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Poľnohospodárska politika EÚ v prechodnom období: je potrebná 
kontinuita i jasné pravidlá, konštatujú audítori  

Prijatie viacročného finančného rámca (VFR) EÚ na obdobie 2021 – 2027 a spoločnej 
poľnohospodárskej politiky na obdobie po roku 2020 (SPP) má oneskorenie. Európska komisia 
preto pre SPP navrhuje uplatňovať v roku 2021 prechodné pravidlá, aby po skončení súčasnej 
politiky v roku 2020 bolo možné pokračovať vo financovaní poľnohospodárov a rozvoja vidieka 
v EÚ až do nadobudnutia účinnosti novej SPP. V dôsledku týchto oneskorení sa odloží potenciálne 
ambicióznejšia poľnohospodárska politika EÚ aspoň o rok, upozorňuje Európsky dvor audítorov 
v novom stanovisku. Tento dodatočný čas by sa mal využiť na riešenie klimatických 
a environmentálnych výziev uvedených v zelenej dohode, na zabezpečenie spoľahlivého riadenia 
pre budúcu SPP a posilnenie výkonnostného rámca, uvádzajú audítori. 

Komisia navrhuje predĺžiť existujúci právny rámec a pokračovať vo financovaní politiky na základe 
súm, ktoré navrhla pre VFR na obdobie po roku 2020. Cieľom tohto navrhovaného nariadenia 
o prechodných ustanoveniach je poskytnúť istotu a zaistiť kontinuitu pri poskytovaní podpory 
a uľahčiť prechod zo súčasného obdobia do ďalšieho obdobia. Navrhované prechodné pravidlá 
na rok 2021 vychádzajú z predpokladu, že nová SPP, ktorá sa má podľa pôvodného plánu začať 
uplatňovať 1. januára 2021, bude mať ročné oneskorenie. Audítori analyzovali, či sú navrhované 
pravidlá z právneho hľadiska jasné a finančne obozretné, a aké budú mať dôsledky pre SPP po roku 
2020. 

„Aktuálny stav diskusií medzi Európskym parlamentom a Radou naznačuje, že uplatňovať nový 
právny rámec a strategické plány SPP od roku 2022 by mohlo byť náročné,” uviedol Joao 
Figueiredo, člen EDA zodpovedný za toto stanovisko. „Toto medziobdobie by sa malo využiť 
na riešenie problémov, na ktoré sme upozornili, najmä v súvislosti s výzvami v oblasti klímy 
a životného prostredia.“ 

Návrh Komisie dáva členským štátom možnosť predĺžiť programy rozvoja vidieka do konca roku 
2021. Audítori zdôrazňujú, že členské štáty by pri vynakladaní akýchkoľvek „nových peňažných 
prostriedkov“ podľa starých pravidiel mali i naďalej presadzovať aspoň rovnaké alebo vyššie 
ambície v oblasti životného prostredia a klímy, ako tomu bolo doposiaľ. Audítori poukazujú 
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aj na rastúcu pozornosť, ktorá sa venuje platbám poľnohospodárom, ktorí nie sú skutočnými 
poľnohospodármi a ktorí nakupujú poľnohospodársku pôdu s cieľom získať platby v rámci SPP 
a vyzývajú Komisiu a tvorcov politík, aby tento dodatočný rok využili na posúdenie súvisiacich rizík 
a potreby revidovať kritériá stanovené v legislatívnych návrhoch pre SPP po roku 2020. Upozorňujú 
tiež, že ex post posúdenie súčasného obdobia sa odkladá na koniec roka 2026, čo znamená, 
že Komisia by pracovala na návrhu SPP na obdobie po roku 2027 bez toho, aby plne posúdila 
výkonnosť SPP za obdobie 2014 – 2020.  

Poznámky pre redaktorov 

V roku 2018 navrhla Komisia novú SPP na obdobie po roku 2020 s účinnosťou od 1. januára 2021, 
podľa ktorej by podmienkou vyplatenia platieb už nebolo len splnenie pravidiel, ale aj výkonnosť 
na základe cieľov vymedzených v strategických plánoch členských štátov. V tom istom roku vydal 
EDA stanovisko č. 7/2018 o navrhovanej reforme, v ktorom dospel k záveru, že reforma nespĺňa 
ambície EÚ, pokiaľ ide o ekologickejší a dôslednejší prístup založený na výkonnosti.  

Podľa legislatívnych návrhov Komisie na SPP po roku 2020 by mali členské štáty predložiť Komisii 
svoje strategické plány do 1. januára 2020. Ak nebude nový VFR schválený v roku 2020, súčasné 
finančné stropy budú platiť i v roku 2021. Prechodné nariadenie sa týka podpory z Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a z Európskeho poľnohospodárskeho 
záručného fondu (EPZF) a má vplyv na niekoľko aspektov SPP, vrátane viacročných záväzkov, ambícií 
v oblasti životného prostredia a klímy, platobných harmonogramov a opatrení na hodnotenie. 

Európsky dvor audítorov prispieva k lepšej právnej regulácii Európskej únie aj uverejňovaním 
stanovísk k návrhom nových alebo revidovaných právnych predpisov s finančným vplyvom. Tieto 
stanoviská využívajú pri svojej legislatívnej práci zákonodarné orgány – Európsky parlament a Rada. 

Stanovisko EDA č. 1/2020 k návrhu Komisie týkajúcemu sa nariadenia o prechodných ustanoveniach 
v súvislosti so spoločnou poľnohospodárskou politikou v roku 2021 a dokument z roku 2019 Stručné 
poznámky EDA k legislatívnym návrhom Komisie týkajúcim sa ďalšieho VFR sú dostupné 
na webovom sídle EDA eca.europa.eu.  

Kontakt pre médiá v súvislosti s týmto stanoviskom: 
Damijan Fišer – e-mail: damijan.fiser@eca.europa.eu (+352) 4398 510 / mobil: (+352) 621 55 22 24 
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