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1 Co je to ARC? 

Cílem Úmluvy o zemědělství a venkově (dále ARC – Agricultural and Rural Convention) je 
vyslyšet hlasité volání  občanské společnosti a připravit přesvědčivé obecné poselství  o nové 
evropské politice pro zemědělství a venkov. ARC je inovační a transparentní  proces, otev řený  
všem zájemcům o reformu společné zemědělské politiky. Byl navržen tak, aby shromáždil 
širokou škálu  představ o budoucnosti zemědělství a venkovských oblastí, a pak je sloučil do 
tvůrčí a uskutečnitelné vize, která by dosáhla co nejširší kombinace přínosů. 

ARC zastupuje řadu organizací občanské společnosti, které působí na evropské, mezinárodní, 
národní nebo regionální úrovni**. Mezi jejich ústřední zájmy patří trvalá udržitelnost v obecném 
smyslu, obnovitelná energie, vodní hospodářství, životní prostředí, biologická rozmanitost, 
problematika krajiny, kulturní dědictví, spravedlivé příjmy pro zemědělce, zabezpečení 
zemědělské půdy, malé a rodinné farmy, životní podmínky zvířat, ekologické zemědělství, 
zajišťování potravin, potravinová soběstačnost, kvalita potravin, systémy zásobování místními 
potravinami, spotřebitelé, partnerství s rozvojovými zeměmi, spravedlivý obchod, veřejné 
stravování, veřejné zdravotnictví, horské oblasti, venkovské komunity a jejich přístup ke 
službám, integrovaný a územní rozvoj, výzkum, vzdělávání, a mnoho souvisejících otázek. 
Společně zastupují stovky tisíc evropských občanů, z měst i venkova. 
 
2 Naše stanovisko 
Naše návrhy vycházejí ze starostí sdílených v rámci celé naší široké sítě, týkajících se udržení 
dobrého stavu celé planety a jejích obyvatel. Jsme přesvědčeni, že: 

• svět musí odpovědněji využívat všech globálních zdrojů, zejména půdy, vody, 
nerostného bohatství, fosilních paliv, volně žijících druhů a přírodních stanovišť, 

• musí dojít k radikálnímu snížení emisí skleníkových plynů s cílem zabránit katastrofální 
změně klimatu, společně s kroky ke zmírnění nepříznivých dopadů změny klimatu na 
lidské činnosti a na biologickou rozmanitost, 

• je nezbytné zastavit drastické ztráty biologické ro zmanitosti, a to jak voln ě žijících 
druh ů, tak vyšlecht ěných odr ůd, 

• měla by se ochra ňovat a zlepšovat kvalita a rozmanitost kulturního d ědictví 
a krajiny, 

• musí být respektována a aktivně udržována lidská práva na přístup k potravinám, vodě, 
zdraví a duševní i fyzické pohodě, občanským svobodám a zdrojům obživy v mezích 
daných celkovou ekologickou a sociální udržitelností, 

• na celosvětové úrovni musí být zaručeno dlouhodobé zajišťování potravin: je 
nepřijatelné, že více než jedna miliarda lidí trpí hladem nebo podvýživou, že zdravotní 
stav další miliardy je poškozován překrmováním, obezitou a dalšími souvisejícími 
chronickými chorobami, nebo že se plýtvá obrovským množstvím potravin, 

• EU by nadále neměla být závislá na půdním fondu jiných kontinentů ani by neměla 
vyvážet zemědělské produkty za ceny nižší, než jsou celkové náklady na jejich výrobu, 
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a tím vytvářet nekalou konkurenci pro zemědělce v ostatních zemích, zejména 
v rozvojovém světě, 

• je nutné se vypořádat s chudobou a nerovností, včetně sociálního vyloučení 
a neomluvitelných rozdílů v příjmech a kvalitě života mezi regiony a lidmi uvnitř i vně EU 

• občanům a místním komunitám v kterémkoli místě musí být umožněno hrát 
plnohodnotnou roli v určování své vlastní budoucnosti, 

• zemědělcům musí být umožněno dosahovat výnosných cen a spravedlivých příjmů za 
potraviny, které produkují, a za služby, které poskytují, 

• v zemědělství EU musí být dosaženo vysokých standardů v oblasti životních podmínek 
zvířat, 

• lesy musí být řízeny udržitelným způsobem, který by plně využil jejich potenciál 
poskytovat pracovní místa na venkově, chránit ekosystémy, zachycovat uhlík 
a zmírňovat změny klimatu 

• politiky musí respektovat a odrážet rozmanitost Evropy a zásadu subsidiarity a přitom 
plnit cíle EU a usilovat o sociální, ekonomickou a územní soudržnost a rovnost mezi 
národy a regiony: to znamená zavádět politiky vycházející z místních potřeb, posilovat 
jak rozhodovací struktury na místní a regionální úrovni, tak i víceodvětvové 
a víceúrovňové řízení. 

 
3 Naše vize 
V reakci na tyto imperativy jsme přesvědčeni, že je nezbytné radikálně přehodnotit politiky pro 
zemědělství i rozvoj venkova. Naše vize se v této oblasti zaměřuje na tyto aspekty: 

• Posun modelu zem ědělství a systém ů zásobování potravinami  od dominantního 
neudržitelného zemědělství průmyslového typu s intenzivním využíváním zdrojů 
a centralizovaného potravinářského průmyslu, doposud preferovaných zemědělskými 
politikami EU, ke všeobecně udržitelnému zemědělství a diverzifikovanému schématu 
regionální a místní produkce a zpracování potravin, s užšími vazbami mezi zemědělci 
a spotřebiteli a s maximální péčí o veřejné zdraví, životní prostředí a dobré životní 
podmínky zvířat. 

• Ekonomická, sociální a ekologická obroda venkovskýc h oblastí , založená na silných 
stránkách a rozmanitosti komunit, kultur a zdrojů, účinně propojená s územním rozvojem 
vycházejícím z místních potřeb, a respektující závazek EU o sociální, hospodářské 
a územní soudržnosti. Tato obroda může postupně významně přispívat k nalézání 
nových zdrojů prosperity a vytváření nových pracovních míst. 

Tato vize a tento široký argument směřují k budoucí politice, která bude mít tři vzájemně 
související ústřední zájmy – udržitelné zemědělství, včetně jeho spojitosti s ochranou půdy, 
vodním hospodářstvím, biologickou rozmanitostí, ochranou krajiny, životními podmínkami zvířat 
a ochranou klimatu; dostatečné a výživné potraviny, včetně jejich spojitosti s kvalitou 
a rozmanitostí produkce, ochranou zdraví, obchodem, pomocí a výnosnými zemědělskými 
výkupními cenami; a rozvoj venkova, včetně jeho spojitosti se strukturálními a souvisejícími 
politikami. 

 
4 Nová spole čná politika pro zem ědělství, potraviny a venkov   

Navrhujeme budoucí politiku s názvem Společná politika pro zem ědělství, potraviny 
a venkov , s jasně vymezenými cíli, které zahrnují cíle uvedené v Římské smlouvě, ale jdou nad 
jejich rámec. Rozšířený soubor cílů by zahrnoval otázky zajišťování potravin, spravedlivého 
zisku zemědělcům, kvality potravin a veřejného zdravotnictví, udržitelných standardů 
v zemědělství, zabezpečení zemědělské půdy, celostní ochrany životního prostředí, zmírňování 
změny klimatu, posílení a diverzifikace hospodářství venkova a prosperity venkovských komunit. 
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Mnoho z těchto cílů je již zakotveno v mezinárodních smlouvách nebo úmluvách nebo ve 
směrnicích EU, například v Kjótské dohodě o změně klimatu, Ramsarské úmluvě, směrnicích 
o ptácích a o stanovištích a v závěrech zasedání nedávné konference o biologické rozmanitosti 
COP10 v Nagoya, na kterém se státy dohodly, že do roku 2020 dosáhnou cíle zemědělství bez 
negativních vlivů na biologickou rozmanitost a životní prostředí. 

V následujících oddílech popisujeme opat ření, která by spadala do oboru p ůsobnosti 
navrhované Spole čné politiky pro zem ědělství, potraviny a venkov. Náš pohled na strukturu 
budoucí politiky je veden naším silným přesvědčením o dvojí povaze problému. Potřebujeme jak 
posun modelu zemědělství a systému zásobování potravinami, tak obrodu venkova. Politika EU 
pro rozvoj venkova se postupně rozvíjela od konce 80. let 20. století. Byla vždy vnímána jako 
doplněk zemědělské politiky. Je velmi logické, když se zachovává vazba mezi zemědělstvím 
a rozvojem venkova: tato vazba však zdeformovala celkovou politiku, neboť položila příliš velký 
důraz na základní podporu zemědělství a příliš málo se soustředila na udržitelné zemědělské 
systémy, na vyvážené trhy s potravinami a na potřeby venkovských komunit a ekonomik. 

