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ODPOVĚDI NA OTÁZKY EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

DOPLŇUJÍCÍ PÍSEMNÉ OTÁZKY PRO NOMINOVANÉHO 

KANDIDÁTA NA KOMISAŘE PRO ZEMĚDĚLSTVÍ 

Janusz WOJCIECHOWSKI 

 

Děkuji, že jste mi dali tuto příležitost, abych poskytl více informací o portfoliu zemědělství 

a rozvoj venkova a představil vám své názory na to, jak zajistit, aby evropské zemědělství 

bylo konkurenceschopnější, ekologičtější, spravedlivější a inovativnější.  

 

1/ Během slyšení dne 1. října 2019 jste hovořil o dlouhodobé vizi pro zemědělství. Co to je 

a jak tuto vizi hodláte integrovat do stávající reformy SZP, zejména s ohledem na: 

1.1- Zelenou dohodu pro Evropu: Jakou úlohu má podle Vás mít ekologické zemědělství a 

nové šlechtitelské metody? 

Zelená dohoda pro Evropu a zejména strategie od zemědělce ke spotřebiteli („Farm to Fork“) 

poskytnou rámec pro dlouhodobou vizi pro venkovské oblasti, v níž zemědělství bude hrát 

důležitou úlohu. Zaměří se na řešení důležitých otázek týkajících se způsobů hospodaření 

a na to, jak můžeme potraviny produkovat bezpečně a udržitelně. Přitom budou zvažovány 

politické reakce na tyto faktory a výzvy. Tato dlouhodobá vize bude vycházet z rozsáhlé 

analýzy, která je obsažena v posouzení dopadů připojeném k návrhu reformy SZP.  

 

Ekologické zemědělství může v souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu hrát skutečně 

důležitou úlohu při řešení změny klimatu a dosažení cíle nulového znečištění. Omezením 

používání pesticidů a hnojiv může výrazně přispět ke zlepšení biologické rozmanitosti a k 

ochraně půd. Celková rozloha ekologicky využívané půdy v EU-28 v roce 2017 

představovala 12,6 milionu hektarů (ha). V období 2012–2017 se tato plocha podle Eurostatu 

zvýšila o 25 %. To jasně ukazuje, že spotřebitelé stále častěji kupují ekologické potraviny. 

Pevně věřím, že Evropská unie by měla podporovat ekologickou produkci v rámci reformy 

společné zemědělské politiky.  Členské státy by měly využít této příležitosti a ve svých 

národních strategických plánech zvýšit podporu pro ekologicky hospodařící zemědělce.  

K propagaci ekologického zemědělství a k náležitému odměňování participujících zemědělců 

by mohly být využity nové ekorežimy. Předložím vám evropský akční plán na podporu 

ekologického zemědělství a těším se na vaše příspěvky. 

 

Jak víte, za nové šlechtitelské metody bude odpovědna moje kolegyně Stella Kyriakides. 

Domnívám se, že s ohledem na judikaturu Evropského soudního dvora musíme do diskuse o 

této otázce zapojit všechny zúčastněné strany a občany. Veškerá případná opatření týkající se 

bezpečného používání nových šlechtitelských metod musí být vhodná a přiměřená a musíme 

zjistit, jak by se dotyčné metody daly využít. V EU již probíhá rozsáhlý výzkum zaměřený 

na nové šlechtitelské metody a budeme muset zvážit všechny výstupy, které jsou k dispozici. 

V této otázce budu úzce spolupracovat s komisařkou pro zdraví a s Evropským parlamentem.  
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1.2- Rodinné zemědělské podniky: Jaká konkrétní opatření přijmete s cílem zabránit zabírání 

půdy a jaký je Váš postoj ke kompromisu dosaženému ve výboru AGRI, pokud jde 

o zastropování a redistributivní platbu? 

Komise jako součást svého návrhu budoucí politiky navrhla zachovat přímé platby, které jsou 

klíčovým nástrojem, aby zemědělství bylo pro naši zemědělskou komunitu udržitelným 

zdrojem příjmů. 

Převážná část této podpory příjmů je poskytována rodinným zemědělským podnikům; 

konkrétně dnes jde 72 % celkových přímých plateb středně velkým profesionálním rodinným 

zemědělským podnikům o rozloze 5 až 250 ha, které obhospodařují dvě třetiny zemědělské 

půdy EU. 

Významný a rostoucí podíl podpory příjmu však připadá velmi velkým zemědělským 

podnikům (více než 250 ha), které obhospodařují přibližně 30 % zemědělské půdy EU, avšak 

představují pouze o něco více než 1 % celkového počtu zemědělských podniků. 

Tato situace vyvolává obavy a mohla by ohrozit legitimitu a důvěryhodnost SZP z pohledu 

občanů EU. Ovlivňuje také účinnost našeho hlavního politického nástroje, neboť velké 

zemědělské podniky těží z úspor z rozsahu a z větší flexibility v řízení. 

Komise proto navrhla zavést řadu důležitých nástrojů a mechanismů, jejichž cílem je zlepšit 

distribuci a zacílení podpory mezi jednotlivými příjemci SZP. 

Týkají se především povinného zavedení: 

- doplňkové redistributivní platby pro udržitelnost pro malé a střední zemědělské 

podniky (bude definována členskými státy): v situaci, kdy v EU průměrný příjem roste s 

velikostí podniků, se tato redistributivní platba, která je již uplatňována v 10 členských 

státech, ukázala být při přerozdělování podpory od větších zemědělských podniků těm 

menším účinná, 

- mechanismus snížení a zastropování plateb: s postupným snižováním přímých plateb 

počínaje úrovní 60 000 EUR a se zastropováním na úrovni 100 000 EUR. Tyto údaje byly 

navrženy tak, aby došlo ke skutečné změně v rozdělení podpory příjmu, neboť v současné 

době přibližně 30 000 zemědělských podniků dostává podporu převyšující částku 

100 000 EUR, tj. méně než 0,5 % podporovaných subjektů získává více než 15 % přímé 

podpory. Domnívám se, že úprava těchto prahových hodnot směrem nahoru by účinnost 

tohoto mechanismu výrazně snížila a zpochybnila jeho význam. 

Rád bych dodal, že členské státy budou rovněž povinny zaměřit podporu na ty, kteří ji 

skutečně potřebují, tj. na skutečné zemědělce nebo jinými slovy na ty, jejichž živobytí je 

závislé především na zemědělské činnosti. Je důležité, aby všechny členské státy byly nadále 

povinny zlepšovat obraz SZP v očích veřejnosti a její výkonnost. To by mělo rovněž zabránit 

tomu, aby subjektům, jejichž hlavním předmětem podnikání není zemědělství, byla 

poskytována podpora příjmu, kterou nepotřebují, a aby ji dostávali na úkor ostatních.  

Členské státy mohou rovněž využít platbu paušální částky s cílem zjednodušit život drobných 

zemědělců a zajistit, aby dostali částku, která jim pomůže zvýšit konkurenceschopnost 

navzdory jejich velikosti. 
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Závěrem mi dovolte připomenout, že si členské státy budou ve svém strategickém plánu 

muset stanovit cíl, pokud jde o přerozdělování ve prospěch menších zemědělských podniků 

(zemědělské podniky nedosahující průměrné velikosti zemědělského podniku). Dosažení 

tohoto cíle bude pozorně sledováno v rámci výročního přezkumu výkonnosti, který Komise 

navrhla pro budoucí SZP. Aby členské státy zajistily splnění svého cíle, navrhnou své 

intervenční strategie za použití uvedených nástrojů. 

Beru na vědomí návrh Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (COMAGRI) na stanovení 

stropů spočívající v povinném snížení od 100 000 EUR, bez omezování a bez měr snižování. 

Jsem si rovněž vědom toho, že tato otázka vyvolávala v diskuzích značné kontroverze. 

Věřím, že povinné zastropování jasně zvýhodňuje rodinné zemědělce a že tato otázka, jak je 

vám známo, je jednou z mých hlavních priorit.  

