30. ‐ 31. břeezna 2017, Bratislava
B

Setkáníí zástupců ze
emědělských
h komor a orrganizací z Po
olska, České republiky, SSlovenska, Estonska,
Litvy a Chorvatska
a přijalo
Bratiislavskou de
eklaraci ke Sppolečné zem
mědělské politice po rocee 2020

Cíle SZP jsou stále platné a SZP jako takovouu je nutné v zájmu rozvo
oje venkova udržet. Bohužel byla
implemeentace Spoleečné zeměd
dělské politiiky (dále SZZP) v uplynulém obdobbí pro většinu zemí
zklamáním. SZP totižž klade na zemědělce doodatečné nááklady a nadměrné adm inistrativní břemeno.
b
elná. Reform
ma SZP neppřinesla novýý systém
Legislativva je stále komplikovanější a ménně srozumite
přerozděělování finančních prosstředků a m
místo toho toleruje syystém založeený na historických
referenččních údajích
h. Potřebujem
me silnější, sspravedlivější a jednodušší SZP založeenou na náslledujících
principech:
‐ Spraved
dlivé a rovnéé podmínky pro
p zeměděllce ve všech členských státech EU
‐ Udržen
ní silného rozzpočtu SZP
‐ Zjednodušení SZP
‐ Spraved
dlivé fungovvání potravinového řetěz ce
‐ Řízení rrizik / zajištění příjmu pro
o zemědělcee
‐ Udržen
ní zemědělské výroby ve venkovskýchh oblastech EU
E
Agrární komory Polska, České republiky,
r
Sllovenska, Esstonska, Litvy a Chorvattska budou v období
přípravyy na novou SZP po roce 2020 obbhajovat následující priority, které odrážejí potřeby a
požadavvky zemědělcců hospodaříících v těchtoo zemích:
1) SZP b
by měla být skutečně
s
“sp
polečná“ se sstejnými pod
dmínkami prro zemědělcce ve všech členských
č
státech EEU, aniž by docházelo
d
k narušování
n
s polečného trhu. Proto:
a) Požad
dujeme stejn
nou úroveň přímých plaateb pro vše
echny členskké státy EU.. Je nezbytn
né zajistit
férové kkonkurenční podmínky, které by eli minovaly rozdíly v podp
porách (založ
ožené na historických
referenččních hodnottách) prostře
ednictvím příímých plateb
b mezi členskkými státy EU
U,

b) Navrh
hujeme omeezení výše podpor finan covaných výýhradně ze zdrojů
z
státníího rozpočtu
u, jakož i
stanoven
ní limitu na spolufinanco
s
ování Program
mů rozvoje venkova
v
ze sttátního rozppočtu,
musí být do
c) Dodattečná podpo
ora pro obla
asti s příroddními omeze
eními je nezzbytná, ale m
ostatečně
financovvána. Tato platba
p
je kom
mpenzací zaa ztížené hospodaření v těchto oblaastech. Záro
oveň však
podporu
ujeme zavedeení systému,, který zvýhoodní zemědě
ělce intenzivn
ně hospodařřící v těchto ztížených
z
podmínkkách. Navrhu
ujeme, aby záležitosti týkkající se degresivity plate
eb pro méněě příznivé ob
blasti byly
plně v ko
ompetenci jeednotlivých členských
č
stáátů EU,
přímých plaateb v závisslosti na výýměře země
d) Odmítáme zastropování a degresivitu
d
ědělského
podniku nebo výši po
odpory,
e) Environmentální opatření byy se měla vvíce oriento
ovat na přessné zeměděělství, které je zvlášť
užitečnéé pro prevencci nadměrné
ého užívání hhnojiv a únik živin
2) Nové programovéé období SZP
P se musí poodílet na vyvváženém úze
emním rozvooji a výrobě ve všech
venkovských oblasteech. Podporra rozvoje pprodukce v znevýhodně
ěných oblasttech může přispět
p
k
zachování osídlení naa venkově a k ochraně žiivotního prosstředí a zach
hování biodivverzity,
3) Požadujeme přijjmout na úrovni
ú
EU nnová pravidlla zajišťující udržitelný sektor zem
mědělství,
spravedllivé ceny zemědělskýc
z
h výrobků, včasné plaatby a pravvidla proti nekalým praktikám
p
obchodn
ních řetězců
ů. S cílem zlepšit funngování potravinářského
o řetězce jje třeba po
odrobněji
monitoro
ovat úroveň konkuren
nce, posílit vyjednávaccí sílu zemědělců, proopagovat fé
érovou a
transparrentní tvorbu
u cen, které by neměly bbýt nižší než výrobní
v
náklady a nižší n ež ceny běžn
né v zemi
původu.
4) Požad
dujeme přijmout legisla
ativu na úroovni EU zab
bezpečující stejnou kvaalitu stejných
h značek
potravin
n ve všech členských
č
stá
átech EU a uplatňováníí stejných potravinovýchh norem na všechny
potravin
ny pocházejíccí z třetích ze
emí.
5) Platb
by za ozeleň
ňování, včetně místníchh podmínek v jednotlivýých členskýcch státech musí být
přehodn
noceny a přeedevším zjednodušeny, jelikož "oze
eleňování" SZP dnes způůsobuje extenzifikaci
zeměděllství a snižovvání konkurenceschopno sti vůči třetím
m zemím.
6) SZP d
dosáhla úrovvně, při kterré není pro zemědělce ani pro společnost srozzumitelná. Pravidla
P
a
standard
dy musí být realistické a proveditellné. Požadujjeme zpřehlednění a raadikální zjednodušení
systému poskytován
ní podpor a zároveň i snížení adm
ministrativní zátěže insttitucí, které spravují
podporyy financovanéé nebo spolu
ufinancovanéé ze zdrojů EU,
E ale zejmé
éna snížení aadministrativvní zátěže
žadatelů
ů / příjemců,

