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Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2013
6. volební období

175.
USNESENÍ
zemědělského výboru
ze 46. schůze dne 30. května 2013
k prioritám České republiky k návrhu reformy Společné zemědělské politiky EU pro
plánovací období let 2014 - 2020
Po úvodním slově předsedy zemědělského výboru posl. P. Lukši a po rozpravě
zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu
I.

d o p o r u č u j e ministrovi zemědělství, aby v rámci přípravy koncepce zemědělství
na období let 2014 - 2020 a v souladu s národními prioritami k návrhu reformy
Společné zemědělské politiky EU pro plánovací období 2014 - 2020 realizoval tato
opatření:
1. Nepřevádět finanční prostředky z I. pilíře (přímé platby) do II. pilíře (Program
rozvoje venkova). Důvodem je snížení konkurenceschopnosti českých zemědělců
v porovnání s evropskými konkurenty, díky snížené základní sazbě na hektar, ale
i podpoře plateb spojených s produkcí živočišné výroby.
2. V rámci plateb spojených s produkcí dle článku 38 Návrhu nařízení Rady a EP
k přímým platbám na budoucí období stanovit minimálně stejnou sazbu na jednu
skutečně chovanou krávu v daném roce pro dojné krávy i pro krávy bez tržní
produkce mléka. Výroba mléka patří k náročným a dlouhodobě nedostatečně
podporovaným odvětvím. Stavy dojných krav neustále klesají (za posledních 7 let
z 480 tis. na 370 tis. ks) a naopak stavy krav bez tržní produkce mléka stoupají (za
stejné období z cca 100 tis. na 170 tis. kusů).
3. Nepodporovat cukrovou řepu v rámci plateb spojených s produkcí tak, aby nedošlo
k výraznému snížení alokace na podporu živočišné výroby. Produkce a zpracování
cukrové řepy je za současných podmínek dostatečně rentabilní.
4. Vyjednat možnost rozšíření citlivých komodit o prasnice. Tato komodita zajišťuje
zaměstnanost nejenom ve vlastní výrobě, ale i v navazujících odvětvích. Dalším
důvodem je skutečnost, že v posledních letech došlo k obrovskému propadu výroby
a tím i soběstačnosti (v roce 2013 je to 90 tis. ks prasnic, při vstupu do EU to bylo
320 tis. prasnic).
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5. Nezavádět nad rámec požadavku EU hodnocení propojenosti u investičních dotací
v rámci Programu rozvoje venkova a neomezovat tak přístup k investičním dotacím
pro velké podniky.
6. Výraznějším způsobem alokovat peníze na investiční podpory v rámci Programu
rozvoje venkova. Tyto podpory podporují konkurenceschopnost důležitých odvětví
a tím i tvorbu pracovních míst. V současném období je v rámci osy I. na investice
alokováno méně prostředků než v ostatních zemích EU (ČR 22 %, průměr EU
33,7 %) a v současné ose II. s nárokovými dotacemi naopak více (ČR 56 %, průměr
EU 43,9 %). Tato struktura ovlivňuje konkurenceschopnost českých zemědělců
a potravinářů.
7. V novém vymezení LFA oblastí (Less Favourable Areas – méně příznivé oblasti)
upřednostnit variantu, kde dochází ke snížení procent výměry zemědělské půdy
v LFA oblastech k celkové zemědělské půdě v České republice ze současných
50,1 % na 46 %. Větší snížení rozměru LFA oblastí by výrazným způsobem
poškodilo zemědělce v těchto oblastech a došlo by k významnému snížení chovu
skotu ve vyřazených oblastech.
8. Zpracovat systém zatížení dobytčích jednotek na hektar v podporách LFA se
zavedením intervalů (do 0,25 DJ/ha žádná platba, dále odstupňovat nad 0,25 až
0,40, nad 0,40 až 0,55, nad 0,55 až 0,70, nad 0,70 až 0,90 a nad 0,90 DJ/ha). Tento
systém je více motivující, než pouze jedna hranice, a podporuje živočišnou výrobu.
Zároveň je potřebné hodnotit průměrný stav hospodářských zvířat za celý rok.
9. V rámci agroenvironmentálních opatření (AEO) směřovat podporu nejenom na
trvalé travní porosty, ale také na další opatření, jako je podpora meziplodin,
integrované produkce ovoce, zeleniny, brambor a vinné révy a opatření na ornou
půdu. Zatížení hospodářskými zvířaty zvýšit minimálně na 0,35 DJ/ha (nárůst o cca
35 % k současnému stavu).
II.

ž á d á
ministra zemědělství, aby informoval zemědělský výbor o navržených
opatřeních v rámci koncepce zemědělství, které bude předkládat vládě ke schválení;

III.

z m o c ň u j e
zemědělství.

Ladislav VELEBNÝ v.r.
ověřovatel výboru

předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra

Pavol LUKŠA v.r.
předseda výboru

