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ODPOVEDE EURÓPSKEMU PARLAMENTU 

DOPLŇUJÚCE OTÁZKY NA PÍSOMNÉ ZODPOVEDANIE PRE 
DEZIGNOVANÉHO KOMISÁRA PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO 

Janusz WOJCIECHOWSKI 
 

Ďakujem za túto príležitosť poskytnúť viac informácií o portfóliu poľnohospodárstvo 
a rozvoj vidieka a podeliť sa s mojimi nápadmi na dosiahnutie konkurencieschopnejšieho, 

ekologickejšieho, spravodlivejšieho a inovačnejšieho európskeho poľnohospodárstva. 
 

1. Na vypočutí, ktoré sa uskutočnilo 1. októbra 2019, ste hovorili o dlhodobej vízii pre 

poľnohospodárstvo. Čo konkrétne si pod tým predstavujete a ako by ste túto víziu integrovali 
do existujúcej reformy SPP, najmä so zreteľom na: 

1.1 – Európsky ekologický dohovor: Akú rolu by podľa vás malo zohrávať ekologické 
poľnohospodárstvo a nové šľachtiteľské postupy? 

Európsky ekologický dohovor, a najmä stratégia „Z farmy na stôl“ poskytnú rámec dlhodobej 
vízie pre vidiecke oblasti, v ktorých bude poľnohospodárstvo zohrávať dôležitú úlohu. Budú 
zamerané na kľúčové otázky súvisiace s poľnohospodárskymi postupmi, ako aj s bezpečnou 

a udržateľnou výrobou potravín. Preskúmajú sa v nich politické reakcie na tieto stimuly 
a výzvy. Táto dlhodobá vízia bude vychádzať z rozsiahlej analýzy a zohľadní sa v nej 
posúdenie vplyvu pripojené k návrhom reformy SPP. 

 
Ekologické poľnohospodárstvo môže skutočne zohrávať významnú úlohu v kontexte 

Európskeho ekologického dohovoru, pokiaľ ide o problematiku zmeny klímy a dosiahnutie 
nulového znečistenia. Môže vo veľkej miere prispieť k zlepšeniu biodiverzity a ochrane pôd, 
a to vďaka zníženiu využívania pesticídov a hnojív. Celková plocha ekologického 

poľnohospodárstva v EÚ28 v roku 2017 bola 12,6 milióna hektárov. Podľa Eurostatu sa táto 
plocha v rokoch 2012 – 2017 zvýšila o 25 %. To jasne preukazuje, že spotrebitelia majú 

čoraz väčšiu tendenciu kupovať potraviny z ekologickej poľnohospodárskej výroby. Som 
pevne presvedčený, že Európska únia by mala podporovať ekologickú poľnohospodársku 
výrobu v rámci reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky. Členské štáty by mali využiť 

túto príležitosť na zintenzívnenie podpory ekologických poľnohospodárov vo svojich 
vnútroštátnych strategických plánoch. Na podporu tejto koncepcie a riadne odmeňovanie 

poľnohospodárov by sa mohli použiť nové ekologické režimy. Predložím vám európsky 
akčný plán na podporu ekologického poľnohospodárstva a teším sa na vaše príspevky. 
 

Ako viete, nové šľachtiteľské postupy budú patriť do právomoci mojej kolegyne Stelly 
Kyriakidesovej. Som presvedčený, že s prihliadnutím na judikatúru Súdneho dvora musíme 

o tejto problematike diskutovať so všetkými zainteresovanými stranami a občanmi. Všetky 
prípadné opatrenia týkajúce sa bezpečného využívania nových šľachtiteľských postupov 
musia byť vhodné a primerané a treba vidieť, ako by sa dali používať. V rámci EÚ už 

prebieha rozsiahly výskum nových šľachtiteľských postupov a budeme musieť preskúmať 
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všetky dostupné dôkazy. V tejto súvislosti budem úzko spolupracovať s komisárom pre 
zdravie a Európskym parlamentom. 

1.2 – Rodinné farmárčenie: Aké konkrétne opatrenia prijmete s cieľom zabrániť zaberaniu 

pôdy a aký je váš postoj ku kompromisu, ktorý výbor AGRI dosiahol v súvislosti 
s obmedzením platieb a redistributívnou platbou? 

Komisia v rámci svojej vízie budúcej politiky navrhla zachovanie priamych platieb – 

kľúčového nástroja, pokiaľ ide o premenu poľnohospodárstva na udržateľný zdroj príjmov 
pre našu poľnohospodársku komunitu. 

Najväčší podiel tejto podpory príjmu pripadá na rodinné farmárčenie: 72 % celkových 

priamych platieb v súčasnosti dostávajú stredne veľké profesionálne rodinné farmy (s 
rozlohou 5 až 250 ha), ktoré obhospodarujú dve tretiny poľnohospodárskej plochy EÚ. 

Značný a čoraz väčší podiel podpory príjmu získavajú veľmi veľké poľnohospodárske 
podniky (nad 250 ha), ktoré obhospodarujú zhruba 30 % poľnohospodárskej pôdy EÚ, ale 

predstavujú iba o niečo viac ako 1 % celkového počtu poľnohospodárskych podnikov. 

Táto situácia vyvoláva obavy a mohla by ohroziť legitímnosť a dôveryhodnosť SPP 
z pohľadu občanov EÚ. Takisto ovplyvňuje efektívnosť nášho hlavného politického nástroja, 

keďže veľké poľnohospodárske podniky využívajú úspory z rozsahu a majú pružnejšie 
riadenie. 

Komisia v dôsledku toho navrhla zaviesť súbor dôležitých nástrojov a mechanizmov, ktorých 

cieľom je zlepšiť rozdelenie a zacielenie podpory medzi príjemcami SPP. 

Týkajú sa najmä týchto povinností: 

– Komplementárna redistributívna platba v záujme udržateľnosti malých a stredných 
poľnohospodárskych podnikov (určia členské štáty): táto redistributívna platba, ktorá sa už 
zaviedla v 10 členských štátoch, preukázala svoju efektívnosť pri prerozdeľovaní podpory 

z väčších na menšie poľnohospodárske podniky v kontexte EÚ, kde priemerný príjem rastie 
v závislosti od veľkosti farmy. 

– Mechanizmus zníženia platieb a ich obmedzenia: progresívnym znižovaním priamych 

platieb, ktoré začínajú na úrovni 60 000 EUR a ich strop je 100 000 EUR. Tieto parametre 
boli navrhnuté s cieľom skutočne zmeniť rozdelenie podpory príjmu, keďže zhruba 30 000 

poľnohospodárskych podnikov, t. j. menej než 0,5 % podporovaných subjektov v súčasnosti 
dostáva viac ako 100 000 EUR, ale absorbujú viac ako 15 % priamej podpory. Podľa mňa by 
revízia týchto prahových hodnôt smerom nahor výrazne znížila účinnosť mechanizmu 

a spochybnila by jeho význam. 

Dodávam, že členské štáty sa budú musieť zamerať aj na tých, ktorí to skutočne potrebujú, t. 
j. skutočných poľnohospodárov, alebo inými slovami na tých, ktorých živobytie závisí najmä 

od poľnohospodárstva. Je nevyhnutné, aby všetky členské štáty boli naďalej povinné 
zlepšovať vnímanie SPP a jej vykonávania v očiach verejnosti. Malo by to takisto zabrániť 
presmerovaniu podpory príjmu z iných subjektov na tie, ktorých hlavným predmetom 

podnikateľskej činnosti nie je poľnohospodárstvo a nepotrebujú ju. 
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Členské štáty môžu použiť aj tzv. jednorazovú platbu s cieľom zjednodušiť život drobným 
poľnohospodárom a zabezpečiť, aby dostali sumu, ktorá im napriek veľkosti pomôže zvýšiť 

konkurencieschopnosť. 

Nakoniec uvediem, že členské štáty budú musieť vo svojich vnútroštátnych strategických 
plánoch stanoviť cieľ, pokiaľ ide o prerozdelenie v prospech menších fariem (nedosahujúcich 

priemernú veľkosť poľnohospodárskeho podniku). Dosiahnutie tohto cieľa sa bude dôkladne 
monitorovať v rámci výročného preskúmania výkonnosti, ktoré Komisia navrhla pre budúcu 
SPP. Členské štáty tak navrhnú svoju intervenčnú stratégiu pomocou uvedených nástrojov, 

aby dosiahli svoj cieľ. 

Beriem na vedomie, že výbor AGRI navrhol povinné zníženie platieb nad 100 000 EUR, bez 
zavedenia stropov či miery zníženia. Takisto si uvedomujem, aké kontroverzné to bolo počas 

rokovaní. Som však presvedčený, že povinné obmedzenie zvýhodňuje rodinných farmárov, 
a táto otázka je, ako viete, jednou z mojich hlavných priorít. 

Dobre fungujúci trh s pôdou je kľúčom k zachovaniu európskeho modelu poľnohospodárskej 
výroby, ale regulácia prevodu pôdy nie je v kompetencii Únie, a preto ostáva v zmysle 
zmluvy aj naďalej v kompetencii členských štátov. Poľnohospodárska pôda sa považuje za 

vzácny zdroj a osobitné aktívum. Takmer všetky členské štáty majú preto platné právne 
predpisy na zabezpečenie riadneho hospodárenia s pôdou, aby sa zabránilo nadmerným 

špekuláciám s poľnohospodárskou pôdou a aby sa bojovalo proti koncentrácii jej vlastníctva. 
Naďalej sa budem zaoberať dôležitou problematikou koncentrácie pôdy a môžem vás 
ubezpečiť, že Komisia bude naďalej dôkladne monitorovať fungovanie trhov s pôdou. 

