SK

Budúcnosť SPP
Informačný dokument
marec 2018

2018

2

OBSAH
Body
Zhrnutie

I–V

Úvod

1–6

Téma a účel

1–4

Prístup a prezentácia

5–6

Kľúčové údaje a trendy týkajúce sa poľnohospodárskeho odvetvia a vidieckych
oblastí

7 – 18

Výdavky na SPP sú v poslednom desaťročí stabilné a zamerané na podporu
príjmov

7–8

Menší počet väčších poľnohospodárskych podnikov (a s menšou pracovnou
silou) produkuje stálu hodnotu výstupov, čo vedie k zvýšeniu príjmov osoby
na plný úväzok

9 – 10

Ceny potravín v EÚ sa priblížili svetovým cenám a EÚ sa stala čistým
vývozcom potravín

11

Priemerný vek vedúcich poľnohospodárskych podnikov stúpol a údaje
o pôde sú nekonzistentné

12 – 13

Nedostatočný pokrok v oblasti ochrany životného prostredia a opatrení
v oblasti klímy

14 – 16

Hospodárske rozdiely medzi vidieckymi a inými oblasťami sa prehĺbili

17 – 18

Naše preskúmanie
Potreby SPP
Nedostatočné informácie na určenie potrieb

19 – 49
20 – 26
20 – 23

Nejasnosti ohľadom pridanej hodnoty EÚ

24

Reagovať na dlhodobé trendy

25

Vplyv SPP na spravodlivosť a jednotný trh

26

Ciele SPP
Nedostatočná zrozumiteľnosť a špecifické ciele

27 – 30
28

3

Potreba súladu s ďalšími cieľmi EÚ
Vstupy SPP
Prideľovanie finančných prostriedkov sa dostatočne nezakladá
na potrebách alebo očakávanej pridanej hodnote EÚ
Procesy SPP

29 – 30
31 – 34
31 – 34
35 – 42

Potreba lepších a rýchlejších informácií na vypracovanie nákladovo
účinných nástrojov SPP

35 – 37

Dosiahnutie súdržnosti medzi SPP a ostatnými politikami EÚ, ako
aj medzi rozličnými nástrojmi SPP

38 – 40

Zjednodušenie je potrebné, ale nie na úkor účinnosti

41

Na zavedenie ďalšej reformy SPP je potrebné vyčleniť dostatočný čas

42

Výstupy, účinky a vonkajšie faktory SPP

43 – 48

Potreba účinného systému výkonnosti spájajúceho výstupy, výsledky,
dosah a ciele

43 – 46

Vzťah medzi vyplatenými prostriedkami a dosahovaním dohodnutých
výkonnostných cieľov

47

Politika by sa mala monitorovať a v prípade potreby upraviť

48

Povinnosť zodpovedať sa v rámci SPP
Kritériá pre posúdenie budúcej politiky a dôsledky
Príloha I – Zoznam publikácií EDA na podporu tohto informačného dokumentu
Príloha II – Ciele zmluvy týkajúce sa SPP

49
50 – 66

4

ZHRNUTIE
I. Spoločná poľnohospodárska politika EÚ (SPP) je v súčasnosti predmetom revízie, pretože
aktuálne sedemročné plánovacie obdobie pre financie EÚ a vykonávanie politík končí v roku
2020. V novembri 2017 Komisia uverejnila oznámenie s názvom Budúcnosť potravinárstva
a poľnohospodárstva, v ktorom predkladá svoje úvahy o SPP po roku 2020.
II. Tento informačný dokument je našou reakciou na oznámenie Komisie. V tomto
dokumente analyzujeme kľúčové trendy a údaje týkajúce sa poľnohospodárstva a vidieckych
oblastí, prezentujeme naše stanoviská k súčasnej SPP a diskutujeme o kritériách a hlavných
výzvach pre novú SPP.
III. V oznámení sa zohľadňuje niekoľko odporúčaní, ktoré EDA prijala v priebehu niekoľkých
rokov. Stanovuje sa v ňom ambícia dosiahnuť nový rámec výkonnosti. Upozorňujeme však,
že niektoré štatistiky, z ktorých toto oznámenie vychádza, nespĺňajú kritériá, ktoré audítori
vymedzili vo svojich predošlých správach, a je pravdepodobné, že na základe oznámenia sa
budú podporovať opatrenia podobné tým, ktoré sa podporovali v minulosti.
IV. Kľúčovým prvkom tohto oznámenia je presadzovanie tzv. nového modelu vykonávania
založeného na väčšej pružnosti a subsidiarite a skutočnosť, že členským štátom je pridelená
väčšia zodpovednosť za výkonnosť. Podľa nášho názoru je úspech nového modelu
vykonávania podmienený:
•

opatreniami navrhnutými na základe spoľahlivých vedeckých a štatistických dôkazov,
ktoré preukážu dosiahnutie žiadaných výsledkov,

•

novými „strategickými plánmi SPP“, v ktorých sú stanovené relevantné, ambiciózne
a overiteľné cieľové hodnoty zosúladené s cieľmi EÚ,

•

spoľahlivým rámcom monitorovania a hodnotenia výkonnosti,

•

pevným reťazcom vyvodzovania zodpovednosti a auditu poskytujúcim uistenie
v súvislosti so zhodou i s výkonnosťou.
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V. Oznámenie Komisie nepredstavuje návrh. Kritériá uvedené v tomto informačnom
dokumente budú podkladom pre našu budúcu revíziu návrhu Komisie, keď sa tento návrh
uverejní. Predpokladáme, že táto revízia bude následne viesť k vypracovaniu stanoviska
o konečnom návrhu.
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ÚVOD
Téma a účel
1. Spoločná poľnohospodárska politika EÚ (SPP) je v súčasnosti predmetom revízie, pretože
aktuálne sedemročné plánovacie obdobie pre financie EÚ a vykonávanie politík končí v roku
2020. Komisia má v úmysle predložiť legislatívny návrh pre budúcu SPP spolu s posúdením
vplyvu v máji 2018.
2. Kľúčový krok pri príprave reformy SPP na obdobie po roku 2020 bol urobený v novembri
2017, keď Komisia uverejnila oznámenie s názvom Budúcnosť potravinárstva
a poľnohospodárstva 1. Keď Komisia oznámila svoj zámer vydať oznámenie, v pracovnom
programe na rok 2018 sme si ako úlohu s vysokou prioritou stanovili vypracovať vyjadrenie
k tomuto oznámeniu. Dňa 6. decembra 2017 nám bola doručená aj žiadosť o takúto reakciu
od príslušného komisára Phila Hogana.
3. Audit bol zameraný na:
•

pokračovanie priamej podpory poľnohospodárom, ale s väčším využívaním
nástrojov a iniciatív na zvýšenie odmeňovania poľnohospodárov na trhu,

•

väčší prínos k plneniu cieľov EÚ v oblasti životného prostredia a klímy,

•

zohľadnenie sociálno-ekonomickej štruktúry vidieckych oblastí,

•

väčší dôraz na udržateľnosť poľnohospodárskej výroby, na zdravie, výživu, plytvanie
potravinami a dobré životné podmienky zvierat,

•

lepšie využívanie výskumu, inovácií a technológií a finančných nástrojov,

•

nový model vykonávania založený na väčšej pružnosti a subsidiarite, ktorý poskytuje
členským štátom väčšiu zodpovednosť za výkonnosť.

1

COM(2017) 713 final: Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Budúcnosť potravinárstva
a poľnohospodárstva.
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4. Našou úlohou ako externého audítora Európskej únie (EÚ) nie je navrhovať budúcu
politiku. Avšak na základe našich skúseností v oblasti auditu môžeme tvorcom politiky EÚ
poradiť, ako zlepšiť povinnosť zodpovedať sa a celkovú účinnosť a efektívnosť SPP. To je účel
tohto dokumentu, ktorý je našou odpoveďou na oznámenie Komisie s názvom Budúcnosť
potravinárstva a poľnohospodárstva. Toto nie je audítorská správa. Preskúmanie je založené
na verejne dostupných informáciách.
Prístup a prezentácia
5. Naše názory vyjadrené v tomto informačnom dokumente 2 sú založené na:
•

našej predchádzajúcej práci,

•

preskúmaní externých správ a konzultáciách s externými odborníkmi,

•

diskusiách s príslušnými generálnymi riaditeľstvami Komisie 3.

6. V tomto informačnom dokumente uvádzame:
•

kľúčové údaje a trendy týkajúce sa poľnohospodárskeho odvetvia a vidieckych
oblastí,

•

naše názory týkajúce sa súčasnej SPP,

•

závery, vrátane súboru kritérií na hodnotenie legislatívneho návrhu SPP a výslednej
budúcej politiky, a kľúčové výzvy pre SPP na obdobie po roku 2020.