Dobře fungující trh s půdou je klíčem k zachování evropského modelu zemědělství, avšak 

regulace převodu půdy nespadá do působnosti pravomocí svěřených Unii a podle Smlouvy 

tak zůstává v odpovědnosti členských států. Zemědělská půda je považována za nedostatkový 

a zvláštní statek. Téměř všechny členské státy mají proto platné právní předpisy k zajištění 

řádného hospodaření s půdou, k zamezení nadměrné spekulaci se zemědělskou půdou a k boji 

proti koncentraci vlastnictví zemědělské půdy. Otázky týkající se koncentrace vlastnictví 

půdy budu nadále považovat za důležité a mohu vás ujistit, že Komise bude fungování trhů 

s půdou dále pozorně sledovat. 

1.3- Inovace: Mohl byste nás informovat o konkrétních oblastech v odvětví zemědělství, v 

nichž vidíte potenciál pro inovace? 

Obecný problém u inovací spočívá v tom, že poznatky, které již máme k dispozici, nejsou 

zemědělskou komunitou v dostatečné míře používány nebo pro ni nejsou použitelné. 

Zemědělci musí přijmout nové technologie, nové obchodní modely a nové formy spolupráce 

za své. SZP může podstatným způsobem přispět tím, že zemědělcům přidělí v inovačním 

procesu ústřední roli. Jedním z účinných nástrojů je evropské inovační partnerství v oblasti 

zemědělské produktivity a udržitelnosti (EIP-AGRI). V rámci partnerství EIP-AGRI bylo již 

financováno více než 1 200 operačních skupin v celé EU. Členy více než 90 % těchto skupin 

jsou i zemědělci, kteří hrají klíčovou úlohu při rozvoji inovací, které mohou být 

bezprostředně využity v různých oblastech, např. hospodaření s vodou a půdou, hubení 

škůdců a tlumení nákaz, kvalita potravin, konkurenceschopnost hodnotových řetězců, 

energetická účinnost a mnohé další. Podpora inovací prostřednictvím nástrojů, jako je EIP, 

má klíčový význam pro evropské zemědělce a lesníky při řešení budoucích výzev a pro 

zlepšení jejich produktivity, odolnosti a udržitelnosti. 

Další významnou oblastí, která bude mít obrovský potenciál pro inovace, je digitalizace 

zemědělství (internet věcí, přesné zemědělství). Její potenciál spočívá v podpoře udržitelnosti 

odvětví a celého hodnotového řetězce od výroby až po spotřebu. Inovace v oběhovém 

hospodářství přispějí k lepšímu využívání přírodních zdrojů (opětovné využití odpadů atd.) 

a k podpoře růstu venkovských oblastí prostřednictvím nových činností a podniků. Zejména 

rozvoj nových způsobů využívání biomasy prostřednictvím biohospodářství nabízí 

zemědělcům příležitosti k začlenění nových hodnotových řetězců (jako je např. energie 

z obnovitelných zdrojů a nové materiály z biologických zdrojů) a zvýšení jejich příjmů. 

Inovace jako agrolesnictví mohou zemědělcům přinést četné výhody (například lepší tlumení 

nákaz nebo dodatečné zdroje příjmů ze dřeva) a zároveň podpořit zmírňování změny klimatu 

(ukládání uhlíku) a přizpůsobování se změně klimatu (zlepšení mikroklimatu). Inovace 
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v oblasti biologického hubení škůdců a tlumení nákaz podporované digitalizací by rovněž 

měly umožnit snížení používání chemických pesticidů v odvětví zemědělství. 

Šíření znalostí je založeno na jejich získávání. V rámci příštího víceletého finančního rámce 

Komise navrhla rozpočet ve výši 10 miliard EUR na výzkum v oblasti zemědělství, potravin 

a přírodních zdrojů, včetně zvláštního zaměření na půdu. 

Výsledky výzkumu a inovací jsou povzbudivé, avšak žádám vás o pomoc při jejich šíření v 

celé EU. Při každé návštěvě členského státu bych chtěl do svého programu zařadit akci 

týkající se výzkumu a inovací v oblasti zemědělství.  

 

2.1/ Jednou ze základních zásad SZP bylo „zajistit odpovídající životní úroveň zemědělců“. 

Jak zajistíte, aby spravedlivé rozdělování plateb SZP v rámci nadcházející reformy SZP 

splňovalo tuto zásadu?  Zavážete se zejména podporovat plnou konvergenci plateb na hektar 

v členských státech v příštím programovém období, s přihlédnutím k tomu, že rozdílné platby 

v členských státech vycházejí z historických údajů před rokem 2003, kdy byly platby odděleny 

od produkce, a jsou proto neobhajitelné? 

 

Podporuji včasné dosažení plné vnitřní konvergence. 

 

Jsem si vědom toho, že mezi zemědělci v rámci jednotlivých členských států stále přetrvávají 

rozdíly, pokud jde o úroveň základní platby na hektar. Některé z těchto rozdílů jsou plně 

opodstatněné a budou ospravedlnitelné rovněž při provádění návrhu Komise, neboť ne 

všichni zemědělci v jednom členském státě se nacházejí ve stejné agronomické 

a socioekonomické situaci. V této souvislosti Komise navrhla, aby všechny členské státy 

měly možnost rozlišovat úroveň základní podpory podle skupin území, které jsou vystaveny 

různým agronomickým a socioekonomickým podmínkám. 

 

Ve stávajícím systému bude mít 7 z 18 členských států, které poskytují základní platby na 

základě platebních nároků, na konci roku (v důsledku reformy v roce 2013) systém 

platebních nároků, který je stále částečně založen na historických referenčních údajích 

o produkci. Komise navrhuje provést další sblížení hodnoty nároků s minimálním cílem 75 % 

průměrné hodnoty pro všechny nároky v tomtéž členském státě nebo v téže skupině území 

nejpozději do roku 2026. Přitom se jedná o minimální hodnotu; všechny členské státy se 

mohou rozhodnout pro plnou vnitřní konvergenci na úrovni členského státu nebo na úrovni 

skupiny území. Tato povinnost je spojena s požadavkem stanovit maximální hodnotu pro 

všechny nároky, aby byly odstraněny neoprávněně vysoké hodnoty, které v některých státech, 

ač okrajově, stále existují.     

 

Tyto minimální povinnosti by měly být chápány v širším kontextu návrhu Komise, podle nějž 

by každý členský stát měl plánovat svoji intervenční strategii (pro všechny nástroje, včetně 

přímé podpory) na základě své analýzy SWOT pro každý z 9 specifických cílů a z nich 

vyplývajících potřeb. To platí stejnou měrou pro všechny specifické cíle, včetně podpory 

příjmu a odolnosti životaschopných zemědělských podniků v celé Unii za účelem posílení 

potravinového zabezpečení. Na rozdíl od stávajícího systému musí členské státy odůvodnit 

výši podpory, kterou hodlají poskytnout rovněž ve formě základní podpory příjmu. 

Rozhodnutí ponechat některé jednotlivé rozdíly na základě historických referenčních údajů 
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by mělo být výsledkem tohoto procesu hodnocení a mělo by být odůvodněno. Bude podléhat 

schválení Komisí. 

 

2.2 Abychom mohli hájit a zachovat rozpočet SZP v budoucnosti, jaké iniciativy hodláte 

přijmout v rámci Vašeho mandátu pro zajištění toho, aby se zemědělci, kteří dostávají platby 

SZP, zapojili do smysluplných opatření zaměřených na otázku antimikrobiální rezistence 

(AMR), a pro řešení otázky dobrých životních podmínek zvířat v souvislosti s intenzivním 

chovem hospodářských zvířat? 

Dobré životní podmínky zvířat jsou pro mě velmi důležité. Chci se této oblasti věnovat více, 

avšak v součinnosti se zemědělci, nikoli na jejich úkor. V této otázce budu úzce 

spolupracovat s komisařkou pro zdraví. 

V současné politice, jakož i v návrhu budoucí SZP jsou platby podpory – mimo jiné – 

podmíněny dodržováním obecného potravinového práva EU prostřednictvím mechanismu 

podmíněnosti (budoucí podmíněnosti). To mimo jiné vyžaduje prosazování právních předpisů 

v oblasti veterinárních léčivých přípravků a medikovaných krmiv.  

Návrh budoucí SZP rovněž v rámci poradenských služeb pro zemědělství zahrnuje provádění 

strategie evropského akčního plánu „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci (COM 

(2017) 339). Prostřednictvím poradenských služeb pro zemědělství budou členské státy 

muset zemědělcům poskytovat poradenství, aby jim pomohly pochopit cíle a splnit 

požadavky právních předpisů EU. 