Podle našeho názoru nastal čas uznat rozvoj venkova jako významnou oblast politiky samu 
o sobě, již ne jako doplněk k zemědělství. Měla by být chápána nikoli jako druhý pilíř jiné politiky, 
ale jako odlišná politika, stojící po boku zemědělské politiky, ale odděleně od ní. Proto 
navrhujeme, že by se Spole čná politika pro zem ědělství, potraviny a venkov  měla provádět 
prostřednictvím dvou fondů, Evropského zem ědělského fondu  zaměřeného především na 
zemědělství a potravinářství, a Evropského fondu venkova , zaměřeného na širší ekonomiku 
venkova a jeho územní rozvoj. Tyto dva fondy a opatření v jejich rámci se vzájemně doplňují. 
Zásadní rozdíl mezi těmito dvěma fondy je to, že zemědělský fond by byl zaměřen téměř zcela 
na horizontální opatření, vztahující se na všechna území nebo podniky v oboru jejich 
působnosti, zatímco fond venkova by se zaměřoval na opatření, jejichž platnost se bude lišit 
podle charakteru a potřeb různých oblastí. 

Ve dvou následujících oddílech jsme nastínili navrhovaný rozsah působnosti těchto dvou fondů, 
podle vztahu k hlavním tématům. Mezi opatření navrhovaná v rámci každého tématu může patřit 
finanční podpora, například přímé či smluvní platby nebo financování pro komunikaci, případně 
další typy opatření, například regulace nebo vymezení pojmů. Některé kroky, jako jsou návrhy 
na výzkum v oddílu 7, mohou dokonce spadat mimo oblast působnosti evropského zemědělství, 
potravinářství a venkova, ale musí úzce souviset s tím, co se odehrává uvnitř této politiky. Pro 
objasnění hlavní myšlenky návrhů ARC používáme v tomto dokumentu jako strukturu jednotlivá 
témata. V oddílu 8 níže klademe důraz na potřebu silného propojení mezi různými hlavními 
programy Evropské unie. 

 
5 Evropský zem ědělský fond 
Navrhujeme, že by Evropský zemědělský fond měl zahrnovat soubor opatření, která se budou 
vzájemně podporovat a budou vzájemně konzistentní. Spadají do dvou širokých oblastí: 

– přímá podpora pro zemědělce a ostatní správce půdy, včetně plateb za ekologické 
a sociální služby, 

– politiky vztahující se k potravinám, se zaměřením na zajišťování potravin, obchod 
a pomoc, řízení nabídky potravin a jakost potravin, zdraví a související otázky. 

Tato opatření jsou navržena tak, aby splňovala cíle, které jsme nastínili v oddílu 4 výše. 
Rozhodující je, že tyto cíle zahrnují zajišťování potravin a spravedlivý zisk zemědělcům, jak již 
bylo přislíbeno v Římské smlouvě, a splnění úkolů, které vyplynuly z veřejné agendy 
v pozdějších letech, například kvalita potravin a veřejného zdravotnictví, udržitelné standardy 
v zemědělství, zabezpečení zemědělské půdy, celostní ochrana životního prostředí, zmírňování 
změny klimatu, posílení a diverzifikace hospodářství venkova a prosperita venkovských komunit. 
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Tento širší soubor cílů je možno splnit pouze pomocí kombinace dvou souborů politiky. Naše 
vize je spojena se spravedlivými tržními cenami, které vytvářejí přiměřené příjmy pro zemědělce 
a umožňují udržitelnou a kvalitní produkci. Politiky, které navrhujeme pro zajišťování potravin, 
obchod, pomoc a řízení nabídky, jsou navrženy tak, aby zabezpečily zajišťování potravin 
a pomáhaly zemědělcům dosáhnout spravedlivého zisku, který jim byl přislíben. Až budou tato 
opatření zavedena, bude vhodné zaměřovat finanční podporu stále více – a po přechodném 
období zcela – na platby související s ostatními cíli. Pohlížíme na další programové období 
v letech 2014 až 2020 jako na období přechodu od stávajících politik pro zemědělství 
a potraviny k jejich novému modelu. 

V tomto oddílu nabízíme nejprve naše vizi budoucí skladby podpory pro zemědělce a ostatní 
správce půdy, včetně plateb za ekologické a sociální služby. Dále předkládáme nástin našich 
návrhů na politiky týkající se potravin. 

 
5.1 Udržitelné zem ědělství v kterémkoli míst ě 

Podle našeho názoru je současný tradiční systém zemědělství v Evropě ze své podstaty 
neudržitelný. Je závislý na intenzivním využívání fosilních paliv, na náročných procesech 
průmyslového typu, přepravě potravin a krmiv na dlouhé vzdálenosti, často nesplňuje vysoké 
standardy dobrých životních podmínek zvířat a představuje dlouhodobou hrozbu pro zdraví 
půdy, vodní zdroje a ekosystémy. To má za následek pokračující ztráty pracovních míst 
v zemědělství: během deseti let 1995 až 2005 bylo v odvětví zemědělství EU-15 ztraceno 
3,5 milionu pracovních míst. To odčerpává životaschopnost venkovských oblastí, zejména 
v případě chudší nebo méně úrodné zemědělské půdy. Nadměrné spoléhání na umělé 
chemické vstupy ohrožuje zdraví zemědělců, zemědělských pracovníků i spotřebitelů. 

Dožadujeme se postupného posunu od industrializovaného zemědělství k udržitelné formě 
zemědělství, která zachovává produktivní zemědělství v kterémkoli místě, vychází z místní 
a regionální různorodosti zemědělství a ekonomiky, významně omezuje využití neobnovitelných 
zdrojů, respektuje dobré životní podmínky zvířat, při rozhodování v zemědělství využívá „selský 
rozum“ i agroekologické inovace a dosahuje široké škály pozitivních ekologických, sociálních 
i ekonomických výsledků, spojených s životaschopností venkovských oblastí. 

Tento posun od industrializovaného k udržitelnému zemědělství je založen na střízlivém náhledu 
na naléhavé požadavky uvedené v oddílu 2 tohoto dokumentu. Tyto požadavky vedou 
jednoznačně k závěru, že model založený na stále intenzivnější zemědělské výrobě na části 
území EU i mimo ni a zároveň opouštějící méně úrodnou půdu není udržitelný a přináší vážná 
nebezpečí pro životní prostředí v Evropě a ve světě, pro dlouhodobé zajišťování potravin, 
životaschopnost venkovských oblastí a dobrý stav naší planety. Zajišťování potravin může být 
zabezpečeno účinným udržitelným využíváním veškeré zemědělské půdy, zejména zachováním 
produkce potravin na méně úrodné půdě a na půdě dříve vyňaté z produkce, omezením plýtvání 
potravinami v celém potravinovém řetězci, rostoucím důrazem na kvalitu a nutriční hodnotu 
potravin, a postupnými změnami stravy, které odrážejí povědomí spotřebitelů o ekologických 
a jiných dopadech na produkci potravin. V rámci udržitelného modelu může a musí být úsilí 
o efektivitu a produktivitu při výrobě potravin trvalé. 

Tyto koncepce jsou základem našeho náhledu na budoucí strukturu podpory zemědělcům. 
Uznáváme, že přímé platby hrají důležitou roli v příjmech zemědělců: dnes jen menšina 
zemědělců může vydělat na živobytí samotným prodejem svých výrobků. Jsme však 
přesvědčeni, že současný systém všeobecných dotací pro odvětví zemědělství, oddělený od 
výroby a pouze okrajově spojený s udržitelnými zemědělskými systémy nebo národními 
veřejnými statky, není ani politicky oprávněný ani společensky  legitimní. Finanční podpora 
zemědělcům by se v budoucnu měla týkat výsledků, které EU potřebuje a kterých nebude 
dosaženo pouhým působením tržních sil. Opatření související s potravinami, která navrhujeme 
později v tomto oddílu, mají za cíl pomoci zemědělcům dosáhnout spravedlivého zisku, který jim 
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byl přislíben Římskou smlouvou. Až budou tato opatření zavedena, bude vhodné zaměřovat 
finanční podporu stále více – a po přechodném období let 2014 až 2020 zcela – na platby 
související s udržitelnými postupy, péčí o životní prostředí, podporou malých a rodinných 
hospodářství a hospodářství v obtížných oblastech a s diverzifikací zemědělských 
a venkovských ekonomik. 

Zemědělský fond by měl poskytovat pobídky pro tento posun od industrializovaného 
k udržitelnému zemědělství, a to prostřednictvím těchto opatření: 

a. Jasné vymezení standardů udržitelnosti v zemědělství, mimo jiné s využitím těchto kroků: 

- omezení týkající se používání umělých hnojiv a dalších chemických vstupů rozšířením 
zásad uvedených ve směrnici o dusičnanech z roku 1991, podle níž se musí 
monitorovat obsah dusíku v půdě a musí být omezen odtok látek s obsahem hnojiv 

- závazné limity na emise skleníkových plynů, a to jak produkovaných hospodářskými 
zvířaty (s výjimkou extenzivní pastvy a senoseče), tak uvolňovaných spalováním 
fosilních paliv 

- zadržování a udržitelné opětovné využití všech odpadních produktů (např. kejdy, 
splaškové vody) v rámci farmy 

- úsilí o naplňování rámcové směrnice o vodě 
- ochrana a zvyšování biologické rozmanitosti (jak volně žijících druhů, tak starých odrůd 

a místních kultivarů a plemen domácích zvířat) a krajinných prvků 
- nulová podpora pro čištění nebo ošetřování neobdělávané půdy herbicidy 
- dosahování vysokých standardů životních podmínek zvířat. 

b. Začlenění těchto standardů do aktualizovaných právně závazných kodexů osvědčených 
postupů, s efektivním vymáháním těchto kodexů 

c. Radikální přehodnocení přímých plateb pro všechny zemědělce, s cílem: 

