej úrovni. Musíme tieto problémy premeniť na príležitosti. Naše 

poľnohospodárske odvetvie a naše vidiecke oblasti musia v tomto náročnom procese zohrať 

svoju úlohu. SPP by predovšetkým mala pomôcť európskym poľnohospodárom zlepšiť 

udržateľnosť ich výroby potravín a ďalších prírodných zdrojov. SPP a poľnohospodári 

významne prispievajú k Európskemu ekologickému dohovoru, ktorý oznámila zvolená 

predsedníčka Komisie von der Leyenová. Sme pripravení poskytnúť našim poľnohospodárom 

intenzívnejšiu pomoc, aby sa úroveň starostlivosti, ktorú nám zabezpečujú, ešte zlepšila. 
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Životné prostredie a klíma v návrhu reformy SPP 

Návrhy reformy SPP sú dôležitým krokom pri zlepšovaní nástrojov, ktoré pomáhajú 

poľnohospodárom pri prechode na udržateľnejšie výrobné systémy. Sľubujem, že budem 

Európsky parlament a Radu plne podporovať pri rokovaniach o tejto reforme a zabezpečím, 

aby výsledok odrážal úroveň ambícií v oblasti životného prostredia a klímy, ktoré oznámila 

zvolená predsedníčka. 

Zmena v celkovom prístupe k ekologickejšej SPP, ktorú zaviedla reforma a ktorá zároveň 

zohľadňuje sociálne a hospodárske aspekty, má preto moju plnú podporu. Budúca SPP by sa 

namiesto stanovovania pravidiel týkajúcich sa poľnohospodárskych postupov na úrovni EÚ 

mala viac zamerať na výhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou. Vyvážili by sa tak spoločné 

prvky právnych predpisov EÚ s flexibilitou členských štátov, aby sa SPP využívala spôsobmi, 

ktoré v praxi v jednotlivých situáciách fungujú, či sú z juhu alebo severu, či chovajú hovädzí 

dobytok alebo pestujú pomaranče. Táto flexibilita je mimoriadne dôležitá – napríklad potreby 

extenzívne obrábanej poľnohospodárskej plochy v jednej krajine sa môžu diametrálne líšiť od 

potrieb intenzívne obrábanej pôdy v inej krajine. Navrhované spoločné ciele a pravidlá, a 

najmä spoločný systém merania výsledkov, umožnia monitorovanie a zabezpečí sa nimi, aby 

všetky členské štáty zohrávali pri plnení našich záväzkov v oblasti udržateľnosti svoju úlohu. 

Ďalší kľúčový prvok návrhu sa týka prepojenia s právnymi predpismi EÚ v oblasti životného 

prostredia a klímy. Som presvedčený, že SPP musí poľnohospodárom pomáhať pri 

dosahovaní často náročných environmentálnych cieľov. Všetky členské štáty sa vyzvú, aby do 

strategického plánu SPP zahrnuli to, ako plánujú využívať nástroje poľnohospodárskej 

politiky pri plnení ambicióznych európskych cieľov vyplývajúcich z právnych predpisov EÚ 

v oblasti zmeny klímy, energetiky, kvality vody a ovzdušia, biodiverzity a pesticídov. Všetky 

členské štáty musia napríklad znížiť svoje emisie skleníkových plynov podľa podmienok 

nariadenia o spoločnom úsilí, ktoré sa vzťahuje na časť emisií z poľnohospodárstva. V pláne 

SPP každého členského štátu sa bude musieť uviesť, ako môže SPP prispieť k dosahovaniu 

tohto cieľa. 

Ďalej sa v návrhu reformy SPP uvádzajú prvky týkajúce sa základných noriem, ktoré 

poľnohospodári musia spĺňať, a to najmä v rámci systému posilnenej „kondicionality“. 