Jsem znepokojen kritickými oblastmi provádění stávajících pravidel týkajících se dobrých 

životních podmínek zvířat v EU (jednou z nich je rozšířené využívání výjimky pro 

mrzačení prasat, zejména krácení ocasů, což je třeba řešit). Musíme zajistit provedení 

směrnic EU do vnitrostátního práva. Neméně důležité je poskytovat podporu zemědělcům. 

V rámci SZP můžeme poskytnout podporu pro odbornou přípravu, poradenství a investice, 

a následně zlepšit způsob chovu zvířat.  

Mezi  úrovní dobrých životních podmínek zvířat a potřebou systematického používání 

antibiotik u hospodářských zvířat existuje souvislost. Vhodné řízení ke zlepšení obou oblastí 

vyžaduje další úsilí zemědělců, které je třeba podpořit. Během svého mandátu budu této 

problematice věnovat zvláštní pozornost. 

Vstup nových předpisů týkajících se používání veterinárních léčivých přípravků v platnost 

na začátku roku 2022 bude vyžadovat podstatné změny v chovu hospodářských zvířat, jelikož 

tyto předpisy výrazně sníží možnosti používání antibiotik.  Proto musíme zvážit, jak vytvořit 

režimy pro chov hospodářských zvířat, které zemědělcům pomohou přizpůsobit se 

budoucnosti. Zemědělci musí být zejména připraveni postupně ukončit profylaktické 

používání léčivých přípravků při skupinové léčbě zvířat a vyhradit kriticky důležitá 

antibiotika humánnímu lékařství. Nové postupy chovu hospodářských zvířat budou muset být 

ucelené. V této souvislosti bude pro prevenci chorob rovněž důležité úsilí o zlepšení 

životních podmínek zvířat.     

Výsledky probíhajícího hodnocení strategie v oblasti dobrých životních podmínek zvířat 

na období 2012–2015 nám poskytnou informace pro určení budoucích opatření. K otázce 

dobrých životních podmínek zvířat je důležité přistupovat konzistentním způsobem a v 
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mezinárodním měřítku zastávat postoj založený na vědeckých poznatcích  s cílem zajistit 

rovné podmínky pro zemědělce v EU v mnohostranném kontextu. Za účelem dosažení tohoto 

cíle hodlám velmi úzce spolupracovat s kandidátkou na komisařku pro zdraví a s kandidátem 

na komisaře pro obchod. 

3.1/ Během slyšení dne 1. října jste uznal, že návrh na reformu SZP pravděpodobně zachází 

příliš daleko směrem k renacionalizaci. Poukázal jste rovněž na kritiku Účetního dvora 

týkající se návrhu a několikrát jste uvedl, že jste připraven návrh zlepšit.     Ve svých 

písemných odpovědích jste však uvedl, že jako zkušený auditor věříte spíše ve změnu směrem 

k politice založené na výkonnosti než na zajišťování souladu a že se domníváte, že veřejné 

výdaje se musí zaměřovat na dosažení měřitelných výsledků. Uvedl jste, že jste připraven 

spolupracovat s Evropským parlamentem a členskými státy s cílem zajistit, aby tato změna 

řízení SZP fungovala jak pro zemědělce, tak pro správní orgány. Jaký je přesně Váš postoj? 

Jak konkrétně hodláte zlepšit návrh a v jakém časovém horizontu? 

Jsem přesvědčen, že návrhy Komise týkající se SZP po roce 2020 poskytují dobrý základ pro 

jednání o budoucnosti evropské zemědělské politiky. V tomto přesvědčení mě ujišťuje 

všeobecná podpora, kterou návrhům vyjádřil v dubnu tohoto roku výbor COMARGI a Rada. 

Výbor COMARGI a členské státy zároveň předložily pozměňovací návrhy a já jsem 

připraven zvážit úpravu návrhu v případech, kdy mezi spoluzákonodárci existuje shoda. 

Zemědělství a venkovské oblasti EU se v minulosti potýkaly s problémy, avšak v rámci 

společné zemědělské politiky byly schopny přizpůsobit se novým okolnostem a vyrovnat se 

s nimi. Návrhy Komise týkající se SZP po roce 2020 v této cestě pokračují. Stanoví řadu 

zlepšení pro jednodušší a modernější soubor nástrojů SZP, který umožní zemědělcům 

a venkovským komunitám po celé Evropě reagovat na společné výzvy, jejichž místní dopad 

ve velké míře závisí na širších společensko-hospodářských a agronomických podmínkách 

daného členského státu.  

1) Dva pilíře, jedna strategie. SZP se nyní řídí dvěma různými mechanismy, a to pro režimy 

přímých plateb a opatření pro rozvoj venkova, což neumožňuje synergické využívání 

financování v rámci SZP. V budoucnu budou tyto dva mechanismy spojeny do jediného 

vnitrostátního plánu SZP. 

2) Cílenější opatření. Navrhovaný posílený manévrovací prostor členským státům umožní 

zvolit si a vypracovat opatření, která jejich situaci řeší cíleným a jednodušším způsobem. 

Tato posílená vazba na území je v souladu se zásadou subsidiarity. Bude-li v plné míře 

využita, může přispět k lepšímu pochopení a porozumění politikám EU ze strany zemědělců 

a občanů. 

3) Zaměření na výkonnost. Zajišťování výsledků pro naše zemědělce, zemědělské oblasti a 

občany musí být společným zájmem, což vedlo Komisi k tomu, že učinila výkonnost 

ústředním bodem SZP. Konkrétně to znamená strategicky definovat, plánovat a monitorovat 

pokrok směrem ke společným cílům za využití kreativních a cílených řešení, a nikoli nejdříve 

definovat vysoce normativní, univerzální přístupy a poté investovat čas a zdroje za účelem 

stanovení a kontroly výjimek, což vyžaduje vysoké náklady a představuje vysokou zátěž pro 

naše správní orgány a zemědělce.  
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Návrh sice otevírá nové příležitosti pro správní orgány na všech úrovních s cílem lépe zapojit 

příjemce SZP, ale nepředstavuje pro členské státy „carte-blanche“ – je  pevným rámcem 

společných pravidel na úrovni EU s pečlivě vypracovanými zárukami: 

1) Povinné požadavky, které jsou společné všem členským státům, jež umožňují směrovat 

opatření k plnění 9 společných cílů SZP (např. posílená podmíněnost v oblasti životního 

prostředí a klimatu, povinná podpora pro mladé zemědělce). To se týká rovněž prvků 

souvisejících s výkonností a postupů, které propojují potřeby s opatřeními a sledováním 

výsledků a jsou pro všechny členské státy stejné. 

2) Silná úloha evropských institucí: Úloha Evropské komise nezačíná až po oficiálním 

předložení plánů SZP. Zajistím, aby útvary Komise v zájmu řádné přípravy pokračovaly 

ve výměně informací s členskými státy. To bude velmi cenné při posuzování a schvalování 

plánů SZP členských států. V této souvislosti se plně hlásím k závazku nově zvolené 

předsedkyně Ursuly von der Leyenové posílit zvláštní partnerství s Evropským parlamentem 

a hodlám Evropský parlament pravidelně informovat o pokroku při provádění nové politiky.   

3) Účinný rámec kontroly a získávání jistoty. Pokud jde o kontroly, návrh Komise vychází ze 

stávající pevné struktury správních orgánů a kontrolních systémů v členských státech. 

Všechny dobře fungují a poskytují vysokou míru jistoty, o čemž svědčí nízká míra 

chybovosti. Pokud jde o budoucí SZP, Komise i nadále ponese konečnou odpovědnost za 

plnění rozpočtu SZP a bude průběžně poskytovat spolehlivé záruky, že jsou prostředky dobře 

vynakládány. 

V neposlední řadě, pokud jde o stanovisko Evropského účetního dvora, dovolte mi zdůraznit 

všeobecnou podporu ekologičtější politice, která je více orientovaná na výkonnost.  

3.2 Jak hodláte jako komisař pro zemědělství řídit strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ 

(Farm to Fork), která by měla sloužit jako skutečná politika EU v oblasti potravin, a jaký 

druh soudržnosti zamýšlíte prosadit mezi touto strategií a probíhající diskusí o návrhu 

reformy SZP?  