- zajistit podmínky týkající se standardů pro udržitelné postupy uvedené výše 
- vypustit veškeré odkazy na výnosy dosažené v minulosti 
- zaručit rovnost v úrovních plateb pro zemědělce v různých členských státech EU, 

sledovanou ve vztahu k národní paritě kupní síly 
- stanovit degresivní platby s vyšší úrovní plateb pro malé farmy a rodinné podniky, 

zatímco u větších zemědělských podniků by měla být úroveň plateb spojena se 
zaměstnanými pracovními silami. 

d. Podpora investic obce do zemědělské půdy; pro majitele půdy pronajímající svou půdu 
za cenově dostupných a bezpečných podmínek zemědělcům zabývajícím se trvale 
udržitelným zemědělstvím s vazbou na obec; a pro místní orgány zapojující se do aktivní 
ochrany místně zaměřeného udržitelného zemědělství v městských a příměstských 
oblastech. 

e. Podpora pro zemědělce v okrajových, horských a jiných znevýhodněných oblastech, 
která by uznávala fyzická znevýhodnění, za kterých pracují, a přínos, který mají pro 
místní ekonomiku. 

f. Postavení vývoje a využívání geneticky modifikovaných organismů v zemědělství 
a zásobování potravinami (včetně krmiv pro zvířata) v EU mimo zákon): to by mělo platit 
v celé EU bez ustanovení o vnitrostátní nebo regionální pravomoci. 

g. Finanční podpora pro přechod na systémy ekologického zemědělství, zejména na 
systémy zdůrazňující nízké vstupy neobnovitelných zdrojů, na jiné ekologicky 
orientované zemědělské systémy s jasným přínosem pro životní prostředí a biologickou 
rozmanitost nebo na systémy zaručující vysoký standard životních podmínek zvířat. 
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5.2 Cílené platby za ekologické a sociální služby 

Jako doplněk k přímým platbám a specifickým podporám popisovaným výše navrhujeme systém 
cílených plateb za ekologické a sociální služby poskytované zemědělci a dalšími správci půdy.  

Venkovské oblasti EU obsahují bohaté a velmi různorodé dědictví ekosystémů, kulturních krajin 
a dalších environmentálních aktiv, včetně půdních a vodních zdrojů, které jsou zásadní pro 
dlouhodobé zdraví půdy EU a tudíž pro její dlouhodobé zajišťování potravin. Ochrana a řízení 
tohoto dědictví závisí z velké části na správcovství zemědělců, lesníků a ostatních správců 
půdy. Některé prvky tohoto správcovství mohou být zajištěny správným udržitelným 
hospodařením. V mnoha oblastech však omezení zemědělství vyplývající z vysokých 
ekologických hodnot nebo fyzických znevýhodnění znamená, že zemědělci mohou dosáhnout 
příjmu, ze kterého jsou schopni se uživit, pouze tehdy, pokud dostávají cílené platby týkající se 
služeb se vztahem k životnímu prostředí a sociálních služeb, které poskytují. Pracovní náplň 
veřejných statků, když souvisely se zemědělstvím, zemědělsko-lesnickými a venkovskými 
oblastmi, se až dosud zaměřovala především na zachování ekosystémů a udržování 
zemědělské činnosti v horách a další specifických oblastech. Tato pracovní náplň se postupně 
rozšiřuje a zahrnuje „nové výzvy“ – přizpůsobení změnám klimatu a jejich zmírňování, výrobu 
energie z obnovitelných zdrojů, hospodaření s vodními zdroji, ochranu ekosystémů, krajiny 
a kulturního dědictví a zachování životaschopnosti venkovských komunit. 

Zemědělský fond by měl zahrnovat následující opatření: 

a. Cílenou a harmonizovanou podporu, podmíněnou jasnými environmentálními standardy, 
pro zemědělce, chovatele dobytka, lesníky a družstva spravující půdu, která je cenná 
svou biologickou rozmanitostí, často klasifikovaná jako HNV (High Nature Value 
farmland) – zemědělská půda s vysokou přírodní hodnotou.  Zemědělství s vysokou 
přírodní hodnotou (HNV) není rozvrhovaná koncepce, podle které by členské státy určily 
způsobilé oblasti s hranicemi: typy půdy s vysokou přírodní hodnotou mohou spíše 
existovat kdekoli v Evropské unii, podle výskytu určitých charakteristik na úrovni 
zemědělského podniku, například trvalých travních porostů s nízkou intenzitou obrůstání 
nebo krajinných prvků souvisejících s biologickou rozmanitostí. Tyto zemědělské půdy, 
které mohou celkem činit více než 30 % hospodářských ploch v EU, včetně horských 
a horských pastvin, společných pastvin, dehes (spásaných lesů), severských lesních 
pastvin, sečených luk, vlhkých luk, sadů, parkových krajin a některých málo 
obdělávaných oblastí. Byly vytvořeny a jsou udržovány nepříliš intenzivními režimy 
hospodaření a pastvy, založenými na tradičních metodách a (často) místních plemenech 
hospodářských zvířat. Tvoří ekosystémy a krajiny s bohatou biologickou rozmanitostí 
a kulturou a jsou velkým přínosem pro ochranu půdy a vod a ukládání uhlíku. Pomáhají 
udržovat formální i neformální ekonomiky velkých zemědělských komunit a plodí vysoce 
kvalitní potraviny. Jsou však ohroženy v mnoha oblastech opuštěním a v jiných 
intenzifikací zemědělství. Jako opatření pro boj proti těmto hrozbám a pro rozpoznání 
veřejných statků, které tyto travní porosty poskytují, navrhujeme, aby se na ně vztahoval 
systém cílených a harmonizovaných plateb za ekologické služby*. 

* Orientační příklady toho, jak by takový systém fungoval, jsou uvedeny ve zprávě: „CAP 
reform 2013 – last chance to stop the decline of Europe’s High Nature Value farming?“ 
(Reforma SZP z roku 2013 – poslední šance, jak zastavit úpadek evropského 
zemědělství s vysokou přírodní hodnotou?), publikovaná společně organizacemi EFNCP, 
Birdlife International, Butterfly Conservation Europe a Světovým fondem divočiny (nyní 
Světový fond na ochranu přírody).  

Tento systém by měl spadat do zemědělského fondu, jakožto alespoň částečné 
nahrazení stávajících přímých a necílených plateb, a se 100 % financováním 
z prostředků EU. Typy pozemků, na které by se vztahoval, by měly být jasně 
specifikovány v aktualizovaných směrnicích, zahrnujících všechny výše zmíněné typy. 
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Platby by se měly řídit standardní stupnicí nebo omezenou sadou stupnic plateb za 
služby na základě zobecněného ocenění veřejných statků, které tyto oblasti poskytují. 
Tento systém by byl v podstatě uznáním omezení, která se týkají zemědělského 
využívání půdy v místech s ekologickou hodnotou, a byl by tudíž oprávněným 
prostředkem k udržování tohoto zemědělského využití. Platby by měly být vázány na 
pokračování nebo obnovení režimů hospodaření, které vytvořily nebo udržovaly ty 
hodnoty životního prostředí, které jsou základem vymezení zón. 

V hornatých, okrajových a dalších znevýhodněných oblastech by tento režim 
ekologických plateb vyžadoval harmonizovat s podporou spojenou s fyzickým 
znevýhodněním popsaným v bodu 5.1e výše, ale nikoli pod ni zahrnout. 

b. Pokračování agroenvironmentálních plateb s cílem chránit hodnoty životního prostředí 
nad úroveň, kterou lze dosáhnout podmíněností podpor uvedených v bodu 5.1 a 5.2a 
výše. Tyto platby by měly mít rostoucí důraz na hodnoty krajiny a na kulturní a nemovité 
dědictví. 

c. Platby zemědělcům v oblastech Natura 2000 a navazujících oblastech podle článků 3 
a 10 směrnice o přírodních stanovištích, kde jsou nuceni z důvodů ochrany přírody 
provádět práce obhospodařování půdy, na které se nevztahují podpory podle bodů 5.1, 
5.2a nebo 5.2b výše.  Tento návrh je specifický pro ty části určených oblastí Natura 
2000, které jsou spravovány zemědělci. Nenahlížíme na Evropský zemědělský fond jako 
na zdroj financování pro další oblasti Natura 2000 nebo pro kapitálové investice potřebné 
k ochraně těchto oblastí. 

d. Platby za ukládání uhlíku neboli sekvestraci, dosažené obhospodařováním nebo 
regenerací například půdy bohaté na humus, trvale neoraných pastvin, mokřadů a lesů. 

e. Podpora pro zachování lesa s vysokou přírodní hodnotou, který spadá do zemědělského 
hospodářství: do toho mohou patřit nespravované i spravované lesy, lesní remízky 
v zemědělských krajinách, spásané lesy a ekotony (hranice) mezi lesy a zemědělskou 
půdu. 

f. Podpora pro kapitálové investice, které přispívají k hospodaření s vodními zdroji 
a přizpůsobení režimů zemědělství a lesnictví tak, aby se vyrovnaly se změnou klimatu. 

g. Platby za investice do obnovy, např. při obnově travních porostů, kdy jde o čištění 
podrostové sukcese a instalaci oplocení, nebo při přeměně orné půdy na zavodňované 
louky v oblastech pro zadržování povodní na podporu řízení povodňových rizik, 
zachycování uhlíku a biologické rozmanitosti. 