Viaceré nové a zlepšené normy sa zameriavajú na životné prostredie a klímu. Jednou z nich je 

ochrana mokradí a rašelinísk, ktoré predstavujú dôležité zásoby uhlíka. Ďalšou je používanie 

nástroja udržateľnosti poľnohospodárskeho podniku pre živiny s cieľom prispieť k zlepšeniu 

hospodárenia so živinami. Okrem toho by sa súčasťou systému kondicionality stali niektoré 

záväzky vyplývajúce zo smernice o trvalo udržateľnom používaní pesticídov. Ide len o jeden 

z mnohých spôsobov, ako by SPP mohla zvýšiť výkonnosť poľnohospodárskeho odvetvia bez 

nadmerného využívania pesticídov. Poľnohospodárom pri tomto prechode zásadným 

spôsobom pomáhajú inovácie, výskum a prenos poznatkov. Nová misia programu Horizont 

2020 zameraná na pôdu predstavuje originálny prístup ako zabezpečiť prepojenie inovácií s 

potrebami poľnohospodárov. 

Navrhované nástroje financovania sú rovnako dôležité ako systém základných noriem v rámci 

budúcej SPP. Je nevyhnutné motivovať poľnohospodárov, aby prijali udržateľné postupy. 

Jedným z nich je práve navrhovaný nový nástroj – ekologické režimy. Umožnil by vynaložiť 

značný podiel finančných prostriedkov z prvého piliera SPP na starostlivosť o životné 

prostredie a klímu, čím by sa dopĺňala existujúca podpora rozvoja vidieka. 
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Vždy som bol pevným zástancom politiky rozvoja vidieka a zabezpečím, aby sa zachovali 

dobre známe a prínosné agroenvironmentálno-klimatické platby, ako aj podpora ekologických 

investícií (vrátane zalesňovania). Bude sa podporovať aj odborná príprava, inovácie a 

spolupráca, pretože majú zásadný význam pre šírenie inovačných postupov, ktorými by sa 

zabezpečila dostupnosť potravín za primeranú cenu a zároveň by sa zohľadnili obavy týkajúce 

sa životného prostredia a klímy.  

Zdôrazňujem, že vo všeobecnosti každý členský štát bude musieť preukázať väčšiu 

ambicióznosť pri využívaní SPP v porovnaní so súčasným obdobím, pokiaľ ide o životné 

prostredie a klímu. Spolieham sa na podporu Európskeho parlamentu, že zabezpečí, aby to 

bolo podľa dohodnutých právnych predpisov možné. 

Rád by som našiel politickú dohodu o reforme SPP, ktorá ponúka priestor na podporu 

cielených opatrení v praxi, aby sa riešila zmena klímy a ďalšie environmentálne výzvy, 

ktorým čelia poľnohospodárske podniky. Dovoľte mi, aby som bol konkrétny. Chcem zaistiť, 

aby poľnohospodári mohli získať podporu na zlepšenie striedania plodín a vhodnejšie riadenie 

obrábania pôdy, čím by sa naviazalo viac uhlíka na pôdu a zvýšila sa kapacita zásob uhlíka v 

ornej pôde. Mohli by sa zapojiť do ekologického režimu prvého piliera SPP s cieľom 

ponechať dodatočnú časť svojej pôdy bez produkcie, a tým ju premeniť na útočisko pre 

biodiverzitu. Okrem toho by poľnohospodári mohli získať prostredníctvom druhého piliera 

SPP kompenzáciu za zníženie používania pesticídov. Poľnohospodárstvo je jediným odvetvím 

s rastúcimi emisiami látok znečisťujúcich ovzdušie a jediným zdrojom znečistenia ovzdušia, 

ktorý v súčasnosti nie je priamo regulovaný. Mali by sme poľnohospodárov pri obmedzovaní 

týchto emisií podporiť. Mohli by využiť podporu investícií na zefektívnenie svojich systémov 

skladovania alebo zavlažovania alebo na prechod na presné alebo ekologické 

poľnohospodárstvo. Chcem zabezpečiť, aby sa vysoká ambícia Európskeho ekologického 

dohovoru premietla do zodpovedajúcej podpory pre európske poľnohospodárske podniky s 

cieľom pomôcť rodinným poľnohospodárskym podnikom pripraviť sa na udržateľnú 

budúcnosť. 