1.3 – Inovácie: Mohli by ste nás informovať o konkrétnych oblastiach, v ktorých vidíte 

potenciál pre inovácie v odvetví poľnohospodárstva? 

V súvislosti s inováciami možno všeobecne konštatovať, že dostupné poznatky sa 
nedostatočne využívajú alebo nie sú použiteľné pre poľnohospodársku komunitu. 

Poľnohospodári si musia osvojiť nové technológie, nové obchodné modely a nové formy 
spolupráce. SPP môže významne prispieť tým, že poľnohospodárom pridelí ústrednú úlohu 
v inovačnom procese. Účinným nástrojom je európske partnerstvo v oblasti inovácií 

zamerané na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť (EIP-AGRI). Z nástroja EIP-
AGRI sa už financovalo viac ako 1 200 operačných skupín v celej EÚ. Vo viac ako 90 % 

týchto skupín sú prítomní poľnohospodári, ktorí zohrávajú dôležitú úlohu pri rozvoji inovácií, 
ktoré môžu okamžite pôsobiť v oblastiach hospodárenia s vodami a obhospodarovania pôdy, 
cez kontrolu škodcov a chorôb, kvalitu potravín, konkurencieschopnosť hodnotových 

reťazcov až po energetickú účinnosť a mnohé iné. Podpora inovácií prostredníctvom 
nástrojov ako EIP je pre európskych poľnohospodárov a lesníkov kľúčová pri riešení 

budúcich výziev a pri zvyšovaní ich produktivity, odolnosti a udržateľnosti. 

Ďalšou dôležitou oblasťou s obrovským inovačným potenciálom je digitalizácia 
poľnohospodárstva (internet vecí, presné poľnohospodárstvo). Jej potenciál spočíva 
v podpore udržateľnosti odvetvia a celého hodnotového reťazca od výroby až po spotrebu. 

Inovácie v obehovom hospodárstve prispejú k zlepšeniu využívania prírodných zdrojov 
(zhodnocovanie odpadu atď.) a k podpore rozvoja vidieka prostredníctvom nových činností 

a podnikov. Najmä rozvoj nových možností využitia biomasy prostredníctvom 
biohospodárstva ponúka poľnohospodárom príležitosti na začlenenie nových hodnotových 
reťazcov (napríklad energie z obnoviteľných zdrojov, nových materiálov z biologických 

zdrojov) a zvýšenie svojho príjmu. Inovácie ako agrolesníctvo môžu poľnohospodárom 
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priniesť viaceré výhody (napríklad lepšiu kontrolu chorôb alebo dodatočné príjmy z dreva) 
a zároveň podporiť zmiernenie zmeny klímy (zachytávanie uhlíka) a adaptáciu (zlepšenie 

mikroklímy). Inovácie v oblasti biologickej kontroly škodcov a chorôb by mali vďaka 
digitalizácii umožniť znížené používanie chemických pesticídov v poľnohospodárstve. 

Šírenie poznatkov je založené na ich tvorbe. Komisia v budúcom VFR navrhla rozpočet vo 

výške 10 miliárd EUR na výskum v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a prírodných 
zdrojov s osobitným zameraním na pôdy. 

Výsledky výskumu a inovácií sú povzbudivé, ale žiadam vás o pomoc pri ich šírení v EÚ. Pri 

každej návšteve členského štátu chcem do svojho programu zahrnúť podujatie súvisiace 
s výskumom a inováciami v poľnohospodárstve. 

 

2.1. Jednou zo základných zásad SPP je „zabezpečenie primeranej životnej úrovne 
poľnohospodárov“. Ako zabezpečíte, aby spravodlivé rozdeľovanie platieb SPP  v rámci 

nadchádzajúcej reformy SPP túto zásadu spĺňalo? A predovšetkým – zaviažete sa podporovať 
úplnú konvergenciu platieb na hektár v rámci členských štátov  v ďalšom programovom 

období, a to s prihliadnutím na skutočnosť, že rozdielne platby v rámci jednotlivých členských 
štátoch vychádzajú z historických údajov spred roka 2003, keď boli platby oddelené, a preto 
nie sú obhájiteľné? 

 
Som naklonený včasnému dosiahnutiu úplnej vnútornej konvergencie. 
 

Uvedomujem si, že medzi poľnohospodármi v tých istých členských stále existujú rozdielne 
základné platby na hektár. Niektoré z týchto rozdielov sú plne odôvodnené a budú 
odôvodnené aj pri vykonávaní návrhu Komisie, pretože nie všetci poľnohospodári v tom 

istom členskom štáte sa nachádzajú v rovnakej agronomickej a sociálno-ekonomickej 
situácii. Komisia v tejto súvislosti navrhla, aby všetky členské štáty mali možnosť aplikovať 

rozdielne úrovne základnej podpory pri skupinách území s rôznymi agronomickými či 
sociálno-ekonomickým podmienkami. 
 

Súčasná situácia: spomedzi 18 členských štátov, ktoré poskytujú základné platby na základe 
platobných nárokov, bude mať 7 na konci tohto roka nároky čiastočne založené na 

historických údajoch (výsledok reformy z roku 2013). Komisia navrhuje ďalšiu konvergenciu 
hodnoty nárokov s minimálnym cieľom 75 % priemernej hodnoty pre všetky nároky v tom 
istom členskom štáte (alebo v skupine území) najneskôr do roku 2026. Minimálna 

požiadavka: všetky členské štáty sa môžu rozhodnúť pre úplnú vnútornú konvergenciu na 
úrovni členského štátu alebo na úrovni skupiny území. Táto povinnosť je spojená 

s požiadavkou stanoviť maximálnu hodnotu pre všetky nároky, aby sa odstránili neoprávnene 
vysoké hodnoty, ktoré pretrvávajú v niektorých členských štátoch, hoci len okrajovo.  
 

Tieto minimálne povinnosti by sa mali chápať v širšom kontexte návrhu Komisie, podľa 
ktorého by každý členský štát mal vypracovať svoju intervenčnú stratégiu (pre všetky 

nástroje vrátane priamej podpory) na základe svojej analýzy SWOT za každý z 9 
konkrétnych cieľov a z toho vyplývajúcich potrieb. Platí to aj pre všetky konkrétne ciele 
vrátane podpory životaschopných príjmov poľnohospodárskych podnikov a ich odolnosti 

v rámci Únie s cieľom zvýšiť potravinovú bezpečnosť. Na rozdiel od súčasného systému 
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musia členské štáty odôvodniť výšku podpory, ktorú plánujú poskytnúť aj vo forme základnej 
podpory príjmu. Výsledkom tohto procesu posúdenia by malo byť odôvodnené rozhodnutie 

zachovať určité individuálne rozdiely na základe historických údajov. Bude predmetom 
schválenia zo strany Komisie. 

 

2.2. Aby bolo možné obhájiť a zachovať rozpočet SPP aj v budúcnosti, aké iniciatívy 
plánujete prijať v rámci svojho mandátu na zabezpečenie toho, aby sa poľnohospodári, ktorí 
poberajú platby v rámci SPP, zapájali do zmysluplných opatrení na riešenie problému 

antimikrobiálnej rezistencie (AMR) a aby sa zaoberali problematikou dobrých životných 
podmienok zvierat v súvislosti s intenzívnym chovom hospodárskych zvierat? 

Dobré životné podmienky zvierat sú pre mňa veľmi dôležité. Chcem sa viac venovať tejto 

problematike, no v prospech, a nie na úkor poľnohospodárov. V tejto súvislosti budem úzko 
spolupracovať s komisárom pre zdravie. 

V súčasnej politike, ako aj v návrhu budúcej SPP sú podporné platby a iné prvky podmienené 

dodržiavaním všeobecného potravinového práva EÚ prostredníctvom mechanizmu krížového 
plnenia (budúca kondicionalita). Okrem iného si to vyžaduje presadzovanie právnych 
predpisov o veterinárnych liekoch a medikovaných krmivách. 

Návrh budúcej SPP obsahuje aj vykonávanie stratégie Európskeho akčného plánu „jedno 

zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii [COM(2017) 339] v rámci poľnohospodárskych 
poradenských služieb (PPS). Členské štáty musia prostredníctvom PPS zabezpečiť 

poradenstvo poľnohospodárom, aby im pomohli pochopiť ciele a splniť požiadavky právnych 
predpisov EÚ. 

Znepokojujú ma kritické oblasti vykonávania súčasných pravidiel dobrých životných 
podmienok zvierat v EÚ (jedným z nich je rozšírená výnimka pri zmrzačovaní ošípaných, 

najmä kupírovanie chvostov, ktoré treba riešiť). Musíme zabezpečiť transpozíciu smerníc EÚ 
do vnútroštátnych právnych predpisov. Rovnako dôležité je poskytovať podporu 

poľnohospodárom. Vďaka SPP môžeme poskytnúť podporu v oblasti odbornej prípravy, 
poradenstva a investícií a následne zlepšiť spôsob chovu zvierat. 

