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Ekologizace SZP: režim podpory příjmů je složitější, ale
zatím nemá environmentální účinky, říkají auditoři
Podle nové zprávy Evropského účetního dvora není pravděpodobné, že by platby koncipované
jako stimul ekologizace výrazně posílily výkonnost společné zemědělské politiky EU v oblasti
životního prostředí a klimatu. Auditoři zjistili, že nové platby přispěly k větší složitosti systému,
ke změně zemědělských postupů ale došlo pouze na pěti procentech zemědělské půdy EU.
Platba na ekologizaci je nový typ přímé platby zemědělcům, kterou přinesla reforma společné
zemědělské politiky (SZP) v roce 2013. Byla koncipována jako odměna zemědělcům za pozitivní
dopad na životní prostředí, který by trh jinak neocenil. Je to jediná přímá platba s deklarovaným
hlavním environmentálním cílem.
Auditoři prověřovali, zda je ekologizace schopna zvýšit environmentální a klimatický profil SZP
v souladu s cíli EU. Vedli pohovory s orgány v pěti členských státech: Řecku, Španělsku (Kastilie a
Leónu), Francii (Akvitánsko a Nord-Pas-de-Calais), Nizozemsku a Polsku.
„Ekologizace zůstává v zásadě režimem podpory příjmů,“ uvedl člen Evropského účetního dvora
odpovědný za tento audit Samo Jereb. „Způsob, jak se nyní provádí, pravděpodobně významným
způsobem nezvýší environmentální a klimatický profil SZP.“
Auditoři zjistili, že Evropská komise pro ekologické platby nevypracovala úplnou intervenční
logiku. Nestanovila ani jasné, dostatečně náročné cíle v oblasti ochrany životního prostředí,
kterých by ekologizace měla dosáhnout. Rozpočtové prostředky na ekologizaci navíc nejsou
odůvodněny realizací cílů této politiky v oblasti životního prostředí a klimatu. Rovněž jsme zjistili,
že ekologizace pravděpodobně nezajišťuje významné přínosy pro životní prostředí a klima,
zejména proto, že významný podíl dotovaných postupů by se uplatňoval i bez této platby.
Auditoři odhadují, že ekologizace vedla ke změnám zemědělských postupů jen u přibližně pěti
procent veškeré zemědělské půdy EU.
Zjistili, že výsledky této politiky pravděpodobně neopodstatňují významnou složitost, kterou
ekologizace přináší do SZP. Důvodem jsou částečně překryvy požadavků na ekologizaci a jiných
environmentálních požadavků SZP.

Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zvláštní zprávy přijaté Evropským účetním dvorem.
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Auditoři Komisi doporučili, aby pro příští reformu SZP vypracovala úplnou intervenční logiku pro
příspěvek SZP k cílům EU v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu. Při přípravě tohoto
návrhu by se Komise měla řídit těmito zásadami:
• zemědělci by měli mít přístup k platbám SZP jen v případě, že splní soubor základních
environmentálních norem. Sankce za nedodržování norem by měly být natolik dostatečné, aby
měly odrazující účinek;
•
zemědělské programy řešící potřeby v oblasti životního prostředí a klimatu by měly
zahrnovat výkonností cíle a financování, které bude odrážet vynaložené náklady a ušlé příjmy
související s činnostmi, které přesahují základní environmentální scénář;
•
pokud si členské státy při provádění SZP mohou vybírat, měly by prokázat, že jimi zvolené
možnosti jsou z hlediska dosahování cílů politiky účinné a efektivní.

Poznámky pro redaktory
EU vydává na novou ekologickou platbu 12 miliard EUR ročně, což představuje 30 % všech
přímých plateb SZP a téměř 8 % celkového rozpočtu EU. Pro zemědělce to znamená v průměru
80 EUR na hektar. Při zavedení ekologizace Evropský parlament a Rada přesunuly finanční
prostředky na ekologizaci z ostatních přímých plateb. Celkový rozpočet na přímé platby SZP tedy
zůstal poměrně stabilní.
Ekologizace probíhá v rámci sdíleného řízení, kdy si Evropská Komise ponechává celkovou
odpovědnost za plnění rozpočtu EU, ale prováděcí úkoly deleguje na členské státy.
Zvláštní zpráva č. 21/2017 „Ekologizace: komplexnější režim podpory příjmů, dosud bez
environmentálních účinků“ je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23
jazycích EU.
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