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Európska únia už štyri roky bezvýsledne rokuje
o reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Očakáva sa, že rok 2021 však definitívne určí
smerovanie agropotravinárstva do roku 2027.
Prečo Únia vlastne potrebuje reformu
poľnohospodárstva a akým smerom by sa mala
uberať? Ako reformu vidí rezort pôdohospodárstva
a čo od nej očakávajú slovenskí poľnohospodári?
Prečítajte si špeciál portálu EURACTIV Slovensko
venovaný reforme vlajkovej politiky Európskej únie.
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Žiadna dohoda, lepšia dohoda?
Únia sa už štyri roky nevie dohodnúť
na reforme agrodotácií
A u t o r : M a r i á n K o r e ň | E U R A C T I V. s k

Trialóg k reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky.
[Európsky parlament]

I

nštitúcie EÚ sa navzájom obviňujú, kto má väčší podiel na tom, že
stále nie je jasné, ako bude vyzerať
reforma Spoločnej poľnohospodárskej
politiky. Hlavnou deliacou líniou zostáva otázka nových ekologických a
klimatických podmienok pre čerpanie
agrodotácií.
Mal to byť rozhodujúci týždeň pre
európske poľnohospodárstvo, no zdá
da, že rokovania Európskej komisie,
Európskeho parlamentu a členských

krajín EÚ celú situáciu ohľadom reformy Spoločnej poľnohospodárskej
politiky EÚ (SPP) ešte zhoršili.
Zástupcovia inštitúcií EÚ si aj týždeň po stroskotaných rokovaniach
posielajú odkazy o tom, kto je hlavným vinníkom situácie, kedy ani polroka pred oficiálnym štartom nového
programového obdobia farmári nevedia, čo všetko na nich v nových agrodotačných pravidlách čaká.
Rokovania o zmene poľnohospodárskej politiky pritom trvajú už minimálne štyri roky. Pôvodne mala za-

čať spolu s novým rozpočtovým obdobím EÚ, teda na začiatku tohto roku.
Nemohúcnosť pri hľadaní jasných
pozícií vo vnútri únijných inštitúcií a
následne neschopnosť nájsť spoločnú
reč medzi sebou navzájom spôsobili,
že sa štart nových pravidiel pre čerpanie dotácií posunul o dva roky.
Riešením problému mal byť takzvaný „jumbo trialóg“, teda štvordňový rokovací maratón medzi Európskou
komisiou, Európskym parlamentom a
Radou EÚ, teda ministrami členských
štátov, ktorí majú v agende agropotra-
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vinárstvo. Trojstranné rokovania ale
namiesto dohody vzbudili nové pochybnosti, či je Únia vôbec schopná
dohodnúť sa na novom smerovaní
chlebového odvetvia.

O ČOM SA V BRUSELI
HOVORILO
Pôvodný návrh reformy agropolitiky predstavila Európska komisia
takmer presne pred tromi rokmi – 1.
júna. Členské štáty a Európsky parlament sa na svojich pozíciách dohodli
až na jeseň minulého roku.
Už dávnejšie predtým ale bolo
jasné, že ich pohľady na spôsob prerozdelenia takmer 300 miliardového
finančného balíka budú zásadne rozdielne. Najviac sa postoje inštitúcií
rozchádzajú v tom, čo sa dá nazvať
ako nová zelená architektúra SPP.
V skratke: kým europoslanci tvrdia, že návrh Komisie je oblasti životného prostredia a klímy slabý, agroministri odmietajú ďalšie sprísňovanie
environmentálnych požiadaviek na
farmárov, pretože to znižuje ich schopnosť konkurovať dovozu z krajín s nižšími produkčnými štandardami.
Základnou otázkou je, koľko výdavkov z obidvoch pilierov SPP by
malo ísť na opatrenia prospešné nielen pre produkciu, ale aj prírodu a klímu. Európsky parlament presadzuje,
aby členské štáty na zelené investície
z Programu rozvoj vidieka (druhý
pilier SPP) museli vyčleniť aspoň 37
percent výdavkov. Rada EÚ požaduje
35 percent.
Podobne ambicióznejší sú europoslanci aj v otázke viazania priamych platieb na prírode blízke poľnohospodárske postupy. Pôvodne žiadali, aby na takzvané ekoschémy, ktoré
majú motivovať farmárov k takýmto
aktivitám, smerovalo 30 percent
zdrojov z prvého piliera. V súčasnosti je na stole už kompromisný návrh,
s ktorým prišlo portugalské predsedníctvo v Rade EÚ a podľa neho by na
ekoschémy malo ísť 25 percent priamych platieb.
Ministri sa ale obávajú, že farmári
nebudú schopní od prvého roku nového dotačného obdobia využiť toľko
prostriedkov na ekologické režimy
a preto v jeho úvode požadujú „skúšobné obdobie“, ktoré im dá viac času
zvyknúť si na nový príjmový systém.
Názory poslancov Parlamentu
a ministrov pôdohospodárstva a ale
líšia aj v ďalších otázkach – naprí-
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klad v tom, akú veľkú časť poľa by
poľnohospodári mali vyčleniť na neproduktívne plochy podporujúce biodiverzitu, či by sa mala určiť maximálna výmera monokultúrnych polí,
alebo ako by sa mal uplatňovať limit
dotácií pre jednu farmu.

