Výbor EP pro Zemědělství a
rozvoj venkova

Moderní české
zemědělství do
roku 2020

Evropský kontext SZP EU
Rok 2008 – Health Check – pouze „kosmetické“ změny
Přetrvávají problémy:
Přílišná regulace a složitost legislativního systému navzdory
snahám o zjednodušení SZP (CZ PRES – zjednodušování SZP
jednou z hlavních priorit – musí se stát kontinuální prioritou)
Neřešeny systémově otázky financování
Reformy zachovávají regulativní principy
Předzvěst uvolňování regulace a rušení podpor vývozu pod vlivem
WTO, krizové stavy na trzích (mléčná krize) => volání po
nových regulačních mechanismech
Problém konkurenceschopnosti evropského zemědělství
Diskutovaná témata v EU pro nadcházející roky:
Budoucnost SZP a finance po roce 2013
Kvalita potravin

Finanční perspektiva 2007-2013
• Výdaje
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1. Udržitelný růst
3. Občanství, svoboda, bezpečnost a právo
5. Správa

2. Ochrana a správa přírodních zdrojů
4. EU jako globální aktér
6. Kompenzace

Pozice ČR – přímé platby
progres X nutnost předfinancovávat p.p. a
tlak na dorovnávání TOP-UP je pro ČR
rozpočtovým problémem
Vývoj přímých plateb pro EU-10 dle přístupových smluv do roku 2013
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Zemědělství ve státním rozpočtu ČR
vývoj výdajů Ministerstva zemědělství v rozpočtu ČR
v l. 2000 – 2010 (v tis. Kč)
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Přímé platby ve státním
rozpočtu ČR 2004 - 2010
25000000

tis. Kč

20000000
15000000

navýšení ze SR ČR (TOP-UP)
předfinancování ze SR ČR

10000000
5000000
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

• Do roku 2013 se budou zvyšovat částky předfinancování
p.p. a naopak klesat dofinancování (TOP-UP)

Finanční perspektiva 2014-2020…?
• Health Check: podstatnější změny ve financování SZP až
po r. 2013
• První signály: větší odpovědnost za finančně
nejnáročnější kapitoly (strukturální politika a SZP) by
mohly mít členské státy, přesměrování financí
společného rozpočtu do jiných náročných oblastí (např.
energetika)
• X
• Odpor: Snaha zachovat „silnou SZP“ = udržet dotace a
zachovat regulace
=> Vysoce citlivá otázka, zveřejnění konkrétních návrhů EK
se stále odkládá
• Jaká má být pozice ČR:
• 1) k budoucnosti výdajů a příjmů rozpočtu EU?
• 2) k regulaci a protekcionismu v SZP?

Hlavní záměry ODS a
předpokládaný vývoj
A. Nutnost snížení celkového objemu prostředků na
SZP
•

Musí být doprovázeno celkovým omezením
regulace v sektoru

•

Úskalí – nedostatek podpory takovému vývoji
napříč EU-27

=> Řešení nesmí být asymetrické a znevýhodňující
pro české zemědělství (viz asymetrická situace po
východním rozšíření)

Hlavní záměry ODS a předpokládaný
vývoj
B. Změna váhy I. a II. pilíře SZP
• Vyšší podpora rozvoji venkova a zlepšování kvality
života na venkově
• Snížení produkčních dotací
Souč.situace (rok 2008 v SZP EU)
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Hlavní záměry ODS a předpokládaný
vývoj
C. Budoucnost produkčních dotací SAPS, SPS, LFA
• Zapojení do debaty, jaká bude metodika přímých
plateb po r.2013 (jiná metodika SPS, budoucnost
modulací)
• Úskalí – struktura zemědělské výroby v ČR
• LFA – výhody i nevýhody existence těchto dotací již
viditelné i v ČR (např. Vysočina X Jižní Morava)
• EK: sdělení z dubna 2009 – 8 kritérií pro novou
klasifikaci LFA, s níž se počítá pro novou FP

Hlavní záměry ODS a předpokládaný
vývoj
D. EU vs. okolní svět (WTO)
• Zemědělství významnou příčinou prozatímního
neuzavření Katarského kola
• Některé pokroky EU (konec tzv. banánové války) X
závěrečné dohody prozatím nebylo dosaženo
(ženevská schůzka – prosinec 2009) – vliv krize,
pozice USA
• Nutno eliminovat obchodní bariéry ze strany EU a
deformující vývozní subvence (Hong Kong – do
konce r.2013)
• Ohrozí to konkurenceschopnost evropského
zemědělství? Jak ji zvýšit?

Hlavní záměry ODS a předpokládaný
vývoj
E. Ekologické zemědělství
• Je cestou ke zvýšení konkurenceschopnosti?
• EK: Kvalita potravin jedním z prioritních témat pro
nadcházející roky X Tendence zpřísňovat regulaci a
byrokratizaci v odvětví
F. Vztah EU ke GMO
• EU: Nejednotnost v otázce využívání GMO =>dovoz
odrůd povolován na úrovni EK, jedinou povolenou GM
plodinou pro pěstování na komerční účely zůstává
kukuřice ke zkrmování
Výsledek: malý rozmach pěstování GM plodin v rámci EU
(zpráva z dubna 2009) X situace v okolním světě
Nutnost přehodnocení postoje ke GMO v EU a uvolnění
rukou členským státům X problémy koexistence

Celková představa ODS o moderním
zemědělství do roku 2020
• Situaci do r.2013 nelze podstatnějším způsobem
změnit => nutnost aktivní účasti v diskusi o
budoucnosti SZP po r.2013
• Nutnost celkového omezení rozpočtu na SZP EU –
Jak předejít zhoršování situace české pozice v SZP?
Nutno tlačit na celkové omezení regulace a rovné
podmínky pro všechny
• Vyšší podpora kvalitě života na venkově
• EU není na světě sama – nutnost eliminace
obchodních bariér
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