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Zemědělská politika EU v přechodném období: nutná je
kontinuita a jasná pravidla, říkají auditoři
Přijetí víceletého finančního rámce (VFR) EU na období 2021–2027 a společné zemědělské
politiky (SZP) na období po roce 2020 má zpoždění. Evropská komise proto pro SZP navrhuje
uplatňovat v roce 2021 přechodná pravidla, aby tak po skončení platnosti současné politiky
v roce 2020 bylo možné pokračovat ve financování zemědělců a rozvoje venkova v EU do té
doby, než vstoupí v platnost nová SZP. V důsledku těchto zpoždění se odloží potenciálně
ambicióznější zemědělská politika EU alespoň o rok, upozorňuje Evropský účetní dvůr ve svém
novém stanovisku. Takto získaný čas navíc by se měl využít k řešení klimatických a
environmentálních výzev uvedených v Zelené dohodě, k zajištění spolehlivého řízení pro
budoucí SZP a zlepšení měření výkonnosti, uvádějí auditoři.
Komise navrhuje prodloužit stávající právní rámec a pokračovat ve financování politiky na základě
částek, které navrhla ve VFR na období po roce 2020. Cílem navrhovaného nařízení
o přechodných ustanoveních je poskytnout jistotu a zajistit kontinuitu při poskytování podpory a
usnadnit přechod ze současného období SZP do příštího období. Navrhovaná přechodná pravidla
pro rok 2021 vycházejí z předpokladu, že nová SZP, jejíž zahájení se původně plánovalo na
1. ledna 2021, bude mít zpoždění jeden rok. Auditoři analyzovali, zda jsou navrhovaná pravidla
z právního hlediska jasná a finančně obezřetná, a jaké budou mít důsledky pro SZP po roce 2020.
„V současné chvíli se podle jednání mezi Evropským parlamentem a Radou zdá, že uplatňovat
nový právní rámec a strategické plány SZP od roku 2022 by mohlo být obtížné,“ uvedl člen EÚD
odpovědný za toto stanovisko João Figueiredo. „Toto mezidobí by se mělo využít k řešení
problémů, na které jsme upozornili, a to zejména v oblasti životního prostředí a klimatu.“
Návrh Komise dává členským státům možnost prodloužit programy rozvoje venkova do konce
roku 2021. Auditoři zdůrazňují, že při vynakládání jakýchkoliv „nových peněžních prostředků“
podle starých pravidel by členské státy měly i nadále prosazovat alespoň stejné nebo vyšší
ambice, pokud jde o životní prostředí a klima, než jak tomu bylo doposud. Auditoři si také všímají
rostoucí pozornosti, která se věnuje platbám zemědělcům, kteří nejsou skutečnými zemědělci a
kteří nakupují zemědělskou půdu s cílem získat platby ze SZP, a vyzývají Komisi a tvůrce politik,
Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních bodech stanoviska přijatého Evropským účetním dvorem. Plné znění stanoviska je
k dispozici na internetové stránce eca.europa.eu.
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aby využili získaný rok navíc k tomu, aby posoudili související rizika a potřebu revidovat kritéria
stanovená v legislativních návrzích pro SZP po roce 2020. Upozorňují také, že posouzení
stávajícího období ex post se odkládá na konec roku 2026, což tedy znamená, že Komise by
pracovala na návrhu SZP na období po roce 2027, aniž by v plné míře posoudila výkonnost SZP
v období 2014–2020.
Poznámky pro redaktory
V roce 2018 Komise navrhla novou SZP na období po roce 2020 s platností od 1. ledna 2021,
podle které by podmínkou vyplacení částek již nebylo jen splnění pravidel, ale také určitých cílů
vymezených ve strategických plánech členských států. V témže roce EÚD vydal k navrhované
reformě své stanovisko č. 7/2018, v němž dospěl k závěru, že reforma celkově nenaplňuje ambice
EU být ekologičtější a mít spolehlivější přístup založený na výkonnosti.
Podle legislativních návrhů Komise na SZP po roce 2020 měly členské státy předložit Komisi své
strategické plány SZP nejpozději do 1. ledna 2020. Pokud nebude nový VFR schválen v roce 2020,
současné finanční stropy budou platit i v roce 2021. Přechodné nařízení se týká podpory
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropského zemědělského
záručního fondu (EZZF) a má vliv na několik aspektů SZP, včetně víceletých závazků, ambicí
v oblasti životního prostředí a klimatu, platebních harmonogramů a postupů při hodnocení.
Evropský účetní dvůr přispívá ke zlepšování právní úpravy v Evropské unii tím, že zveřejňuje
stanoviska k návrhům nových či pozměněných právních předpisů s finančním dopadem. Tato
stanoviska při své legislativní práci využívají legislativní orgány, tedy Evropský parlament a Rada.
Stanovisko EÚD č. 1/2020 k navrhovanému nařízení o přechodných ustanoveních týkajících se
společné zemědělské politiky v roce 2021 předloženému Komisí a Přehled připomínek EÚD z roku
2019 k legislativním návrhům Komise týkajícím se příštího víceletého finančního rámce jsou
k dispozici na internetové stránce EÚD eca.europa.eu.
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