2

Informačný dokument je správou vypracovanou na základe prieskumu, a nie audítorským
výstupom. Dokument ako taký nepredstavuje novú audítorskú prácu, ale je založený
na uverejnených audítorských zisteniach, záveroch a odporúčaniach, ako aj iných verejne
dostupných informácií. Príloha I obsahuje úplný zoznam našich publikácií uvedených v tomto
dokumente.

3

Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Generálne riaditeľstvo
pre oblasť klímy, Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie, Eurostat, Generálne riaditeľstvo
pre regionálnu a mestskú politiku, Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín.
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KĽÚČOVÉ ÚDAJE A TRENDY TÝKAJÚCE SA POĽNOHOSPODÁRSKEHO ODVETVIA
A VIDIECKYCH OBLASTÍ
Výdavky na SPP sú v poslednom desaťročí stabilné a zamerané na podporu príjmov
7. Od roku 2006 dosahujú výdavky na SPP zahrnuté do rozpočtu EÚ v priemere 54 mld. EUR
ročne. V nominálnom vyjadrení zostal rozpočet SPP pomerne stabilný (pozri ilustráciu 1).
Ilustrácia 1 – Rozpočet SPP je už niekoľko rokov stabilný
mil. EUR
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Zdroj: EDA na základe rozpočtov EÚ.

8. Približne 72% rozpočtu SPP tvoria priame platby poľnohospodárom, ktorými sa tak
podporujú ich príjmy. Tieto platby sa spravidla vyplácajú na hektár poľnohospodárskej pôdy,
vo väčšine prípadov bez prepojenia na výrobu, a s rastúcou veľkosťou podniku je pokles
podpory vyplácanej na hektár malý. Približne 22% sa vynakladá na opatrenia na rozvoj
vidieka, z ktorých polovica sa vypláca aj poľnohospodárom ako platba na hektár. Zvyšná časť
(6%) financuje trhové opatrenia.
Menší počet väčších poľnohospodárskych podnikov (a s menšou pracovnou silou)
produkuje stálu hodnotu výstupov, čo vedie k zvýšeniu príjmov osoby na plný úväzok
9.

Podľa štrukturálneho zisťovania fariem Eurostatu bolo v EÚ v roku 2013 10,8 milióna

poľnohospodárskych podnikov, čo predstavuje 22% zníženie v porovnaní s 13,8 milióna
poľnohospodárskych podnikov, ktoré boli zaregistrované v roku 2007. Ich priemerná veľkosť
vzrástla o 28%, z 12,6 ha na 16,1 ha. Súčasne došlo k poklesu (o 25 %) počtu pracovníkov
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v poľnohospodárstve z 12,8 milióna pracovných miest na plný úväzok v roku 2005 na 9,5
milióna v roku 2017, najmä pokiaľ ide o prácu vedúcich poľnohospodárskych podnikov 4 a ich
rodín neodmeňovanú pevným platom. Priemerný poľnohospodársky podnik tak poskytuje
prácu na plný úväzok menej než jednej osobe (dve tretiny príjemcov SPP pre najmenšie
poľnohospodárske podniky trávia na svojich pozemkoch menej ako štvrtinu pracovného času
– pozri rámček 1). Hodnota poľnohospodárskej výroby kolísala, ale v reálnej hodnote zostala
zhruba na rovnakej úrovni. Zatiaľ čo výkonnosť jednotlivých odvetví je veľmi rôznorodá,
celkovým výsledkom bolo výrazné zvýšenie príjmov z poľnohospodárskej činnosti pre osoby
na plný úväzok (pozri ilustráciu 2).
Ilustrácia 2 – Keďže hodnota poľnohospodárskej výroby bola stabilná a počet pracujúcich
v poľnohospodárstve klesol, priemerný príjem na osobu na plný úväzok sa zvýšil
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Zdroj: EDA na základe údajov Európskej komisie (údaje za rok 2017 vychádzajúce z odhadov).

10. Podľa OECD sa verejná podpora EÚ v roku 2016 podieľala na hrubých príjmoch
poľnohospodárskych podnikov 21%, čo je pokles oproti 24% v roku 2007 a 33% v roku 2000 5.

4

Eurostat definuje vedúceho poľnohospodárskeho podniku ako „fyzickú osobu zodpovednú
za každodennú bežnú finančnú a hospodársku prevádzku poľnohospodárskeho podniku.
V každom podniku môže byť iba jedna osoba považovaná za vedúceho poľnohospodárskeho
podniku. V niektorých prípadoch je vedúci poľnohospodárskeho podniku zároveň vlastníkom
poľnohospodárskeho podniku, no vedúcim podniku môže byť aj iná osoba ako vlastník“.

5

OECD: Agricultural Policy Indicators 2017 – Monitoring and evaluation: (Ukazovatele
poľnohospodárskej politiky za rok 2017 – monitorovanie a hodnotenie: referenčné tabuľky)
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Ceny potravín v EÚ sa priblížili svetovým cenám a EÚ sa stala čistým vývozcom potravín
11. EÚ produkuje viac potravín, ako spotrebuje, a stala sa čistým vývozcom potravín (pozri
ilustráciu 3). Ceny v EÚ sa zároveň výrazne priblížili svetovým cenám potravín. Tento
obchodný prebytok vyplýva najmä zo silného postavenia EÚ v oblasti spracovaných potravín
a nápojov. EÚ je však i naďalej čistým dovozcom nespracovaných poľnohospodárskych
produktov (označovaných ako „komodity“ a „ostatné primárne produkty“ v ilustrácii 3).
Ilustrácia 3 – EÚ sa stala čistým vývozcom potravín
EÚ 28: Štruktúra agropotravinárstva v období 2007 – 2017 s krajinami mimo EÚ 28
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Priemerný vek vedúcich poľnohospodárskych podnikov stúpol a údaje o pôde sú
nekonzistentné
12. V roku 2010 pripadalo na každých 100 vedúcich poľnohospodárskych podnikov nad 55
rokov 14 vedúcich poľnohospodárskych podnikov do 35 rokov. V roku 2013 sa táto hodnota

(úplný súbor údajov)
http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?QueryId=77872&vh=0000&vf=0&l&il=&lang=en
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znížila na 10,8 vedúcich poľnohospodárskych podnikov do 35 rokov. Priemerný vek
poľnohospodárov v EÚ sa v období 2004 až 2013 zvýšil zo 49,2 na 51,4 roka 6. Je to v súlade
so širšími demografickými trendmi. Podotýkame, že najmenšie poľnohospodárske podniky sú
najčastejšie podnikmi starších poľnohospodárov7.
13. Údaje sú nesúrodé, pokiaľ ide o celkovú rozlohu pôdy využívanej na poľnohospodárstvo.
Podľa štrukturálneho zisťovania fariem zostala celková rozloha pôdy využívanej
na poľnohospodárstvo za celé desaťročia pomerne stabilná. Podobne je to aj pri údajoch
Komisie o plochách deklarovaných v rámci priamych platieb SPP. Z údajov Komisie, ktoré sú
základom podávania informácií o podiele trvalého trávneho porastu (pozri osobitnú správu
č. 21/2017), však vyplýva odlišný trend (11,5% zníženie deklarovanej poľnohospodárskej
plochy). Štatistika týkajúca sa plodín vykazuje 4% pokles zo 186,6 milióna hektárov v roku
2006 na 178,8 milióna hektárov v roku 2015. Významnejšie zmeny ovplyvňujú rozdelenie
pôdy medzi rôzne druhy poľnohospodárskej výroby 8.
Nedostatočný pokrok v oblasti ochrany životného prostredia a opatrení v oblasti klímy
14. Environmentálne otázky súvisiace s poľnohospodárstvom sa týkajú štyroch hlavných
otázok 9:
i)

Biodiverzita: stav ochrany poľnohospodárskych biotopov je priaznivý v 11% prípadov
v období 2007 – 2012 v porovnaní s menej ako 5% v období 2001 – 2006. Od roku 1990

6

Priemerný vek hlavného prevádzkovateľa v USA sa počas toho istého obdobia zvýšil ešte viac
(https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-areaeconomics/briefs/pdf/015_en.pdf).

7

Kontextový ukazovateľ SPP C.23 (https://ec.europa.eu/agriculture/capindicators/context/2017_en); https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/ruralarea-economics/briefs/pdf/09_en.pdf

8

Eurostat, Štrukturálne zisťovanie fariem (http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/farmstructure) a štatistika týkajúca sa plodín
(http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database).