Existuje súvislosť medzi potrebou systematického podávania antibiotík hospodárskym 

zvieratám a ich dobrými životnými podmienkami. Vhodné riadenie v záujme zlepšenia oboch 
oblastí si vyžaduje ďalšie úsilie poľnohospodárov, ktoré treba podporovať. Počas svojho 
funkčného obdobia budem tejto problematike venovať osobitnú pozornosť. 

Nadobudnutie účinnosti nových pravidiel používania veterinárnych liekov na začiatku roku 

2022, ktoré významne obmedzia možnosti používania antibiotík, si bude vyžadovať 
podstatné zmeny v riadení hospodárskych zvierat. Preto musíme zvážiť, ako vypracovať 

režimy chovu hospodárskych zvierat, ktoré poľnohospodárom pomôžu adaptovať sa na 
budúcnosť. Poľnohospodári musia byť predovšetkým pripravení postupne ukončiť skupinovú 
liečbu zvierat na profylaktické účely a vyhradiť kriticky dôležité antibiotiká pre ľudské 

zdravie. Nové riadiace postupy v chove hospodárskych zvierat musia byť holistické. 
V súvislosti s prevenciou chorôb bude dôležité aj úsilie zamerané na zlepšenie dobrých 

životných podmienok zvierat.  
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Výsledkom prebiehajúceho hodnotenia stratégie v oblasti dobrých životných podmienok 
zvierat na roky 2012 – 2015 budú informácie na určenie budúcich opatrení. Je dôležité 

uplatňovať jednotný prístup k dobrým životným podmienkam zvierat a v medzinárodnom 
rozmere zastávať vedecky podložené stanovisko, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky pre 

európskych poľnohospodárov v mnohostrannom kontexte. Pri dosahovaní tohto cieľa 
plánujem úzko spolupracovať s dezignovanými komisármi zodpovednými za zdravie 
a obchod. 

3.1. Na vypočutí z 1. októbra ste uznali, že návrh reformy SPP pravdepodobne zachádza 

príliš ďaleko smerom k renacionalizácii. Odvolali ste sa aj na kritiku tohto návrhu zo strany 
Dvora audítorov a niekoľkokrát ste uviedli, že ste pripravený návrh zlepšiť. Vo svojich 

písomných odpovediach ste však uviedli: „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.“ Aký je teda presne váš postoj? Ako konkrétne plánujete návrh zlepšiť 
a v akom časovom horizonte? 

Som presvedčený, že návrhy Komisie týkajúce sa SPP po roku 2020 sú dobrým východiskom 

pre diskusie o budúcnosti európskej poľnohospodárskej politiky. V tomto presvedčení ma 
uisťuje všeobecná podpora vyjadrená v návrhoch prijatých vo výbore AGRI v apríli tohto 
roku a v Rade. Výbor AGRI a členské štáty zároveň predložili pozmeňovacie návrhy a som 

pripravený zvážiť úpravu návrhu v prípadoch, keď spoluzákonodarcovia dospeli ku 
konsenzu. 

Poľnohospodárstvo a vidiecke oblasti EÚ čelili v minulosti problémom a v rámci spoločnej 

poľnohospodárskej politiky (SPP) boli schopné prispôsobiť sa novým okolnostiam 
a vyrovnať sa s nimi. Návrhy Komisie týkajúce sa SPP po roku 2020 pokračujú v tomto 
duchu. Stanovujú sa v nich zlepšenia, jednoduchší a modernejší súbor nástrojov SPP, ktorý 

poľnohospodárom a vidieckym komunitám v celej Európe umožní reagovať na spoločné 
výzvy, ktorých miestny vplyv vo veľkej miere závisí od širších sociálno-ekonomických 

a agronomických nastavení v danom členskom štáte. 

1. Dva piliere, jedna stratégia. SPP teraz spravujú dva rôzne mechanizmy, a to pre režimy 
priamych platieb a opatrenia na rozvoj vidieka, ktoré neumožňujú synergické financovanie 
naprieč SPP. V budúcnosti sa tieto dva mechanizmy spoja do jedného národného plánu SPP. 

2. Lepšie zacielené intervencie. Navrhované zväčšenie manévrovacieho priestoru umožní 

členským štátom vybrať si, resp. vypracovať intervencie, ktoré sa cielene a jednoduchšie 
prispôsobia ich okolnostiam. Toto posilnené prepojenie s územiami je v súlade so zásadou 

subsidiarity. Ak sa bude využívať v plnom rozsahu, môže prispieť k lepšiemu pochopeniu 
politík EÚ zo strany miestnych poľnohospodárov a občanov. 

3. Zameranie na výkonnosť. Zabezpečovanie výsledkov pre našich poľnohospodárov, 

vidiecke oblasti a občanov musí byť naším spoločným záujmom, čo viedlo Komisiu k tomu, 
že z výkonnosti urobila základ budúcej SPP. Znamená to konkrétne strategické vymedzenie, 
plánovanie a monitorovanie pokroku pri dosahovaní našich spoločných cieľov 

prostredníctvom tvorivých a cielených riešení namiesto toho, aby sa najprv stanovili veľmi 
normatívne, univerzálne prístupy a následne sa investoval čas a zdroje na vymedzenie 
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a kontrolu výnimiek, čo predstavuje vysoké náklady a zaťaženie pre naše správne orgány 
a poľnohospodárov. 

Hoci návrh poskytuje správnym orgánom nové príležitosti na všetkých úrovniach, aby lepšie 

spolupracovali s príjemcami SPP, nedáva členským štátom voľnú ruku. Predstavuje silný 
rámec spoločných pravidiel na úrovni EÚ so starostlivo vypracovanými zárukami: 

1. Povinné požiadavky spoločné pre všetky členské štáty, ktoré umožňujú nasmerovať 

činnosť k plneniu 9 spoločných cieľov SPP (napr. posilnená environmentálna a klimatická 
kondicionalita, povinná podpora pre mladých poľnohospodárov). Týka sa to aj prvkov 

a postupov súvisiacich s výkonnosťou, ktoré prepájajú potreby s intervenciami 
a monitorovaním výsledkov a sú rovnaké pre všetky členské štáty. 

2. Silná úloha európskych inštitúcií: Úloha Európskej komisie nezačína až po oficiálnom 
predložení plánov SPP. Zabezpečím, aby útvary Komisie pokračovali vo výmenách 

s členskými štátmi v záujme riadneho vypracovania. Bude to veľmi prínosné pri posudzovaní 
a schvaľovaní vnútroštátnych plánov SPP. V tejto súvislosti si cením záväzok zvolenej 

predsedníčky von der Leyenovej, pokiaľ ide o posilnenie osobitného partnerstva 
s Európskym parlamentom, a mám v úmysle pravidelne informovať Európsky parlament 
o vykonávaní novej politiky. 

3. Efektívny rámec riadenia a spoľahlivosti. Pokiaľ ide o kontroly, návrh Komisie vychádza 

z existujúcej pevnej štruktúry riadiacich orgánov a kontrolných systémov v členských 
štátoch. Všetky dobre fungujú a poskytujú vysokú úroveň spoľahlivosti, čoho dôkazom sú 

nízke miery chybovosti. V prípade budúcej SPP bude Komisia v konečnom dôsledku naďalej 
zodpovedná za plnenie rozpočtu SPP, pričom zabezpečí vysokú úroveň spoľahlivosti, že 
prostriedky boli vynaložené rozumne. 

Napokon, pokiaľ ide o stanovisko Európskeho dvora audítorov, dovolím si poukázať na 

všeobecnú podporu vyjadrenú politike, ktorá je ekologickejšia a viac orientovaná na 
výkonnosť. 

3.2. Ako máte okrem toho ako komisár pre poľnohospodárstvo v úmysle riadiť stratégiu „z 

farmy na stôl“ (Farm to Fork), ktorá by mala slúžiť ako skutočná potravinová politika EÚ, 
a aký druh súdržnosti zamýšľate medzi touto stratégiou a prebiehajúcou diskusiou o návrhu 

reformy SPP? 

Vo funkcii komisára pre poľnohospodárstvo budem prispievať k stratégii „z farmy na stôl“, 
ktorú vedie moja kolegyňa Stella Kyriakidesová. Táto stratégia musí ponúknuť komplexnú 
víziu, ako dosiahnuť udržateľnosť nášho potravinového systému pozdĺž celého hodnotového 

reťazca. Podporí všetky tri aspekty udržateľnosti – hospodársky, environmentálno-
klimatický, sociálno-ekonomický. Reforma SPP bude zohrávať kľúčovú úlohu pri 

dosahovaní cieľov stratégie „z farmy na stôl“ a bude jej významnou súčasťou. Pozri aj 
odpoveď na otázku 5. 

3.3. Prenesenie všetkej zodpovednosti za plánovanie a stratégiu vrátane opatrení v oblasti 
klímy a životného prostredia na členské štáty dáva Komisii právomoc posúdiť účinnosť 

a spoločné rysy vnútroštátnych strategických plánov bez toho, aby sa vymedzili konkrétne 
povinné základné požiadavky na európskej úrovni. Ako potom budú európski poľnohospodári 

motivovaní k tomu, aby sa usilovali o dosiahnutie spoločných cieľov s primeranou 
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a spravodlivou odmenou za poskytovanie lepších environmentálnych služieb a za prínos 
k ochrane klímy, vody, pôdy a biodiverzity v prospech celého spoločenstva EÚ? 