7) Navrh
hujeme zaveedení účinných a systém
mových opatřření k řízení nerovnováhhy a rizik na trzích se
zeměděllskými komo
oditami a kom
mpenzaci ce nových výkyyvů. Opatření řízení rizik by měly být flexibilní
a rychle dostupné a měla by exisstovat možn ost impleme
entovat záchrannou síť i na úrovni re
egionální,
pokud jee to nutné. Navrhujeme
zavedení foondu pro řízení rizik, kte
N
erý by pokrýv
ýval škody zp
působené
zeměděllským podnikkům kvůli výýkyvům na trrhu a přírodn
ním pohromá
ám. Fond řízeení rizik by byl
b použit
na podporu nejvíce zasažených
z
zemí.
z
Zemědělci by dostali pomoc v případě, žee jejich příjem nedosáhn
ne stanové úrovně. Navvrhované
finanční zdroje pro fond řízení rizik jsou zddroje EU, obálka SZP, a vklad od sa motných zemědělců.
Fond by mohl fungovvat jako souččást II. pilíře,, nebo se stáát III. pilířem SZP.
8) Navrhujeme inteenzivněji up
platňování oopatření zajišťujících sp
pravedlivé a efektivní využívání
omezenýých finančníích zdrojů SZZP, jako jsouu finanční náástroje a systémových oopatření k řízzení rizik,
jako je podpora po
ojištění a po
ojištění rizikk nepojistite
elných soukrromými poj išťovnami (n
například
hl fungovat paralelně nebo
n
ve spolupráci s nnárodními programy
p
sucho). Tento systéém by moh
zaměřen
nými na pojišštění nepojisstitelných rizzik, které jso
ou zaměřeny na zmírněn í dopadů extrémních
důsledků
ů klimatickýcch změn.
9) Je nezzbytné podp
porovat družstva / sesku pení producentů v růstu
u i sdružovánní. Navrhujem
me zvážit
podporu
u pro vznik přeshraničn
ních družsteev / seskupení výrobců
ů. Zvláště ppotřebná je podpora
družstevv / seskupení producentů
ů v členskýchh státech, kd
de je úroveň sdružování nejnižší. To vyžaduje
dodatečné zdroje v rámci rozvoje venkova a investiční pobídky
p
pro zemědělská
z
s
družstva a seskupení
producentů.
10) Mussí být vyvinutty specifické
é a zaměřenéé finanční a organizační mechanismyy, které by podpořily
p
mladé zemědělce vee snaze vytvvořit nebo r ozvinout své
é vlastní pod
dniky, jakož i opatření pro nové
padají do definice "mladéého farmáře"",
subjektyy zemědělskéého sektoru, kteří v součaasnosti nesp
11) Podporujeme přidělení větššího objemuu finančních prostředků na propagaační a markketingové
opatřeníí, které vytvo
oří nové odb
bytové kanálly ve třetích zemích pro zemědělsko u produkci EU.
E To by
vedlo k llepším cenám
m pro všechny výrobce ‐ ty, kteří vyvvážejí do třetích zemí i ppro ty, kteří prodávají
p
primárněě na jedno
otném trhu. Potřebujem
me regionální rovnováh
hu přerozděělení prostředků EU
věnovan
ných na propagaci.

V Bratislavě dne 31. března 2017
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