 
Je zřejmé, že je možné systémovým způsobem využít potenciál pro součinnost a kombinaci 
mezi sedmi různými opatřeními popsanými výše. Systémy podpor a plateb za služby by mělo být 
snadné pochopit, spravovat a sledovat, aby zemědělci a další příjemci nebyli odrazováni 
zbytečným papírováním. 
 

5.3 Zajiš ťování potravin, obchod a pomoc 

Světová populace roste, poptávka po potravinách stoupá a existuje naléhavá potřeba řešit hlad 
a podvýživu, vyčerpávání přírodních zdrojů a zásob vody a ztrátu obdělávatelné půdy. Řešením 
této situace není soustředit výrobu potravin do omezených regionů a spoléhat na silný 
mezinárodní obchod a přepravu potravin: to by bylo receptem k novému ekonomickému 
kolonialismu, závislosti, konfliktům a neudržitelnému využívání dopravy. Řešení spíše spočívá 
ve vysoké míře suverenity a potravinové soběstačnosti na místní, regionální, národní nebo 
kontinentální úrovni. Zemědělská půda by měla být v celé Evropě zachovávána v režimu 
udržitelného hospodaření za účelem dlouhodobého využití při výrobě potravin. EU by měla 
produkovat vysoký podíl potravin, které její občané potřebují, včetně všech základních komodit 
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potřebných pro jejich výrobu, a měla by značně omezit dovoz potravin nebo krmiv (zejména 
krmiv pro hospodářská zvířata) na objem, který nemůže být udržitelně vyroben v rámci EU. Pro 
chov hospodářských zvířat, zejména pro námi podporovaný udržitelný regionálně založený druh 
chovu s nízkými vstupy nebude ekonomicky schůdné, pokud bude trh zaplaven sójou, kukuřicí 
a dalšími dováženými krmivy. EU by neměla žádnými prostředky dotovat vývoz potravin a měla 
by s využitím mezinárodní pomoci podporovat zemědělce v rozvojových zemích v jejich snaze 
udržet a zvýšit produkci potravin pro zlepšení jejich živobytí a v boji proti hladu a podvýživě. 

Zemědělský fond by měl poskytovat pobídky pro tento posun směrem k vysoké míře suverenity 
a potravinové soběstačnosti, a to prostřednictvím těchto opatření: 

a. Opětovné vyjednání mezinárodních obchodních pravidel pro zavedení práva na 
potravinovou soběstačnost, tj. právo pro lidi, obce, kraje, země nebo odbory, aby mohly 
zavést svou vlastní zemědělskou a potravinovou politiku: toto právo by mělo být 
provázeno clem, které by zabránilo dumpingu vytvářenému dotovaným vývozem 
potravin. 

b. Oddělení zemědělství od ostatních odvětví v jednání o světovém obchodu: potravinová 
soběstačnost v EU by neměla být ohrožena výměnnými obchody ve prospěch vývozu 
v jiných hospodářských odvětvích.  Země by měly být schopny zajistit, aby jejich 
zemědělské výkupní ceny byly výnosné. 

c. Vyžadování udržitelných standardů pro dovoz potravin do EU. 

d. Pobídky pro výrobu proteinu do krmiva pro zvířata v rámci EU jako alternativa k dovozu 
proteinu. 

e. Zajištění soudržnosti rozvojových politik podle článku 208 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, včetně zrušení vývozních dotací na potraviny, a opatření zajišťující, že jiné formy 
podpory, například přímé platby, nepovedou k vývozu za ceny nižší než celkové náklady 
na výrobu. 

f. Podpora zemědělcům v rozvojových zemích k zachování či rozvoji udržitelných systémů 
zemědělského hospodaření, pro zlepšení jejich živobytí a na boj proti hladu a podvýživě. 

 
5.4 Řízení nabídky potravin 

V současné době se asi čtyři pětiny potravin vyrobených zemědělci v EU dodává do 
dodavatelských řetězců, které jsou ovládány velkozpracovateli a maloobchodníky. To přivádí 
primární producenty i spotřebitele do ekonomických řetězců, v nichž jsou v nevýhodě vůči stále 
silnějším nákupním odvětvím. Mnozí zemědělci nejsou schopni pokrýt své výrobní náklady, 
natož dosáhnout přebytku finančních prostředků na investice do inovací. Spotřebitelé často kvůli 
nekalým maržím platí vyšší ceny potravin, než je nutné. 

Budoucí politika musí stanovit tržní rámec, který umožní zemědělcům i spotřebitelům stát se 
vlivnými partnery v řetězcích zásobování potravinami a zemědělství, zamezí velkým výkyvům 
v nabídce potravin a následně v zemědělských výkupních cenách a který tudíž odrazuje od 
spekulací s cenami potravin na akciových trzích. Takový tržní rámec je základní podmínkou 
zajištění stabilních cen a udržitelné produkce a spotřeby potravin ve všech regionech EU 
a spravedlivého zisku zemědělců za to, co produkují. 

Cílem by mělo být zajištění stabilních cen a spravedlivého sdílení hodnot mezi zemědělci, 
zpracovateli, maloobchodníky a spotřebiteli, aby zemědělci mohli zajistit rentabilní zemědělské 
výkupní ceny, které by pro spotřebitele zároveň znamenaly čestný obchod. Systém musí být 
takový, aby účastníci řetězce zásobování potravinami s různými, často protichůdnými zájmy 
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mohli jednat za rovných podmínek a aby primární producenti a spotřebitelé již nebyli figurkami 
v rukou jiných zájmů, ale mohli aktivně spolurozhodovat. Toto úsilí může zahrnovat opatření 
navržená jinde v tomto dokumentu, včetně zavedení potravinové soběstačnosti (5.3), zrušení 
dotací na vývoz potravin (5.3) a podpory regionálního a místního zpracování potravin 
a regionálních a místních systémů zásobování potravinami, včetně zemědělství podporovaného 
obcí (6.2). Jsou však nutná další opatření. 

Zemědělský fond by měl zahrnovat následující opatření: 

a. Vytvoření systému sledování trhu, který zajišťuje větší transparentnost trhu 
prostřednictvím nepřetržitého monitorování marží, pohybu poptávky a cen a vývoje 
průměrných výrobních nákladů, a který na základě těchto průměrných výrobních nákladů 
určuje koridor cílových cen pro určité produkty. Do tohoto procesu by měli být zapojeni 
zemědělci, spotřebitelé  i další sociální skupiny. 

b. Podpora pro tvorbu obchodních skupin zemědělců ke zlepšení vyjednávací pozice 
zemědělců: ta může záviset na dobře zváženém uvolnění pravidel hospodářské soutěže. 
Zemědělci by měli mít možnost pracovat kolektivně a mít právo a možnost řídit nabídku 
na úrovni EU: například by měli být schopni snížit objem, který budou produkovat, když 
se snižuje poptávka a ceny klesnou pod stanovený cenový koridor. 

c. Změna v systému cenových intervencí. Současný systém, jehož cílem je udržet nízké 
ceny surovin pro (exportní) potravinářský průmysl, neposkytuje dostatečnou záchrannou 
síť pro producenty, kteří řídí svá zemědělská hospodářství podle zásad udržitelnosti, 
protože intervenční ceny jsou mnohem nižší než výrobní náklady: to by mělo být 
zrušeno. Místo toho navrhujeme nový intervenční systém se spravedlivými cenami, 
financovaný producenty, pro doplnění procesu řízení nabídky popsaného v bodu(b) výše. 
To by umožnilo skladování výrobků během krátkých období nutných pro přizpůsobení 
nabídky změnám poptávky. 

 
5.5 Kvalita potravin, zdraví a související otázky 

Velké obavy, které se v posledních letech kolem potravin vynořily, zvýšily povědomí veřejnosti 
o zásadním významu zdravé výživy. V důsledku toho byly zesíleny bezpečnostní normy, což 
mělo určité pozitivní, ale také negativní účinky na některé místní potravinové systémy, jak 
uvádíme níže (viz 6.2). Existuje však stále velmi rozšířené znepokojení ohledně dopadů 
průmyslové výroby a zpracování potravin na lidské zdraví, životní podmínky zvířat, biologickou 
rozmanitost a životní prostředí. Obezita, cukrovka a další potíže odrážejí nezdravou stravu, která 
je nabízena spotřebitelům v podobě stále více zpracovávaných a přetvářených potravin. 