9

Kontextové ukazovatele SPP C.35, C 40, C.41, C.45 (https://ec.europa.eu/agriculture/capindicators/context/2017_en); Spoločné výskumné centrum (JRC) (2012) State of Soil in Europe
(Stav pôdy v Európe)
(http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/eusoils_docs/other/EUR25186.pdf); EEA (2015)
State of the Nature in the EU (Stav prírody v EÚ)
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klesla populácia bežného vtáctva žijúceho na poľnohospodárskej pôde o 30%
a populácia lúčnych motýľov o takmer 50%.
ii)

Kvalita vody: pretrváva nadbytok dusíka v poľnohospodárskej pôde v EÚ, v priemere
50 kg dusíka/ha. Od roku 1993 sa znížili množstvá dusičnanov v riekach, ale nie
v podzemnej vode. Koncentrácie dusičnanov v niektorých oblastiach sú stále vysoké, čo
vedie k znečisteniu mnohých jazier a riek, najmä v oblastiach s intenzívnym
poľnohospodárstvom.

iii) Vzduch: amoniak je látka, ktorá významným spôsobom znečisťuje ovzdušie.
Poľnohospodárstvo vytvára takmer 95% emisií amoniaku v Európe. Zatiaľ čo emisie klesli
o 23% od roku 1990, v roku 2012 začali opäť rásť.
iv) Pôda: približne 45% minerálnej pôdy v EÚ má nízky alebo veľmi nízky obsah organického
uhlíka (0 – 2%) a 45% má priemerný obsah (2 – 6%). Vzhľadom na nedostatočné údaje je
ťažké určiť vývoj, pokiaľ ide o pôdu, ale klesajúca úroveň obsahu organického uhlíka
prispieva k poklesu úrodnosti pôdy a zvýšenému riziku dezertifikácie.
15. Hlavným problémom spojeným so zmenou klímy je znižovanie skleníkových plynov.
Emisie skleníkových plynov pochádzajúce z poľnohospodárstva predstavovali v roku 2015
11% emisií EÚ. Tieto emisie klesli o 20% od roku 1990 do roku 2013, no v roku 2014 začali
opäť rásť. Čisté záchyty skleníkových plynov vyplývajúce z využívania pôdy, zmeny
vo využívaní pôdy a lesné hospodárstvo kompenzovali približne 7% všetkých emisií
skleníkových plynov v EÚ v roku 2015.
16. Poľnohospodárstvo je zároveň mimoriadne citlivé na zmenu klímy, čo je faktor, ktorý
prispieva k stagnácii výnosov pšenice v niektorých častiach Európy, a to aj napriek

(https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu); GR AGRI, Facts and
figures on EU agriculture and the CAP (Fakty a čísla o poľnohospodárstve a SPP)
(https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_en).
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pokračujúcemu pokroku v oblasti šľachtenia plodín. Na poľnohospodárstvo pripadá viac ako
50% využívanie sladkej vody v Európe. Zmena klímy viedla k zvýšeniu zavlažovania 10.
Hospodárske rozdiely medzi vidieckymi a inými oblasťami sa prehĺbili
17. Podľa údajov Eurostatu žilo v roku 2016 približne 19,1% 11 obyvateľov EÚ vo vidieckych
oblastiach, v porovnaní s 19,7% v roku 2007. V roku 2013 HDP na obyvateľa vo vidieckych
oblastiach predstavovalo 73% hospodárstva ako celku, čo je nárast zo 70% v roku 2008.
Priemerná miera zamestnanosti EÚ vo vidieckych oblastiach je rovnaká ako v prípade iných
oblastí, i keď medzi jednotlivými členskými štátmi sa líši. Miera chudoby vo vidieckych
oblastiach klesla z 31,4 % v roku 2007 na 25,4 % v roku 2016.
18. V hospodárstve vidieckych oblastí, podobne ako v hospodárstve miest, dominujú
odvetvia priemyslu a služieb. Spolu (podľa údajov Eurostatu) predstavujú 96% hrubej
pridanej hodnoty vytvorenej vo vidieckych oblastiach. Poľnohospodárstvo, lesné
hospodárstvo a rybolov predstavujú 4% hrubej pridanej hodnoty vo vidieckych oblastiach
v porovnaní s 1,5% v rámci celého hospodárstva. Tento podiel bol za posledných päť rokov
stabilný.
NAŠE PRESKÚMANIE
19. Pri našom preskúmaní sme vychádzali z logického modelu programu EDA (pozri
ilustráciu 4), ktorý stanovuje, ako sa dá prostredníctvom verejnej pomoci dosiahnuť
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť. Body uvádzané v každom oddiele slúžia ako príklady
problémov, ktoré sme zistili v minulosti a ktoré by sa mali zohľadniť pri tvorbe SPP po roku
2020.

10

EEA (2017). Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016 (Zmena klímy, vplyvy
a zraniteľnosť v Európe v roku 2016). Správa založená na ukazovateľoch. Správa EEA č. 1/2017.

11

Eurostat rozlišuje tri typy regiónov: „prevažne vidiecky“, „prechodný“ a „prevažne mestský“,
a odporúča vykazovať údaje za tieto tri skupiny samostatne. Tento postup v správe
dodržiavame. Tvrdenie prezentované v oznámení, že 55% obyvateľov EÚ žije vo vidieckych
oblastiach, vyplýva zo spojenia „prevažne vidieckych“ regiónov s „prechodnými“ regiónmi.
„Prechodné“ regióny by sa mohli zlúčiť s „prevažne mestskými“ regiónmi, čo vedie k opačnému
tvrdeniu, že 80% populácie EÚ žije v mestských regiónoch.
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Ilustrácia 4 – Logický model programu
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Zdroj: EDA, Príručka na vykonávanie auditu výkonnosti.
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Potreby SPP
Čo Komisia vo svojom oznámení uvádza o potrebách:
• Existuje rozdiel medzi príjmami z poľnohospodárskej činnosti a príjmami v iných
oblastiach hospodárstva.
• Príjmy v poľnohospodárstve sú veľmi nestále.
• V oblastiach s prírodnými prekážkami existuje riziko opustenia pôdy.
• Rozdeľovanie priamych platieb nie je dostatočne vyvážené.
• Dobre fungujúci vnútorný trh je potrebné zachovať.
• Neexistujú dostatočné investície do reštrukturalizácie poľnohospodárskych podnikov,
modernizácie, inovácie, diverzifikácie a zavádzania nových technológií.
• Na zmenu klímy a obmedzené prírodné zdroje je potrebné primerane reagovať.
• Mali by sa brať do úvahy štrukturálne problémy a „odliv mladých ľudí“, ktoré majú
vplyv na vidiecke oblasti.
• Je potrebné zaoberať sa spoločenskými otázkami vrátane zdravia, bezpečnosti
potravín, plytvania potravinami a dobrých životných podmienok zvierat.
Nedostatočné informácie na určenie potrieb
20. Na odôvodnenie niekoľkých opatrení SPP je potrebné mať lepšie informácie 12. To je
prípad najmä podpory príjmov prostredníctvom priamych platieb, ktoré v súčasnosti čerpajú
viac ako 70% rozpočtu SPP. V článku 39 zmluvy sa stanovuje, že cieľom SPP je „zvýšiť
produktivitu poľnohospodárstva (…) a zabezpečiť tak primeranú životnú úroveň
poľnohospodárov, najmä zvýšením individuálnych príjmov osôb pracujúcich
v poľnohospodárstve“ (pozri prílohu II). Slovo „tak“ spája dva ciele SPP. Príjmy

12

Matthews, A. (2017), „Appendix 1: Why further reform?” (Príloha 1: Prečo ďalšiu reformu?)
(s. 29 – 30) Buckwell, A. et al. 2017. CAP - Thinking Out of the Box: Further modernisation of the
CAP – why, what and how? (SPP – kreatívne myslenie: ďalšia modernizácia SPP – prečo, čo
a ako?) Nadácia RISE, Brusel.
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poľnohospodárov a životná úroveň ich rodín boli pôvodne riešené formou vyšších cien
pre spotrebiteľov. To sa postupne zmenilo a prešlo na priamu podporu príjmov, ktorú
financujú daňoví poplatníci. Aj keď cieľ zmluvy, ktorým je zabezpečenie primeranej životnej
úrovne poľnohospodárov, sa posudzuje samostatne, nie sú k dispozícii dostatočné údaje
na podporu tvrdenia, že poľnohospodárske domácnosti ako celok potrebujú významnú
podporu na dosiahnutie primeranej životnej úrovne.
21. Komisia tvrdí, že je značný rozdiel medzi tým, čo poľnohospodári zarobia za svoju prácu
v poľnohospodárskom podniku, a aké sú priemerné mzdy a platy v hospodárstve ako celku.
Avšak údaje predložené Komisiou 13 majú dve podstatné obmedzenia: i) zdroje príjmov mimo
poľnohospodárstva nie sú zahrnuté (pozri rámček 1) a ii) priemery maskujú veľkú variabilitu
príjmovej situácie 14.
Rámček 1 – Príjmy z iných zdrojov ako z poľnohospodárstva
Podľa Eurostatu dosahuje podiel vedúcich poľnohospodárskych podnikov so zárobkovými činnosťami
mimo poľnohospodárstva približne 30% a v prípade ich manželov/manželiek a iných členov
domácnosti je tento podiel pravdepodobne vyšší. GR AGRI už predtým uverejnilo údaje 15, z ktorých
vyplýva, že vyše 60% vedúcich poľnohospodárskych podnikov v podnikoch s rozlohou pôdy menšou
ako 5 ha trávi vo svojom poľnohospodárskom podniku menej ako 25% svojho pracovného času
a že približne 80% trávi vo svojom poľnohospodárskom podniku menej ako polovicu svojho
pracovného života. Len vtedy, keď veľkosť poľnohospodárskeho podniku presahuje 20 ha, vedúci
pracovníci na plný úväzok prevyšujú počet tých, ktorí vo svojom podniku trávia menej ako 50% svojho
pracovného času. Veľa príjemcov SPP dostáva aj dôchodky. Údaje, ktoré predložila Komisia, vylučujú
zdroje príjmov mimo poľnohospodárstva. Podľa štúdie Európskeho parlamentu