Komisia vypracovala návrh, ktorý na jednej strane prenáša na členské štáty značnú 

zodpovednosť pri vymedzovaní vnútroštátnej stratégie, ale deje sa tak v kontexte pevného 
rámca a pod dohľadom Komisie. 

Prenesenie zodpovednosti je potrebné vzhľadom na povahu environmentálnych problémov, 

ktoré si najčastejšie vyžadujú riešenia šité na mieru, a tie sú nielen účinnejšie než univerzálny 
prístup, ale aj prijateľnejšie pre poľnohospodárov, pretože umožňujú riešiť konkrétne 

environmentálne potreby. Potreby členských štátov sú zjavne odlišné. Okrem toho nemajú 
rovnaké východiskové podmienky, najmä pokiaľ ide o zníženie emisií. Je zrejmé, že nástroje, 
ktoré majú reagovať na národné/regionálne/miestne výzvy, musia zohľadňovať rôzne 

situácie: Napríklad podpora obnovy prírodných pasienkov znižovaním poľnohospodárskej 
činnosti predstavuje v určitých oblastiach primeranú reakciu, no v oblasti poznačenej 

opúšťaním pôdy s negatívnym vplyvom napr. na biodiverzitu nie je vhodným riešením. 

Ako som už uviedol, hoci majú členské štáty vhodnejšie postavenie na stanovenie stratégie, 
ktorá zodpovedá ich potrebám a strategickým prioritám, a na vypracovanie podrobných 
intervencií, neznamená to, že majú voľnú ruku. Ciele, na ktoré sa má zamerať ich stratégia, 

sú v skutočnosti stanovené na úrovni EÚ. Základné prvky a zásady možných intervencií, 
ktoré majú zabezpečiť rovnaké podmienky a zabrániť tzv. pretekom ku dnu, sú zakotvené 

v právnych predpisoch EÚ. Intervencie, ktorých účelom je podnietiť poľnohospodárov 
k tomu, aby robili viac pre životné prostredie a klímu, budú vychádzať zo súboru spoločných 
základných povinných požiadaviek a mechanizmu kondicionality, ktoré sú vymedzené na 

európskej úrovni. Zaručí sa tak rovnaké zaobchádzanie so všetkými poľnohospodármi EÚ, 
ktorí sa zaviažu k väčšiemu úsiliu, než je predpísané. Strategické plány sa musia vypracovať 

a prediskutovať v členských štátoch s príslušnými zainteresovanými stranami a orgánmi, 
napr. s tými, ktoré sú zodpovedné za otázky životného prostredia a klímy. Tieto plány 
následne schváli Komisia. Musia byť nielen v súlade s ostatnými relevantnými záväzkami 

členských štátov v oblasti životného prostredia, klímy a zdravia rastlín/zvierat, ale musia 
preukázať, ako prispejú k dosahovaniu cieľov týchto záväzkov. V neposlednom rade treba 

aspoň 30 % prostriedkov na rozvoj vidieka vyčlenených na plán vynaložiť na špecifické ciele 
SPP týkajúce sa životného prostredia a klímy. Všetky uvedené aspekty návrhu Komisie pre 
budúcu SPP povedú k vyšším ambíciám v oblasti životného prostredia a klímy, a to nielen 

v plánoch členských štátov, ale aj celkovo v SPP po roku 2020. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti som presvedčený, že potrebujeme rovnováhu medzi 
zodpovednosťami členských štátov a Komisie. Budem Európsky parlament pravidelne 

informovať o tejto problematike, pretože verím, že musíme viesť nepretržitý dialóg. Návrh 
SPP vychádza z uznania toho, že hoci máme spoločnú zodpovednosť, reakcie na výzvy majú 
byť v záujme účinnosti diferencované. 

3.4. EÚ musí svoju politiku naďalej smerovať k ambicióznejším cieľom v rámci nového 

ekologického dohovoru a ďalších oblastí, ako je úloha žien v poľnohospodárstve a vo 
vidieckych oblastiach. Mnohí poslanci EP sa domnievajú, že ak upustíme od dodržiavania 

predpisov, riskujeme, že prídeme o súčasné záruky v oblasti integrity a spoločných rysov 
budúcej SPP. Ste vzhľadom na vaše pripomienky počas vypočutia pripravený podporiť 
alternatívny prístup založený na súčasnom systéme dodržiavania predpisov, ktorý sa ukázal 

ako účinný (menej ako 3 % chýb) a ktorý zaručuje rovnaké zaobchádzanie a riadnu 
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implementáciu v celej EÚ? Ako konkrétne sa budete snažiť takýto alternatívny prístup 
zrealizovať? 

Nový model vykonávania je jadrom návrhu Komisie a schválenie strategického plánu SPP zo 

strany Komisie je kľúčovým krokom na zabezpečenie toho, aby sa politika vykonávala 
v súlade so spoločnými cieľmi. Preorientovanie sa z dodržiavania predpisov na výkonnosť je 

odpoveďou na kritiku Európskeho dvora audítorov, tohto výboru a ostatných. Všetci chcú 
väčšiu výkonnosť. Pridanie ďalšej vrstvy do vykonávania SPP však neprináša žiadnu výhodu. 
Len by sa výrazne zvýšilo administratívne zaťaženie a vzrástli by náklady na vykonávanie 

politiky v členských štátoch. 

Komisia nedá členským štátom voľnú ruku. Svoj návrh založila na existujúcich riadiacich 
orgánoch a kontrolných systémoch, ktoré preukázali svoju účinnosť. Tieto orgány budú pri 

vykonávaní SPP musieť dodržiavať základné požiadavky EÚ, ktoré sú zárukou integrity 
a jednotnosti budúcej SPP. Vaše návrhy na zlepšenie návrhu a vytvorenie záruk v tejto 

súvislosti sú vítané. Súbežne s tým sa v novom modeli vykonávania spoľahlivosť zaistí 
prostredníctvom výkonnosti členských štátov. 

 
4.1. Pokiaľ ide o SPP ako nástroj prechodu na univerzálne udržateľné poľnohospodárske 

systémy: Máte v úmysle predložiť nové návrhy v oblasti SPP, ktoré by odmeňovali iba tie 
udržateľné poľnohospodárske systémy, ktoré sú priaznivé pre biodiverzitu, ktoré 

neprispievajú k zmene klímy, znižujú hustotu chovu hospodárskych zvierat na udržateľnú 
úroveň, zavádzajú povinné striedanie plodín so strukovinami v záujme odklonu od 
dovážaného krmiva? Predložíte ucelený program, ktorý nasmeruje financovanie smerom  

k drobnému poľnohospodárstvu v EÚ? 

Cieľom navrhovanej spoločnej poľnohospodárskej politiky je významne prispievať 
k dosahovaniu cieľov EÚ v oblasti klímy, prírodných zdrojov, biodiverzity a dobrých 

životných podmienok zvierat. Som pevne presvedčený, že táto politika poskytuje prostriedky 
na podporu európskeho poľnohospodárstva, ktorými sa čo najefektívnejšie riešia problémy 
súvisiace so zmenou klímy a stratou biodiverzity. V záujme dosiahnutia tejto ambície je 

nevyhnutné, aby Európsky parlament a Rada spolupracovali na rokovaniach o konečnej 
reforme SPP, počas ktorých im bude Komisia poskytovať plnú podporu. Mali by sme 

spoločne maximalizovať ambície v oblasti klímy a minimalizovať vplyv poľnohospodárstva 
na životné prostredie, a pritom čo najlepšie využívať nástroje navrhnuté v budúcej SPP. Na 
tento účel som v záujme dosiahnutia konsenzu pripravený vystupovať vo vzťahu 

k spoluzákonodarcovi ako sprostredkovateľ. 

Som si vedomý skutočnosti, že európske poľnohospodárstvo čelí veľmi vážnym výzvam, 
pokiaľ ide o životné prostredie a klímu. V najnovších medzinárodných správach sa 

zdôrazňuje kľúčová úloha, ktorú bude musieť v tejto súvislosti zohrávať odvetvie 
poľnohospodárstva. Domnievam sa, že návrh Komisie tejto ambícii zodpovedá: vzťahuje sa 
na environmentálne a klimatické výzvy s jasnými cieľmi, pričom celý prístup bude viac 

založený na výsledkoch ako v súčasnosti a lepšie prispôsobený miestnym výzvam 
a špecifikám. Budem preto úzko spolupracovať s dezignovaným výkonným podpredsedom 

Fransom Timmermansom, ako aj s Európskym parlamentom s cieľom zabezpečiť, aby 
poľnohospodárstvo predstavovalo neoddeliteľnú súčasť Európskeho ekologického dohovoru. 
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Medzi SPP a dosahovaním ambícií a cieľov právnych predpisov EÚ v oblasti životného 
prostredia a klímy, ktoré sa týkajú zmeny klímy, energetiky, vodných zdrojov, kvality 

ovzdušia, biodiverzity a pesticídov, bude existovať oveľa silnejšie prepojenie. 

