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Plány nové SZP by měly být „zelenější“, důsledně založené na
výkonnosti a měly by vést k lepšímu vyvozování odpovědnosti,
říkají auditoři EU
Podle nového stanoviska Evropského účetního dvora navrhovaná reforma společné zemědělské politiky po
roce 2020 nenaplňuje ambice EU, aby byla „zelenější“ a spolehlivěji založena na výkonnosti. Auditoři zjistili, že
návrh má další slabé stránky, především pokud jde o vyvozování odpovědnosti.
Když Komise zveřejnila svůj návrh nové SZP po roce 2020, zdůraznila, že významnou prioritou budou životní
prostředí a klima. Auditoři jsou si vědomi toho, že navrhovaná reforma obsahuje nástroje, které mají tyto cíle
podpořit, avšak cíle nejsou ani jasně vymezeny, ani vyčísleny. Zůstává tedy nejasné, jak „zelenější“ SZP posuzovat
či měřit. Podle auditorů se navíc odhad Komise, jak SZP přispěje k cílům v oblasti změny klimatu, jeví jako
nerealistický.
Auditoři konstatují, že mnohá z navrhovaných řešení jsou velmi podobná současné SZP. Především největší část
rozpočtu by i nadále připadala na přímé platby zemědělcům na základě dané výměry vlastněné nebo užívané
půdy. Tento nástroj však vhodně neřeší mnoho environmentálních problémů ani není nejefektivnější podporou
přijatelných příjmů, poznamenávají auditoři.
Návrh zavádí klíčové změny způsobu, jakým by se politika v praxi prováděla. Důraz se přesunul z dodržování
předpisů na výkonnost, což auditoři vítají. Domnívají se však, že návrh neobsahuje nutné prvky účinného
systému výkonnosti. Nová SZP by potřebovala více výkonnostních pobídek a cíle, které mají zřetelnou souvislost
s výstupy, výsledky a dopady.
Další klíčovou změnou je nová definice způsobilosti k platbám SZP v EU, která však vzhledem k omezením
navrhovaného modelu pravděpodobně povede k oslabenému rámci získávání jistoty. Kontrol a auditů bude
méně a budou méně účinné, upozorňují auditoři.
„Přechod na posuzování založené na výkonnosti by neodstranil potřebu kontrolovat legalitu a správnost“, uvedl
João Figueiredo, člen Evropského účetního dvora odpovědný za stanovisko. „Obáváme se, že právní úprava,
podle níž by se v souladu s předpisy Unie měla provádět jen velmi malá část výdajů, by vedla k tomu, že tyto
předpisy by ztratily význam, a mohla by oslabit uplatňování práva EU.“

Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních bodech stanoviska přijatého Evropským účetním dvorem.
Plné znění tohoto stanoviska je k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu.
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Auditoři také upozorňují na chybějící spolehlivý externí systém kontroly. Podle návrhu by Komise nedostávala ani
kontrolní statistiky od platebních agentur, ani vyjádření jistoty o platbách jednotlivým zemědělcům od
certifikačních orgánů. Auditoři varují, že by se tím oslabila odpovědnost Komise. Současně by bylo obtížnější
uplatňovat koncepci jednotného auditu, zejména kvůli omezené úloze certifikačních orgánů.

Poznámka pro redaktory
Evropský účetní dvůr přispívá ke zlepšování finančního řízení EU tím, že zveřejňuje stanoviska k návrhům nových
či pozměněných právních předpisů s finančním dopadem. Tato stanoviska při své práci využívají legislativní
orgány, tedy Evropský parlament a Rada.
Stanovisko EÚD č. 7/2018 k návrhům nařízení týkajících se společné zemědělské politiky na období po roce 2020,
které předložila Komise, je v současnosti k dispozici v angličtině na internetové stránce EÚD eca.europa.eu;
ostatní jazykové verze budou k dispozici v nejbližší době.
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