Spotřebitelé mohou převzít a čím dál více i přejímají odpovědnost za svou stravu tím, že 
kontrolují složky, přísady a původ potravin, a tím, že usilují o alternativy, například organickou 
zeleninu, maso z ekologického chovu, z volných výběhů nebo známého původu. Výrobci, 
zpracovatelé a obchodníci budou jistě reagovat na tyto asertivní spotřebitele. Aby však bylo 
možné převzít iniciativu, spotřebitelé potřebují přesné informace o potravinách a o jejich 
souvislostech se zdravím atd. Školy by měly hrát svou úlohu při poučení o těchto otázkách. 
Veřejné orgány by měly využívat své nákupy  potravin pro konzumaci ve školách, 
nemocnicích, ve řejných spole čnostech, v ězeních, kasárnách atd. pro ovliv ňování kvality 
potravin a jejich vazby na zdraví, místní ekonomiky  a životní prost ředí. Všechny části 
řetězce zásobování potravinami – producenti, zpracovate lé, obchodníci, spot řebitelé – by 
měli p řispívat k trvalé kampani vedené v rámci celé EU za snížení plýtvání potravinami.  
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Zemědělský fond by měl zahrnovat následující opatření: 

a. Veřejné informační programy na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni o potravinách, stravě 
a její souvislosti se zdravím, udržitelném životním stylu, odpovědné spotřebě, zamezení 
plýtvání potravinami a o spojení mezi potravinami a krajinou atd.: tyto programy budou 
vyžadovat jasnou definici toho, co u potravin znamenají pojmy jako „zdravé, přirozeně 
výživné, šetrné k životnímu prostředí“. 

b. Programy na národní a místní úrovni pro vzdělávání dětí o stravě, jejím původu, 
souvislosti se zdravím apod. 

c. Úprava předpisů o nabídkovém řízení EU (a také aktivní podpora ze strany EU): měly by 
se povolit a podporovat veřejné zakázky a politiky stravování, které jdou příkladem 
cenově dostupného využívání kvalitních, přírodních, zdravých, výživných potravin 
z regionálních zdrojů poskytujících dobré životní podmínky zvířatům, a potravin, jejichž 
produkce má vazbu na krajinu a zvýšení biologické rozmanitosti. 

d. Přísnější regulace veškerého označování potravin, aby bylo zajištěno, že spotřebitelé 
mohou u všech obchodovaných potravin zjistit původ, výrobní metody, zpracování, atd. 

e. Spuštění kampaně EU k omezení plýtvání potravinami: tato kampaň by se měla zaměřit 
na všechny části a aspekty řetězce zásobování potravinami, včetně politik zpracovatelů 
a obchodníků pro nákup, zpracování a prodej potravin, dopravních a skladovacích 
systémů, chování spotřebitelů atd. 

f. Podpora práva zemědělců řídit svůj vlastní chov dobytka a produkci osiva, včetně místní 
ochrany kultivarů a využití tradičních znalostí a kulturního dědictví spojeného s místními 
odrůdami rostlin a plemeny hospodářských zvířat: za tímto účelem by měla být do politiky 
EU začleněna příslušná ustanovení Mezinárodní smlouvy o rostlinných genetických 
zdrojích pro výživu a zemědělství. 

 
6 Evropský fond venkova 
Struktura a výkonnost ekonomiky jednotlivých venkovských oblastí v EU se výrazně liší. Některé 
z nich mají díky svému umístění nebo dynamické politice silné a diverzifikované ekonomiky: ty 
již mají potenciál dále přispívat k celkové prosperitě Unie. Jiné byly těžce oslabeny kolapsem 
kolektivního zemědělství, centralizací průmyslu a obchodu, stěhováním mladých lidí z venkova 
do měst a dalšími vlivy. Výsledkem těchto trendů je výrazná a rostoucí rozdílnost mezi regiony, 
masová migrace bez výhledu na slušný příjem, ztráta sociálního kapitálu a v některých 
regionech opuštění cenné zemědělské půdy a ztráta environmentálních a kulturních hodnot, 
které byly vytvořeny a udržovány zemědělstvím. 

Navrhujeme, že by Evropský fond rozvoje venkova měl reagovat na tuto závažnou nerovnost 
mezi regiony tím, že zahájí v příštím programovém období ekonomickou, sociální 
a ekologickou obrodu venkovských oblastí , která by plně využila všeho, čím mohou všechny 
venkovské regiony přispět k prosperující a udržitelné Unii a splnila závazek EU o sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti. 

Tato obroda musí reflektovat vysokou rozmanitost charakteru, zdrojů, kladů a tradic mnoha 
různých venkovských oblastí Unie, a vycházet z ní. Kromě toho musí čerpat z energií a zdrojů, 
nejen v rámci EU a národních a regionálních vlád, ale také místních orgánů a soukromého, 
podnikového a občanského sektoru. To je důvod, proč jsou ve výše uvedeném oddílu 4 
rozlišena opatření s převážně horizontálním charakterem v rámci navrhovaného zemědělského 
fondu a opatření více vycházející z místních podmínek (která budou mít různorodější a často 
velmi specifické aplikace) v rámci fondu rozvoje venkova. 
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Navrhujeme, že by opatření podporovaná fondem rozvoje venkova měla být navržena 
a provedena podle strategických pokynů víceoborových územních partnerství, jejichž složení 
a funkční principy vycházejí z metody LEADER, ale s širší odpovědností, než která je nyní 
svěřena mnoha skupinám LEADER. Tato partnerství, v každém případě povolená 
a podporovaná veřejnými orgány v souladu se zásadami řádné správy, by měla zajistit účinnou 
koordinaci místních a subregionálních aktivit v rámci širšího sociálně-hospodářského 
a územního kontextu. 

V tomto oddílu nejprve předkládáme nástin navrhovaného rozsahu těchto akcí, a potom 
vysvětlujeme svou vizi pro tyto strategie a partnerství. Posloupnost je následující: 

- Podpora posílení a diverzifikace hospodářství venkova. 
- Podpora regionální a místní produkce a zpracování potravin 
- Podpora posílení venkovských komunit, služeb a infrastruktury. 
- Podpora subregionálních partnerství a zapojení občanské společnosti. 

 
6.1 Podpora posílení a diverzifikace hospodá řství venkova 

Ekonomická obroda, které se dožadujeme, může čerpat z opatření popisovaných v oddílu 5 
v souvislosti s životaschopností zemědělství a s místní a regionální produkcí a zpracování 
potravin a dalších zemědělských produktů. Může však také čerpat z mnoha dalších 
hospodářských odvětví a z pozoruhodné rozmanitosti venkovských oblastí v různých částech 
EU. Ve většině venkovských oblastí existuje potenciál k posílení sekundárního a terciárního 
sektoru na udržitelné úrovni, včetně přidávání hodnoty k zemědělských a lesním produktům 
v blízkosti jejich původu, vývoje cestovního ruchu, inovačního využití informačních technologií, 
šetrné výroby energie z obnovitelných zdrojů a umístění technicky vyspělých odvětví v kvalitním 
venkovském prostředí, a možnost všemi těmito způsoby přispívat k cíli EU – vytvoření nových 
pracovních míst do roku 2020. Takové posilování však může záviset na odpovídající 
infrastruktuře, zejména v oblasti telekomunikací a udržitelných systémů povrchové dopravy. 
Bude záležet i na přístupu stávajících či potenciálních podnikatelů k pozemkům, budovám, 
úvěrové a odborné podpoře:  v současné době může být obtížné takový přístup zajistit 
v kontextu spekulací s cenami pozemků, rostoucího tlaku na ceny pozemků a neochoty bank 
půjčovat peníze bez náležité záruky atd. 

Fond rozvoje venkova by měl zahrnovat následující opatření: 

a. Podpora zakládání a růstu mikropodniků a malých a středních podniků ve všech 
hospodářských odvětvích prostřednictvím poskytování úvěrových záruk, přístupu 
k podpůrným službám, systémům podnikatelského poradenství, atd. 

b. Podpora nástupnictví v zemědělství, zahrnující finanční podporu důchodu a nových 
účastníků v zemědělství a podporu zemědělství s vazbou na obec, včetně úvěrových 
záruk a finančních pobídek pro obecní investice do zemědělských podniků 
a souvisejících iniciativ s přidanou hodnotou. 

c. Podpora modernizace zemědělských hospodářství, ve kterých bude pomáhat produkci 
nebo přechodu k udržitelné praxi nebo diverzifikaci zemědělských podniků: tato podpora 
by měla být dostupná všem zemědělcům a zemědělským družstvům a měla by sebou 
v oblasti struktur atd. nést podmínky úměrné velikosti příslušné budovy a podniku. Žádná 
podpora by však neměla být dostupná pro intenzivní průmyslovou živočišnou výrobu. 

d. Posílený zájem EU o lesnictví, se zaměřením na podporu opatření vlastníků lesů 
a podniků s přidanou hodnotou pro vytváření pracovních míst a diverzifikaci místních 
ekonomik prostřednictvím udržitelného hospodaření s lesy a zpracování lesních produktů 
a poskytování ekologických služeb, jako je např. ochrana biologické rozmanitosti, 
obhospodařování půdy a vodní hospodářství a zachycování uhlíku. To může být 
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vyjádřeno prostřednictvím promyšleného a komplexního balíčku v oblasti lesnictví 
s konkrétními opatřeními zaměřenými zejména na posílení udržitelného řízení, na 
ochranu před přirozenými i člověkem způsobenými riziky a na posílení spolupráce 
a inovační kapacity pěstitele lesa. 

e. Podpora investic do telekomunikační infrastruktury ve venkovských regionech. 

f. Podpora opatření místních komunit, správců půdy a podniků pro zakládání nebo 
rozšiřování podniků zaměřených na úspory energie či výrobu energie z obnovitelných 
zdrojů, a to bez ztráty organické hmoty v půdě, a zabránění soupeření o půdu a zdroje 
mezi produkcí potravin a energie. Venkovské oblasti obsahují obrovské zdroje půdy, 
vody, větru, slunce, biomasy atd., které mohou být ve vhodném měřítku použity k výrobě 
energie z obnovitelných zdrojů, na základě iniciativy místních vlastníků pozemků, 
podniků nebo společenství, bez účasti obřích energetických společností. 

g. Podpora pro rozvoj venkovské turistiky, s její vazbou na životní prostředí, kulturní 
dědictví, přidanou hodnotu, místní služby, atd. 

h. Pobídka a podpora pro národní iniciativy a pro mezinárodní výměnu v oblasti rozvíjení 
užitých dovedností prostřednictvím předprofesního vzdělávání a odborného vzdělávání, 
učňovského školství a podobných systémů, vzdělávání v průběhu profesní dráhy, 
poradenských a školicích služeb, činnosti profesních skupin, místního rozvoje mobilizace 
a kapacit a dalších systémů. Taková činnost může zahrnovat nejen podnět k inovacím, 
ale i nové ocenění tradičních dovedností ve stavebnictví, výrobě sýrů a dalších 
povoláních s přidanou hodnotou, chovu zvířat, řemeslech, bylinném léčitelství, vaření, 
atd.  