Jako komisař pro zemědělství přispěji k plnění strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ (Farm 

to Fork), za kterou odpovídá moje kolegyně Stella Kyriakides. Tato strategii musí nabídnout 

ucelenou vizi o tom, jak zajistit udržitelnost našeho potravinového systému v celém 

potravinovém řetězci. Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ podpoří všechny tři aspekty 

udržitelnosti – hospodářství, životní prostředí a klima, jakož i sociální oblast a zdraví. 

Reformovaná SZP bude hrát klíčovou úlohu při plnění cílů strategie „od zemědělce ke 

spotřebiteli“ a bude její nedílnou součástí. Viz také odpověď na otázku č. 5. 

3.3 Přenesení veškeré odpovědnosti za plánování a strategii, včetně klimatických 

a environmentálních opatření, na členské státy dává Komisi pravomoc posoudit účinnost 

a soulad vnitrostátních strategických plánů, aniž by byly stanoveny konkrétní povinné 

základní požadavky na evropské úrovni. Jakým způsobem budou tedy evropští zemědělci 

podněcováni k tomu, aby usilovali o dosažení společných cílů s přiměřenou a spravedlivou 

odměnou za zlepšení environmentálních služeb a přínos pro ochranu klimatu, vody, půdy a 

biologické rozmanitosti ve prospěch celého společenství EU? 
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Komise předložila návrh, který  svěřuje členským státům rozsáhlou odpovědnost při 

definování svých vnitrostátních strategií. Strategie však musí být vymezeny v souladu s 

pevným rámcem EU a podléhají dohledu a schvalování ze strany Komise. 

Přenesení odpovědnosti je nezbytné vzhledem k povaze problémů v oblasti životního 

prostředí. Ty velice často vyžadují individuálně uzpůsobená řešení, která jsou nejen účinnější 

než univerzální přístup, ale pro zemědělce i přijatelnější, neboť umožňují řešit konkrétní 

potřeby v oblasti životního prostředí. Je zřejmé, že potřeby členských států se liší. A ne 

všechny mají stejnou výchozí pozici, zejména pokud jde o snižování emisí. Nástroje, jež mají 

reagovat na vnitrostátní/regionální/místní problémy, musí nutně zohledňovat různé situace: 

například podpora obnovení přírodních pastvin snížením zemědělské činnosti představuje v 

určitých oblastech přiměřenou reakci, ale v jiných oblastech, které se potýkají s opouštěním 

půdy, což má negativní dopady např. na biologickou rozmanitost, je méně účinným řešením. 

Jak jsem již uvedl, skutečnost,  že členské státy mají potenciálně lepší podmínky k tomu, aby 

určily strategii odpovídající jejich potřebám a strategickým prioritám a vypracovaly podrobná 

opatření, neznamená, že mají volnou ruku. Cíle, na něž musí jejich strategie reagovat, jsou 

totiž stanoveny na úrovni EU. Základní prvky a zásady případných zásahů, které mají zajistit 

rovné podmínky a zabránit úsilí o co nejbenevolentnější strategii, jsou stanoveny v právních 

předpisech EU. Opatření, jež mají zemědělce motivovat k vyvinutí většího úsilí v oblasti 

životního prostředí a klimatu, budou založena na souboru společných povinných základních 

požadavků a mechanismu podmíněnosti, které jsou definovány na evropské úrovni. Tím je 

zajištěno, že všichni zemědělci v EU, kteří se zaváží konat nad rámec těchto požadavků, stojí 

na stejné startovací čáře. Členské státy musí strategické plány připravit v součinnosti 

s příslušnými zúčastněnými stranami/orgány, např. těmi, které jsou odpovědné za 

problematiku životního prostředí a klimatu, a projednat je s nimi. Následně plány schválí 

Komise. Plány budou muset být vypracovány nejen v souladu s dalšími příslušnými závazky 

v oblasti životního prostředí, klimatu a zdraví rostlin a zvířat, které členské státy přijaly 

v rámci jiných souvisejících politik, ale budou muset také prokázat, jak přispívají k cílům 

uvedených závazků. V neposlední řadě bude muset být nejméně 30 % prostředků na rozvoj 

venkova vyčleněných na plán vynaloženo na specifické cíle SZP týkající se životního 

prostředí a klimatu. Všechny tyto prvky návrhu budoucí SZP vypracovaného Komisí 

povedou ke zvýšení ambicí plánů členských států v oblasti ochrany životního prostředí a 

klimatu a celé SZP po roce 2020.  

Na základě výše uvedených skutečností jsem přesvědčen, že potřebujeme rovnováhu mezi 

odpovědnostmi členských států a odpovědnostmi Komise. O této otázce budu Evropskému 

parlamentu pravidelně podávat zprávy, jelikož věřím v nutnost soustavného dialogu. Návrh 

SZP je založen na uznání skutečnosti, že máme společnou, sdílenou odpovědnost;  pokud 

však mají být reakce na výzvy účinné, musí být diferencované.  

3.4 EU musí nadále směřovat politiku k ambicióznějším cílům v rámci nové zelené dohody 

a dalších oblastí, jako je úloha žen v zemědělství a ve venkovských oblastech.  Mnoho 

poslanců EP se domnívá, že pokud upustíme od zajišťování souladu, hrozí nám ztráta 

stávajících záruk integrity a společných rysů budoucí SZP. Jste na základě Vašich 

připomínek během slyšení připraven podpořit alternativní přístup založený na stávajícím 

systému zajišťování souladu, který se ukázal jako účinný (méně než 3 % chyb) a který 

zajišťuje rovné zacházení a řádné provádění v celé EU? Jak konkrétně budete postupovat 

směrem k takovému alternativnímu přístupu? 
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Nový model provádění je ústředním bodem návrhu Komise a schválení strategického plánu 

SZP Komisí je zásadním krokem k zajištění toho, aby politika byla prováděna v souladu se 

společnými cíli. Přechod od dodržování předpisů k výkonnosti je reakcí na kritiku 

Evropského účetního dvora, tohoto výboru a dalších: všichni si přejí vyšší výkonnost! Přidání 

další vrstvy k provádění SZP však není přínosné. Pouze by výrazně zvýšilo administrativní 

zátěž a náklady na provádění politik v členských státech.  

Komise neposkytne členským státům bianko šek. Svůj návrh založila na stávajících správních 

orgánech a kontrolních systémech, které se ukázaly jako účinné. Tyto orgány budou muset 

při provádění SZP dodržovat základní požadavky EU, které jsou zárukou integrity 

a společného charakteru budoucí SZP! Vaše podněty ke zlepšení návrhu a vytvoření záruk 

v tomto ohledu jsou vítány. Souběžně s tím je v novém modelu provádění jistota zajištěna 

výkony členských států. 

 

4.1 Pokud jde o SZP jako nástroj přechodu k univerzálním udržitelným zemědělským 

systémům: Hodláte předložit nové návrhy v rámci SZP, které by odměňovaly pouze udržitelné 

zemědělské systémy příznivé pro biologickou rozmanitost, které nepřispívají ke změně 

klimatu, snižují hustotu hospodářských zvířat na udržitelnou úroveň, zavádějí povinné 

střídání plodin s luštěninami s cílem odklonit se od dovážených krmiv?  Předložíte ucelený 

program, který směřuje financování k drobnému zemědělství v EU?  

Navrhovaná společná zemědělská politika si klade za cíl významně přispět k dosažení cílů 

EU v oblasti klimatu, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a dobrých životních 

podmínek zvířat. Pevně věřím, že tato politika obsahuje nástroje, které evropské zemědělství 

podpoří v co nejúčinnější reakci na problémy spojené se změnou klimatu a ztrátou biologické 

rozmanitosti. Aby se tohoto cíle dosáhlo, Evropský parlament a Rada musí společně usilovat 

o vyjednání konečné podoby reformy SZP a Komise je musí v tomto úsilí odhodlaně 

podporovat. Společně bychom měli zajistit maximální naplnění našich ambicí v oblasti 

klimatu a minimalizaci dopadu zemědělství na životní prostředí tím, že se co nejvíce využijí 

nástroje navrhované v rámci budoucí SZP. Jsem proto připraven jednat za účelem dosažení 

konsensu jako zprostředkovatel mezi oběma spolunormotvůrci.  

