
 
 

 

 
V Sofii dne 12. března 2019 

 

 

 

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, 

 

jako předsedové organizací zemědělců a výrobců potravin, kteří představují významnou část 

zemědělských podnikatelů v Evropské unii, jsme nuceni reagovat na nejnovější vývoj ve 

Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova v Evropském parlamentu v souvislosti s reformou 

Společné zemědělské politiky, zejména pokud jde o zprávu o Strategických plánech SZP. 

 

Ze současné rozpravy chápeme, že reforma SZP po roce 2020 bude ponechána jako rozhodnutí 

pro příští Evropský parlament po volbách 2019, což výrazně zpozdí přijetí pravidel, podle 

kterých naši členové poskytují evropské společnosti veřejné statky, jako je potravinová 

soběstačnost, bezpečnost potravin a udržitelný management životního prostředí a rozvoje 

venkova. 

Vzhledem k tomu, že většina z Vás má v úmyslu sloužit ve funkci poslance Evropského 

parlamentu, respektive člena výboru i po nadcházejících volbách, rádi bychom vás informovali 

o nejdůležitějších tématech navrhovaného nařízení o strategickém plánu SZP, které považujeme 

za klíčové pro naše členy. 

V této souvislosti naleznete v příloze tohoto dopisu nejnovější Společné prohlášení agrárních 

komor, potravinářských komor a dalších nevládních organizací z Bulharska, České republiky, 

Maďarska, Litvy, Polska a Slovenska, které jejich zástupci podepsali v Sofii 12. března tohoto 

roku. V prohlášení najdete nejdůležitější body, které by v nařízení o strategickém plánu SZP 

měly být zohledněny. 

Tyto okruhy, jako jsou odpovídající finanční zdroje pro SZP, dobrovolnost zastropování 

přímých plateb a dokončení externí konvergence přímých plateb pro členské státy jsou 

problematické pro všechny zemědělce v celé EU.  

 

Změna klimatu a péče o životní prostředí jsou pro všechny zemědělce v EU zásadní, ale zároveň 

je třeba i uvědomit, že by výzvy s tím související neměly být řešeny pouze na úkor evropských 

zemědělců. Je zcela přirozené, že zemědělství vedle své hlavní úlohy zajišťování potravin pro 

občany EU také přispívá k udržitelnosti životního prostředí, ale požadavky kladené na 



 
 
zemědělce nesmějí být zbytečně zatěžující a nerealistické. V takovém případě by to nejen bylo 

vůči zmírňování dopadů klimatických změn kontraproduktivní, ale mohlo by to také ohrozit 

zemědělskou produkci EU. 

 

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, s ohledem na výše uvedené skutečnosti Vás 

tímto naléhavě vyzýváme, abyste důkladně zvážili přiložené prohlášení, neboť je  podle našeho 

názoru zcela v souladu se základními cíli Společné zemědělské politiky EU, tedy umožnit 

zemědělcům EU pokračovat v zajišťování potravin našim občanům a přispívat k rozvoji 

venkovských oblastí v členských státech. 

 

Věříme, že naše obavy budou plně zohledněny. 

 

S úctou, 

  

 

 

 

  

Kostadin Kostadinov, předseda  

Národní asociace producentů obilovin, 

Bulharsko 

Arūnas Svitojus, prezident 

Litevská Agrární komora 

 

 

 

 

Wiktor Szmulewicz, prezident 

Národní rada Agrárních komor Polska 

Jan Doležal, tajemník 

Agrární komora České republiky  

 

 

 

Emil Macho, President 

Slovenská polnohospodářská a potravinářská 

komora 

Tamás Éder, viceprezident 

Maďarská Agrární komora  
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SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ 

 
My, zástupci agrárních komor a zemědělských nevládních organizací sdružených v 

rámci skupiny Tří moří: Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Litva, Polsko a 

Slovensko prohlašujeme, že  

 

S OHLEDEM na právní návrhy týkající se společné zemědělské politiky (SZP) po roce 

2020 předložené Evropskou komisí dne 1. června 2018; 

 

SE ZVLÁŠTNÍ ZŘETELÍ na jednání o příštím víceletém finančním rámci a 

nadcházejících volbách do Evropského parlamentu v květnu 2019; 

 

S PŘIPOMÍNKOU, že jednání o SZP na období 2014–2020 trvalo příliš dlouho, než ji 

schválily účastníci legislativního procesu, což zemědělcům v celé Evropské unii 

způsobilo velkou nejistotu; 

 

S VĚDOMÍM nedávného vývoje jednání v Radě ministrů i v Evropském parlamentu; 

 

S UZNÁNÍM důležitosti přímých plateb jako jediného a nejdůležitějšího nástroje pro 

poskytování podpory příjmů zemědělcům a významnou úlohu programů rozvoje 

venkova pro poskytování kvality a odolnosti venkovských živých a venkovských oblastí; 

 

S VĚDOMÍM, že političtí činitelé musí učinit co nejvíce, aby zajistili hladký přechod od 

podpory podpory založené na výkonnosti; 

 

ZDŮRAZŇUJEME, že je důležité mít společnou a dostatečně financovanou 

zemědělskou politiku se zdroji stejnými nebo vyššími než  ve finanční období 2014–2020, 

a že je důležité, aby byla v roce 2021–2027 plně financována externí konvergence 

přímých plateb financovaná členskými státy s úrovní přímých plateb nad  průměr výše 

uvedených plateb; 

 

ZDŮRAZŇUJEME, že je třeba zachovat úroveň vázané podpory alespoň na současných 

úrovních; 
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VYZÝVÁME, aby byla možnost zastropování přímých plateb ponechána na rozhodnutí 

členských států; 

 

POZNAMENÁVÁME že malým zemědělcům jako páteři venkovských oblastí musí být 

nabídnuta přiměřená úroveň podpory; 

 

VYZÝVÁME, aby zákonodárci na úrovni EU udrželi požadavky na ekologická opatření 

a eko-schémata, kterými jsou podmíněny přímé platby, na rozumné úrovni tak, aby to 

zemědělcům umožnilo lépe čelit změně klimatu a zároveň udržitelně hospodařit; 

 

VÍTÁME veškeré úsilí o zvýšení odolnosti, udržitelnosti a úspěšnosti zemědělství v celé 

EU. 

 

 

 

Dne 12. března 2019 v Sofii v Bulharsku. 

 
  

 

 

 

  

Kostadin Kostadinov, předseda  

Národní asociace producentů obilovin, 

Bulharsko 

Arūnas Svitojus, prezident 

Litevská Agrární komora 

 

 

 

 

Wiktor Szmulewicz, prezident 

Národní rada Agrárních komor Polska 

Jan Doležal, tajemník 

Agrární komora České republiky  

 

 

 

Emil Macho, President 

Slovenská polnohospodářská a potravinářská 

komora 

Tamás Éder, viceprezident 

Maďarská Agrární komora  

  

 
 