13

Ilustrácia 6 oznámenia s názvom Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva.

14

GR AGRI, Fakty a čísla o poľnohospodárstve EÚ a SPP
(https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_en).

15

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-areaeconomics/briefs/pdf/09_en.pdf
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o poľnohospodárskych príjmoch domácností 16: „V súčasnej dobe neexistuje európsky štatistický
systém, ktorý dokáže poskytovať informácie o životnej úrovni poľnohospodárskej komunity“.
Opakovane sme vyzývali na zabezpečenie takýchto údajov, aby sa na ich základe mohla formulovať
politika, ktorá zaistí primeranú životnú úroveň poľnohospodárskej komunity. Údaje
o poľnohospodárskych príjmoch domácností zo všetkých zdrojov sú k dispozícii v prípade niektorých
členských štátov a vyplýva z nich, že tieto domácnosti nie sú nevyhnutne v horšej situácii ako ostatné
domácnosti.

22. Poľnohospodárske príjmy sú vyššie (aj na každú jednotku pracovnej sily) v prípade
väčších poľnohospodárskych podnikov 17. Pri výpočte rozdielov v príjmoch medzi
poľnohospodárstvom a hospodárstvom ako celku Komisia zahŕňa všetkých 10,8 milióna
poľnohospodárskych podnikov EÚ vrátane 7,2 milióna podnikov, ktoré majú menej ako 5
hektárov, a 6 miliónov podnikov so štandardnou ročnou produkciou nižšou ako 4 000 EUR18.
Obraz situácie skresľuje „dlhý chvost“ týchto veľmi malých poľnohospodárskych podnikov,
ktoré sa často stretávajú s inherentnými výzvami súvisiacimi so ziskovosťou. Príjmová
situácia stredných poľnohospodárskych podnikov, ktoré majú od 5 do 250 hektárov a ktoré
podľa Komisie dostávajú 72% priamej podpory EÚ, je lepšia.
23. Komisia tvrdí, že priame platby okrem riešenia životnej úrovne poľnohospodárov
zabezpečujú poľnohospodársku činnosť vo všetkých častiach Únie vrátane oblastí
s prírodnými prekážkami (ktoré dostávajú platby aj v rámci politiky rozvoja vidieka) a rôznych
súvisiacich hospodárskych, environmentálnych a sociálnych prínosov vrátane poskytovania
verejných statkov. Platnosť týchto tvrdení závisí od spoľahlivosti údajov, ktoré ich podporujú.

16

Hill, B. & Dylan Bradley, B. (2015) Comparison of farmers’ income in the EU Member States
(Porovnanie príjmov poľnohospodárov v členských štátoch EÚ). Správa vypracovaná
pre Európsky parlament.

17

Táto korelácia je silnejšia, ak je veľkosť vyjadrená z hľadiska hodnoty produkcie. Fyzická veľkosť
je horší ukazovateľ úrovne príjmov, pretože mnohé z menej ziskových extenzívnych
poľnohospodárskych podnikov sú veľké, zatiaľ čo mnohé ziskové, intenzívne poľnohospodárske
podniky, najmä v odvetví mäsa a zeleniny, sú počtom hektárov pomerne malé.

18

Tieto dve kategórie najmenších poľnohospodárskych podnikov (podľa fyzickej a ekonomickej
veľkosti) sa do veľkej miery prekrývajú.
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Nejasnosti ohľadom pridanej hodnoty EÚ
24. Urobiť z pridanej hodnoty EÚ jeden z hlavných cieľov je jeden z návrhov Komisie
pre všetky budúce politiky EÚ 19. Pridaná hodnota EÚ je obvykle chápaná ako ďalšie výsledky
opatrenia EÚ, ktoré by sa nedali dosiahnuť nekoordinovanou činnosťou na vnútroštátnej,
regionálnej alebo miestnej úrovni. Neexistuje však všeobecne uznávaná definícia tohto
pojmu. Bolo by prospešné dohodnúť a uplatňovať takúto definíciu vo verejnej diskusii
a rozhodovaní o budúcich výdavkoch EÚ.
Reagovať na dlhodobé trendy
25. V súčasnosti sa návrh budúceho viacročného finančného rámca (a všetkých hlavných
oblastí politiky vrátane SPP) vypracúva dva roky pred jeho začiatkom a platby v rámci
viacročných programov (napríklad v rámci 2. piliera SPP) pokračujú v prvých troch rokoch
nasledujúceho viacročného finančného rámca. To znamená, že politické rozhodnutia sa budú
týkať platieb vykonaných v lehote 12 rokov. Je teda potrebné zohľadniť dlhodobý vývoj,
v rámci ktorého bude fungovať táto politika.
Vplyv SPP na spravodlivosť a jednotný trh
26. Z dôvodu prepojenia priamych platieb na rozlohu poľnohospodárskeho podniku smeruje
najväčší podiel priamych platieb najväčším poľnohospodárskym podnikom (približne 80%
podpory, ktorú dostalo 20% príjemcov). Rôzne mechanizmy prerozdeľovania, ktoré sa
doteraz používali (napr. obmedzenie a redistributívne platby), mali obmedzený účinok.
Prechod na zblíženie sadzieb na hektár, a to tak medzi členskými štátmi (v prípade režimu
základných platieb), ako aj v rámci členských štátov, môže zvýšiť platby pre niektoré veľké
poľnohospodárske podniky. Niektoré členské štáty, ktoré uplatňujú režim základných platieb,
využili aj možnosť zachovania vysokej úrovne podpory vyplývajúcej z minulých úrovní dotácií.
Úrovne platieb medzi členskými štátmi sa môžu značne líšiť. Platby na hektár sa môžu
pohybovať v rozmedzí od menej ako 100 EUR do viac ako 1 000 EUR.

19

Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ, COM(2017) 358 z 28. júna 2017.
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Ciele SPP
Čo Komisia vo svojom oznámení uvádza o cieľoch:
• Medzi tri hlavné ciele SPP patria:
o

budovanie „inteligentného a odolného“ poľnohospodárstva,

o

zintenzívnenie starostlivosti o životné prostredie a opatrení v oblasti klímy
a prínos k cieľom EÚ v uvedených oblastiach,

o

posilnenie sociálno-ekonomickej štruktúry vidieckych oblastí.

• Je potrebné zabezpečiť súlad so záväzkami prijatými v rámci Parížskej dohody
o zmene klímy, ktoré odsúhlasila konferencia zmluvných strán v Rámcovom
dohovore Organizácie Spojených národov o zmene klímy a cieľoch udržateľného
rozvoja.
• Spravodlivý príspevok k cieľom EÚ v oblasti klímy a energetiky do roku 2030.
• Komisia strategické plány SPP posúdi a schváli, aby mohla SPP čo možno najviac
prispieť k dosiahnutiu priorít a cieľov EÚ a cieľov členských štátov v oblasti klímy
a energetiky.
• SPP by preto mala byť lídrom pri prechode na udržateľnejšie poľnohospodárstvo.

