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Režim základnej platby pre poľnohospodárov má
inherentné obmedzenia, konštatujú audítori EÚ
Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov má režim základnej platby (BPS) pre poľnohospodárov,
zavedený v roku 2015 v rámci reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky z roku 2013, inherentné
obmedzenia. Audítori dospeli k záveru, že operačne je režim na správnej ceste, no na zjednodušenie,
zameranie a konvergenciu úrovní pomoci má len obmedzený vplyv.
BPS má za cieľ poskytnúť poľnohospodárom podporu základného príjmu a prispieť tým k životaschopnej
výrobe potravín v EÚ bez toho, aby sa narušili rozhodnutia o produkcii. Ide o najväčší režim podpory
príjmov poľnohospodárov v EÚ s ročnými výdavkami vo výške zhruba 18 mld. EUR určených pre približne
štyri milióny poľnohospodárov.
Zásadou, ktorá reformu z roku 2013 usmerňovala, bolo zjednodušenie. Audítori však tvrdia, že zložité
pravidlá týkajúce sa BPS a oprávnenej pôdy zahŕňali množstvo možností a výnimiek. Pravidlá zvolené
členskými štátmi niekedy pridávali na komplexnosti, zvýšili záťaž na vnútroštátne orgány a niektorým
poľnohospodárom priniesli neočakávaný zisk.
V rámci reformy sa tiež rozšírili kategórie pôdy, na ktorú možno vyplatiť podporu, pretože členské štáty
pristupovali rozdielne k definovaniu hlavných termínov, ako je „poľnohospodárska pôda“
a „poľnohospodárska činnosť“, aby mohli lepšie zacieliť podporu na tzv. aktívnych poľnohospodárov. To
však môže viesť aj k značným problémom pri vykonávaní. Voľby členských štátov mali značný vplyv
aj na mieru prerozdelenia podpory a poľnohospodári si mohli v niektorých prípadoch udržať obzvlášť
vysokú mieru podpory vyplývajúcu z úrovne podpory v minulosti. Audítori hovoria, že keďže je tento režim
v podstate viazaný viac na plochu ako na príjmy, podpora v rámci BPS má tendenciu zvýhodňovať väčšie
poľnohospodárskej podniky.
„Režim základnej platby je pre mnohých poľnohospodárov dôležitým zdrojom príjmov, má však
aj inherentné obmedzenia,“ uviedol João Figueiredo, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný
za túto správu. „Nezohľadňujú sa v ňom trhové podmienky, využitie poľnohospodárskej pôdy či individuálne
okolnosti daného podniku, a nie je založený na analýze celkovej príjmovej situácie poľnohospodárov.“
Systémy kontroly kontrolovaných členských štátov zväčša zmierňovali riziko nesprávneho výpočtu a platby
celkovo neboli ovplyvnené významnými chybami. Hodnoty nárokov však v niektorých prípadoch neboli
správne, boli vypočítané len predbežne alebo založené na odhadoch. Komisia poskytla členským štátom
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SK
rozsiahle usmernenia, no nie vždy dokázala zabezpečiť dôsledné dodržiavanie pravidiel a chýbali jej
aj dôležité informácie o monitorovaní.
V súvislosti s aktuálnym režimom základnej platby (ktorý sa bude uplatňovať do roku 2020) audítori
predkladajú Komisii niekoľko odporúčaní týkajúcich sa prideľovania a výpočtu nárokov v rámci BPS, riešenia
kľúčových kontrol národných platobných agentúr, systémov Komisie na šírenie informácií v členských
štátoch a úlohy národných certifikačných orgánov.
Na obdobie po roku 2020 odporúčajú, aby Komisia zanalyzovala faktory, ktoré majú vplyv na príjmy
všetkých skupín poľnohospodárov, ich potreby podpory príjmov a hodnotu verejných statkov, ktoré
poľnohospodári poskytujú. Komisia by mala od začiatku prepájať navrhované opatrenia s vhodnými
operačnými cieľmi a referenčnými hodnotami, na základe ktorých sa bude môcť vyhodnotiť výkonnosť.

Poznámka pre redaktorov
BPS sa uplatňuje v Belgicku, Dánsku, Nemecku, Írsku, Grécku, Španielsku, vo Francúzsku, v Chorvátsku,
Taliansku, Luxembursku, na Malte, v Holandsku, Rakúsku, Portugalsku, Slovinsku, vo Fínsku, v Švédsku
a Spojenom kráľovstve. Zvyšné členské štáty, ktoré do EÚ vstúpili v roku 2004 alebo 2007, uplatňujú
podobný, no prechodný režim – režim jednotnej platby na plochu.
Osobitná správa č. 10/2018 „Režim základnej platby pre poľnohospodárov – operačne na správnej ceste,
no na zjednodušenie, zameranie a konvergenciu úrovní pomoci má len obmedzený vplyv“ je k dispozícii
v 23 jazykoch EÚ na webovej stránke Dvora audítorov (eca.europa.eu).
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