Vďaka novému systému podmienenosti vzniknú kľúčové základné normy týkajúce sa 
rôznych oblastí vrátane povinného striedania plodín, ktoré budú poľnohospodári povinní 

dodržiavať. Bude z neho vyplývať dostatočná flexibilita, na základe ktorej budú členské štáty 
schopné na svojom území účinne riešiť rôzne výzvy. Systém však bude obsahovať aj výrazné 
prvky, ktoré budú spoločné pre členské štáty. 

K dispozícii budú nové významné nástroje. V rámci prvého piliera sa vďaka ekologickým 
režimom vytvorí nový tok financovania určeného na starostlivosť o životné prostredie 
a klímu. Tieto ekologické režimy budú predstavovať nový spôsob motivácie na prechod 

k ekologickejšiemu poľnohospodárstvu v širšom meradle. 

V rámci druhého piliera SPP zostane k dispozícii široká škála dôležitých nástrojov 
relevantných pre životné prostredie a klímu, medzi ktoré budú patriť environmentálne platby 

na plochu v odvetví poľnohospodárstva (a lesného hospodárstva). Bude sem patriť aj podpora 
investícií, odbornej prípravy, inovácií a spolupráce. 

V porovnaní so súčasnosťou bude každý členský štát zo zákona povinný prejaviť celkovo 
väčšiu ambicióznosť v oblasti životného prostredia a klímy. Bude pritom musieť zabezpečiť, 

aby sa na opatrenia v oblasti klímy vynaložilo aspoň 40 % celkového rozpočtu SPP a aby sa 
na dosahovanie cieľov v oblasti klímy a životného prostredia vynaložilo aspoň 30 % 

prostriedkov v rámci piliera rozvoja vidieka. 

Domnievam sa, že tento návrh má výrazný potenciál zabezpečiť, aby sa prostredníctvom 
budúcej SPP dosahovali vynikajúce výsledky v kontexte životného prostredia a klímy. 
Dúfam, že v rámci rokovaní o budúcej SPP budú Parlament a Rada tento potenciál vnímať. 

Sľubujem, že im v tomto procese poskytnem maximálnu podporu. Pevne verím, že 
predmetná politika môže poľnohospodárom pomôcť pri prechode na udržateľnejší model 

poľnohospodárstva, ktorý bude mať pre nich prijateľné tempo. 

Pokiaľ ide o priamu podporu malých poľnohospodárskych podnikov, pozrite otázku 6. 

4.2. Pokiaľ sa budete držať nového modelu vykonávania, ako pri posudzovaní strategických 
plánov zabezpečíte, aby členské štáty, ktoré sa zdráhajú vynakladať 40 % rozpočtu SPP na 

klímu a životné prostredie, napríklad prostredníctvom povinných ekologických režimov, 
skutočne tak postupovali náležitým a účinným spôsobom? Ako zvýšite úroveň ambícií a aké 
metódy máte k dispozícii na to, aby ste členské štáty prinútili dodržiavať medzinárodné 

záväzky v oblasti klímy a rozvoja v prípade každého z týchto scenárov? 

V návrhu Komisie sa stanovuje, že v rámci jednotlivých strategických plánov SPP sa musí 
vyčleniť aspoň 30 % prostriedkov z rozpočtu piliera II na zásahy týkajúce sa klímy 

a životného prostredia. Celkový príspevok v rámci celého finančného krytia týkajúceho sa 
SPP v súvislosti s oblasťou klímy je stanovený na 40 %. 

Už v súčasnej SPP je nevyhnutné na klímu a životné prostredie vyčleniť aspoň 30 % rozpočtu 

na rozvoj vidieka. Komisia schválila len tie plány rozvoja vidieka, ktoré sú v súlade s touto 
požiadavkou. V budúcej SPP sa táto ambícia ešte zintenzívni, a to tak, že zo spomínaných 
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30 % prostriedkov sa vyčlenia financie na oblasti s prírodnými prekážkami. Podľa návrhu 
SPP musí Komisia schváliť aj národné strategické plány SPP. 

Komisia bude musieť preskúmať plány SPP predložené jednotlivými členskými štátmi 

a posúdiť splnenie tejto požiadavky. Bude to pre mňa absolútnou prioritou. Na tento účel 
Komisia zohľadní celý rad prvkov uvedených v návrhu. Jedným z týchto prvkov by mal byť 

plánovaný objem prostriedkov pre daný členský štát pridelený z rozpočtu SPP tohto 
členského štátu. Mimoriadne dôležité však budú aj ďalšie prvky. V návrhu sa napríklad 
uvádza, že z každého plánu budú musieť byť v porovnaní so súčasnou situáciou zrejmé 

„vyššie ambície“, pokiaľ ide o klímu a životné prostredie. Z plánov by okrem toho malo 
vyplývať, ako sa prostredníctvom kombinácie rôznych zásahových opatrení (normy dobrého 

poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu, ekologické režimy a agro-environmentálno-
klimatické alebo lesohospodárske záväzky v rámci druhého piliera), prostredníctvom 
rozdelenia prostriedkov a komplexných či čiastkových cieľov budú riešiť výzvy a potreby 

v oblasti životného prostredia a klímy. Pri uvedených výzvach a potrebách by sa malo 
predovšetkým prihliadať na príslušné národné plány v oblasti životného prostredia a klímy, 

ako aj v nich obsiahnuté čiastkové a komplexné ciele, ktoré vyplývajú z právnych predpisov 
EÚ v oblasti klímy a životného prostredia. 

V návrhu sa zakotvuje aj transparentný proces prípravy predmetného plánu na vnútroštátnej 

úrovni, a to so zapojením príslušných orgánov a v partnerstve so zainteresovanými stranami. 
Komisia je pripravená plán SPP schváliť iba vtedy, ak sa uistí, že ako celok preukazuje 
dostatočnú ambicióznosť v kontexte životného prostredia a zmeny klímy. Vo fáze 

vykonávania sa v návrhu počíta aj so spoľahlivým mechanizmom monitorovania 
a s hodnotiacimi postupmi na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ. V prípade nedostatočnej 
výkonnosti sa predpokladá aj revízia plánov a následné sankcie. Zabezpečím, aby sme využili 

všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii. 

4.3. Ako zabezpečíte uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v rámci SPP? 

Som presvedčený, že nenahraditeľnú úlohu, pokiaľ ide o zamestnanosť a hospodársky rast 
v poľnohospodárskych a vo vidieckych oblastiach, zohrávajú ženy. V návrhu novej SPP sa 

v plnej miere uznáva ich prínos v tejto oblasti. 
Jeden z osobitných cieľov SPP sa týka podpory zamestnanosti, rastu a sociálneho začlenenia. 

Vítam skutočnosť, že Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka do tohto cieľa jasne 
zahrnul rodovú rovnosť. Pri napĺňaní tohto cieľa budú členské štáty musieť riešiť potreby 
žien vo vidieckych oblastiach. 

 
Zo strategických plánov SPP môžu vyplynúť mnohé príležitosti v súvislosti s prípravou 

a zameraním konkrétnych zásahových opatrení na riešenie potrieb, ktoré sa identifikovali 
u konkrétnych príjemcov. V prípade žien vo vidieckych oblastiach sem patrí napríklad 
podpora rozvoja vidieka, a to v kontexte rozvoja základných služieb vo vidieckych 

oblastiach, stratégií miestneho rozvoja (LEADER), zakladania podnikov, získavania 
poznatkov a odbornej prípravy, projektov spolupráce atď. 

 
Napokon by som chcel dodať, že spolu s podpredsedníčkou pre demokraciu a demografiu 
a s komisárkou pre súdržnosť a reformy sa budem usilovať o rozvoj vízie pre vidiecke 

oblasti, vďaka ktorej sa zabezpečí pretrvávajúca životaschopnosť a dynamickosť týchto 
oblastí. Je nevyhnutné, aby sa ako mužom, tak aj ženám poskytli pracovné príležitosti. 
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Zároveň treba našim občanom žijúcim na vidieku ponúknuť atraktívnu budúcnosť, a tak im 
pomôcť čeliť celému radu výziev špecifického charakteru. 

 

4.4. Zabezpečíte, aby financovanie z programu rozvoja vidieka bolo naďalej spojené 
s Kohéznym fondom prostredníctvom nariadenia o spoločných ustanoveniach? 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) je súčasťou SPP. 

Prostredníctvom nového modelu vykonávania dôjde k tomu, že dva poľnohospodárske fondy 
– EPFRV a Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF) – sa spoja v spoločnom 

strategickom rámci, ktorý sa premietne do opatrení, ktoré budú jednoduchšie, lepšie 
zamerané a vzájomne užšie prepojené. 

Nový legislatívny rámec povedie k jasne vymedzenému, jednotnému a ucelenému súboru 
pravidiel pre SPP ako celok, a to so zreteľom na zjednodušenie a výkonnosť politiky. 

Vzhľadom na rôzne mechanizmy poskytovania podpory by prelínanie „jednotného súboru 

pravidiel“ pre EPFRV a EPZF a nariadenia o spoločných ustanoveniach (NSU) viedlo 
k zvýšenej komplikovanosti a zbytočnej byrokracii. Uvedomujem si, že Výbor pre 

poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka sa s týmto názorom z veľkej časti stotožňuje. 

V NSU sa tak či tak stanovujú spoločné ustanovenia pre EPFRV a európske štrukturálne 
a investičné fondy v tých oblastiach politiky, kde možno dosiahnuť harmonizáciu bez 

zvýšenia komplikovanosti (napr. finančné nástroje, územný rozvoj alebo komunikácia). 