27. Výklad cieľov zmluvy týkajúci sa SPP po roku 2020, predstavený v oznámení, je
vo všeobecnosti v súlade s cieľmi SPP na súčasné obdobie (pozri prílohu II).
Nedostatočná zrozumiteľnosť a špecifické ciele
28. Niektoré opatrenia v rámci SPP nemajú jasné ciele. Napríklad pre cieľ ekologizačného
opatrenia zavedeného pri poslednej reforme SPP – zvýšiť environmentálnu výkonnosť SPP –
neboli stanovené konkrétne cieľové hodnoty na posúdenie príspevku tohto opatrenia

20

k ochrane životného prostredia a klímy. Ak je to možné, ciele by mali byť vyčíslené, a to
nielen pokiaľ ide o výstupy, ale aj výsledky a dosah 20.
Potreba súladu s ďalšími cieľmi EÚ
29. Politiky EÚ sa týkajú mnohých rôznych otázok, oblastí a odvetví. Ciele SPP by mali byť
zlučiteľné s cieľmi iných politík (vrátane politiky súdržnosti, opatrení v oblasti klímy a ochrany
životného prostredia). Mal by sa prípadne vymedziť prínos SPP k dosiahnutiu ďalších cieľov.
Týka sa to aj cieľov EÚ vo forme záväzných medzinárodných záväzkov21.
30. Rôzne oblasti politiky EÚ majú prekrývajúce sa ciele, napríklad pokiaľ ide o územnú
rovnováhu a súdržnosť, sociálne začlenenie a znižovanie chudoby. Zlepšenie doplnkovosti
SPP s ostatnými politikami EÚ by bolo pozitívnym krokom. Našli sme napríklad iba málo
dôkazov o tom, že ciele doplnkovosti a synergie medzi fondmi EŠIF boli zrealizované
v partnerských dohodách (na roky 2014 – 2020) a v programoch rozvoja vidieka.

20

Svetová banka (2017) Thinking CAP: Supporting Agricultural Jobs and Incomes in the EU
(Premýšľanie o SPP: podpora zamestnanosti a príjmov poľnohospodárstva v EÚ).

21

Napríklad v rámci 21. Konferencie zmluvných strán (COP 21), cieľov OSN v oblasti trvalo
udržateľného rozvoja (SDG) a Svetovej obchodnej organizácie (WTO).
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Vstupy SPP
Čo Komisia vo svojom oznámení uvádza o vstupoch:
• V snahe nepredbiehať výsledok prebiehajúcej širšej diskusie o budúcnosti financií EÚ
sa oznámenie nezaoberá veľkosťou rozpočtu SPP na obdobie po roku 2020.
• V oznámení sa neuvádza žiadna jasná súvislosť medzi budúcimi vstupmi
a posudzovaním výkonnosti.

Prideľovanie finančných prostriedkov sa dostatočne nezakladá na potrebách alebo
očakávanej pridanej hodnote EÚ
31. Finančné prostriedky SPP sa rozdeľujú medzi členské štáty vo forme národných „balíkov“,
ktoré nie sú stanovené na základe potrieb členských štátov, ani záväzkov na dosiahnutie
konkrétnych výsledkov. Naopak členské štáty potom musia predložiť opatrenia
na vyčerpanie vopred stanovených „balíkov“. Táto metóda predstavuje riziká, pokiaľ ide
o zameranie na výkonnosť výdavkov.
32. Zistili sme, že programy rozvoja vidieka často neposkytujú presvedčivé odôvodnenie
na pridelenie prostriedkov medzi opatrenia a ciele. Finančné prostriedky môžu byť pridelené
skôr tam, kde je pravdepodobné, že sa plne využijú, než tam, kde riešia základné potreby
a prinášajú výsledky. To je znakom kultúry vytvárania výdavkov, a nie kultúry výkonnosti.
33. Miery spolufinancovania vo všeobecnosti neodrážajú rozdiely medzi potenciálom
rôznych opatrení prinášať pridanú hodnotu EÚ. Nové zameranie fondov EÚ na opatrenia
s najvyššou pridanou hodnotou EÚ by zlepšilo riadne finančné riadenie politiky.
34. OECD 22 vymedzuje zostavovanie rozpočtu podľa výkonnosti ako „zostavovanie rozpočtu,
ktoré prepája pridelené rozpočtové prostriedky s merateľnými výsledkami“. Komisia
neprijala naše nedávne odporúčanie uplatňovať pri financovaní intervencií v oblasti
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OECD: Politický súhrn, marec 2008, Zostavovanie rozpočtu podľa výkonnosti: užívateľská
príručka.
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súdržnosti v období po roku 2020 koncept rozpočtu založeného na výkonnosti, v ktorom je
každé zvýšenie objemu prostriedkov prepojené so zvýšením objemu výstupov alebo iných
výsledkov, ak je to vhodné. Komisia síce tvrdí, že rozpočet EÚ predstavuje „rozpočet založený
na výkonnosti“ s možnosťou, aby sa informácie o výkonnosti zohľadnili v priebehu
rozpočtového procesu, no vo svojich odpovediach uviedla, že prepájanie pridelených zdrojov
s výstupmi alebo výsledkami nepovažuje za uskutočniteľné alebo použiteľné pre rozpočet
EÚ.
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Procesy SPP
Čo Komisia vo svojom oznámení uvádza o procesoch:
• Strategické plány SPP sa budú vzťahovať na intervencie v 1. a 2. pilieri a zabezpečia
politickú súdržnosť medzi budúcou SPP a ostatnými politikami.
• Proces plánovania by mal byť jednoduchší ako v súčasnom programovaní rozvoja
vidieka.
• Podrobné pravidlá oprávnenosti a normatívne opatrenia na úrovni EÚ by sa mali
odstrániť.
• Priame platby budú plniť svoje poslanie efektívnejšie a účinnejšie, ak sa zjednodušia
a lepšie zacielia.
• Podpora príjmov poľnohospodárov bude podmienená tým, že budú uplatňovať
postupy zamerané na životné prostredie a klímu, ktoré sa stanú východiskom
pre ambicióznejšie dobrovoľné praktiky.
• Väčšie využívanie inovatívnych finančných nástrojov.
• SPP zlepší svoju doplnkovosť s ďalšími politikami EÚ pre vidiecke oblasti.

Potreba lepších a rýchlejších informácií na vypracovanie nákladovo účinných nástrojov SPP
35. Nástroje SPP nie sú vždy navrhnuté na základe presvedčivých dôkazov. Je to čiastočne
spôsobené pretrvávajúcim problémom v rámci cyklu politík EÚ, ktorý spočíva v tom, že nové
programové obdobie sa začína plánovať predtým, ako sú k dispozícii dostatočné a relevantné
údaje týkajúce sa výdavkov a výsledkov z predchádzajúcich období. Nedostatok údajov
(týkajúcich sa rôznych otázok, ako sú biodiverzita, pôda, dopyt po vedomostiach
a poradenstvo alebo životnej úrovne poľnohospodárskych domácností) a v dôsledku toho
nepresné určenie skutočných potrieb (pozri body 20 až 23) vedú k zlému zacieleniu podpory.
Komisia nedávno začala preskúmania výdavkov, ale zatiaľ sme nevideli metodiku.
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36. Na niektoré opatrenia SPP sa vzťahujú účinky mŕtvej váhy alebo presunu. Pri niektorých
oprávnených činnostiach, kde je toto riziko obzvlášť vysoké, by sa finančné nástroje mohli
zvážiť ako možnosť.
37. EÚ rozhodla, že bude financovať opatrenia týkajúce sa klímy tak, že ich začlení
do rozličných finančných nástrojov EÚ, vrátane SPP, resp. ich v nich zohľadní. Zistili sme však,
že v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka sa nedosiahol významný posun smerom
k opatreniam v oblasti klímy, ani sa v plnej miere nepreskúmali všetky potenciálne
príležitosti na financovanie opatrení súvisiacich s klímou.
Dosiahnutie súdržnosti medzi SPP a ostatnými politikami EÚ, ako aj medzi rozličnými
nástrojmi SPP
38. SPP niekedy vysiela protichodné signály, a to tým, že podporuje opatrenia
s nezlučiteľnými vplyvmi. OECD napríklad uvádza 23, že potenciálny vplyv ekologizácie bol
v značnej miere kompenzovaný vplyvom dobrovoľnej viazanej podpory. Určité vzájomné
súvislosti nie sú jasne identifikované. Napríklad podpora príjmov je kapitalizovaná v cenách
pozemkov, čím sa zvyšujú prekážky vstupu pre mladých poľnohospodárov. Mladým
poľnohospodárom sa vypláca mimoriadna podpora, s výrazným efektom mŕtvej váhy
a ďalším vplyvom na hodnotu pôdy.
39. V súčasnosti sú ciele v oblasti životného prostredia a klímy začlenené do SPP
prostredníctvom ekologizácie a krížového plnenia. Ekologizačné povinnosti však spravidla nie
sú náročné a vzťahujú sa len na malý počet príjemcov. Zatiaľ čo požiadavky krížového plnenia
sa týkajú väčšiny príjemcov podpory v rámci SPP, nárok na podporu v rámci SPP nezávisí od
ich dodržiavania a sankcie za nesplnenie kritérií pre jednotlivých poľnohospodárov,
vyjadrené ako percentuálny podiel, sú skôr nízke, hoci prostredníctvom širšieho
uplatňovania môže byť ich dosah významný. Odporučili sme, aby bol prístup ku všetkým
priamym platbám podmienený splnením súboru základných environmentálnych

