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Podpora pro mladé zemědělce musí být lépe
zacílena, říkají auditoři EU
Podle nové zprávy Evropského účetního dvora je podpora pro mladé zemědělce až příliš často
špatně nastavena a není k ní stanoven očekávaný výsledek a dopad. Auditoři vyzývají k jejímu
lepšímu zacílení tak, aby usnadňovala účinnou generační obměnu.
Audit se zaměřil na čtyři členské státy s nejvyššími výdaji na mladé zemědělce (tedy zemědělce do 40
let): Francii, Španělsko, Polsko a Itálii. Auditoři zjistili výrazné rozdíly mezi řízením plateb z „pilíře 1“,
z něhož se mladým zemědělcům poskytují dodatečné platby ve výši 25 % nad rámec přímých plateb, a
plateb z „pilíře 2“ určených pro mladé zemědělce, kteří poprvé zahajují zemědělskou činnost.
V případě pilíře 1 podpora nevychází z patřičného posouzení potřeb, neodráží obecný cíl podporovat
generační obměnu, ne vždy se dostane k zemědělcům, kteří ji potřebují, a někdy se poskytuje
podnikům, v nichž mladí zemědělci mají jen malou roli. Členské státy nekoordinují platby z pilíře 1
s podporou pro mladé zemědělce z pilíře 2. Podpora se poskytuje ve standardizované podobě, která
nereaguje na jiné konkrétní potřeby než potřebu dodatečného příjmu. Společný rámec pro
monitorování a hodnocení neobsahuje ukazatele výsledků.
Podpora z pilíře 2 je sice většinou založena na nejasném posouzení potřeb, ale její cíle částečně
odrážejí obecný cíl podporovat generační obměnu. Je přímočařeji zaměřena na potřeby mladých
zemědělců, tedy přístup k půdě, kapitálu a znalostem. Výše podpory je zpravidla navázána na potřeby
a upravena tak, aby motivovala k realizaci konkrétních opatření (např. zavedení ekologického
zemědělství, iniciativ v oblasti úspor vody či energie). Podnikatelské plány jsou užitečným nástrojem,
ale jejich kvalita byla v jednotlivých kontrolovaných členských státech různá. Řídicí orgány ne vždy
uplatnily výběrové postupy, které zajišťovaly upřednostnění těch nejlepších projektů.
„Účinná podpora pro mladé zemědělce je naprosto nezbytným předpokladem udržitelného zemědělství
pro další generace,“ uvedl Janusz Wojciechowski, člen Evropského účetního dvora odpovědný za
tuto zprávu. „Našli jsme však jen málo dokladů o efektu těchto opatření a o tom, zda mladým
zemědělcům skutečně pomáhají, a to zejména kvůli nedostatečnému zacílení a nízké kvalitě
ukazatelů.“

Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zvláštní zprávy přijaté Evropským účetním dvorem.
Celé znění této zprávy je k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu.
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Kritéria pro výběr projektů byla zavedena až v pozdější fázi období 2007–2013 a neumožňovala
upřednostnit ty nejlepší projekty, protože minimální bodová hranice byla buď příliš nízká, nebo vůbec
nebyla stanovena. V některých členských státech byl rozpočet vyčerpán hned na začátku
programového období, takže zemědělci zahajující činnost později již nemohli podporu dostat.
„Aby byla pomoc účinná, musí EU a členské státy nejdříve lépe definovat, koho chtějí podpořit a co by
mělo být očekávaným výsledkem evropské pomoci, a pak se soustředit na měření dosaženého
pokroku,“ dodal Janusz Wojciechowski.
Auditoři Evropské komisi a členským státům doporučují:
•
zlepšit intervenční logiku tím, že posílí posuzování potřeb a stanoví takové cíle, které odrážejí
cíl podpořit generační obměnu,
•

lépe zacílit opatření lepším výběrem projektů a využitím podnikatelských plánů,

•
státy.

zlepšit monitorování a hodnocení na základě osvědčených postupů vypracovaných členskými

Poznámky pro redaktory
Celkový počet zemědělců v EU (bez zahrnutí Chorvatska) v posledním desetiletí prudce klesl ze
14,5 milionu v roce 2005 na 10,7 milionu v roce 2013. Počet mladých zemědělců se ve stejném období
snížil ze 3,3 milionu na 2,3 milionu. Jelikož k tomuto poklesu došlo ve všech věkových skupinách,
procentuální podíl mladých zemědělců zůstal relativně stabilní, mírně nad 20 %. Mezi členskými státy
však existují výrazné rozdíly.
EU přidělila na podporu mladých zemědělců v období 2007–2020 celkem 9,6 miliardy EUR, aby posílila
konkurenceschopnost zemědělských podniků a generační obměnu v zemědělství. Se
spolufinancováním, které poskytují členské státy na opatření pilíře 2 na zahájení činnosti, dosahuje
celková veřejná podpora 18,3 miliardy EUR. V období 2007–2013 obdrželo podporu EU na zahájení
činnosti téměř 200 000 mladých zemědělců.
Zvláštní zpráva č. 10/2017: „Podpora EU pro mladé zemědělce by měla být lépe zacílena, aby
usnadňovala účinnou generační obměnu“ je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve
23 jazycích EU.
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