Návrhy Komisie týkajúce sa reformy SPP delegujú na členské štáty zodpovednosť za 

vymedzenie stratégie na riešenie problému zmeny klímy alebo akýchkoľvek iných výziev a 

umožňujú členským štátom zamerať využívanie SPP na ich konkrétne situácie. Napriek tomu 

by sa však mali riadiť spoločnými cieľmi, spoločnými základnými normami, spoločnými 

typmi financovaných opatrení a spoločnými ukazovateľmi. Komisia by navyše pri 

posudzovaní každého strategického plánu SPP tento plán schválila len vtedy, ak by bol 

vhodný na splnenie cieľov a výziev. A napokon, priebežné monitorovanie a hodnotenie 

strategických plánov SPP by pomohlo identifikovať všetky problémy počas obdobia 

vykonávania. 

Širší obraz: stratégia „z farmy na stôl“ 

Som presvedčený o tom, že musíme chrániť životne dôležitú prácu našich poľnohospodárov, 

ktorí Európanom poskytujú kvalitné, výživné, cenovo dostupné a bezpečné potraviny. 

Rovnako verím, že zabezpečenie potravinovej bezpečnosti sa musí vykonať pri plnom 

zohľadnení obmedzených zdrojov, ktoré máme k dispozícii, a potreby chrániť a zlepšovať ich 

stav. Pôdy dobrej kvality, zdravá biodiverzita, opeľovače a vhodná klíma tvoria kľúčové 

prvky vo výrobe, a poľnohospodári to dobre vedia. Treba tiež v plnej miere zohľadniť 

očakávania spoločnosti, pokiaľ ide o potrebu mať výživné, ale zároveň aj bezpečné a cenovo 

dostupné potraviny. Som si plne vedomý toho, že na dosiahnutie novej stratégie pre 
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udržateľnejší potravinový systém „z farmy na stôl“ potrebujeme podporu všetkých 

poľnohospodárov, zainteresovaných strán a spotrebiteľov. 

Okrem úvah o súčasnom právnom systéme povoľovania, uvádzania na trh a používania 

pesticídov, ktorý patrí do portfólia mojej kolegyne zodpovednej za oblasť zdravia, bude 

reformovaná SPP zohrávať dôležitú úlohu pri dosahovaní vyšších cieľov a mobilizácii 

poľnohospodárov a zainteresovaných strán, aby používali pesticídy čo najudržateľnejším 

spôsobom. Poľnohospodári možno budú potrebovať používať pesticídy i naďalej, ale musíme 

ich nasmerovať k väčšej nezávislosti a uskutočniteľným alternatívam v záujme nielen lepšej, 

ale aj udržateľnejšej ochrane plodín, a to napríklad uprednostňovaním rezistentných odrôd, 

nízkorizikových pesticídov alebo mechanických nástrojov a alternatívnych postupov. SPP 

môže byť účinným nástrojom na stimulovanie tejto zmeny v rámci stratégie „z farmy na stôl“, 

ktorá je súčasťou zásadnej ambície vyplývajúcej z Európskeho ekologického dohovoru. 

Aby boli potravinové systémy udržateľné, mali by fungovať v súlade s naším odhodlaním 

bojovať proti zmene klímy a chrániť naše prírodné zdroje a biodiverzitu a mali by ho 

podporovať. Mali by však poľnohospodárom a iným hospodárskym subjektom poskytovať aj 

primeranú finančnú návratnosť. Chcem, aby potravinové systémy boli hnacou silou úspechu, 

založenou na vysokých normách, nových výrobkoch a postupoch, inteligentných a účinných 

procesoch a všeobecnej schopnosti reagovať na individuálne a spoločenské potreby. 

SPP so svojimi nástrojmi, ktoré sa zameriavajú nielen na poľnohospodárov, ale aj na iné 

subjekty v potravinovom dodávateľskom reťazci, tu iste zohráva dôležitú úlohu. Som 

odhodlaný spolupracovať s dezignovaným výkonným podpredsedom pre Európsky 

ekologický dohovor, a samozrejme s vami, s cieľom zabezpečiť, aby poľnohospodárstvo 

prispelo svojim dielom k transformácii ekologického prechodu Európy. 
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4. Pokiaľ ide o rozpočet SPP a výzvy, ktorým poľnohospodárstvo a vidiecke oblasti 

čelia, súhlasíte s tým, že rozpočet by sa mal zachovať na súčasnej úrovni, a aké 

kroky prijmete na ochranu záujmov poľnohospodárov a vidieckych spoločenstiev? 