6.2 Podpora regionální a místní produkce a zpracová ní potravin 

Přidávání hodnoty k potravinám a dalším zemědělským produktům vytváří živé vazby mezi 
zemědělstvím a dalšími částmi hospodářství. Tato vazba může mít zásadní význam pro 
venkovské ekonomiky. V současné době se však asi pro čtyři pětiny objemu potravin 
vyrobených komerčními zemědělci v EU přidávání hodnoty odehrává z velké části nikoli ve 
skutečných venkovských podnicích, ale spíše ve velkém měřítku v centralizovaných 
zpracovatelských jednotkách. To odbourává potenciál pro přidávání hodnoty do potravin ve 
venkovských oblastech. Hlavní úsilí by mělo směřovat do podpory činnosti přidávající hodnotu 
na místní a regionální úrovni, a to prostřednictvím malých a středně velkých podniků, včetně 
těch, které provozují zemědělci, jako klíčového prvku v diverzifikaci místní a regionální 
ekonomiky. Toto úsilí může využívat mnoha národních, regionálních, místních a úzce 
specializovaných trhů, které již existují v rámci EU. To musí zahrnovat přezkum a zjednodušení 
předpisů týkajících se porážky zvířat, hygieny potravin, fyto-sanitárních norem atd., které od 
malých a středně-velkých podniků (MSP) vyžadují neúměrné náklady. 

Fond rozvoje venkova by měl zahrnovat následující opatření: 

a. Podpora pro vytváření a posilování regionálních a místních potravinářských systémů*, 
jako jsou farmářské trhy, družstevní zemědělské obchody, „bedýnkový prodej“ nebo 
zemědělství podporované obcí, a pro aktivní evropskou síť výměny osvědčených 
postupů mezi regionálními a místními potravinovými systémy a mezi producenty 
(zejména farmáři nebo rybáři), kteří skutečně hospodaří s půdou nebo vodou a vytvářejí 
základní složky pro potraviny. 

*Užitečný přehled místních potravinářských systémů v Evropě, včetně jejich důsledků pro 
politiku, je uveden ve zprávě „Místní potravinové systémy v Evropě“ (Local food systems in 
Europe), vydané skupinou FAAN  (Zemědělsko-potravinářské usnadňující alternativní sítě – 
Facilitating Alternative Agro-Food Networks). 
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b. Podpora pro označování a klasifikaci regionálních produktů, čerpající z velké evropské 
rozmanitosti v kulinářské tradici, gastronomii a souvisejících aspektech kulturního 
dědictví, včetně udržitelně obhospodařovaných léčivých rostlin a tradičních výrobků: 
povšimněte si vazby mezi tímto bodem a přísnější regulací všech označování potravin 
prosazované v oddílu 5.5d. Tam, kde je to vhodné, by měla být vazba mezi regionálními 
produkty a další hodnotami (např. horské krajiny, biologické rozmanitosti, vodní 
ekosystémy) zdůrazněna etiketou nebo značkou. 

c. Vyjasnění, propagace a zajištění vnitrostátního provádění právních předpisů na úrovni 
EU pro řádně odůvodněné a sledované výjimky z hygienických předpisů, předpisů pro 
porážky a dalších ustanovení pro mikropodniky a malé a střední podniky: tyto předpisy 
ve formě, ve které jsou prováděny v některých členských státech, mohou vážně tyto 
podniky znevýhodňovat. 

d. Úprava pravidel veřejného nabídkového řízení, aby umožňovaly flexibilní využití 
zadávání veřejných zakázek, a systémů veřejného stravování, aby podporovaly 
využívání regionálních a místních potravin (povšimněte si odkazu na 5.5c výše), 
a podpora vazeb mezi provozovateli veřejného stravování a místními dodavateli potravin. 

 
6.3 Podpora posílení venkovských komunit, služeb a infrastruktury 

Venkovské oblasti v Evropě, jak jsou definovány v současné generaci programů pro rozvoj 
venkova, jsou domovem asi 135 milionů lidí, což je více než jedna čtvrtina z celkového počtu 
obyvatel EU. Venkovské komunity v jejich rámci se výrazně liší svou sociální životaschopností 
a přiměřeností svých sociálních a kulturních služeb a infrastruktury. Mnohé jsou v těchto 
ohledech zdatné a nabízejí vysokou kvalitu života. Jiné – zejména v některých nových členských 
státech a ve vnějších částech EU15 – mají závažné slabiny. Tyto slabiny mohou vést ke spirále 
úpadku s následnou demografickou nerovnováhou, stěhováním mladých lidí z venkova do měst, 
další ztrátou služeb a životaschopnosti a klesající kvalitou života pro ty, kteří zůstávají. 
Spravedlnost a oddanost závazku územní soudržnosti vyžadují rozhodnou politiku pro zastavení 
a zvrácení tohoto poklesu. 

Zvláště dynamický a vynalézavý přístup k rozvoji je možné a nutné uplatnit ve vztahu ke 
zvláštním oblastem , které mohou být označovány za „periferní“ nebo „znevýhodněné“, ale 
které pro život těch, kteří tam žijí, mohou mít zásadní význam a mohou být velmi oblíbené 
z pohledu kultury, životního prostředí a dalších hledisek. Takové oblasti se po celé Evropě 
značně liší, od řídce osídlených regionů ve Švédsku a Finsku přes horské komunity 
v Pyrenejích, Alpách a Karpatech po samozásobitelsky hospodařící obce v mnoha zemích, 
koncentrace chudoby v některých regionech a izolované komunity v mnoha ostrovních 
a pobřežních regionech. Tyto regiony mohou skutečně nyní trpět – v různé míře – 
demografickou nerovnováhou, stěhováním z venkova do měst, ztrátou mladých energických lidí, 
omezenou ekonomikou, těžkým znevýhodněním pro zemědělce, slabostí obecních služeb 
a infrastruktury. Také však slouží jako správci ekosystémů, krajin a kulturního dědictví 
evropského významu, zejména velkých ploch zemědělské půdy s vysokou přírodní hodnotou. 
Spravují prostředky zemědělské půdy, pastvin, lesů, nerostů, vodních zdrojů a energie, na nichž 
EU nyní závisí a bude záviset i v budoucnosti, a představují sociální kapitál společenství, která 
mohou udržovat a vstřebávat osídlení. Venkovské a regionální politiky by měly podporovat 
venkovské komunity při přeměně vnímaných nevýhod v ekonomické a sociální výhody, 
zaměřené na udržení sociální životaschopnosti, zachovávání sociálních služeb, diverzifikaci 
místního hospodářství, odměňování zemědělců (jakkoli malých) za veřejné statky, které 
produkují, a (případně) na přijímání hodnoty neformálních ekonomik. 

Politika pro venkov by měla zahrnovat následující opatření: 

a. Podpora aktivit pro posílení sociálního kapitálu ve venkovských oblastech a schopnosti 
venkovských obcí účastnit se místní správy a procesů místního vývoje. 
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b. Podpora pro poskytování a posilování venkovských služeb a infrastruktury, ať už ze 
strany veřejných orgánů, soukromých subjektů nebo samotných venkovských komunit. 

c. Uznání klíčové role měst jako center společenského, kulturního a hospodářského života 
v mnoha venkovských oblastech a uznání potřeby udržet rozsah a kvalitu služeb v těchto 
městech a zajistit účinné propojení a vzájemnou podporu mezi městskými a venkovskými 
oblastmi. To má jasné důsledky pro vazby mezi subregionálními rozvojovými programy 
(na jedné straně) a zásadami pro územní plánování, dopravu apod. (na druhé straně). 
Zvláště je třeba využít politiky plánování pro zastavení urbanizace dobré zemědělské 
půdy. 

d. Radikálně nový přístup k udržení sociální životaschopnosti komunit, které jsou založeny 
na dlouhodobě ustálených modelech samozásobitelského a polosamozásobitelského 
hospodaření. V současné době tyto obce nemají téměř žádný prospěch ze SZP 
(Společné zemědělské politiky) nebo EZFRV (Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova), protože ustanovení o polosamozásobitelském zemědělství se buď 
neuplatňuje nebo se uplatňuje jen málo, málo se využívá i ustanovení pro zemědělská 
družstva, a mnoho polosamozásobitelských farmářů je vyloučeno z přímých plateb nebo 
agroenvironmentálních plateb, protože jejich hospodářství jsou příliš malá. Tato 
neschopnost se připojit, pokud bude smět pokračovat, způsobí odumírání těchto 
komunit. Je zapotřebí dynamického a integrovaného přístupu způsobem vytyčeným 
nevládními organizacemi v několika zemích, díky kterému je zemědělcům umožněno 
kolektivně (spíše než individuálně) těžit z plateb se vztahem k zemědělství, zemědělské 
a lesnické produkty dostávají přidanou hodnotu, jsou oživovány řemeslné dovednosti, je 
podporován cestovní ruch, jsou udržovány sociální služby a mladým lidem je vytvořením 
pracovních míst umožněno zůstat nebo se vrátit. Tyto úspěšné iniciativy ukazují, že větší 
podpora by měla být poskytována zprostředkujícím subjektům (např. subregionálním 
partnerstvím, nevládním organizacím, komunitním organizacím), které mohou účinně 
zajišťovat výsledky na místní úrovni, v těsném zapojení zemědělců a dalších místních 
lidí. 

