Shrnutí pro veřejnost
Legislativní návrhy týkající se společné zemědělské politiky (SZP) do roku 2020
O CO SE JEDNÁ?


Evropské zemědělství musí vyjít vstříc evropské i celosvětové poptávce po potravinách, a
proto musí být konkurenceschopnější a udržitelnější. V souvislosti s tím je třeba pozměnit i
právní předpisy, které se zemědělství týkají.



Evropské zemědělství musí reagovat na problémy v oblasti životního prostředí a změny
klimatu.



Je nutné zachovat životaschopnost venkova a jeho potenciál dále rozvíjet.

PROČ JE TŘEBA PŘIJMOUT OPATŘENÍ NA ÚROVNI EU?


Obavy ohledně zajišťování potravin na úrovni EU i na celosvětové úrovni sílí.



Udržitelné využívání přírodních zdrojů je třeba dále podpořit a vyrovnat se s negativními
dopady extrémních klimatických projevů na zemědělskou produkci.



Konkurenceschopnost zemědělství se musí zvýšit, přičemž zemědělskou produkci je nutné
udržet po celém území EU.



Rozmanitost struktur zemědělských podniků v EU je třeba optimálně využívat a posílit
soudržnost venkovských oblastí.



Podporu v rámci SZP je třeba vyvážit mezi zemědělci i mezi členskými státy.



Předpisy a postupy SZP je třeba zjednodušit a snížit tak administrativní zátěž zemědělců.

PRO KOHO BUDOU TATO OPATŘENÍ PŘÍNOSNÁ?


Dobře zabezpečená dostupnost potravin je přínosná pro všechny občany EU, stejně zmírnění
změny klimatu.



Spotřebitelé uvítají, že ceny potravin budou lépe odrážet situaci v distribučním řetězci a
nebudou tolik ovlivněny výkyvy na trhu.



Jednodušší pravidla ulehčí situaci zemědělcům.

JAKÉ TO PŘINESE VÝHODY?
EU chce dosáhnout toho, aby počínaje rokem 2013:


Byla produkce potravin ekonomicky životaschopná a udržitelná (prostřednictvím příspěvku k
příjmu zemědělců a lepšího postavení zemědělců v rámci produkce a distribuce potravin)



Podpora těch metod zemědělské produkce, které jsou šetrné k životnímu prostředí a
neurychlují změnu klimatu, přispěje k udržitelnému využívání přírodních zdrojů.



Podpora zaměstnanosti a rozvoje hospodářských činností ve venkovských oblastech, inovací
a předávání poznatků, zlepšování podmínek malých zemědělských podniků a místního trhu
vede k vyváženému rozvoji jednotlivých území.

KOLIK TO BUDE STÁT?


Díky proběhlým reformám náklady na SZP klesly (podíl těchto nákladů na celkovém rozpočtu
se postupně snížil z 75 % na 41 %). Nové návrhy napomohou tomu, aby se finanční
prostředky na SZP využily cílenějším a efektivnějším způsobem.

KDY VSTOUPÍ TENTO NÁVRH PRAVDĚPODOBNĚ V PLATNOST?
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