Ako budete pristupovať k tejto otázke a aký je váš názor na mimoriadne závažné 

škrty, ktoré sa predpokladajú najmä v oblasti rozvoja vidieka? Vzhľadom na vývoj 

v uplynulých rokoch, pokiaľ ide o obchodné vojny, zmenu klímy a brexit, aký by mal 

byť podľa vášho názoru podiel spoločnej poľnohospodárskej politiky v budúcom 

VFR na roky 2021 – 2027? Ako zabezpečíte spravodlivé rozdelenie platieb SPP 

medzi poľnohospodárov?  

Zachovanie financovania SPP na súčasných úrovniach 

Dôležitou súčasťou dôvery, ktorú do nás naši občania vkladajú, je efektívne a účinné 

využívanie ich peňazí. To znamená, že nesmieme sľubovať niečo, čo nevieme dodržať. 

Rozpočet EÚ je základným nástrojom na vykonávanie priorít a ambícií Únie. Bude dôležité 

zabezpečiť, aby sa iniciatívy stanovené v politických usmerneniach zvolenej predsedníčky 

mohli v plnej miere začleniť do ďalšieho finančného rámca. 

 

Návrh Komisie z mája 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 treba 

vnímať v širšom kontexte. Potrebujeme moderný a ambiciózny rozpočet EÚ, ktorý bude 

schopný riešiť tak tradičné výzvy, ako aj nové priority. Okrem toho sa vzhľadom na brexit 

musí vziať do úvahy strata dôležitého čistého prispievateľa do rozpočtu EÚ. Celkovo sa 

domnievam, že tento návrh predstavuje rozumný a vyvážený prístup. 

 

V tejto náročnej situácii Komisia navrhla pre SPP celkovo 365 miliárd EUR (v súčasných 

cenách), čo zodpovedá 28,5 % viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027. 

Navrhované financovanie poukazuje na pretrvávajúci význam poľnohospodárstva v EÚ, a to 

aj v období po roku 2020. 

Pokiaľ ide o rozvoj vidieka, zníženie financovania zo strany EÚ treba vnímať spoločne s 

návrhom na zvýšenie vnútroštátneho spolufinancovania. Je to otázka nového vyváženia 

podpory medzi rozpočtom EÚ a rozpočtami členských štátov s cieľom udržať primeranú 

úroveň verejnej podpory pre vidiecke oblasti. Znamená to tiež, že miernejšie zmeny 

navrhované v rámci financovania prvého piliera spoločnej poľnohospodárskej politiky 

zabezpečujú, aby priame platby naďalej zohrávali svoju kľúčovú úlohu pri podpore príjmov 

poľnohospodárov. 

Okrem toho sa v návrhu zachováva flexibilita členských štátov pri presune finančných 

prostriedkov medzi priamymi platbami a rozvojom vidieka a ponúkajú sa im ďalšie možnosti, 

pokiaľ ide o zameranie sa na ciele v oblasti životného prostredia alebo klímy. 

Je nevyhnutné urýchlene a odhodlane pokračovať v rokovaniach, aby nedošlo pri zavádzaní 

nových programov k oneskoreniam s negatívnym dosahom. V tejto súvislosti prednesiem 

presvedčivé argumenty, že vplyv výrazne nižšieho rozpočtu sa bude intenzívne pociťovať v 

celej Európe a ohrozí sa schopnosť Únie efektívne dosahovať výsledky. 

 

Spravodlivé rozdelenie 

Hoci je úloha priamych platieb vo všeobecnosti vítaná, podpora niekedy vyvoláva pocity 

nespravodlivosti. Tieto čísla odrážajú systém, v ktorom je väčšina platieb viazaná na plochu, a 

pôda je sústredená medzi pomerne malý počet poľnohospodárov. Nemali by sme však 

zabúdať na to, že polovicu prijímateľov podpory SPP tvoria veľmi malé poľnohospodárske 
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podniky s rozlohou menšou ako 5 hektárov a 77 % priamych platieb sa týka malých a 

profesionálnych rodinných poľnohospodárskych podnikov s rozlohou menšou ako 250 

hektárov. 