V každom prípade sa v programových dokumentoch, ktoré členské štáty predkladajú 
Komisii, ako sú partnerské dohody, strategické plány SPP a programy politiky súdržnosti, 
zabezpečí komplementárnosť medzi EPFRV a ďalšími fondmi v rámci zdieľaného riadenia. 

4.5. Ako využijete SPP na to, aby ste pomohli poľnohospodárom prispôsobiť sa zmene klímy, 

zvýšiť odolnosť poľnohospodárskych ekosystémov, a to najmä zväčšovaním hĺbky ornice 
a integráciou agrolesníckych systémov? 

V nedávnej správe Európskej environmentálnej agentúry sa pripomínala vysoká citlivosť 

odvetvia poľnohospodárstva EÚ na vplyv zmeny klímy. Je nevyhnutné, aby sa jej tento 
sektor prispôsobil. Obzvlášť v poľnohospodárstve sú adaptácia na zmenu klímy a zmiernenie 
jej vplyvov vzájomne prepojené. 

Podľa návrhu Komisie na budúcu SPP sa jeden z cieľov SPP týka konkrétne adaptácie na 
zmenu klímy. V koncepcii posilnenej podmienenosti sa snúbi niekoľko prvkov slúžiacich na 
podporu adaptácie tohto odvetvia. Ide napríklad o normy týkajúce sa ochrany organickej 

pôdy, striedania plodín, oblastí vyčlenených na neproduktívne prvky a erózie pôdy. 

Vyššia úroveň subsidiarity a flexibility členským štátom umožní, aby svoju intervenčnú 
logiku priamo „v teréne“ prispôsobili svojim výsostne špecifickým potrebám a výzvam a aby 

tak zvýšili odolnosť svojho poľnohospodárskeho odvetvia voči zmene klímy. 

Navrhovaná budúca SPP zároveň prinesie podporu širokej škále poľnohospodárskych 
postupov, ako aj súvisiacich zmien, ktoré budú prínosné z hľadiska adaptácie na zmenu 
klímy. Poľnohospodári by napríklad mohli získať podporu na investície do účinnejšieho 
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zavlažovania, na diverzifikáciu plodín, prechod na tzv. presné poľnohospodárstvo alebo na 
zapojenie sa do systémov riadenia rizík. Na podporu v rámci SPP budú okrem toho plne 

oprávnené aj riešenia inšpirované prírodou, ako aj agrolesnícke opatrenia. 

Tieto prospešné riešenia však treba čoraz intenzívnejšie využívať. Preto musíme posilniť 
poľnohospodársky vedomostný a inovačný systém (AKIS) a pokračovať v záslužnej práci 

v rámci partnerstva EIP-AGRI, vďaka ktorému dochádza k spoločnému zhromažďovaniu 
poznatkov, ktoré získavajú poľnohospodári v spolupráci s vedeckou obcou. Okrem týchto 
aktérov kľúčovú úlohu v tomto úsilí zohráva aj partnerstvo v oblasti výskumu, inovácií 

a prenosu poznatkov. 

Budem úzko spolupracovať s výkonným podpredsedom Fransom Timmermansom v jeho 
snažení venovanom opatreniam v oblasti klímy s cieľom naďalej podporovať dodatočné 

opatrenia zamerané na adaptáciu na zmenu klímy vo všetkých vidieckych oblastiach. 

Napokon by som chcel konštatovať, že pokiaľ ide o adaptáciu na zmenu klímy, návrh 
Komisie na budúcu SPP má veľký potenciál. Dúfam, že v rámci rokovaní o budúcej SPP 

budú Parlament a Rada tento potenciál vnímať. Sľubujem, že im v tomto procese poskytnem 
maximálnu podporu. 

4.6. Budete podporovať cieľ zníženia používania pesticídov  o 50 % do roku 2025 vzhľadom 
na to, že už je možné využiť integrovanú ochranu proti škodcom  a znížiť tak používanie 

pesticídov o 30 – 50 %? 

Smernica o trvalo udržateľnom používaní pesticídov, ktorá patrí do oblasti zodpovednosti 
mojej kolegyne, dezignovanej komisárky Stelly Kyriakidesovej, poskytuje členským štátom 

a poľnohospodárom pevný rámec, ktorým im pomôže pri znižovaní závislosti od pesticídov. 
Mimoriadne cenným nástrojom, ktorý tento rámec ponúka, je integrovaná ochrana proti 
škodcom. Hoci doterajšia realizácia priniesla určité pozitívne výsledky, vyskytli sa počas nej 

aj isté problémy. GR SANTE a ďalšie útvary Komisie vrátane GR AGRI v súčasnosti 
skúmajú možné zmeny systému s cieľom zlepšiť jeho pohotovosť. Budem podporovať 

opatrenia v nadväznosti na stratégiu „z farmy na stôl“. V záujme dosiahnutia vyšších ambícií 
je najprv potrebné nabádať členské štáty, aby v plnom rozsahu vykonávali ustanovenia 
smernice. 

V súlade so stanoviskom zvolenej predsedníčky Ursuly von der Leyenovej sa domnievam, že 
na dosiahnutie tohto cieľa je potrebný kolektívny prierezový prístup. SPP už síce disponuje 
viacerými veľmi užitočnými nástrojmi, ktoré prispievajú k nášmu celkovému cieľu znížiť 

závislosť poľnohospodárov od pesticídov, no v návrhu Komisie týkajúcom sa SPP na 
obdobie po roku 2020 sme latku našich ambícií ešte viac zvýšili a zaviedli sme v ňom ďalšie 

iniciatívy. Patrí k nim zavedenie systému striedania plodín a smernica o udržateľnom 
používaní pesticídov v kontexte podmienenosti, zintenzívnenie poradenstva pre 
poľnohospodárov a ďalšie cielené ustanovenia týkajúce sa smernice o udržateľnom používaní 

pesticídov. Obzvlášť významným navrhovaným nástrojom sú ekologické režimy, ktoré majú 
obrovský potenciál podnecovať poľnohospodárov na zmenu postupov, ktorými sa znižuje 

závislosť poľnohospodárskych podnikov od pesticídov a zlepšuje biodiverzita. Ide 
o konkrétne prvky v rámci reformných návrhov SPP, ktorých cieľom je podnietiť 
poľnohospodárov, aby obmedzili používanie pesticídov v rastlinnej výrobe. 
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Verím, že by sme mali spolupracovať na tom, ako urýchliť znižovanie závislosti od 
pesticídov, a aby sme preskúmali, čo viac môžeme urobiť v záujme podpory prechodu na 

menej rizikové a nechemické alternatívy. 

Som presvedčený, že prostredníctvom našich kombinovaných prístupov sa nám v spolupráci 
s členskými štátmi a poľnohospodármi podarí dosiahnuť pokrok. V tejto súvislosti budú 

musieť významnú úlohu zohrať Európska ekologická dohoda, SPP, ako aj poľnohospodári 
EÚ. Verím, že súbor nástrojov navrhnutých pre SPP po roku 2020 nám tento cieľ pomôže 
dosiahnuť. V súlade s úlohou, ktorou ma poverila zvolená predsedníčka Ursula von der 

Leyenová, som plne odhodlaný zabezpečiť potrebný prechod poľnohospodárstva EÚ k väčšej 
udržateľnosti a menšej závislosti od pesticídov. 

5.1. Pokiaľ ide o prínos poľnohospodárstva k Európskemu ekologickému dohovoru: Čo treba 

zmeniť v rámci súčasnej reformy SPP, aby sa zabezpečilo, že poľnohospodárstvo prispeje 
spravodlivým dielom k dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody a medzinárodných záväzkov 

v oblasti biodiverzity a že poľnohospodári budú motivovaní využívať postupy, ktoré sú 
šetrnejšie k životnému prostrediu a klíme? 

Z najnovších medzinárodných správ o zmene klímy a biodiverzite vyplýva, že v oblasti 
životného prostredia a klímy naďalej čelíme závažným výzvam a poľnohospodárstvo je 

jedným z odvetví, ktorých sa týkajú najviac. Chcem však, aby boli poľnohospodári a vidiecke 
komunity súčasťou riešenia, a nie súčasťou problému. Najskôr by som rád zdôraznil, že už 

súčasná SPP významne prispieva k prioritám súvisiacim s klímou a životným prostredím. 
Napríklad z programov rozvoja vidieka na obdobie 2014 – 2020 sa pridelia finančné 
prostriedky na obnovu, zachovanie a posilnenie ekosystémov približne na 80 miliónov 

hektárov poľnohospodárskej pôdy a takmer 8 miliónov hektárov lesov, pričom tieto 
prostriedky predstavujú celkový rozpočet vo výške približne 45 miliárd EUR. 

Je však jasné, že na dosiahnutie našich cieľov a záväzkov súvisiacich s klímou 

a biodiverzitou treba urobiť oveľa viac, a ja som presvedčený, že návrh Komisie týkajúci sa 
SPP po roku 2020 ponúka odpoveď na tieto výzvy. 