Uznávám, že pokud jde o životní prostředí a klima, evropské zemědělství čelí velmi 

závažným problémům. Že odvětví zemědělství bude mít v tomto směru klíčovou úlohu, 

potvrzují i nedávné mezinárodní zprávy. Domnívám se, že návrh Komise tuto ambici 

naplňuje, neboť na problémy v oblasti životního prostředí a klimatu reaguje stanovením 

jasných cílů a celkový přístup se ve srovnání se současností zaměřuje více na výsledky a lépe 

se přizpůsobuje místním podmínkám a skutečnostem. Budu proto úzce spolupracovat 

s nominovaným kandidátem na funkci výkonného místopředsedy Timmermansem i 

s Evropským parlamentem, abychom zajistili, že se zemědělství stane nedílnou součástí 

Zelené dohody pro Evropu.  

SZP bude mnohem silněji propojena s plněním cílů právních předpisů EU v oblasti životního 

prostředí a klimatu, které upravují oblasti změny klimatu, energetiky, vody, kvality ovzduší, 

biologické rozmanitosti a pesticidů. 

V rámci nového systému podmíněnosti budou zavedeny základní normy, které musí 

zemědělci splňovat, včetně povinného střídání plodin. Systém nabídne členským státům 
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dostatečnou flexibilitu, aby mohly účinně reagovat na problémy vzniklé na jejich území. 

Rovněž však bude obsahovat významné prvky společné pro všechny členské státy. 

V tomto systému budou k dispozici důležité nové nástroje. První pilíř zahrnuje ekorežimy, 

jež poskytnou nový tok finančních prostředků, které mají být vynaloženy na péči o životní 

prostředí a klima. Tyto ekorežimy představují nový způsob, jak ve velkém měřítku podpořit 

přechod k ekologicky šetrnějšímu zemědělství. 

V rámci druhého pilíře SZP bude i nadále k dispozici široká škála důležitých nástrojů 

s významem pro životní prostředí a klima. K těmto nástrojům budou patřit environmentální 

platby na plochu v zemědělství (a lesnictví). Budou rovněž zahrnovat podporu investic, 

odborné přípravy, inovací a spolupráce. 

Celkově bude pro každý členský stát vyplývat z právních předpisů povinnost projevit 

v oblasti životního prostředí a klimatu větší ambice než ve stávajícím období a zajistit, aby se 

nejméně 40 % celkového rozpočtu SZP vynaložilo na opatření v oblasti klimatu a aby 

nejméně 30 % pilíře pro rozvoj venkova bylo určeno na cíle související s klimatem a 

životním prostředím. 

Domnívám se, že tento návrh skýtá potenciál, aby budoucí SZP vykazovala ve vztahu 

k životnímu prostředí a klimatu velmi dobré výsledky. Věřím, že Parlament a Rada tento 

potenciál promítnou do svých jednání o budoucí podobě SZP. Slibuji, že tento proces, který 

může zemědělcům pomoci přejít na udržitelný model zemědělství v tempu, které pro ně bude 

přijatelné, plně podpořím.  

Pokud jde o přímou podporu malých zemědělských podniků, viz odpověď na otázku č. 6. 

4.2 Pokud se budete při posuzování strategických plánů držet nového modelu, jak zajistíte, 

aby členské státy, které se zdráhají vynakládat 40 % rozpočtu SZP na oblast klimatu a 

životního prostředí, např. prostřednictvím povinných ekorežimů, tyto prostředky skutečně 

řádně a účinně vynakládaly? V každém případě, jak zvýšíte ambice a jaké metody máte k 

dispozici, abyste donutil členské státy splnit mezinárodní závazky v oblasti klimatu a rozvoje?  

Návrh Komise stanoví, že na základě každého strategického plánu SZP se musí alespoň 30 % 

z rozpočtu na pilíř II přidělit na intervence zaměřené na klima a životní prostředí. Celkový 

příspěvek na problematiku klimatu z celkového finančního krytí SZP je stanoven na 40 %.  

Již ve stávající SZP se musí alespoň 30 % z rozpočtu určeného na rozvoj venkova vyčlenit 

na klima a životní prostředí. Komise schválila pouze ty plány rozvoje venkova, které tento 

požadavek splňují. Budoucí SZP tyto ambice dále zvýší tím, že z uvedených 30 % vyloučí 

platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními. Podle návrhu o SZP musí být 

vnitrostátní strategické plány SZP schváleny také Komisí. 

Komise bude muset přezkoumat plány SZP jednotlivých členských států a posoudit, zda byla 

tato povinnost splněna. Považuji to pro sebe za absolutní prioritu. Komise by za tímto účelem 

vzala do úvahy celou řadu prvků, které návrh uvádí. Jedním z těchto prvků by byl plánovaný 

příděl finančních prostředků každého členského státu na jeho rozpočet SZP. Mimořádně 

důležité by však byly i další prvky. Návrh například stanoví, že každý plán bude muset 

v porovnání se současnou situací prokázat „vyšší ambice“ v oblasti klimatu a životního 

prostředí. Z plánů by kromě toho mělo vyplývat, jak kombinace různých zásahů (normy pro 
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dobrý zemědělský a environmentální stav, ekorežimy a agroenvironmentálně-klimatické 

závazky nebo závazky v oblasti lesnictví v rámci pilíře II), přidělování zdrojů, milníky a cíle 

reagují na výzvy a potřeby v oblasti životního prostředí a klimatu. Ty by měly zejména 

zohledňovat příslušné vnitrostátní plány v oblasti životního prostředí a klimatu, jakož i cíle, 

vyplývající z právních předpisů EU v oblasti klimatu a životního prostředí. 

Návrh rovněž zavádí transparentní postup přípravy plánu na vnitrostátní úrovni za účasti 

příslušných orgánů a ve spolupráci se zúčastněnými stranami. Komise by schválila plán SZP 

pouze tehdy, bude-li se domnívat, že plán jako celek vykazuje dostatečné ambice, pokud jde 

o změnu klimatu a životní prostředí. Pokud jde o provádění plánů, návrh rovněž předpokládá 

spolehlivý mechanismus monitorování a hodnocení kroků na vnitrostátní úrovni i na úrovni 

EU. Zakotveny byly rovněž revize plánů a následné sankce pro případy jejich nedostatečného 

plnění. Zajistím, abychom využívali všechny nástroje, jež máme k dispozici.  

4.3 Jak zajistíte začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do SZP?  

Jsem přesvědčen, že se ženy nezastupitelnou měrou podílí na zaměstnanosti a hospodářském 

růstu v zemědělství a ve venkovských oblastech. Návrh nové SZP tento jejich podíl plně 

uznává.  

Jedním z konkrétních cílů SZP je podpora zaměstnanosti, růstu a sociálního začleňování. 

Vítám skutečnost, že výbor COMAGRI do tohoto cíle  výslovně zařadil rovnost žen a mužů. 

Členské státy budou muset při řešení tohoto cíle reagovat na potřeby žen ve venkovských 

oblastech.  

 

Strategické plány SZP mohou nabídnout mnoho příležitostí pro návrhy konkrétních opatření 

a zaměření těchto opatření na zjištěné potřeby konkrétních příjemců. Pokud jde o ženy 

ve venkovských oblastech, k těmto opatřením patří podpora rozvoje venkova, například 

podpora rozvoje základních služeb ve venkovských oblastech, strategií místního rozvoje 

(LEADER), začínajících podniků, získávání znalostí a odborné přípravy, projektů spolupráce 

atd. 

 

Společně s místopředsedkyní pro demokracii a demografii a komisařkou pro soudržnost 

a reformy vytvoříme vizi pro venkovské oblasti, která zajistí, aby tyto oblasti byly i nadále 

klíčové a dynamické. Je zapotřebí poskytnout pracovní příležitosti na venkově pro muže 

i ženy, nabídnout obyvatelům venkova atraktivní budoucnost, a podpořit je tak při řešení 

jejich vlastních specifických souborů problémů. 

 

4.4 Zajistíte, aby financování z programu rozvoje venkova bylo nadále prostřednictvím 

nařízení o společných ustanoveních spojeno s Fondem soudržnosti?  

Součástí SZP je Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV). V novém modelu 

provádění se vyskytují dva zemědělské fondy, EZFRV a EZZF (Evropský zemědělský 

záruční fond), které jsou spojeny do společného strategického rámce, aby opatření byla 

jednodušší, lépe zacílená a soudržná. 

