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Rozpočet (1)
• Rámcový návrh rozpočtu na roky 2021-2027 předpokládá snížení
celkového SZP rozpočtu o 5% v současných cenách a snížení o 3,9%
pro přímé platby (také v současných cenách)
• Reálný dopad na zemědělské příjmy bude ale větší
• Alokace pro zemědělství v rámci EU rozpočtu se sníží z 37,6% pro
roky 2014-2020 na 28,5% pro roky 2021-2027

Rozpočet (2)

Zjednodušení
•

Převážně negativní dopady zjednodušení:
• Implementace nového modelu realizace politiky

• Implementace ekologických schémat a další podmínky
podmíněnosti
• Návrh DZES a možnost navýšení požadavků ze strany členského
státu
• Pozitivní aspekty návrhu:
• Využití satelitních technologií při kontrolách, z velké míry nahradí
kontroly na místě

Re-nacionalizace
• Členské státy budou mít mnoho možností na výběr při návrhu jejich
SZP plánu a toto může zapříčinit velké rozdíly napříč EU
• Každý členský stát bude navrhovat:
• Hlavní definice agrárních termínů
• Stanovení minimální způsobilé plochy pro dotaci

• Rozpočet pro oba Pilíře a transfery mezi nimi
• Všechno toto bude stanoveno v rámci SZP strategického plánu

Strategický plán SZP
• Bude pouze jeden strategický plán pro každou členskou zemi s
možnými regionálními aspekty
• Členské státy budou muset dostatečně ambiciózní co se týče dopadu
politiky na ŽP– zádržné 5% ročního rozpočtu Pilíře II jako ‚bonusu‘

• Složitost koncepce strategických plánů a dlouhý schvalovací proces ze
strany všech ředitelství Komise může způsobit proluky v implementaci
politiky
• Členské státý budou navrhovat také novou zelenou architekturu

Nová zelená architektura (1)
• Ekologická schémata v Pilíři I budou povinná pro státy a dobrovolná
pro zemědělce
• Členské státy vytvoří seznam způsobilých aktivit
• Platba za ekologická schémata může mít buď podobu navýšení platby
(jako například teď greening) nebo náhradu za náklady (jako agro envi
schémata v Pilíři II)
• Návrhy rozpočtu pro tyto schémata a také nejistota ohledně zájmu
mezi zemědělci může vyvolat problémy pro stát

Nová zelená architektura (2)
• Opatření v Pilíři II – v návrhu politiky je negativní seznam investic
• Kofinancování ze strany EU bude sníženo o 10 procentních bodů
• Pro většinu opatření bude EU kofinancování 43%
• Podpora pro mladé zemědělce se navýšá na 100 000 EUR
• Některé opatření bude možnost platit zjednodušenou formou

Nová zelená architektura (3)

Ohraničení výdajů v Pilíři I a II
• Pilíř I – přímé platby vázané na produkci budou omezeny na 10%
rozpočtu, plus 2% pro bílkovnné plodiny. Možnost navýšení pro
členské státy, které v současnosti dávají více než 13% Pilíře I na toto
opatření
• 2% rozpočtu pro mladé zemědělce
• Pilíř II – 5% na osu LEADER

• 30% na opatření pro podporu agro-envi-klima (kromě podpory pro
oblasti s přírodním omezením)
• 4% pro technickou asistenci

Přesuny mezi Pilíři
• Možnost přesunu až 15% mezi Pilířem I a II a naopak. Přesuny navíc
mezi Pilířem I a II až 15% pro opatření na agro-envi-klima a 2% na
opatření pro mladé zemědělce. Tímto způsobem může být přesunuto
až 30% do druhého Pilíře na envi záměry.
• Toto může ohrozit silnou podporu zemědělců ze strany Pilíře I a
vytvořit velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy

Zastropování
 Povinné zastropování je stanoveno na 100 000 € a progresivní snížení
plateb začínající na 60 000 € je stanoveno takto:
–25% snížení pro 60 000€ - 75 000€

–50% snížení pro 75 000€ – 90 000€
–75 % snížení pro 90 000€ - 100 000€

–100 % zastropování pro platby nad 100 000€

Zastropování
• Před aplikací zastropování budou nejdříve odečteny zaměstnanecké
výdaje
• Redistributivní platba: bude povinná pro členské státy. Částky získané
ze zastropování budou použity hlavně na doplňkovou podporu příjmu
v Pilíři I, případně bude možnost je přesunout do Pilíře II. Tento
přesun nebude počítán do celkového limitu přesunů.

Vnější a vnitřní konvergence
• Vnější konvergence (kterou Copa Cogeca podporuje) uzavře 50 %
mezery na 90 % průměru EU v 6 postupných krocích od roku 2022 .
• Z důvodu této konvergence budou rozpočty všech členských států
sníženy o 3,9% a tyto peníze budou redistribuovány, nejvíce získají
baltické státy
• Vnitřní konvergence má zajisti, aby všechny platby na plochu měli
hodnotu aspoň 75% průměru v zemi.

Vnější konvergence
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Krizová rezerva
• Krizová rezerva se stane víceletá a bude mít výchozí hodnotu aspoň
400 mil EUR na začátku každého finančího roku. Zůstatek se na konci
každého roku přesune do následujícího roku, žádné peníze se tedy
nevrátí zpět zemědělcům na konci roku.
• Bude možnost využít finanční nástroje pro pomoc zemědělcům s cashflow během krize
• Tyto finanční nástroje by však neměly nahrazovat podporu, hlavně pro
mladé zemědělce

Časový rozvrh
• Komunikace o budoucnosti SZP: 29. říjen 2017
• Návrh na finanční rámec EU: 2. květen 2018
• Návrh SZP: 1. červen 2018
• Brexit: Čl. 50 byl aktivován 29. března 2017; Exit: 29. března 2019
(???); Přechodná doba: 31. prosince 2020???
• Evropské volby: 23. -26. května 2019;
• Nová Evropská Komise: říjen/prosinec 2019
• Výsledek jednání o nové SZP: ???

Děkuji Vám za pozornost!