Domnievam sa však, že musíme podporovať ešte vyváženejšie rozdeľovanie podpory, ako sa 

uvádza v nedávnych návrhoch reformy SPP, ktoré zabezpečujú súbor nástrojov, ktoré členské 

štáty musia alebo môžu použiť na spravodlivejšie rozdelenie priamych platieb a ich lepšie 

zameranie na rodinné poľnohospodárske podniky, ktoré to najviac potrebujú: 

 Vytvorením minimálneho počtu hektárov na poľnohospodára, ktorým by sa podmieňoval 

prístup k priamej podpore (t. j. minimálne požiadavky), by sa zabezpečilo, aby sa podpora 

zameriavala na životaschopné poľnohospodárske podniky. 

 Členské štáty si budú podľa svojich osobitých čŕt prispôsobovať komplementárne 

prerozdelenie podpory príjmu v záujme udržateľnosti, ktorá sa pre ne navrhuje ako 

povinný nástroj.  

 Zníženie a stanovenie horného limitu platieb by tiež mohlo prispieť k prerozdeleniu 

priamych platieb na plochu, ak sa takto získaná suma použije na financovanie podpory pre 

menšie poľnohospodárske podniky.  

 Základná podpora príjmu by sa mohla diferencovať podľa skupín území s odlišnými 

potrebami.  

 Členské štáty, ktoré si ponechávajú platobné nároky na poskytnutie tejto základnej 

podpory, budú musieť: 

o stanoviť maximálnu hodnotu nárokov,  

o zabezpečiť minimálnu úroveň konvergencie hodnoty všetkých nárokov najneskôr 

do roku 2026 (t. j. proces vnútornej konvergencie). 

 Členské štáty sa tiež môžu rozhodnúť, že menším poľnohospodárom, ktorí potrebujú 

vyššiu podporu, poskytnú jednorazovú platbu. 

Domnievam sa, že súčinnosť všetkých týchto prvkov primerane rieši otázku spravodlivého 

rozdelenia priamych platieb medzi európskych poľnohospodárov. 

 

 

5. Komisia predložila niekoľko iniciatív zameraných na opätovné vyváženie právomocí 

v rámci potravinového dodávateľského reťazca vrátane smernice o boji proti 

nekalým obchodným praktikám v poľnohospodárskom a potravinovom 

dodávateľskom reťazci. Môžete uviesť, ako plánujete pokračovať v tejto dôležitej 

práci v nasledujúcom funkčnom období a na aké oblasti sa budete zameriavať? Aký 

je podľa vášho názoru vplyv politiky EÚ v oblasti hospodárskej súťaže na 

primárnych výrobcov a ich schopnosť kolektívne rokovať o cene? Ako máte v 

úmysle podporovať znalosti, rozvoj a zavádzanie nových technológií a inovácií 

v európskom poľnohospodárstve s cieľom čeliť výzvam, ako je potravinová 

bezpečnosť a globálna konkurencieschopnosť poľnohospodárov EÚ v celosvetovom 

meradle?  

Dlhodobo ma znepokojuje pomerne slabé postavenie našich poľnohospodárov v 

potravinovom dodávateľskom reťazci. Cieľ primeranej životnej úrovne poľnohospodárov je 

zakotvený v Zmluve o fungovaní Európskej únie. V tejto súvislosti potrebujeme 

životaschopné poľnohospodárske odvetvie, ktoré je schopné Európanom poskytnúť výživné, 
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cenovo dostupné a bezpečné potraviny a európskym poľnohospodárom realistickú úroveň 

príjmu. Štruktúra a organizácia dodávateľského reťazca, vzťah medzi kupujúcimi a 

predávajúcimi musí zabezpečiť poľnohospodárom primeraný príjem. V posledných rokoch 

Komisia podnikla dôležité kroky na opätovné vyváženie mocenského vzťahu v potravinovom 

dodávateľskom reťazci. Tejto veci som oddaný a zabezpečím vykonávanie a presadzovanie 

týchto krokov.  