23

OECD: Hodnotenie reforiem poľnohospodárskej politiky Európskej únie: Spoločná
poľnohospodárska politika na obdobie 2014 – 2020.
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a klimatických požiadaviek, ktorý bude zahŕňať súčasné pravidlá krížového plnenia
a ekologizácie.
40. Zároveň je potrebná lepšia koordinácia s nástrojmi politiky mimo SPP. Dochádza tu
k prekrývaniu oblasti pôsobnosti medzi projektmi financovanými z Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (2. pilier SPP) a projektmi financovanými
z iných európskych štrukturálnych a investičných fondov, najmä Európskeho fondu
regionálneho rozvoja. Napríklad investície do obnoviteľných zdrojov energie môžu byť
podporované z EPFRV a niekoľkých ďalších fondov.
Zjednodušenie je potrebné, ale nie na úkor účinnosti
41. Jedným z príkladov kontraproduktívnej zložitosti sú programy rozvoja vidieka, ktoré majú
veľakrát niekoľko stoviek strán a poskytujú podrobné informácie o určitých hľadiskách
vykonávania, pričom z hľadiska očakávaných výsledkov zostávajú nekonkrétne. Ďalším
príkladom je prekrývanie požiadaviek ekologizácie, agroenvironmentálno-klimatického
opatrenia a v menšom rozsahu krížového plnenia. Avšak určitý stupeň zložitosti môže byť
potrebný, aby bola politika účinná a efektívna.
Na zavedenie ďalšej reformy SPP je potrebné vyčleniť dostatočný čas
42. V minulosti sme odporučili, aby sa Komisia vyvarovala prekrývaniu období oprávnenosti,
čo najviac zosúladila oprávnenosť s programovým obdobím a zladila viacročný finančný
rámec s obdobiami stratégií EÚ. Vykonávanie súčasných programov rozvoja vidieka začalo
neskoro, čo je čiastočne zapríčinené zložitými pravidlami, a tým, že Komisia potrebuje určitý
čas na preskúmanie a schválenie rozsiahlych programových dokumentov.
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Výstupy, účinky a vonkajšie faktory SPP
Čo Komisia vo svojom oznámení uvádza o výstupoch, účinkoch a vonkajších faktoroch 24:
• Členské štáty by mali presadzovať realistické a primerané ciele.
• Proces poskytovania záruky je potrebné prispôsobiť požiadavkám koncepcie politiky
zameranej na výsledky vrátane rozvoja a uplatňovania spoľahlivých a merateľných
ukazovateľov a dôveryhodného monitorovania výkonnosti a podávania správ.

Potreba účinného systému výkonnosti spájajúceho výstupy, výsledky, dosah a ciele
43. Komisia má v súčasnosti zložitý a rozmanitý rámec vykazovania výkonnosti s početnými
ukazovateľmi. Odporučili sme znížiť počet ukazovateľov, aby sa pozornosť venovala tým
ukazovateľom, ktoré najlepšie merajú výkonnosť rozpočtu EÚ.
44. Ukazovatele často neposkytujú informácie, ktoré sú dôležité na posúdenie výsledkov
a dosahu politiky. „Ukazovateľmi výsledkov“, ktoré Komisia používa, často nie je možné
merať výsledky, ale skôr výstupy (alebo v niektorých prípadoch vstupy) a chýba pri nich jasný
odkaz na ciele EÚ25.
45. V predchádzajúcom programovom období (2007 – 2013) sme dospeli k záveru,
že Komisia a členské štáty nedostatočne preukázali, čo sa dosiahlo v súvislosti s cieľmi
politiky rozvoja vidieka. Zistili sme, že ciele nie sú dostatočne jasné a že členské štáty napriek
podpore zo strany Komisie nepredložili dostatočne spoľahlivé, konzistentné a relevantné
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V našej príručke na vykonávanie auditu výkonnosti definujeme výstupy ako niečo, čo je priamo
vytvorené alebo dosiahnuté pomocou zdrojov pridelených na opatrenie. Účinky sú zmeny, ktoré
nastanú v dôsledku realizácie pomoci a ktoré spravidla súvisia s cieľmi tejto pomoci. Účinky
zahŕňajú výsledky, t. j. okamžité zmeny, ktoré vznikajú u priamych adresátov na konci ich účasti
na intervenčnom opatrení, a dosah, t. j. dlhšie sociálno-ekonomické dôsledky, ktoré možno
pozorovať po uplynutí istej doby od ukončenia pomoci a ktoré môžu ovplyvniť buď priamych
adresátov pomoci alebo nepriamych adresátov, na ktorých sa pomoc nevzťahovala.
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Svetová banka (2017) Thinking CAP: Supporting Agricultural Jobs and Incomes in the EU
(Premýšľanie o SPP: podpora zamestnanosti a príjmov poľnohospodárstva v EÚ).
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informácie z monitorovania a hodnotenia na to, aby z nich boli zreteľné dosiahnuté výsledky
pri stanovených cieľoch.
46. Zavedenie súčasného spoločného systému monitorovania a hodnotenia bolo krokom
vpred, ale informácie o výkonnosti v oblasti politík sú stále neúplné a niekedy nespoľahlivé.
Útvar Komisie pre vnútorný audit zistil v roku 2016 závažné nedostatky v stanovených
cieľoch, ukazovateľoch a údajoch, ktoré sú zhromažďované, a skonštatoval, že to môže
narušiť schopnosť GR pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka monitorovať, hodnotiť
a predkladať správy o výkonnosti SPP na obdobie 2014 – 2020. Uviedli sme tiež, že Komisia
v dokumentoch týkajúcich sa výkonnosti vždy neposudzuje kvalitu použitých údajov26.
Vzťah medzi vyplatenými prostriedkami a dosahovaním dohodnutých výkonnostných
cieľov
47. Dôsledky nedostatočnej výkonnosti členských štátov sú v súčasnosti obmedzené 27.
Výkonnostná rezerva len málo motivuje k väčšiemu zameraniu na výsledky, pretože je
založená najmä na výdavkoch a výstupoch. Zistili sme však, že vhodná podmienenosť a dlhšie
obdobie monitorovania zvyšujú pravdepodobnosť, že projekty budú užitočné.
Politika by sa mala monitorovať a v prípade potreby upraviť
48. Odporučili sme, aby Komisia a členské štáty v období 2014 – 2020 zhromažďovali včasné,
relevantné a spoľahlivé údaje, ktoré poskytujú užitočné informácie o dosiahnutých
výsledkoch financovaných projektov a opatrení. Tieto informácie by mali umožniť vyvodiť
závery o efektívnosti a účinnosti vynaložených finančných prostriedkov, určiť opatrenia
a typy projektov, ktoré najviac prispievajú k plneniu cieľov EÚ, a poskytnúť pevný základ
pre zlepšenie riadenia opatrení.

26

COM(2017) 497 final – Výročná správa Útvaru pre vnútorný audit za rok 2016.
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OECD: Zostavenie rozpočtu a výkonnosť v Európskej únii: Prieskum OECD v rámci rozpočtu EÚ
zameraného na výsledky.
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Povinnosť zodpovedať sa v rámci SPP
Čo Komisia vo svojom oznámení uvádza o povinnosti zodpovedať sa:
Proces poskytovania záruky je potrebné prispôsobiť požiadavkám koncepcie politiky
zameranej na výsledky vrátane rozvoja a uplatňovania spoľahlivých a merateľných
ukazovateľov a dôveryhodného monitorovania výkonnosti a podávania správ.
49. V našej situačnej správe o opatreniach EÚ týkajúcich sa povinnosti zodpovedať sa
a verejného auditu sme určili šesť kľúčových prvkov, ktoré tvoria pevný reťazec povinnosti
zodpovedať sa, transparentnosti a auditu:
•

jasné vymedzenie úloh a povinností,

•

uistenie vedenia o plnení cieľov politiky a využívaní finančných prostriedkov,

•

úplný demokratický dohľad,

•

cyklická spätná väzba, ktorá má umožniť nápravu/zlepšenie,

•

silný mandát na nezávislý externý audit s cieľom overiť účty, dodržiavanie predpisov
a výkonnosť,

•

uplatňovanie a následná kontrola odporúčaní auditu.

