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Spoločná poľnohospodárska politika  
 

- Čo priniesla pre Slovensko? 
- väčšiu stabilitu pre poľnohospodárov 
- istotu určitej úrovne príjmov 

 
- Nevyužitie potenciálu SPP 

- nízke spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu 
- neimplementovanie niektorých potrebných opatrení 
- zmeny finančných alokácií a neefektívne prideľovanie 

zdrojov v II. pilieri 
- takmer neexistujúca štátna pomoc 

 

=    STRATA KONKURENCIESCHOPNOSTI A SEBESTAČNOSTI 
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Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

Legislatívne návrhy na SPP po roku 2020 
 
- Legislatívne návrhy uverejnené 1. júna 2018 priniesli 

mnoho zmien, napríklad: 
- Príprava komplexných Strategických plánov SPP 

(priame platby, rozvoj vidieka, organizácia trhu) 
- Zníženie rozpočtu SPP 
- Viac právomocí členským štátom 
- Návrh na povinné stropovanie priamych platieb 
- Návrh na zníženie viazaných platieb na citlivé komodity 

 
- Zvýšené nároky na národné inštitúcie (MPRVSR, PPA) 
- Zjednodušenie pre poľnohospodárov neisté (v závislosti 

na nastavení Strategického plánu SPP) 
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Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

SPP po roku 2020 a aktivity SPPK  
 

- Bratislavská deklarácia marec 2017 
 
- SPPK ako súčasť Konzorcia s ČR od októbra 2017 

 
- SPPK – člen COPA COCEGA od septembra 2018, 

 
- Spoločná pozícia agropotravinárskych  samosprávnych 

organizácií členských štátov EÚ  k navrhovanému 
stropovaniu priamych platieb v pripravovanej SPP po 
roku 2020 – september 2018, 
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Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

Bratislavská deklarácia 
 

- rozšírené zasadnutie samospráv krajín V-4 v Bratislave 
30.-31.3.2017,  

- Bratislavská deklarácia je toho času podpísaná 
predstaviteľmi poľnohospodárskych samospráv 10 
členských krajín EU (SR, ČR, Maďarsko, Poľsko, Litva, 
Lotyšsko, Chorvátsko, Estónsko, Rumunsko, Bulharsko a 
Slovinsko)  

- zaslanie Bratislavskej deklarácie predstaviteľom vlády 
SR, politických strán SR a predstaviteľom EK a COPA 
COGECA. 
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Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

Bratislavská deklarácia (v skratke) 
 
SPP má byť spoločnou politikou s rovnakými podmienkami pre 
poľnohospodárov vo všetkých členských štátoch EÚ, 
nedeformujúcou spoločný trh:  
 rovnaká úroveň výšky priamych platieb pre všetky členské štáty EÚ 
 obmedzenie výšky podpôr financovaných výhradne zo zdrojov 

štátneho rozpočtu 
 stanovenie limitu na spolufinancovanie rozvoja vidieka zo ŠR, 
 podpora ANC oblastí bez uplatnenia stropovania a s degresivitou v 

kompetencii ČŠ 
 stropovanie a/alebo degresivita priamych v kompetencii ČŠ 
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Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

Bratislavská deklarácia (v skratke) 
 

 pravidlá na úrovni EÚ proti nekalým praktikám obchodných reťazcov 
 legislatíva na úrovni EÚ zabezpečujúca rovnakú kvalitu rovnakých 

značiek potravín vo všetkých členských štátoch EÚ 
 uplatňovanie rovnakých potravinových noriem na všetky 

potraviny pochádzajúce z tretích krajín. 
 sprehľadnenie a radikálne zjednodušenie systému poskytovania 

podpôr 
 Zavedenie účinných a systematických opatrení na riadenie rizík  
 Podpora odbytových organizácií výrobcov v raste aj združovaní 
 Podpora mladých poľnohospodárov 
 Vytvorenie nové odbytové kanály v tretích krajinách pre 

poľnohospodársku produkciu EÚ 
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Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

 

Konzorcium  - lobbing na pôde EÚ 
   

Hlavné priority členov konzorcia: 
1. Odmietnutie povinného zastropovania platieb 

a degresivity platieb 
2. Dosiahnutie rovnakých podmienok v národných, ako 

aj regionálnych podporách 
- SPP nemôže  byť bojom o rozpočty členských krajín 

a zvyšovanie konkurencie medzi členmi EÚ,  
3. Vytvoriť spoločné európske pravidlá pre obchodné 

reťazce 
4. Zvýšenie podpory na citlivé komodity v rastlinnej 

a živočíšnej výrobe.  
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Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

Konzorcium – lobbing na pôde EÚ  
 

Aktivity sa v súčasnosti sústreďujú najmä poslancov EP, 
pred prijímaním stanovísk jednotlivých parlamentných 
výborov k novej SPP: 
 

 Zaistenie minimálneho poklesu rozpočtu EU a následne 
minimalizácia poklesu rozpočtu pre SPP 

 Umožnenie doplnkového financovania aj z ďalších 
zdrojov (sociálna a kohézna politika) 

 Zamedzenie povinného stropovania priamych platieb, a 
ak to nebude možné, presadzovanie dobrovoľného 
stropovania na úrovni členských štátov so započítaním 
príslušných kritérií (zamestnanosť, agro-envi., atď.) 