 

Spolupráca výrobcov 

 

V roku 2018 zaviedol spoluzákonodarca nové pravidlá spolupráce výrobcov pre všetky 

odvetvia poľnohospodárstva v tzv. nariadení o rozpočtových pravidlách. Poľnohospodári 

môžu napríklad predávať výrobky prostredníctvom uznaných organizácií výrobcov a majú 

právnu istotu, že nie sú v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže. Zvýšený počet 

organizácií výrobcov pomôže poľnohospodárom dosiahnuť úspory z rozsahu a poskytne im 

lepšie vyjednávacie postavenie v rokovaniach s nadväzujúcimi odvetviami.  

 

V niektorých častiach EÚ sa poľnohospodári niekedy zdráhajú spolupracovať. Je to dedičstvo 

minulosti. Budem teda klásť dôraz na to, aby sa výrobcom vysvetlili výhody spolupráce a 

zvýšila sa informovanosť o možnostiach a stimuloch, ktoré poskytuje právny rámec EÚ. 

Návrh reformy SPP rozširuje rozsah takýchto opatrení vo všetkých poľnohospodárskych 

odvetviach. Členské štáty budú môcť vo svojich strategických plánoch rozhodnúť, či prevedú 

časť balíka priamych platieb na takéto sektorové programy. 

 

Nekalé obchodné praktiky  

 

Poľnohospodári si nezaslúžia, aby boli vystavení nespravodlivému zaobchádzaniu zo strany 

svojich obchodných partnerov. Mojou prioritou bude do mája 2021 zabezpečiť 

bezproblémovú transpozíciu smernice o nekalých obchodných praktikách, ktorá bola prijatá v 

apríli 2019, do vnútroštátneho práva. Prijatie tejto smernice bolo veľkým úspechom 

končiaceho legislatívneho obdobia. Veľkú zásluhu na tom majú vážení poslanci Európskeho 

parlamentu, ktorí trvali na tom, že problém treba riešiť na úrovni EÚ, a podporili základné 

zásady návrhu Komisie. Zabezpečím, aby mali vnútroštátne orgány presadzovania práva 

možnosť podeliť sa o svoje skúsenosti v oblasti presadzovania, rozvíjať najlepšie postupy a 

navzájom sa informovať o novom vývoji. Komisia bude zohrávať aktívnu úlohu pri 

uľahčovaní tohto dialógu. Stručne povedané, zabezpečíme, aby bola táto smernica 

korunovaná úspechom a aby bola ďalším kúskom mozaiky, ktorou sa zabezpečuje budúcnosť 

poľnohospodárskych podnikov v Únii. 

 

Európsky parlament počas legislatívneho procesu smernice o nekalých obchodných 

praktikách vyzval Komisiu, aby začala hĺbkovú analýzu rozsahu a účinkov maloobchodných 

nákupných združení na hospodárske fungovanie poľnohospodárskeho a potravinového 

dodávateľského reťazca. Komisia zorganizuje v novembri 2019 v Bruseli odborný seminár o 

maloobchodných združeniach s cieľom zhromaždiť relevantné informácie. Jasné preskúmanie 

situácie nám pomôže určiť, aké ďalšie kroky by mohli byť potrebné. 
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Transparentnosť trhu  

 

Ďalšou dôležitou oblasťou je transparentnosť trhu. Nedávna legislatívna iniciatíva pomôže 

odstrániť informačné medzery, najmä v prípade menších a stredných prevádzkovateľov v 

potravinovom reťazci, a to zverejňovaním reprezentatívnych údajov, ako sú predajné a 

nákupné ceny pre kľúčové poľnohospodárske výrobky. V nadchádzajúcich mesiacoch bude 

Komisia aktívne pomáhať členským štátom pri vytváraní potrebných metód podávania správ s 

cieľom implementovať nové pravidlá. Väčšia transparentnosť trhu bola opäť požiadavkou 

Parlamentu a ja sa zasadím za to, aby bol zavedený systém účinný. 

