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Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body osobitnej správy Európskeho dvora audítorov. 
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Tlačová správa
Luxemburg 12. decembra 2017

Ekologizácia SPP: zložitejšia podpora príjmu
a z hľadiska životného prostredia zatiaľ neúčinná, 
konštatujú audítori EÚ 
Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov nie je pravdepodobné, že platby, ktoré majú 
za cieľ podnietiť poľnohospodárov, aby začali uplatňovať ekologickejší prístup, výrazne zvýšia 
environmentálnu a klimatickú výkonnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky. Audítori zistili, 
že nové platby spôsobili, že systém sa stal zložitejším, a k zmene poľnohospodárskych postupov 
viedli len na približne 5 % poľnohospodárskej pôdy v EÚ. 

Ekologizácia je nový typ priamej platby zavedený v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky 
(SPP) v roku 2013. Bola navrhnutá tak, aby odmeňovala poľnohospodárov za pozitívny vplyv 
na životné prostredie, ktorý by trh inak neodmenil. Je to jediná priama platba, ktorej hlavný 
stanovený cieľ súvisí so životným prostredím. 

Audítori preskúmali, či ekologizácia dokázala zvýšiť environmentálnu a klimatickú výkonnosť SPP 
v súlade s cieľmi EÚ. Uskutočnili rozhovory s orgánmi v piatich členských štátoch: Grécko, 
Španielsko (Kastília a León), Francúzsko (Akvitánsko a Nord-Pas-de-Calais), Holandsko a Poľsko.  

„Ekologizácia v zásade zostáva režimom podpory príjmu,“ uviedol Samo Jereb, člen Európskeho 
dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „V podobe, v akej sa v súčasnosti vykonáva, 
pravdepodobne významne nezvýši environmentálnu a klimatickú výkonnosť SPP.“ 

Audítori zistili, že Európska komisia nevypracovala kompletnú intervenčnú logiku 
pre ekologizačné platby. Nestanovila ani jasné a dostatočne ambiciózne environmentálne ciele, 
ktoré sa majú ekologizáciou dosiahnuť. Dosiahnuté environmentálne a klimatické ciele politiky 
okrem toho nezdôvodňujú pridelené rozpočtových prostriedkov na ekologizáciu. Ďalej zistili, 
že ekologizácia pravdepodobne nebude významným prínosom pre životné prostredie a klímu, 
a to najmä preto, že značný podiel dotovaných postupov by sa uplatňoval aj bez platieb. Audítori 
odhadujú, že ekologizácia viedla k zmenám v poľnohospodárskych postupoch len na približne 5 % 
poľnohospodárskej pôdy v EÚ. 

A napokon tiež zistili, že výsledky tejto politiky pravdepodobne neodôvodňujú značnú zložitosť, 
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ktorú ekologizácia pridáva SPP. Čiastočne je to spôsobené prekrývaním ekologizácie s inými 
environmentálnymi požiadavkami SPP.  

Audítori odporúčajú, aby Komisia pri ďalšej reforme SPP vypracovala kompletnú intervenčnú 
logiku pre podiel SPP na environmentálnych a klimatických cieľoch EÚ. Komisia by vo svojich 
návrhoch reformy mala zohľadniť tieto zásady: 

• poľnohospodári by mali mať prístup k platbám SPP len vtedy, ak spĺňajú súbor základných 
environmentálnych noriem. Sankcie za nedodržanie by mali byť dostatočné na to, aby slúžili ako 
odstrašujúci prostriedok,  

• poľnohospodárske programy na riešenie environmentálnych a klimatických potrieb by 
mali zahŕňať cieľové hodnoty pre výkonnosť a financovanie, v ktorých sú zohľadnené vzniknuté 
náklady a strata príjmov v dôsledku činností, ktoré prekračujú rámec environmentálnej 
referenčnej úrovne, 

• keď majú členské štáty možnosť vybrať si pri vykonávaní SPP spomedzi viacerých 
alternatív, mali by povinne preukázať, že vybrané alternatívy sú účinné a efektívne na dosiahnutie 
cieľov politiky. 

Poznámky pre redaktorov 

EÚ vynakladá na nové platby na ekologizáciu každoročne 12 mld. EUR, čo predstavuje 30 % 
všetkých priamych platieb SPP a takmer 8 % celkového rozpočtu EÚ. Pre poľnohospodárov to 
znamená v priemere zhruba 80 EUR na hektár za rok. Po zavedení ekologizácie Európsky 
parlament a Rada presunuli na ekologizáciu finančné prostriedky z iných priamych platieb. 
Celkový rozpočet na priame platby SPP preto zostal pomerne stabilný.  

Ekologizácia sa vykonáva v rámci zdieľaného hospodárenia, pričom Európska komisia si 
ponecháva celkovú zodpovednosť za plnenie rozpočtu EÚ, no úlohy súvisiace s plnením deleguje 
na členské štáty. 

Osobitná správa č. 21/2017: „Ekologizácia: komplexnejší režim podpory príjmov, ktorý ešte nie je 
environmentálne účinný“ je k dispozícii v 23 jazykoch EÚ na webovej stránke EDA 
(eca.europa.eu). 

 