e. Podpora venkovským chudým a zranitelným. Ze 45 milionů lidí, kteří žijí v EU pod hranicí 
chudoby, zhruba čtvrtina žije ve venkovských oblastech. Jejich místo a poměry se liší, 
ale společná je koncentrace chudoby a vyloučení mezi určitými menšinami, včetně 
mnoha Romů, zejména v nových členských státech. Mnohé současné programy rozvoje 
venkova a regionálního rozvoje se zdají být nevhodné k řešení potřeb venkovských 
chudých a zranitelných navzdory slibu „přesvědčivého účinku na vymýcení chudoby“ 
v Lisabonské strategii. Rok 2010 je Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení, mezi jehož priority patří vytvoření národních programů na „zařazení sociálního 
začleňování do centra národních politických programů“ a „podpora vícedimenzionálních 
integrovaných strategií pro prevenci a snížení chudoby systematicky začleňovaných do 
všech příslušných oblastí politiky“. Nedávný dokument o rozpočtu Komise vyhlašuje cíl 
EU vymanit nejméně 20 milionů lidí z chudoby. 

Programy rozvoje venkova by měly odrážet a rozvíjet tento závazek ze strany EU 
a členských států v boji proti koncentraci chudoby a sociálního vyloučení. Jsou zapotřebí 
nové a nápadité přístupy zaměřené na budování kolektivní důvěry každého společenství 
v oblasti, ve které se může chopit iniciativy ke zlepšování života svých členů a (v případě 
potřeby) k vyhledávání a využívání pomoci externích agentur. Tento nový přístup 
vyžaduje otevřenost národních a místních orgánů, pružnost budoucích opatření EU pro 
rozvoj venkova a regionální rozvoj a integraci mezi různými odvětvími a zdroji 
financování. Iniciativa Cserehat UNDP v Maďarsku nabízí významný model, který byl po 
úpravě zapracován maďarskou vládou do jejího národního programu pro odstranění 
oblastně vymezené chudoby ve 33 nejvíce znevýhodněných venkovských 
mikroregionech. 
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6.4 Podpora subregionálních partnerství a zapojení občanské spole čnosti 

V oddílu 8 níže upozorňujeme na to, že účinnost politik, které navrhujeme, bude značně záviset 
na procesech správy, financování a plnění, které řídí způsob jejich provádění. My pak na úrovni 
EU i na národní, regionální a subregionální úrovni vyžadujeme mechanismy, které by dosáhly 
skutečné součinnosti a doplňkovosti mezi významnými evropskými fondy, které mohou sloužit 
sociální, ekonomické a environmentální prosperitě venkovských oblastí, a které budou využívat 
energií a zdrojů všech odvětví pro úkoly popsané v tomto sdělení. Financování těchto 
mechanismů na úrovni EU i na národní a regionální úrovni z velké části nespadá do navrhované 
evropské politiky pro zemědělství, potraviny a venkov. Mechanismy, které jsou potřebné na 
subregionální úrovni, však mohou a měly by být v rámci této politiky podporovány 
prostřednictvím Evropského fondu rozvoje venkova. 

Navrhujeme, že by se opatření podporovaná fondem rozvoje venkova měla zaměřit 
prostřednictvím integrovaných subregionálních rozvojových strategií navržených a řízených 
víceoborovými územními partnerstvími. Tato partnerství by měla v každém převážně 
venkovském subregionu svést dohromady zástupce veřejného, soukromého a občanského 
sektoru. Každé partnerství by mělo vypracovat strategii rozvoje pro svůj subregion, pokrývající 
celé sedmileté programové období, ale podléhající pravidelné kontrole. V případě potřeby by 
měl být rozsah strategie a partnerství rozšířen do městských i venkovských oblastí. Strategie by 
měla formulovat, jak by byla opatření v rámci fondu rozvoje venkova a dalších fondů, popsaná 
v oddílu 8 níže, zavedena v rámci subregionu. Tím by byl vymezen základ pro plnění všech 
příslušných operačních programů v rámci daného subregionu. Provozní financování partnerství 
by mělo být zajištěno prostřednictvím fondu rozvoje venkova. 

Tento návrh vychází ze zkušeností z programu LEADER v období od roku 1991, ve třech jeho 
fázích, kdy fungoval jako iniciativa Společenství, a v jeho současném začleněném režimu. 
Program LEADER prokázal vysokou hodnotu zaměření na potřeby a zdroje konkrétního území, 
víceoborových partnerství a integrovaných a inovačních přístupů. Pokud však má být dosaženo 
skutečné obrody venkova, v dalším programovém období musí být zavedeno všeobecnější 
a ambicióznější využívání subregionálních partnerství s širší působností a s lépe zajištěným 
financováním. 

Úzce související otázkou je úloha občanské společnosti. Pojetí správy se v celé EU mění. Stále 
vzrůstá povědomí o tom, že vlády na všech úrovních mají hlavní úlohu při plnění společných 
služeb, ale že samy o sobě nemohou vyhovět všem společenským potřebám. Finanční tlaky 
a veřejné reakce nutí úřady, aby uznaly, že velkou část opatření musí převzít podnikový 
a občanský sektoru. To platí zejména ve venkovských oblastech, kde malá, rozptýlená nebo 
izolovaná společenství závisí na značné míry na obecní svépomoci. Rozdělení odpovědnosti 
a „společenské smlouvy“ mezi veřejným, podnikovým a občanským sektorem se bude mezi 
jednotlivými členskými státy lišit: úloha občanského sektoru by však měla být uznávána 
a podporována kvůli přínosu, který může mít pro rozvoj venkova a regionu, a protože plněním 
této role zmírňuje tlak na zdroje veřejných úřadů. V mnoha zemích nevládní organizace ukázaly, 
že mohou hrát tvůrčí úlohu při oživování procesů rozvoje venkova, ať již v rámci víceoborových 
partnerství nebo mimo ně. Při podpoře rozvojových procesů mohou hrát významnou úlohu také 
nadace a soukromí dárci. 

Fond rozvoje venkova by měl zahrnovat následující opatření: 

a. Ustanovení EU o přiměřených provozních fondech pro všechna subregionální partnerství 
vytvořená v převážně venkovském subregionu podle požadavku uvedeného v oddílu 8 d 
níže. 

b. Podpora pro aktivní zapojení venkovských komunit a jejich zastupujících organizací do 
vytváření a provádění programů rozvoje na místní a subregionální úrovni. 
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7 Výzkum a vývoj 
Změny, kterých jsme se dožadovali – nový model zemědělství a obroda venkova – ukazují 
jednoznačně k potřebě inovací, rozpoznávání a nové aplikace existujících znalostí a nových 
poznatků. Mnoho venkovských podniků všeho druhu potřebuje například nové znalosti 
a dovednosti pro diverzifikaci svých podniků, pro ovládání informačních technologií, 
v marketingu a vývoji produktů, kontrole kvality, finančním řízení, družstevní činnosti atd. 
Existuje naléhavá potřeba praktického interdisciplinárního výzkumu v oblasti systémů výroby 
ekologických a udržitelných potravin. Současný vědecký přístup výzkumu v oblasti zemědělství 
by měl být rozšířen: protože se zemědělství zabývá organismy (tj. komplexními a žijícími 
subjekty), je zapotřebí celostní vědy, včetně nových a alternativních metod. Ti, kteří zajišťují, a ti, 
kteří financují „veřejné statky“, jako jsou např. ekologické služby, vodní hospodářství, 
zachycování uhlíku atd., budou záviset na stále propracovanější definici těchto statků 
a prostředků, kterými mohou být zajištěny a sledovány. Budou nutné inovace v takových 
oblastech, jako je výroba energie z obnovitelných zdrojů, úspory energie, mnoho metod 
zhodnocení venkovských produktů, jiné aspekty „zelené ekonomiky“ a nové důmyslné způsoby 
udržení venkovských služeb (např. využívání informačních a komunikačních technologií ve 
zdravotnických službách, školství a veřejné správě). Venkovská Evropa má příležitost stát se 
průkopníkem v mnohých z těchto oborů. 

To je významná oblast pro aplikovaný výzkum, vývoj, inovaci a vytváření a předávání znalostí. 
SZP (Společná zemědělská politika) v současné době přímo neposkytuje finanční prostředky 
pro takovou činnost, která proto závisí na národním financování a na částečném krytí 
prostřednictvím hlavních výzkumných programů EU, zejména tématu „Potraviny, zemědělství 
a biotechnologie“ v rámci 7. rámcového programu EU. Jsme přesvědčeni, že existuje silný 
argument pro financování (prostřednictvím rámcového programu 8) programu aplikovaného 
výzkumu, vývoje a inovací, souvisejícího přímo s vědomím, že je ho zapotřebí pro účinné 
uskutečňování řady politik předložených v tomto sdělení. Výzkumné projekty by měly být 
formulovány v úzké spolupráci se zúčastněnými stranami na místní úrovni. Při správě tohoto 
programu by Komise měla zajistit – ve větší míře, než se dnes často provádí – včasný přenos 
výsledků výzkumu svým vlastním politickým týmům i týmům členských států, aby svými 
představami pomohla objasnit příslušná opatření dostatečně včas. 