Kľúčovou inováciou v návrhu Komisie je nový model vykonávania, ktorý nahradí existujúci 
uniformný prístup flexibilnejším systémom. Tento nový prístup umožní na vnútroštátnej 

úrovni väčšiu slobodu pri rozhodovaní o tom, ako čo najlepšie dosiahnuť spoločné ciele EÚ 
a zároveň reagovať na osobitné výzvy a potreby. Navrhovaný nový model vykonávania 

poskytne členským štátom flexibilitu potrebnú na navrhnutie zásahov, ktoré čo najviac 
zodpovedajú ich miestnej situácii a potrebám. Práve to je veľmi zásadné pre klímu a životné 
prostredie, ktoré sú vo väčšine prípadov špecifické pre konkrétnu lokalitu. Zároveň umožní 

lepšie prispievať k vnútroštátnym prioritám, stratégiám a cieľom v oblasti klímy 
a biodiverzity vyplývajúcim z právnych predpisov EÚ. 

Dúfam, že Parlament a Rada v rámci rokovaní o budúcej SPP budú tento potenciál vnímať. 

Sľubujem, že v tomto procese ich budem plne podporovať. 

Počas môjho mandátu urobím všetko pre to, aby som zabezpečil, že poľnohospodárstvo 
a lesné hospodárstvo EÚ významne prispejú k dosiahnutiu našich cieľov v oblasti klímy 

a životného prostredia, pričom budem úzko spolupracovať ako člen tímu, ktorý napĺňa ciele 
Európskeho ekologického dohovoru. 
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5.2. Ako vnímate prepojenie medzi reformou SPP a stratégiou „z farmy na stôl“ a podobu 

akých konkrétnych opatrení by toto prepojenie malo mať? 

Stratégia „z farmy na stôl“ bude dôležitou súčasťou Európskeho ekologického dohovoru. 
Bude stratégiou na dosiahnutie udržateľnosti v celom potravinovom reťazci a bude musieť 

podporovať všetky tri aspekty udržateľnosti – hospodársky, environmentálny a klimatický, 
ako aj sociálny a zdravotný. 
Budúca SPP bude pri dosahovaní ambicióznych cieľov stratégie „z farmy na stôl“ zohrávať 

kľúčovú úlohu. 
 

Po prvé, som pevne presvedčený, že na podporu základnej hospodárskej udržateľnosti 
poľnohospodárstva musí SPP aj naďalej ponúkať poľnohospodárom podporu príjmov, ako je 
to v prípade predložených návrhov. 

 
Návrhy reformy SPP sú navyše ambicióznejšie, pokiaľ ide o environmentálnu udržateľnosť, 

a to nielen prostredníctvom nových povinných požiadaviek týkajúcich sa príjemcov priamej 
podpory a stanovením, aby minimálne 30 % výdavkov z piliera rozvoja vidieka bolo 
vyčlenených na ciele týkajúce sa klímy a životného prostredia, ale najmä prostredníctvom 

stimulov pre poľnohospodárov v rámci ekologických režimov prvého piliera a opatrení 
druhého piliera. 

 
Sociálna udržateľnosť sa dosiahne prostredníctvom zásahov spojených s cieľmi dynamických 
vidieckych oblastí, generačnej výmeny a spoločenských požiadaviek na potraviny a zdravie, 

najmä pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat, používanie antibiotík a pesticídov. 
 

V duchu navrhovanej reformy vypracujú členské štáty konkrétne opatrenia. Napríklad na 
zníženie emisií skleníkových plynov môže členský štát prostredníctvom ekologického režimu 
zachovať rašelinisko, prostredníctvom záväzku v oblasti životného prostredia a klímy 

stimulovať obsah uhlíka v pôde, obmedziť používanie hnojív podporovaním ekologického 
poľnohospodárstva (čo je opäť záväzok v oblasti životného prostredia a klímy), poskytnúť 

odbornú prípravu použitím iného typu intervencie atď. 
 
5.3. Aký by bol konkrétny prínos poľnohospodárstva k obehovému hospodárstvu? 

Podpora obehového hospodárstva je mimoriadne dôležitá na ochranu životného prostredia 

a boj proti zmene klímy a strate biodiverzity, pričom zároveň posilňuje 
konkurencieschopnosť podnikov EÚ a pomáha im dostať sa do popredia v rámci 

globalizovaného hospodárstva. 

Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo zohrávajú v obehovom hospodárstve dôležitú úlohu, 
keďže dodávajú plne recyklovateľné biosuroviny a prispievajú k recyklácii časti organických 

materiálov, ktoré produkuje naše hospodárstvo. 

Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo majú potenciál prostredníctvom pôdy a biomasy 
pohlcovať uhlík z atmosféry a udržateľným spôsobom dodávať biomasu na rozvoj 
biohospodárstva. Biomasa sa môže používať na výrobu širokej škály produktov (stavebné 

materiály, drevo, nábytok, papier, vlákna a textílie, enzýmy, biochemikálie, bioplasty, 
biopalivá atď.). Tým by sa vytvorilo rozširujúce sa úložisko uhlíka a materiály na báze 

fosílnych palív by sa dali nahradiť plne recyklovateľnými materiálmi. Biohospodárstvo môže 
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takisto ponúknuť príležitosti na lepšie zhodnocovanie materiálov a vedľajších produktov, 
ktoré sa v súčasnosti v rámci spracovateľských dodávateľských reťazcov vyhadzujú. 

Na druhej strane aj poľnohospodárstvo môže náležite využívať produkty, ktoré dnes 

vyhadzujú následné časti potravinového dodávateľského reťazca vrátane spotrebiteľov. 
Napríklad potravinový odpad, ktorý je možné spracovať tak, aby bol bezpečný pre živočíšnu 

spotrebu, by sa mohol použiť ako krmivo. Mohol by sa spracovať na kompost, ktorý by sa 
používal ako organické hnojivo, prípadne by sa spolu s hnojom mohol spracovať na bioplyn 
a energiu. Živiny získané z komunálneho odpadu sa takisto môžu použiť ako hnojivá na 

plodiny, čím by sa nahradili minerálne hnojivá. 

Súčasná Komisia vydala súbor iniciatív, ktoré uľahčujú úlohu poľnohospodárstva pre 
obehové hospodárstvo, a to najmä novoprijaté nariadenie o hnojivách (ktoré podporuje trh 

EÚ s organickými hnojivami a biostimulátormi), zmenenú smernicu o odpade (s oddielom 
o potravinovom odpade), návrh o opätovnom využívaní vody (ktorý vytvorí dodatočný zdroj 

vody v suchých regiónoch), ako aj stratégiu pre biohospodárstvo a systém udržateľnosti pre 
bioenergiu. 

Ako uviedla zvolená predsedníčka, Európsky ekologický dohovor bude ďalej posilňovať 
obehové hospodárstvo v EÚ. Budúca SPP, ktorá členským štátom poskytne väčšiu flexibilitu 

pri navrhovaní ich vlastných zásahov, bude príležitosťou podporiť úlohu poľnohospodárstva 
v obehovom hospodárstve prostredníctvom konkrétnych iniciatív v praxi. Významne k tomu 

prispeje aj stratégia „z farmy na stôl“. 

6.1. GR AGRI zohrávalo a naďalej zohráva kľúčovú úlohu pri definovaní poľnohospodárstva 
a lesného hospodárstva EÚ. Ako plánujete vzhľadom na uvedenú skutočnosť dosiahnuť svoje 
ciele bez oddelenia pre štátnu pomoc na vašom generálnom riaditeľstve? 

Dôležité je predovšetkým to, aby sa zaviedli jasné pravidlá, ktoré umožnia členským štátom 

podporovať odvetvie poľnohospodárstva najmä v čase krízy. V tejto súvislosti Komisia 
nedávno schválila významné zvýšenie pomoci de minimis v odvetví poľnohospodárstva. 

Ostatné nástroje súvisiace so štátnou pomocou boli takisto vždy vypracované vo veľmi úzkej 
spolupráci medzi jednotlivými komisármi zodpovednými za poľnohospodárstvo a rozvoj 
vidieka na jednej strane a za hospodársku súťaž na strane druhej. Z uvedeného vyplýva, že 

organizačná zmena, ktorú plánuje zvolená predsedníčka, neovplyvní celkovú zodpovednosť 
Komisie ako kolektívneho orgánu v oblasti štátnej pomoci. Úzkou spoluprácou dosiahneme, 

že budeme mať potrebné zdroje a odborné znalosti na zabezpečenie úplného presadzovania 
pravidiel. 

V tomto duchu sa bude rozvíjať úzka spolupráca medzi mnou a výkonnou podpredsedníčkou 

pre Európu pripravenú na digitálny vek, ako aj medzi dvoma príslušnými generálnymi 
riaditeľstvami s cieľom zabezpečiť súlad medzi štátnou pomocou, ktorú plánujú členské 
štáty, a odvetvovou politikou EÚ. Ako sa uvádza v poverovacích listoch zvolenej 

predsedníčky určených dvom príslušným kolegom, náležite sa zohľadní potreba úspešne 
vykonávať spoločnú poľnohospodársku politiku a spoločnú rybársku politiku, a to najmä 

prostredníctvom pravidiel štátnej pomoci, ktoré budú aj naďalej v súlade so spoločnými 
politikami v týchto dvoch oblastiach. 