Nové legislativní nastavení přinese jasně definovaný, jednotný a soudržný soubor pravidel 

pro SZP jako celek, aby se dosáhlo zjednodušení a lepších výsledků politiky. 
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S ohledem na různé mechanismy poskytování podpory by kombinace „jednotného souboru 

pravidel“ pro EZFRV a EZZF s nařízením o společných ustanoveních zvýšila složitost a 

vedla by ke zbytečné byrokracii. Jsem si vědom, že výbor COMAGRI tento názor ve velké 

míře sdílí. 

Nařízení o společných ustanoveních stále obsahuje společná ustanovení pro EZFRV 

a evropské strukturální a investiční fondy v těch oblastech politiky, kde je možná 

harmonizace, aniž by se zvýšila složitost (např. finanční nástroje, územní rozvoj nebo 

komunikace). 

Doplňkovost mezi EZFRV a dalšími fondy v rámci sdíleného řízení bude v každém případě 

zajištěna v programových dokumentech, které členské státy předkládají Komisi, jako jsou 

dohody o partnerství, strategické plány SZP a programy politiky soudržnosti. 

4.5 Jak využijete SZP s cílem pomoci zemědělcům přizpůsobit se změně klimatu, zvýšit 

odolnost zemědělských ekosystémů, zejména prohloubením ornice a začleněním 

agrolesnictví?  

Zpráva Evropské agentury pro životní prostředí nedávno zdůraznila, že odvětví zemědělství 

v EU je vysoce zranitelné vůči dopadům změny klimatu. Musí se přizpůsobit. Přizpůsobování 

se změně klimatu a její zmírňování jdou zejména v odvětví zemědělství ruku v ruce.  

Přizpůsobení se změně klimatu je podle návrhu Komise o budoucí podobě SZP jedním z cílů 

SZP. Posílená podmíněnost zahrnuje několik prvků, které podpoří přizpůsobení odvětví. Patří 

sem například normy týkající se ochrany organické půdy, střídání plodin, oblasti zaměřené 

na neprodukční prvky a eroze půdy. 

Posílená subsidiarita a flexibilita, jež byly členským státům poskytnuty, umožní přizpůsobit 

intervenční logiku specifickým potřebám a problémům přímo na místě a zvýšit odolnost 

daných zemědělských odvětví vůči změně klimatu. 

Širokou škálu zemědělských postupů a změn, které by přispěly k přizpůsobení se změně 

klimatu, podpoří i navrhovaná budoucí SZP. Například zemědělec by mohl být podporován, 

aby investoval do účinnějšího zavlažování, diverzifikace plodin, přechodu na precizní 

zemědělství nebo účasti na režimech řízení rizik. Pro podporu v rámci SZP budou kromě toho 

plně způsobilá řešení inspirovaná přírodou, jakož i agrolesnictví. 

Využívání těchto přínosných řešení však musíme i nadále zvyšovat. Musíme proto posílit 

zemědělský znalostní a inovační systém (AKIS) a pokračovat ve významné činnosti EIP-

AGRI, která umožňuje společné vytváření znalostí mezi zemědělci a vědeckou obcí. 

Klíčovou úlohu mají rovněž výzkum, inovace, inovační partnerství a předávání znalostí.  

Budu úzce spolupracovat s nominovaným kandidátem na funkci výkonného místopředsedy 

Fransem Timmermansem při jeho práci na opatřeních v oblasti klimatu, abychom pokračovali 

v podpoře dalších opatření pro přizpůsobení se změně klimatu ve všech venkovských 

oblastech. 

Závěrem se tedy domnívám, že návrh Komise o budoucí podobě SZP má, pokud jde 

o přizpůsobení se změně klimatu, velký potenciál. Věřím, že Parlament i Rada tento potenciál 
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při jednání o budoucí podobě SZP naleznou. Slibuji, že je budu v tomto procesu plně 

podporovat. 

4.6 Vzhledem k tomu, že již je možné využít integrovanou ochranu rostlin a snížit používání 

pesticidů o 30–50 %, budete podporovat cíl snížení používání pesticidů o 50 % do roku 

2025? 

Směrnice o udržitelném používání pesticidů, která je odpovědností mé kolegyně, nominované 

kandidátky na funkci komisařky Stelly Kyriakidesové, poskytuje členským státům 

a zemědělcům pevný rámec pro snížení jejich závislosti na pesticidech, v němž je skutečně 

cenným nástrojem integrovaná ochrana proti škůdcům. Provádění přineslo určité dobré 

výsledky, ale také se potýkalo s některými problémy. GŘ SANTE a další dotčené útvary 

Komise, včetně GŘ AGRI, v současné době zkoumají možné změny systému, aby lépe 

odpovídal potřebám. Podpořím tuto činnost, která bude pokračovat v rámci strategie „Farm to 

Fork“.  Za účelem dosažení vyšších ambicí je třeba členské státy především vybídnout, aby 

v plném rozsahu provedly ustanovení směrnice.  

V souladu s názory nově zvolené předsedkyně Ursuly von der Leyenové mám za to, 

že k dosažení tohoto cíle je nezbytný kolektivní průřezový přístup. Zatímco stávající SZP již 

obsahuje řadu velmi užitečných nástrojů, které přispívají k dosažení našeho celkového cíle 

snížit závislost zemědělců na pesticidech, návrh Komise týkající se SZP po roce 2020 zvyšuje 

naše ambice a zavádí další iniciativy. Patří k nim zavedení střídání plodin a směrnice 

o udržitelném používání v systému podmíněnosti, posílení poradenství pro zemědělské 

podniky a další cílená ustanovení ve směrnici o udržitelném používání. Obzvláště důležitým 

navrženým nástrojem jsou ekorežimy, jež mají obrovský potenciál, pokud jde o podněcování 

zemědělců k přechodu na postupy snižující závislost zemědělských podniků na pesticidech 

a posilující biologickou rozmanitost. To jsou konkrétní prvky v rámci návrhů reformy SZP 

na podporu zemědělců při omezování používání pesticidů v rostlinné výrobě. 

Domnívám se, že bychom měli spolupracovat na tom, jak urychlit snižování závislosti 

na pesticidech, a prozkoumat, jak můžeme udělat více pro podporu přechodu na alternativy 

s nižším rizikem a nechemické alternativy.  

Jsem přesvědčen, že díky našim kombinovaným přístupům dosáhneme spolu s členskými 

státy a zemědělci pokroku. Svou úlohu budou muset hrát Zelená dohoda pro Evropu, SZP 

a zemědělci v EU. Domnívám se, že by to soubor nástrojů navrhovaných pro SZP po roce 

2020 umožnil. V souladu s posláním, kterým mě pověřila nově zvolená předsedkyně Ursula 

von der Leyenová, jsem plně odhodlán zajistit nezbytnou transformaci zemědělství v EU 

směrem k větší udržitelnosti a menší závislosti na pesticidech. 

5.1 Pokud jde o příspěvek zemědělství k Zelené dohodě pro Evropu: Co je třeba změnit 

v současné reformě SZP, aby se zajistilo, že zemědělství přispěje spravedlivým dílem k 

dosažení cílů Pařížské dohody a mezinárodních závazků v oblasti biologické rozmanitosti, a 

aby byli zemědělci pobízeni k používání postupů šetrnějších k životnímu prostředí a klimatu? 

Podle nejnovějších mezinárodních zpráv o změně klimatu a biologické rozmanitosti jsou 

environmentální a klimatické problémy i nadále významné a zemědělství je jedním z nejvíce 

zapojených odvětví. Chci však dosáhnout toho, aby zemědělci a venkovská společenství byli 

součástí řešení, nikoli součástí problému. Nejprve bych rád zdůraznil, že stávající SZP má 

mezi prioritami souvisejícími s klimatem a životním prostředím významné místo. Například 
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z programů rozvoje venkova na období 2014–2020 obdrželo finanční prostředky na obnovu, 

zachování a zlepšení ekosystémů přibližně 80 milionů hektarů zemědělské půdy a přibližně 8 

milionů ha lesů, přičemž celkový rozpočet dosáhl přibližně 45 miliard EUR. 

Je však zřejmé, že pro dosažení našich cílů a závazků souvisejících s klimatem a biologickou 

rozmanitostí je třeba učinit mnohem více, a domnívám se, že návrh Komise na SZP po roce 

2020 je reakcí na tyto potřeby. 