Dále je zapotřebí intenzivního procesu poskytování informací, vzdělávání a výměny myšlenek 
a osvědčených postupů mezi všemi zúčastněnými v oblasti zemědělství a rozvoje venkova. 
Politika by měla učinit opatření na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni pro zajištění intenzivních 
programů informování, vzdělávání a výměny nápadů a osvědčených postupů mezi všemi 
zúčastněnými v oblasti zemědělství a rozvoje venkova. Evropská síť pro rozvoj venkova 
a Národní síť pro venkov by měly být v příštím programovacím období přeměněny na mnohem 
otevřenější, rychle reagující, transparentní a odpovědný systém pro výměnu a spolupráci mezi 
zúčastněnými stranami. Stejně tak by měla existovat podpora pro odvětvové sítě podílející se na 
výměně a vzájemné spolupráci, například pro obhospodařování pastvin, pro iniciativy s přidanou 
hodnotou nebo pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Nové nástroje pro komunikaci 
a účast, jako například Iniciativa občanů Evropy (ECI), by mohly přispět ke zlepšení 
horizontálního i vertikálního dialogu mezi všemi zúčastněnými stranami, včetně občanů v jejich 
roli spotřebitelů. 

 

8 Správa a pln ění, včetně propojení s jinými programy EU 
Účinnost politik, které navrhujeme, bude značně záviset na procesech správy, financování 
a plnění, které řídí způsob jejich provádění. V současné době mohou venkovské oblasti 
a ekonomiky těžit z evropských fondů nejen prostřednictvím Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova (EAFRD), ale také Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), Fondu 
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soudržnosti, Evropského sociálního fondu (ESF) a Evropského rybářského fondu (ESF). Různá 
nařízení jasně vymezila geografický i tematický rozsah podpory, která může být poskytnuta 
v rámci jednotlivých fondů, ale sama o sobě neupřesnila přesné ohraničení ani potenciál pro 
pozitivní doplňkovost mezi nimi. Mnohé venkovské oblasti mohou nyní skutečně získat 
příspěvek z jiných fondů i z EZFRV: postupy pro dosažení příspěvků jsou však těžkopádné 
v tom, že různé fondy a odvětvové operační programy, kterými jsou tyto fondy zavedeny na 
vnitrostátní úrovni, nemusí být snadné sladit s jejich operačními systémy, takže jsou potenciální 
příjemci často odrazováni byrokracií. 

Kromě toho, agentury, jejichž prostřednictvím je zajišťován program rozvoje venkova – národní 
ministerstva zemědělství, regionální úřady, skupiny LEADER nebo jiná subregionální partnerství 
– jsou v současné době jen zřídka oprávněny žádat financování z jiných fondů EU, takže snahy 
o propojení různých programů na územní úrovni jsou bezvýsledné. Skromnou výjimku z tohoto 
obecného bodu nabízejí v některých zemích, například v Dánsku, místní akční skupiny, které 
mohou působit v rámci osy 4 EZFRV (Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova) 
i rybářského fondu. Některá další místní partnerství, jako je například Pays ve Francii nebo 
Společnosti pro místní rozvoj v Irsku, mohou působit jak uvnitř, tak mimo rámec PRV (Program 
rozvoje venkova). Celkový obraz zajišťovacích systémů však vypadá tak, že jsou omezeny na 
úzký okruh PRV, přičemž místní akční skupiny jsou často omezeny pouze na plnění osy 3 
programu PRV a v některých zemích na rozsáhlé venkovské oblasti, které nemají výhody 
místních akčních skupin nebo jiných subregionálních partnerství. 

Tyto slabiny v plnění a tato omezení při dosahování účinné vzájemné doplňkovosti mezi různými 
fondy EU je třeba řešit, má-li být obroda venkovských oblastí úspěšná. Na úrovni EU, národní, 
regionální a subregionální úrovni je zapotřebí mechanismů, které umožní dosažení skutečné 
součinnosti a doplňkovosti mezi hlavními fondy a které budou využívat energií a zdrojů všech 
odvětví pro úkoly popsané v tomto sdělení. To je zcela v souladu s integrovaným přístupem 
definovaným ve strategii Europe 2020. 

Nová Společná politika pro zemědělství, potraviny a venkov (Common Agriculture, Food and 
Rural Policy – CAFRP) by proto měla stanovit: 

a. Společný strategický rámec pro CAFRP na úrovni EU a nástupce současného ERDF, 
Fondu soudržnosti, Evropského sociálního fondu a Evropského rybářského fondu. 
Ten by měl zahrnovat: 

- závazek ke změně modelu v oblasti zemědělství a k obrodě venkova 
- zajištění integrovaného územního rozvoje vycházejícího z místních potřeb, 

s vazbou a vzájemnou podporou mezi venkovskými a městskými oblastmi 
- jasné cíle pro změny, kterých se má dosáhnout (dejme tomu) do roku 2017 

a 2020, například v oblasti dosažení udržitelných standardů v zemědělství, 
vytvoření vyváženého řetězce zásobování potravinami, který zajišťuje 
spravedlivé příjmy zemědělců, a posílení a diverzifikace venkovských 
ekonomik 

- opatření pro monitorování a vyhodnocování k posouzení pokroku vůči těmto 
cílům. 

b. Předpisy pro těchto pět fondů, které jsou plně vzájemně harmonizovány mezi sebou 
a které jasně vysvětlují vymezení a zamýšlenou vzájemnou doplňkovost, které jsou 
harmonizovány z procesního hlediska, aby členské státy a zajišťující agentury mohly 
minimalizovat potíže pro příjemce, a které umožňují plnění příslušných opatření 
prostřednictvím subregionálních partnerství působících v celé řadě fondů. 

c.    Požadavek, aby členské státy (nebo regiony v zemích s federálním systémem) 
vytvořily – pro příští programové období – národní nebo regionální strategické rámce, 
které odrážejí účely společného strategického rámce na úrovni EU, a které stanoví 



 

 18 

jasný základ pro aktivní doplňkovost mezi operačními programy souvisejícími se 
všemi pěti fondy EU. 

d. Požadavek, aby členské státy nebo případně regionální orgány – na celém svém 
území – také podporovaly vznik a činnost subregionálních partnerství a pomáhaly jim 
s úkolem přípravy a provádění subregionálních nebo územních strategií rozvoje, 
s pravomocí plnit všechna příslušná opatření v rámci operačních programů týkajících 
se všech pěti fondů EU, a konkrétně všechna opatření v oboru působnosti 
navrhovaného Evropského fondu rozvoje venkova, a s provozními prostředky 
poskytnutými (v převážně venkovských subregionech) prostřednictvím fondu rozvoje 
venkova, nebo (jinde) prostřednictvím regionálního fondu nebo Fondu soudržnosti – 
viz odkaz na 6.4a. 

 
9 Financování 

Naše pozornost v tomto sdělení je zaměřena na navrhované přesměrování politik, dosud nikoli 
na přerozdělení peněz mezi fondy či opatření nebo na rovnováhu mezi evropskými a národními 
fondy. Předpokládali jsme však, že nová Společná politika pro zemědělství, potraviny a venkov 
by měla zhruba stejný podíl rozpočtu EU, jaký je nyní přidělen dvěma pilířům společné 
zemědělské politiky, s cílem splnit cíle a vyřešit hlavní problémy předkládané v tomto sdělení, 
a že bude existovat účinná vazba mezi touto politikou a dalšími nástroji EU. Náš návrh zahrnout 
všechna „horizontální“ opatření včetně ekologických plateb do zemědělského fondu a zároveň 
výrazně snížit necílené platby zemědělcům a potravinářskému průmyslu, by uvolnil prostředky 
pro mohutnější kampaň obrody venkova prostřednictvím fondu rozvoje venkova. Návrhy 
v oddílech 6.4 a 8 pro strategické propojení s jinými fondy EU a pro vytvoření a činnost 
subregionálních partnerství jsou sestaveny tak, aby bylo zajištěno efektivní využívání všech 
důležitých evropských a národních fondů a aby se pozornost zdrojů podnikových a občanských 
sektorů zaměřila na úkoly rozvoje. To také znamená, že opatření popsaná v kapitole 6 lze 
částečně financovat v rámci jiných příslušných fondů EU. 
 
10 Závěr 

Popsali jsme příležitost, při které nové programové období nabídne zavedení nového modelu 
v zemědělství, obrodu ve venkovských oblastech a radikální pokus o harmonizaci využívání 
různých fondů EU. Jsme si dobře vědomi radikálního přehodnocení politiky a praxe, které tyto 
změny budou znamenat pro členské státy a zúčastněné strany. Budeme hrát aktivní roli ve 
veřejné diskuzi, která bude následovat po vlastním „Sdělení“ Komise z listopadu 2010. Tím 
ukážeme, jak organizace občanské společnosti mohou přispět k velkému kolektivnímu úsilí, 
které bude nutné k tomu, aby venkovské oblasti v EU využily svých schopností sloužit potřebám 
všech evropských občanů a splnily cíle formulované Evropskou unií. 
 
 