Dovoľte mi však upriamiť vašu pozornosť na veľmi dôležité ustanovenie zmluvy, konkrétne 
na článok 42, podľa ktorého majú spoluzákonodarcovia, t. j. Európsky parlament a Rada, 



 

17 
 

určiť, v akom rozsahu sa pravidlá štátnej pomoci uplatňujú v odvetví poľnohospodárstva. 
Spoluzákonodarcovia skutočne rozhodli, že väčšina pomoci, ktorá je v odvetví 

poľnohospodárstva čiastočne alebo úplne financovaná z rozpočtu EÚ, je ako taká vyňatá spod 
kontroly štátnej pomoci. Uvedená zmena nemá žiadny vplyv na túto právomoc 

spoluzákonodarcov. V rámci spoločnej zodpovednosti kolégia bude súčasťou môjho portfólia 
posúdiť, či a do akej miery bude kolégium možno chcieť predložiť súvisiace legislatívne 
návrhy spoluzákonodarcom. 

6.2. Ako chcete zabezpečiť, aby bolo prechodné nariadenie navrhnuté tak, aby správne 

orgány členských štátov postupne pripravilo na nový model vykonávania? 

Naším prvým cieľom a mojou prvou prioritou je včasné dosiahnutie dohody o reformovanej 
SPP. Vďaka tomu členské štáty a Komisia získajú viac času na prípravu vykonávania 

strategických plánov SPP. To je absolútne nevyhnutné. 
 

Samozrejme, takisto si myslím, že je nevyhnutné zachovať kontinuitu, aby sa poskytla istota 
všetkým tým, pre ktorých je SPP prínosná. Na tejto veci chcem s vami úzko spolupracovať. 
Ako viete, v roku 2013 bolo na účely reformy SPP prijaté prechodné nariadenie. V tom čase 

boli prechodné pravidlá mimoriadne užitočné pre tie oblasti SPP, v ktorých majú opatrenia 
viacročný charakter. 

 
Rád by som zdôraznil, že útvary Komisie už intenzívne spolupracujú s členskými štátmi 
s cieľom uľahčiť prípravu strategických plánov SPP. A nezabúdajme na to, že súčasná SPP  

v rámci druhého piliera poskytuje zdroje na technickú pomoc, ktorú možno použiť na 
prípravu nového programového obdobia, a to nielen pre typy zásahov týkajúce sa rozvoja 
vidieka, ale aj pre celý strategický plán. 

 
Pre mňa je prioritou zabezpečiť, aby sa po dosiahnutí politickej dohody o budúcej SPP 

poskytol dostatok času na zavedenie pravidiel, ktorými sa uľahčí prechod na nový systém, 
a aby sa členským štátom poskytla podpora pri zavádzaní nového modelu vykonávania. 
 

6.3. Ako budete riešiť riziko dvojakých noriem vzhľadom na to, že požiadavky finančného 
odvetvia na udržateľnosť sa môžu líšiť od kritérií udržateľnosti stanovených v existujúcich 

právnych predpisoch týkajúcich sa drevnej biomasy alebo SPP, pokiaľ ide o predpisy 
a taxonómiu v oblasti udržateľného financovania? 

Návrh Komisie týkajúci sa nariadenia o udržateľnom financovaní je v súčasnosti predmetom 

rokovaní s Európskym parlamentom a Radou. Komisia by vďaka nemu mohla prijať 
delegovaný akt o taxonómii a kritériách udržateľnosti, ktoré sa majú uplatňovať vo 
finančnom sektore. Účelom taxonómie a kritérií udržateľnosti vo finančnom sektore je 

poskytnúť investorom nástroj na klasifikáciu stupňa udržateľnosti ich investícií do 
hospodárskych činností. 

 
Cieľom požiadaviek na udržateľnosť v rámci SPP je v prvom rade zabezpečiť, aby vyrobená 
biomasa spĺňala príslušné právne normy a zároveň mala prínosy pre životné prostredie 

a klímu, a to prostredníctvom rešpektovania povinných dobrých poľnohospodárskych 
a environmentálnych podmienok. Medzi tieto prínosy patrí aj zníženie znečistenia ovzdušia. 

 
Požiadavky na udržateľnosť uvedené v smernici o obnoviteľných zdrojoch energie majú 
navyše zabezpečiť, aby biomasa produkovaná na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov 
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neškodila životnému prostrediu a nevytvárala žiadne straty uhlíka, ktoré by ohrozovali úspory 
skleníkových plynov prostredníctvom využívania bioenergie, čo je hlavným účelom tejto 

smernice. 
 

V rámci kolégia budem rozvíjať úzku spoluprácu, aby sa predišlo prekrývaniu 
a nezrovnalostiam, pokiaľ ide o kritériá udržateľnosti. 
 

6.4. Budete uprednostňovať malé a stredné poľnohospodárske podniky na úkor veľkých 

poľnohospodárskych podnikov? Viackrát ste spomenuli, že malé a stredné poľnohospodárske 
podniky sú najlepšie vybavené na výrobu udržateľných produktov  a na boj proti zmene klímy. 

Akým dôkazom môžete toto svoje tvrdenie podložiť? 

Mojou povinnosťou ako komisára pre poľnohospodárstvo by bolo starať sa o všetky typy 
poľnohospodárskych podnikov, či už malých, stredných alebo veľkých. Je nepochybné, že 

malé a rodinné poľnohospodárske podniky si vyžadujú väčšiu verejnú podporu a že 
zásadným spôsobom prispievajú k dosiahnutiu celkového cieľa udržateľnosti vo všetkých 
jeho rozmeroch (hospodárskom, environmentálnom, sociálnom a územnom) a k napĺňaniu 

spoločenských požiadaviek. 

6.5. Môžete potvrdiť, že budúce ekologické režimy budú odmeňovať poľnohospodárov  a že 
tieto odmeny môžu prekročiť rámec zásady pokrytia nákladov, ktorá sa uplatňuje v 2. pilieri 

SPP? 

V prvom rade by som chcel potvrdiť, že táto podpora zameraná na udržateľné 
poľnohospodárske postupy umožňuje členským štátom ponúkať sumy platieb, ktoré môžu 
byť vyššie než len obyčajná náhrada vzniknutých nákladov a straty príjmu. 

Som presvedčený, že táto možnosť odráža potenciál, ktorý vidíme v poľnohospodárstve. 

Ekologické režimy boli navrhnuté ako prvok, ktorý by mal zásadne zmeniť celý systém. Je to 
nový nástroj, ktorý povzbudí čo najviac poľnohospodárov, aby zaviedli poľnohospodárske 

postupy, ktoré budú priaznivé pre klímu, biodiverzitu a prírodné zdroje a ktoré prispejú 
k všeobecným cieľom zameraným na obmedzenie používania pesticídov, ktoré by sa mali 
spresniť v rámci budúcej stratégie „z farmy na stôl“, a na zmiernenie zmeny klímy na základe 

záväzkov členských štátov. Tento nástroj umožní poľnohospodárom, aby sa stali aktívnymi 
stranami Európskeho ekologického dohovoru. 

Napokon by som vás chcel uistiť, že hoci návrh poskytuje členským štátom potrebný 

manévrovací priestor na to, aby navrhli režimy, ktoré zodpovedajú vnútroštátnym 
podmienkam a reagujú na miestne potreby, existujú pravidlá na zabezpečenie toho, aby sa 

podpora naďalej zameriavala na skutočných poľnohospodárov, ktorí vykonávajú 
poľnohospodárske postupy na pôde oprávnenej na získanie priamych platieb. Túto zásadu 
budem obhajovať aj počas budúcich rokovaní, aby finančné prostriedky zostali 

v poľnohospodárskom odvetví, kde sú veľmi potrebné. 

7. Súhlasíte so znížením výdavkov SPP v podobe uvedenej v návrhu viacročného finančného 
rámca na roky 2021 – 2027? 

Návrh Komisie predložený v máji 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 

predstavuje dobrý základ. Treba ho vidieť v širších súvislostiach. Som presvedčený, že tento 
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návrh nastoľuje spravodlivú a primeranú rovnováhu medzi potrebou zabezpečiť náležité 
financovanie nových priorít a tradičnejších politík, ako sú spoločná poľnohospodárska 

politika a politika súdržnosti. Okrem toho sa v návrhu muselo zohľadniť vystúpenie 
Spojeného kráľovstva, ktoré je dôležitým čistým prispievateľom do rozpočtu EÚ. 

V tejto náročnej situácii Komisia navrhla len mierne zníženie finančných prostriedkov pre 
spoločnú poľnohospodársku politiku. Tento návrh umožňuje zachovanie kľúčovej úlohy 
priamych platieb na podporu európskych poľnohospodárov, prehĺbenie konvergencie 

priamych platieb medzi členskými štátmi a zachovanie primeranej úrovne verejnej podpory 
rozvoja vidieka. Okrem toho navrhované zvýšenie vnútroštátneho spolufinancovania v rámci 

rozvoja vidieka v súlade s tým, čo sa navrhuje v rámci politiky súdržnosti, zabezpečí, že 
poľnohospodári budú mať v praxi dostatok finančných prostriedkov. 
Domnievam sa, že návrh, ktorý predložila súčasná Komisia, je dobrým základom pre 

rokovania o VFR. Musíme nájsť kompromis prijateľný pre všetkých, pričom celkovo chceme 
dosiahnuť moderný a ambiciózny rozpočet EÚ, ktorý by riešil tradičné výzvy aj nové 

priority. Ako komisár pre poľnohospodárstvo budem obhajovať silný rozpočet pre toto 
odvetvie. 

 

 