 

Spolupráca výrobcov a právo hospodárskej súťaže 

 

V článku 42 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že pravidlá hospodárskej 

súťaže sa vzťahujú na odvetvie poľnohospodárstva len v rozsahu, o ktorom rozhodne 

Európsky parlament a Rada a ktorý odráža osobitosti tohto odvetvia a prvoradý význam 

cieľov SPP, najmä primeranú životnú úroveň poľnohospodárov. Žiadne iné odvetvie nemá 

možnosť využívať takúto výnimku z pravidiel hospodárskej súťaže, čím sa uznáva osobitosť 

postavenia poľnohospodárov v potravinovom reťazci a strategický význam potravinovej 

bezpečnosti.  

 

Tieto pravidlá umožňujú našim poľnohospodárom organizovať sa a konať kolektívne, a teda 

jednoduchšie nájsť spoločnú reč so svojimi partnermi ďalej v potravinovom dodávateľskom 

reťazci. Plne podporujem tieto ustanovenia a hodlám pozorne sledovať ich vykonávanie. 

Vykonávanie a konsolidácia sú veľmi dôležité. 

 

Rád by som zdôraznil osobitný typ dohody, ktorým sú kolektívne zmluvy medzi 

poľnohospodármi. Poľnohospodárom vytvárajú príležitosti, aby poskytovaním ekologických 

služieb prispievali k novému Ekologickému dohovoru. Aby sme zabezpečili preskúmanie 

existujúceho potenciálu, budem v úzkom kontakte s mojimi kolegami komisármi, najmä s 

výkonnou podpredsedníčkou zodpovednou za Európu pripravenú na digitálny vek.  

 

Inovácia 

 

Nové technológie majú veľký potenciál riešiť výzvy v oblasti udržateľnosti. Prispievajú k 

zvyšovaniu hospodárskej konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov, a zároveň k 

zlepšeniu environmentálnej udržateľnosti.  

 

Malo by sa však zdôrazniť, že inovácie nevyplývajú len z nových technológií. Inovácia môže 

mať aj podobu nových alebo obnovených postupov a tradičné poznatky môžu byť tiež 

zdrojom nových myšlienok či novoobjavenými riešeniami na súčasné výzvy. Inovácia je 

proces, ktorý si vyžaduje kombináciu rôznych krokov. Musíme zabezpečiť, aby všetci 

poľnohospodári mali prístup k správnym poznatkom. Dá sa to dosiahnuť tým, že sa užšie 

zapoja do inovačného procesu, aby nájdené riešenia zodpovedali ich skutočným potrebám, 

alebo rozvojom osobitných programov odbornej prípravy a vzdelávania s cieľom zlepšiť ich 

zručnosti. 

 

V prípade nových technológií je tiež kľúčové, aby boli k dispozícii primerané infraštruktúry 

na ich zavádzanie. Musíme zabezpečiť lepšiu pripojiteľnosť vidieckych oblastí zavádzaním 

rýchleho internetu. 
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S cieľom posilniť inovačný proces Komisia navrhla, aby sa do výskumu a inovácií v oblasti 

poľnohospodárstva vo veľkej miere investovalo. Na výskum potravín a poľnohospodárstva v 

rámci programu Horizont Európa sa navrhujú prostriedky vo výške 10 miliárd EUR. Musíme 

zaistiť, aby sa tieto finančné prostriedky využili čo najlepšie v prospech poľnohospodárstva 

EÚ.  

 

Znalosti, inovácia a digitalizácia sú v rámci novej SPP prierezovým cieľom. SPP tak poskytne 

čoraz viac príležitostí na inovačné projekty (operačné skupiny). Väčší dôraz sa kladie aj na 

poľnohospodárske poradenstvo a na vzájomné vymieňanie si skúseností medzi 

poľnohospodármi. 

 

Inovačné akcie v rámci výskumnej politiky a SPP sa zjednodušia pod záštitou európskeho 

partnerstva v oblasti inovácií, ktorého cieľom je vytvoriť prepojenie medzi vedou a praxou. 

Tým sa urýchli šírenie inovačných postupov a ich zavádzanie na mieste. 

 