 Zamedzenie zahrnutia VCS platieb a eko-schém do 
povinného stropovania & odpočet reálnych nákladov 
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Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

Konzorcium – lobbing na pôde EU  
 

 
 Zachovanie systému a rozpočtu na VCS, vrátane čo 

najširšej definície komodít na úrovni EÚ 
 Zabezpečenie nastavenia externej konvergencie tak, 

aby štáty nad priemerom doplácali na štáty pod 
priemerom priamych platieb 

 Zabezpečenie, aby skutočný poľnohospodár bol 
vnímaný ako 1 IČO. Zabezpečiť, aby stanovenie 
presnej definície bolo v rámci posilnenia 
subsidiarity v kompetencii členských štátov 

 Harmonizácia štátnej pomoci a eliminácia 
nenotifikovaných podpôr v členských krajinách EÚ 

  

10 



Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

Stanovisko SPPK k legislatívnym 
návrhom SPP po roku 2020 

 

 Vzhľadom na veľkostnú štruktúru poľnohospodárskych 
podnikov na Slovensku nesúhlasíme so zastropovaním 
priamych platieb vo výške 100 000 EUR a s degresivitou 
priamych platieb od 60 000 EUR – žiadame aby bolo 
zastropovanie priamych platieb dobrovoľné 

 Odmietame započítanie všetkých oddelených a viazaných 
platieb do výpočtu limitu pre zastropovanie 

 Žiadame o dorovnanie výšky priamych platieb do výšky 
priemernej platby v EÚ  
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Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

Stanovisko SPPK k legislatívnym 
návrhom SPP po roku 2020 

 

 Nesúhlasíme so znížením, alebo zachovaním % viazaných 
platieb na citlivé komodity na súčasnej úrovni, naopak, 
požadujeme zvýšenie viazaných platieb na maximálnu 
možnú mieru z obálky priamych platieb 

 Žiadame podporiť zamestnávanie mladých ľudí v 
poľnohospodárskych podnikoch - je potrebná 
personálna obnova zamestnaneckej vekovej štruktúry v 
existujúcich podnikoch 
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Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

Stanovisko SPPK k legislatívnym 
návrhom SPP po roku 2020 

 

 Nesúhlasíme s rozpätím spolufinancovania príspevku z 
EPFRV (rozvoj vidieka) zo štátnych zdrojov v rozsahu 
20 – 70 % v prípade menej rozvinutých regiónov 
 bohatší štát tak vie v extrémnom prípade z rovnakej 

sumy zdrojov EÚ vygenerovať až 3,5 násobok verejných 
zdrojov 

 znamenalo by to opätovný súboj štátnych rozpočtov, kde 
nielen s bývalou EÚ-15 ťaháme za kratší koniec 
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Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

Stanovisko SPPK k legislatívnym 
návrhom SPP po roku 2020 

 
 

 Je potrebné plne využiť možnosti poskytované 
legislatívou EÚ v oblasti riadenia rizika, najmä: 
 finančné príspevky na prémie v rámci systémov 

poistenia 
 finančné príspevky do vzájomných fondov vrátane 

administratívnych nákladov na zriadenie 
 

 Je nevyhnutné pilotne ich otestovať už v tomto 
programovacom období 

14 



Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

Stanovisko SPPK k legislatívnym 
návrhom SPP po roku 2020 

 
 Príprava Strategického plánu SPP je nevyhnutná v 

úzkej spolupráci s poľnohospodárskymi samosprávami 
 presuny medzi piliermi 
 definícia skutočného poľnohospodára 
 spôsob aplikácie redistributívnej platby 
 výška spolufinancovania v oblasti rozvoja vidieka 
 rozdielna výška základnej podpory príjmu na hektár 

podľa rôznych skupín území? 
 mnohé otvorené otázky (napr. efektívna implementácia) 
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Ďakujem za pozornosť! 

Emil MACHO 
predseda 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 
Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava 

 
emil.macho@sppk.sk 

www.sppk.sk 
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