KRITÉRIÁ PRE POSÚDENIE BUDÚCEJ POLITIKY A DÔSLEDKY
50. Vítame zámer Komisie prejsť na model vykonávania založený na výkonnosti. Ak sa takýto
model bude uplatňovať dobre, môže zlepšiť efektívnosť a účinnosť SPP. Na základe nášho
preskúmania sme vypracovali súbor kritérií na posúdenie budúcej SPP (podľa jednotlivých
etáp logického modelu programu) a vyzdvihli niektoré hlavné výzvy do budúcnosti.
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Posúdenie potrieb SPP
KRITÉRIÁ:
1.1.

Potreby sa identifikujú na základe presvedčivých dôkazov.

1.2.

Je preukázaná pridaná hodnota pri riešení týchto potrieb na úrovni EÚ.

1.3.

Návrhy týkajúce sa SPP zohľadňujú dlhodobé trendy.

1.4.

Návrhy týkajúce sa SPP sú jasné, pokiaľ ide o ich distribučné vplyvy.

51. Hlavnou výzvou na zabezpečenie úspešnosti budúcej SPP bude určiť potreby, ktoré je
potrebné riešiť pomocou relevantných a spoľahlivých údajov. Rozhodnutie o tom, ktoré
potreby sa musia riešiť, by malo vychádzať z posúdenia potenciálnej pridanej hodnoty EÚ.
52. Vzhľadom na to, že niektoré platby v rámci SPP budú pokračovať až do 12 rokov od
predloženia politických návrhov, je potrebné, aby tieto návrhy zohľadňovali dlhodobé
trendy. Napokon fungovanie poľnohospodárskeho jednotného trhu je významným
úspechom SPP. Z tohto dôvodu a v záujme zachovania spravodlivosti by k návrhom týkajúcim
sa SPP mali byť uvedené ich distribučné účinky.
Posúdenie cieľov SPP
KRITÉRIÁ
2.1. Ciele EÚ v rámci SPP sú jasne vymedzené a zodpovedajú zisteným potrebám
a dlhodobej vízii pre SPP.
2.2. Ciele EÚ v rámci SPP sú pretransformované do kvantifikovaných cieľov na úrovni
dosahu a výsledkov.
2.3. Ciele EÚ v rámci SPP sú v súlade s ostatnými všeobecnými a sektorovými politickými
cieľmi EÚ a medzinárodnými záväzkami 28.
53. Vymedzenie konkrétnych očakávaných výsledkov a dosahu tejto politiky bude
v budúcnosti ešte problematickejšie v rámci modelu vykonávania založeného na výkonnosti.

28

Napríklad v rámci 21. Konferencie zmluvných strán, cieľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja
a Svetovej obchodnej organizácie.
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EÚ bude môcť splniť svoje ciele len vtedy, ak sa členské štáty vo svojich strategických
plánoch zaviažu k dostatočne ambicióznym a relevantným výkonnostným cieľom.
Posúdenie vstupov SPP
KRITÉRIÁ:
3.1. Finančné prostriedky sa prideľujú na základe posúdenia potrieb a očakávaných
výsledkov.
3.2. Finančné prostriedky sa vynakladajú v tých oblastiach, v ktorých môžu dosiahnuť
významnú pridanú hodnotu EÚ.
54. Hlavnou výzvou je spojiť model vykonávania založený na výkonnosti so zostavovaním
rozpočtu podľa výkonnosti a financovanie, ktoré bude odzrkadľovať identifikované potreby
a očakávané výsledky. Mala by existovať jednoznačná požiadavka uplatňovať tieto zásady
pri vykonávaní strategických plánov SPP.
55. Oznámenie sa nezaoberá spolufinancovaním. V súčasnej dobe existuje spolufinancovanie
pre 2. pilier. Nový model vykonávania by kombinoval dva piliere v rámci jedného
strategického plánu. Existencia alebo neexistencia spolufinancovania má veľký vplyv
na rovnováhu medzi podnetmi v rámci vykonávania SPP. Nový model vykonávania nemožno
posudzovať bez jasných mechanizmov spolufinancovania. Miera spolufinancovania
z prostriedkov EÚ by mala odrážať európsku pridanú hodnotu jednotlivých druhov a oblastí
pomoci.
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Posúdenie procesov SPP
KRITÉRIÁ:
4.1. Táto politika sa vykonáva prostredníctvom nákladovo účinných nástrojov založených
na spoľahlivých dôkazoch.
4.2. Existuje súlad medzi SPP a ostatnými politikami EÚ, ako aj medzi jednotlivými
nástrojmi SPP.
4.3. Vykonávacie pravidlá sú jednoduché a neohrozujú účinnosť nákladov.
4.4. Na prechod na nový model vykonávania sú navrhnuté primerané opatrenia.
56. V oznámení sa presadzuje pokračovanie priamych platieb poľnohospodárom a mnohé
z cieľov, ktoré sú v ňom uvedené, sa už riešia v rámci existujúcich opatrení. Je preto
pravdepodobné, že opatrenia, ktoré budú členské štáty zavádzať po roku 2020, budú
podobné súčasným opatreniam.
57. Pre úspech SPP po roku 2020 bude kľúčová jasnosť a širšia kvalita strategických plánov
SPP. Nákladová účinnosť nástrojov, ktoré členské štáty vyberú a/alebo navrhnú, bude musieť
byť v týchto plánoch preukázaná na základe presvedčivých dôkazov, vrátane vedeckých
zdrojov a zhodnotenia existujúcich opatrení. V strategických plánoch SPP bude potrebné
stanoviť, ako sa jednotlivé nástroje SPP budú navzájom dopĺňať a ako budú koordinované
s ostatnými politikami, ktoré majú vplyv na vidiecke oblasti.
58. Komisia a členské štáty by mali usilovať o zjednodušenie pravidiel, pričom by sa mali
zamerať na to, čo je dôležité pre výkonnosť.
59. Na úrovni EÚ bude potrebné zachovať niektoré základné pravidlá. Ak zostanú zachované
priame platby, v právnych predpisoch EÚ budú musieť byť vymedzené základné požiadavky.
Právne predpisy EÚ by mali zabezpečiť spravodlivé a rovnaké podmienky (vrátane pravidiel
o štátnej pomoci a požiadaviek Svetovej obchodnej organizácie).
60. Zásadný význam má aj poskytnutie dostatočného času a zavedenie primeraných opatrení
na prechod na nový model vykonávania.
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Posúdenie výstupov, účinkov a vonkajších faktorov SPP
KRITÉRIÁ:
5.1. Prepojenia účinného systému výkonnosti na ciele politiky a jej výstupy, výsledky
a účinky.
5.2. Existuje jasné prepojenie medzi finančnými prostriedkami vyplatenými z rozpočtu EÚ
a dosahovaním dohodnutých výkonnostných cieľov.
5.3. Výkonnosť politiky a relevantné vonkajšie faktory sú monitorované a v prípade
potreby prispôsobené.
61. Kľúčovou výzvou pre mechanizmus vykonávania založený na výkonoch pre SPP po roku
2020 je zabezpečiť, aby EÚ platila za výstupy, ktoré sú relevantné z hľadiska cieľov EÚ a ktoré
boli vyprodukované. Prepojenie medzi výkonnostnými cieľmi členského štátu a cieľmi EÚ by
sa malo preukázať v strategických plánoch SPP. Uistenie o skutočnom dosiahnutí výstupov
a výsledkov by malo vyplývať z dvoch zdrojov:
• spoľahlivých systémov riadenia a kontroly vychádzajúcich z príslušných riadiacich správ
o výkonnosti, ktoré vo väčšej miere využívajú moderné technológie na kontrolu
v reálnom čase.
• nezávislej vonkajšej kontroly.
62. Ak má byť SPP v období po roku 2020 politikou založenou na výkonnosti, malo by
existovať jasné prepojenie medzi dosiahnutými výsledkami a prijatou finančnou podporou.
Takéto opatrenia by sa mohli uplatňovať vo vzťahu medzi Komisiou a členskými štátmi, a ak
je to uskutočniteľné, i vo vzťahu medzi členskými štátmi a jednotlivými poľnohospodárskymi
podnikmi alebo projektmi.
63. Komisia a členské štáty potrebujú v snahe zabezpečiť riadne finančné hospodárenie
včasné informácie o tom, či sa prostredníctvom opatrení efektívne dosahujú ciele tejto
politiky. Tieto informácie by sa mali použiť na prispôsobenie politiky a výdavkov, ak je to
nevyhnutné.
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Zabezpečenie povinnosti zodpovedať sa
KRITÉRIÁ:
6.1. Existuje pevný reťazec povinnosti zodpovedať sa a auditu.
64. V oznámení nie je jasne stanovená podstata zmeny úlohy členských štátov a Komisie
a túto otázku bude potrebné objasniť v legislatívnom návrhu. Zatiaľ čo v oznámení sa hovorí
o významnejšej úlohe členských štátov, Komisii je pridelená kľúčová úloha pri schvaľovaní
strategických plánov SPP členských štátov s „cieľom maximalizovať prínos SPP k prioritám
a cieľom EÚ a plneniu cieľov členských štátov v oblasti klímy a energetiky“.
65. Zavedenie nového modelu vykonávania by malo byť založené na silnejších prvkoch
súčasných riadiacich štruktúr vrátane kontrolných systémov (napr. systému identifikácie
poľnohospodárskych parciel (LPIS)).
66. Uistenie o výkonnosti opatrení EÚ bude v centre pozornosti nového modelu
vykonávania. V snahe zabezpečiť riadne finančné hospodárenie bude potrebné uistenie
nielen o účinnosti, ale aj o efektívnosti a hospodárnosti výdavkov EÚ. Zároveň by mala byť
zabezpečená zákonnosť a riadnosť výdavkov EÚ.