Klíčovou inovací vyplývající z návrhu Komise je nový model provádění, který nahradí 

stávající univerzální přístup pružnějším systémem. Tento nový přístup umožní rozhodovat 

na vnitrostátní úrovni svobodněji o tom, jak nejlépe splnit společné cíle na úrovni EU 

a zároveň reagovat na konkrétní problémy a potřeby. Navrhovaný nový model provádění 

poskytne členským státům potřebnou flexibilitu pro přípravu intervencí, které nejlépe 

vyhovují jejich místním situacím a potřebám, což je pro klima a životní prostředí, která jsou 

ve většině případů specifická pro dané místo, zásadní. Umožňuje rovněž lépe přispívat 

k národním prioritám, strategiím a cílům v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti, které 

vyplývají z právních předpisů EU. 

Věřím, že Parlament i Rada tento potenciál při jednání o budoucí podobě SZP naleznou. 

Slibuji, že je budu v tomto procesu plně podporovat.  

Během svého funkčního období učiním vše, co bude v mých silách, abych zajistil, 

že zemědělství a lesnictví EU významně přispějí k dosažení našich cílů v oblasti klimatu 

a životního prostředí, přičemž budu úzce spolupracovat s týmem, který plní Zelenou dohodu 

pro Evropu. 

 

5.2 Jak vnímáte souvislost mezi reformou SZP a strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 

a v jakých konkrétních opatřeních by se měla projevit?  

Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ („Farm to Fork“) bude důležitou součástí Zelené 

dohody pro Evropu. Touto strategií se bude usilovat o dosažení udržitelnosti v celém 

potravinovém řetězci. Strategie „Farm to Fork“ bude muset podporovat všechny tři aspekty 

udržitelnosti – hospodářství, životní prostředí a klima, sociální oblast a zdraví.   

Při plnění cílů strategie „Farm to Fork“ bude hrát klíčovou úlohu budoucí SZP. 

 

Zaprvé jsem pevně přesvědčen, že SZP musí v zájmu podpory základní hospodářské 

udržitelnosti zemědělství i nadále nabízet zemědělcům podporu příjmů, jak je tomu v případě 

návrhů, které již byly předloženy.  

 

Reformní návrhy SZP navíc obsahují vyšší ambice, pokud jde o udržitelnost životního 

prostředí. Nejde jen o nové závazné požadavky, které musí splňovat příjemci přímé podpory, 

a výdaje v rámci pilíře rozvoje venkova na cíle v oblasti klimatu a životního prostředí 

v minimální výši 30 %. Jde zejména o pobídky pro zemědělce v rámci ekorežimů podle 

prvního pilíře a opatření v rámci druhého pilíře. 

 

Prostřednictvím intervencí souvisejících s cíli dynamických venkovských oblastí, generační 

obnovy a společenských požadavků na potraviny a zdraví, zejména pokud jde o dobré životní 

podmínky zvířat, používání antibiotik a pesticidů, se bude prosazovat sociální udržitelnost. 
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Členské státy připraví v duchu navrhované reformy konkrétní opatření. Například za účelem 

snížení emisí skleníkových plynů může členský stát prostřednictvím ekorežimu zachovat 

rašeliniště, prostřednictvím závazku v oblasti životního prostředí a klimatu zvýšit zásoby 

uhlíku v půdě, podporou ekologického zemědělství omezit používání hnojiv (což je 

také závazek v oblasti životního prostředí a klimatu), využitím jiného typu intervence 

poskytovat odbornou přípravu apod. 

 

5.3 Jaký by byl konkrétní přínos zemědělství pro oběhové hospodářství? 

Pro ochranu životního prostředí a boj proti změně klimatu a úbytku biologické rozmanitosti 

a zároveň pro posílení konkurenceschopnosti EU a její přední pozici v globalizované 

ekonomice má podpora oběhového hospodářství zásadní význam.   

Významnou úlohu v oběhovém hospodářství mají zemědělství a lesnictví, neboť dodávají 

plně recyklovatelné biosuroviny a přispívají k recyklaci části organických materiálů 

produkovaných naším hospodářstvím. 

Zemědělství a lesnictví mají potenciál pohlcovat uhlík z ovzduší prostřednictvím půdy 

a biomasy a udržitelným způsobem dodávat biomasu pro rozvoj biohospodářství. Biomasu 

lze využít k výrobě celé řady produktů (stavební materiály, dřevo, nábytek, papír, vlákna 

a textilie, enzymy, biochemikálie, bioplasty, biopaliva atd.). Umožnilo by to vytvořit 

expanzní zásobník uhlíku a  nahradit materiály založené na fosilních palivech zcela 

recyklovatelnými materiály. Biohospodářství může také nabízet příležitosti k lepšímu 

zhodnocení materiálů a vedlejších produktů, které se dnes ve zpracovatelských 

dodavatelských řetězcích vyřazují. 

Na druhé straně i zemědělství může dobře využívat produkty, které se dnes vyřazují, a to 

v následných částech potravinového řetězce, včetně spotřebitelů. Například potravinový 

odpad, který může být bezpečný pro výživu zvířat, lze použít jako krmivo nebo jej spolu 

s hnojem zpracovat na kompost určený k použití jako organická hnojiva nebo na bioplyn 

a energii. Jako rostlinná hnojiva, která nahrazují minerální hnojiva, lze rovněž používat 

živiny extrahované z městských odpadů. 

Současná Komise vydala soubor iniciativ, které usnadňují úlohu zemědělství v oběhovém 

hospodářství, jedná se zejména o nově přijaté nařízení o hnojivech (které podporuje trh EU 

s organickými hnojivy a biologickými látkami), pozměněnou směrnici o odpadech (s oddílem 

o potravinovém odpadu), návrh na opětovné využívání vody (díky němuž se v suchých 

oblastech získají doplňkové zdroje vody), jakož i o strategii pro biohospodářství a režim 

udržitelnosti pro bioenergii. 

Jak uvedla nově zvolená předsedkyně, Zelená dohoda pro Evropu dále podpoří oběhové 

hospodářství v EU. Budoucí SZP, která členským státům poskytne větší flexibilitu při 

koncipování jejich vlastních zásahů, bude příležitostí, jak podpořit úlohu zemědělství 

v oběhovém hospodářství prostřednictvím konkrétních iniciativ v praxi. K tomuto úkolu 

významně přispěje i strategie „Farm to Fork“.  

6.1 GŘ AGRI hrálo a hraje klíčovou úlohu při definování zemědělství a lesnictví EU. Jak 

hodláte s ohledem na výše uvedené dosáhnout Vašich cílů bez oddělení pro státní podpory ve 

Vašem generálním ředitelství? 
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Důležité je především to, že jsou zavedena jasná pravidla, která členským státům umožňují 

podporovat odvětví zemědělství zejména v krizových situacích. V tomto ohledu Komise 

nedávno přijala významné zvýšení podpory de minimis v odvětví zemědělství. Ostatní 

nástroje související se státní podporou byly rovněž pokaždé vypracovány ve velmi úzké 

spolupráci mezi komisařem odpovědným za zemědělství a rozvoj venkova na jedné straně 

a komisařem pro hospodářskou soutěž na straně druhé. V tomto ohledu nemá organizační 

změna zamýšlená nově zvolenou předsedkyní vliv na celkovou odpovědnost Komise jakožto 

kolektivního orgánu v oblasti státní podpory. Abychom měli k dispozici potřebné zdroje 

a odborné znalosti nezbytné k plnému prosazování pravidel, musíme úzce spolupracovat.  

V tomto duchu zahájím úzkou spolupráci s výkonnou místopředsedkyní pro Evropu 

připravenou na digitální věk, jakož i mezi oběma dotčenými generálními ředitelstvími, aby se 

zajistil soulad mezi státní podporou plánovanou členskými státy a odvětvovou politikou EU. 

Jak je uvedeno v pověřovacích dopisech nově zvolené předsedkyně adresovaných oběma 

dotčeným kolegům, náležitá pozornost se zaměří na potřebu úspěšně provádět společnou 

zemědělskou politiku a společnou rybářskou politiku, zejména prostřednictvím pravidel pro 

státní podporu, která budou i nadále v souladu se společnými politikami v těchto dvou 

oblastech. 

