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SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA
PROČ SE JEDNÁ O PRIORITU?
Evropa potřebuje odolné, udržitelné a konkurenceschopné odvětví zemědělství, aby zajistila výrobu vysoce kvalitních,
bezpečných a cenově dostupných potravin pro své občany a silnou sociálně-ekonomickou strukturu ve venkovských
oblastech. Celosvětová a přeshraniční povaha problémů, které musí EU v odvětví zemědělství a ve venkovských oblastech
řešit, vyžaduje společnou politiku na úrovni EU.
Komise navrhuje modernizovanou společnou zemědělskou politiku (SZP), jež zajistí přístup k vysoce kvalitním
potravinám a zároveň i zachování zcela integrovaného jednotného trhu se zemědělským zbožím v EU.
Modernizovaná politika:
klade větší důraz na životní prostředí a klima,
podporuje přechod na udržitelnější zemědělské odvětví,
podporuje rozvoj životaschopných venkovských oblastí.

CO TO ZNAMENÁ
Z HLEDISKA FINANCOVÁNÍ?
Modernizovaná společná zemědělská politika bude disponovat rozpočtem ve výši 365 miliard EUR a bude i nadále
vybudována na dvou pilířích, na přímých platbách zemědělcům a na financování rozvoje venkova. Pokud jde o rozvoj
venkova, Komise navrhuje zvýšení míry spolufinancování členských států. Navíc částka 10 miliard EUR z programu
Horizont Evropa podpoří výzkum a inovace v odvětví potravin, zemědělství, rozvoje venkova a biohospodářství.

CO JE V NÁVRZÍCH
KOMISE NOVÉHO?
N
 ový model provádění, který spojuje operace do jediného programového nástroje, strategického plánu
společné zemědělské politiky.
ětší flexibilita a zjednodušení: členské státy budou mít na základě společných cílů stanovených na
V
úrovni EU více prostoru sladit své potřeby s intervenčními režimy, které stanoví ve svém strategickém plánu.

Mělo by to zjednodušit pravidla platná pro zemědělce i správní orgány, a společná zemědělská politika tak bude
více zaměřená na výsledky.
Důležitou roli budou i nadále hrát přímé platby, budou však mírně nižší a cílenější.
Prostřednictvím povinného stanovení stropu plateb na úrovni zemědělského podniku nebo postupně se snižujících
plateb, které se snižují podle velikosti zemědělského podniku, se bude prosazovat vyváženější přidělování.
Znamená to, že podpora se bude přerozdělovat ve prospěch středních a menších zemědělských podniků. Úroveň
přímých plateb na hektar vyplácených v jednotlivých členských státech se bude i nadále přibližovat průměru EU.
Posílená vazba na cíle v oblasti životního prostředí. Na přímé platby se bude vztahovat posílená podmíněnost
uplatňující se na všechny příjemce. V rozpočtu pro přímé platby budou zavedeny dobrovolné ekologizační režimy.
Značná část finančních prostředků bude vyčleněna na opatření, která jsou prospěšná pro oblast klimatu, životní
prostředí a rozvoj venkova. Tento systém poskytne členským státům větší flexibilitu a umožní jim lépe se zaměřit
na cíle v oblasti životního prostředí a být ambicióznější.
Vytvoří se nová krizová rezerva, aby reagovala na krize vyplývající z nepředvídatelného vývoje na mezinárodních
trzích nebo ze specifických otřesů, které byly odvětví zemědělství způsobeny opatřeními přijatými zeměmi mimo
EU. Do strategických plánů bude třeba zavést podporu nástrojů řízení rizik včetně stabilizace příjmů.

JAK JEŠTĚ PŘISPĚJE BUDOUCÍ
ROZPOČET EU V TÉTO OBLASTI?
Budoucí rozpočet EU zlepší součinnost mezi politikou soudržnosti EU a společnou zemědělskou politikou s cílem
financovat investice do ochrany přírody a biologické rozmanitosti. V souladu s Pařížskou dohodou a závazkem
ohledně cílů udržitelného rozvoje OSN, by se mělo alespoň 25 % výdajů EU ze všech programů vynakládat
na cíle v oblasti klimatu.
Horizont Evropa bude částkou 10 miliard EUR podporovat výzkum a inovace v odvětví potravin, zemědělství,
rozvoje venkova a biohospodářství.
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K
 osmický program se svými satelity Copernicus a Galileo napomůže k tomu, aby se přesné zemědělství stalo
skutečností: satelity monitorují zemědělskou půdu EU a vysílají zemědělcům signály o tom, kde mohou na svých
polích používat hnojiva. Sníží se tak nadbytečné používání těchto produktů a celkové znečištění půdy a ovzduší.
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 IFE, osvědčený program pro životní prostředí a opatření v oblasti klimatu bude podporovat energetickou
L
účinnost a čistou energii.