1

PRÍLOHA I – ZOZNAM PUBLIKÁCIÍ EDA NA PODPORU TOHTO INFORMAČNÉHO
DOKUMENTU
Výročné správy:
Výročná správa Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2016
Výročná správa Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2015
Výročná správa Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2014
Osobitné správy
č. 10/2018: Režim základnej platby pre poľnohospodárov – operačne na správnej ceste,
no na zjednodušenie, zameranie a konvergenciu úrovní pomoci má len obmedzený vplyv
č. 05/2018: Energia z obnoviteľných zdrojov pre udržateľný rozvoj vidieka: významný
potenciál synergií, avšak zväčša nezrealizovaný
č. 21/2017: Ekologizácia: komplexnejší režim podpory príjmov, ktorý ešte nie je
environmentálne účinný
č. 16/2017: Programovanie rozvoja vidieka: je potrebné menej zložitosti a väčšie zameranie
na výsledky
č. 15/2017: Ex ante kondicionality a výkonnostná rezerva v rámci súdržnosti: inovačné, zatiaľ
však neúčinné nástroje
č. 10/2017: Podpora EÚ pre mladých poľnohospodárov by mala byť lepšie zameraná, aby sa
podporila účinná generačná výmena
č. 2/2017: Rokovania Komisie o partnerských dohodách a programoch v oblasti súdržnosti
na roky 2014 – 2020: výdavky viac zamerané na priority stratégie Európa 2020, ale čoraz
zložitejšie postupy na meranie výkonnosti
č. 36/2016: Posúdenie opatrení na ukončenie programov v oblasti súdržnosti a rozvoja
vidieka v období rokov 2007 – 2013
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č. 34/2016: Boj proti plytvaniu potravinami: príležitosť pre EÚ zlepšiť efektívnosť využívania
zdrojov v potravinovom dodávateľskom reťazci
č. 31/2016: Vynaložiť najmenej každé piate euro z rozpočtu EÚ na opatrenia v oblasti klímy:
na tomto ambicióznom cieli sa pracuje, no hrozí vážne riziko, že nebude splnený
č. 26/2016: Zvýšenie účinnosti krížového plnenia a dosiahnutie zjednodušenia ostáva výzvou
č. 19/2016: Plnenie rozpočtu EÚ prostredníctvom finančných nástrojov – poučenie
z programového obdobia 2007 – 2013
č. 3/2016: Boj proti eutrofizácii v Baltskom mori: potrebné sú ďalšie a účinnejšie opatrenia
č. 1/2016: Je systém Komisie na hodnotenie výkonnosti v súvislosti s príjmami
poľnohospodárov dobre navrhnutý a vychádza zo spoľahlivých údajov?
č. 25/2015: Podpora EÚ pre vidiecku infraštruktúru: potenciál dosiahnuť výrazne výhodnejší
pomer medzi kvalitou a cenou
č. 23/2015: Kvalita vody v povodí Dunaja: pri vykonávaní rámcovej smernice o vode sa
dosiahol pokrok, stále však je čo robiť
č. 20/2015: Nákladová účinnosť podpory rozvoja vidieka EÚ pre neproduktívne investície
v poľnohospodárstve
č. 12/2015: Prioritu EÚ týkajúcu sa podpory vidieckeho hospodárstva založeného
na znalostiach ovplyvňuje nedostatočné riadenie opatrení v oblasti prenosu znalostí
a poradenstva
č. 5/2015: Sú finančné nástroje úspešným a sľubným nástrojom v oblasti rozvoja vidieka?
č. 23/2014: Chyby vo výdavkoch na rozvoj vidieka: aké sú príčiny a ako sa riešia?
č. 4/2014: Integrácia cieľov politiky EÚ v oblasti vodného hospodárstva do SPP: čiastočný
úspech
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č. 12/2013: Môžu Komisia a členské štáty preukázať, že rozpočtové prostriedky EÚ vyčlenené
na politiku rozvoja vidieka sa riadne vynakladajú?
č. 10/2013: Spoločná poľnohospodárska politika: Je osobitná podpora, ktorá sa poskytuje
podľa článku 68 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, dobre navrhnutá a zavedená?
č. 8/2013: Podpora na zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov z Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
č. 6/2013: Dosiahli členské štáty a Komisia prostredníctvom opatrení na diverzifikáciu
vidieckeho hospodárstva efektívny pomer medzi kvalitou a nákladmi?
č. 1/2013: Je podpora EÚ pre potravinársky priemysel účinná a efektívna z hľadiska
pridávania hodnoty poľnohospodárskym výrobkom?
č. 8/2012: Zameranie pomoci na modernizáciu poľnohospodárskych podnikov
č. 7/2011: Je agroenvironmentálna podpora dobre navrhnutá a spravovaná?
Ďalsie dokumenty
Informačný dokument: Budúcnosť financií EÚ: reforma spôsobu fungovania rozpočtu EÚ
(2018).
Situačná správa: Opatrenia EÚ v oblasti energetiky a zmeny klímy (2017)
Informačný dokument: Rozpočet EÚ: čas na reformu? Informačný dokument k preskúmaniu
viacročného finančného rámca v polovici trvania 2014 – 2020 (2016).
Situačná správa: Ako najlepšie využívať peniaze EÚ: situačná správa o rizikách finančného
hospodárenia s rozpočtom EÚ (2014).
Situačná správa: Medzery, prekrývanie a výzvy: situačná správa o opatreniach EÚ týkajúcich
sa povinnosti zodpovedať sa a verejného auditu (2014)
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PRÍLOHA II – CIELE ZMLUVY TÝKAJÚCE SA SPP

Relevantné horizontálne
ciele zmluvy:

Ciele SPP podľa zmluvy (čl. 39 ZFEÚ):
•

zvýšiť produktivitu poľnohospodárstva
podporovaním technického pokroku
a zabezpečovaním racionálneho rozvoja
poľnohospodárskej výroby
a optimálneho využívania výrobných
faktorov, najmä pracovnej sily;

•

presadzovať vysokú úroveň
zamestnanosti (článok 9);

•

•

zabezpečiť týmto spôsobom primeranú
životnú úroveň poľnohospodárov,
najmä zvýšením individuálnych príjmov
jednotlivcov pracujúcich
v poľnohospodárstve;

environmentálna ochrana
na presadzovanie trvalo
udržateľného rozvoja
(článok 11);

•

•

stabilizovať trhy;

ochrana spotrebiteľov
(článok 12) a požiadavky
na dobré životné
podmienky zvierat
(článok 13);

•

zabezpečiť riadne zásobovanie;

•

verejné zdravie (článok 168
ods. 1);

•

zabezpečiť dodávky spotrebiteľom
za primerané ceny

•

hospodárska, sociálna
a územná súdržnosť
(články 174 až 178).

Ciele SPP na obdobie 2014 - 2020
(článok 110 ods. 2 nariadenia č. 1306/2013):
• životaschopná výroba potravín so zameraním na príjmy z poľnohospodárskej
činnosti, poľnohospodársku produktivitu a stabilitu cien;
• udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a opatrenia proti zmene klímy
so zameraním na emisie skleníkových plynov, biodiverzitu, pôdu a vodu;
• vyvážený územný rozvoj so zameraním na zamestnanosť na vidieku, rast
a chudobu vo vidieckych oblastiach.
Ciele SPP týkajúce sa reformy po roku 2020 (od oznámenia Komisie s názvom
Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva):
• budovanie inteligentného a odolného poľnohospodárstva;
• zintenzívnenie starostlivosti o životné prostredie a opatrení v oblasti klímy
a prínos k súvisiacim cieľom EÚ v uvedenej oblasti;
• posilnenie sociálno-ekonomickej štruktúry vidieckych oblastí.
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