Dovolte mi však, abych Vás upozornil na velmi důležité ustanovení Smlouvy, konkrétně na 

článek 42, podle něhož je úkolem spolunormotvůrců, tj. EP a Rady, určit, do jaké míry se 

v odvětví zemědělství uplatňují pravidla pro státní podporu. Spolunormotvůrci skutečně 

rozhodli, že většina podpor, které jsou v odvětví zemědělství částečně nebo zcela 

financovány z rozpočtu EU, je sama o sobě vyloučena z kontroly státní podpory. Tato změna 

nemá na pravomoc spolunormotvůrců žádný dopad. V rámci kolegiální odpovědnosti bude 

součástí mého portfolia posoudit, zda a do jaké míry může sbor komisařů chtít předložit 

spolunormotvůrcům související legislativní návrhy. 

6.2 Jak hodláte zajistit, aby přechodné nařízení bylo navrženo tak, aby se správní orgány 

členských států postupně připravily na nový model provádění? 

Naším prvním cílem a mou první prioritou je včasná dohoda o reformované SZP, která 

členským státům a Komisi poskytne více času na přípravu provádění strategických plánů 

SZP. To je naprosto zásadní. 

 

Rovněž se pochopitelně domnívám, že zásadní je kontinuita poskytující všem, kdo SZP 

využívají, jistotu. V tomto směru s Vámi hodlám úzce spolupracovat. Jak víte, v roce 2013 

bylo přijato přechodné nařízení pro reformu SZP. Přechodná pravidla byla v té době zvláště 

užitečná pro ty oblasti SZP obsahující opatření, jež mají víceletou povahu.  

 

Chci zdůraznit, že útvary Komise již intenzivně spolupracují s členskými státy, aby usnadnily 

přípravu strategických plánů SZP. Nezapomínejme na to, že stávající SZP v rámci druhého 

pilíře poskytuje zdroje pro technickou pomoc, kterou lze využít pro přípravu nového 

programového období, a to nejen pro intervence v oblasti rozvoje venkova, ale pro celý 

strategický plán. 

 

Považuji za prvořadé zajistit, aby bylo po dosažení politické dohody o budoucí SZP dostatek 

času na zavedení pravidel, která usnadní přechod na nový systém, a na podporu členských 

států při realizaci nového modelu provádění.  
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6.3 Jak budete řešit riziko dvojích norem vzhledem k tomu, že požadavky finančního odvětví 

na udržitelnost se mohou lišit od kritérií udržitelnosti stanovených stávajícími právními 

předpisy pro dřevitou biomasu nebo SZP, pokud jde o taxonomii a předpisy v oblasti 

udržitelného financování? 

Návrh nařízení o udržitelných financích předložený Komisí je v současné době předmětem 

jednání s Evropským parlamentem a Radou. Toto nařízení by umožnilo Komisi přijmout akt 

v přenesené pravomoci týkající se taxonomie a kritérií udržitelnosti používaných 

ve finančním sektoru. Účelem taxonomie a kritérií udržitelnosti ve finančním sektoru je 

poskytnout investorům nástroj pro klasifikaci míry udržitelnosti jejich investic 

do hospodářských činností.  

 

Požadavky na udržitelnost v rámci SZP se primárně zaměřují na zajištění toho, aby vyrobená 

biomasa splňovala příslušné právní normy a prostřednictvím dodržování závazných dobrých 

zemědělských a environmentálních podmínek poskytovala výhody z hlediska životního 

prostředí a klimatu. Mezi tyto výhody patří snížení znečištění ovzduší. 

 

Požadavky na udržitelnost uvedené ve směrnici o obnovitelných zdrojích energie mají navíc 

zajistit, aby biomasa vyrobená z obnovitelných zdrojů nepoškozovala životní prostředí 

a nevytvářela ztráty uhlíku, které by v závislosti na využívání bioenergie oslabily snížení 

emisí skleníkových plynů, což je hlavním účelem této směrnice.  

 

Budu úzce spolupracovat se sborem komisařů, aby nedocházelo k překrývání a nejednotnosti, 

pokud jde o kritéria udržitelnosti.  

 

6.4 Budete podporovat malé a střední zemědělské podniky na úkor velkých zemědělských 

podniků? Opakovaně jste uvedl, že malé a střední zemědělské podniky jsou nejlépe vybaveny 

pro výrobu udržitelných produktů a boj proti změně klimatu. Jaký důkaz máte pro toto 

prohlášení? 

Mou povinností komisaře pro zemědělství by bylo pečovat o všechny typy zemědělských 

podniků, ať už jde o malé, střední, či velké zemědělské podniky. Malé a rodinné zemědělské 

podniky bezpochyby vyžadují větší veřejnou podporu a jejich příspěvek je pro dosažení 

celkového cíle udržitelnosti ve všech jejích dimenzích (hospodářství, životní prostředí, 

sociální oblast a území) a uspokojování společenských potřeb zásadní. 

6.5 Můžete potvrdit, že budoucí ekorežimy budou odměňovat zemědělce a tyto odměny mohou 

přesáhnout zásadu pokrytí nákladů, která je uplatňována v rámci 2. pilíře SZP? 

Nejprve bych chtěl potvrdit, že tato podpora zaměřená na udržitelné zemědělské postupy 

umožňuje členským státům nabízet částky plateb, které mohou být vyšší než pouhá 

kompenzace vzniklých nákladů a ušlých příjmů. 

Domnívám se, že tato možnost odráží potenciál, který v našem zemědělství nacházíme. 

Zásadní obrat přináší návrh ekorežimů. Jedná se o nový nástroj, který povzbudí co nejvíce 

zemědělců k tomu, aby přijali zemědělské postupy, které budou příznivé pro klima, 

biologickou rozmanitost a přírodní zdroje a přispějí k dosažení obecných cílů týkajících se 

omezení pesticidů, jež mají být rozvinuty v budoucí strategii „Farm to Fork“, a ke zmírňování 
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změny klimatu na základě závazků členských států. To zemědělcům umožní stát se aktéry 

Zelené dohody. 

Závěrem bych Vás rád ujistil, že ačkoli návrh poskytuje členským státům potřebný prostor 

k tomu, aby navrhly systémy, které vyhovují vnitrostátním podmínkám a odpovídají místním 

potřebám, platí pravidla zajišťující, aby byla podpora zaměřena na skutečné zemědělce 

provádějící zemědělské postupy na půdě způsobilé pro přímé platby. V průběhu budoucích 

rozhovorů budu tuto zásadu bránit, aby finanční prostředky zůstaly v odvětví zemědělství, 

kde jsou velmi potřebné. 

7/ Souhlasíte se snížením výdajů na SZP, jak je navrženo v návrhu víceletého finančního 

rámce na období 2021–2027? 

Návrh Komise o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 předložený v květnu 2018 

představuje dobrý základ. Je třeba jej chápat v širším kontextu. Domnívám se, že návrh 

usiluje o spravedlivou a přiměřenou rovnováhu mezi potřebou zajistit přiměřené financování 

nových priorit a tradičnějších politik, jako je společná zemědělská politika a soudržnost. 

Kromě toho bylo třeba v návrhu vzít v úvahu vystoupení Spojeného království, které je 

významným čistým přispěvatelem do rozpočtu EU. 

Komise v této obtížné situaci navrhla pouze mírné snížení prostředků pro společnou 

zemědělskou politiku. Návrh umožňuje zachovat klíčovou úlohu přímých plateb na podporu 

evropských zemědělců, pokračovat v konvergenci přímých plateb mezi členskými státy 

a udržovat odpovídající úroveň veřejné podpory pro rozvoj venkova. Kromě toho navrhované 

zvýšení vnitrostátního spolufinancování v rámci rozvoje venkova v souladu s tím, co je 

navrženo v rámci politiky soudržnosti, zajistí, aby byly pro zemědělce v praxi k dispozici 

dostatečné finanční prostředky. 

Domnívám se, že návrh předložený současnou Komisí představuje dobrý základ pro jednání 

o víceletém finančním rámci. Musíme najít kompromisní řešení přijatelné pro všechny, jehož 

celkovým cílem bude sestavit moderní a ambiciózní rozpočet EU, který bude řešit jak tradiční 

výzvy, tak nové priority. Jako komisař pro zemědělství budu silný rozpočet 

k podpoře zemědělství hájit. 

 