KTO ZA TO MÔŽE?
Hoci mal byť posledný májový týždeň podľa portugalskej agroministerky Marie do Céu Antunes šibeničným
termínom pre uzatvorenie dohody,
Únia nedokázala dať konečnú bodku
za reformou.
„Hoci nastal pokrok vo viacerých
oblastiach, množstvo kľúčových
problémov zostalo nevyriešených.
Dospeli sme preto k rozhodnutiu,
že odložíme rokovania na ďalšie
stretnutie Rady EÚ (pre poľnohospodárstvo a rybárstvo), ktoré sa uskutoční v júni,“ píše sa v strohom stanovisku ministrov.
Portugalsko má tak už iba mesiac
na to, aby splnilo svoj sľub dotiahnuť
reformu dokonca počas jeho predsedníctva. Ak sa mu to nepodarí, úloha
pripadne Slovinsku, ktoré po ňom preberie predsednícku štafetu v Rade EÚ.
Nezdar Lisabonu by ale nebol žiadnou
novinkou. Tento cieľ malo v programe
aj Nemecko, ktoré malo predsedníctvo
v druhej polovici roku 2020.
Po neúspešných rokovaniach z úst
európskych politikov do médií začali
prenikať vyhlásenia o tom, kto je za
súčasnú situáciu zodpovedný.
Podľa europoslancov nesú hlavný
podiel viny členské štáty, pretože prejavili menej vôle ku kompromisu ohľadom zlepšenia ochrany životného prostredia a klímy v poľnohospodárstve.
„Rada EÚ odmieta prijať skutočnosť, že nová SPP musí byť transformačná a musí zmeniť celé svoje smerovanie, inak nebude žiadna dohoda.
Buď budeme brať udržateľnosť vážne,
alebo ľudstvo zaplatí vysokú cenu“
povedal na margo rokovaní írsky, ľavicový europoslanec Luke Ming Flanagan (GUE/NGL).
Európski zákonodarcovia zároveň
ministrom vyčítajú, že v rokovaniach
neberú Európsky parlament ako rovnocenného partnera. „Predsedníctvo
v Rade EÚ vyzeralo byť prekvapené,
že sme jednoducho neprikývli na jeho
kompromisný návrh, ale naopak sme
trvali na našich červených čiarach.
Očakávam, že nás (europoslancov)
volených zástupcov Rada EÚ začne
rešpektovať ako spoluzákonodarcov,“

dodal šéf poľnohospodárskeho výboru europarlamentu, Nemec Norbert
Lins (EPP).
Poľnohospodárski ministri ale
problém vidia skôr v neoblomnosti
Európskeho parlamentu. Podľa portugalskej ministerky do Céu Antunes
každé rokovanie vyžaduje ústupky na
obidvoch stranách. „To sme my (Rada)
spravili,“ povedala.
Menej diplomatické slová zvolil
grécky minister pôdohospodárstva
Spilanos Livanos. V rozhovore pre bruselský portál EURACTIV europoslancov obvinil z „vydierania“. „Napriek
ústretovému prístupu Rady ministrov
a našej úprimnej snahe nájsť spoločnú
cestu s Európskym parlamentom, sme
čelili absolútne neprijateľným spôsobom, ktoré podľa nás neboli demokratické“ povedal minister s tým, že v taktom prípade je aj žiadna dohoda lepšia
ako zlá dohoda.

PRST UKAZUJE AJ NA
KOMISIU
V jednom sa však ministri s europoslancami zhodnú – v kritike Európskej komisie. Kým členské štáty majú
dojem, že eurokomisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski nie
je rokovaniach nestranný a má bližšie
k europoslancom, tí naopak od neho
očakávali, že sa silnejšie postaví za
ekologické smerovanie reformy.
„Od Komisie očakávame, že si
bude plniť svoju inštitucionálnu úlohu, čo znamená, že sa bude snažiť
zbližovať rozdielne pozície a budovať
most medzi zvyšnými dvoma inštitúciami,“ myslí si Livanos.
Podľa poľského eurokomisára je
ale pochopiteľné, že sa eurokomisia
prikláňa k návrhom Parlamentu, pretože v rokovaniach zastávajú podobné pozície. Wojciechowski sa viackrát
vyjadril, že poľnohospodárska politika EÚ by mala viacej podporovať
malých a stredných farmárov na úkor
veľkých.
Ako eurokomisár tiež presadzuje,
aby agropotravinárstvo bralo väčší
ohľad na prírodu a biodiverzitu; často
prízvukuje, že je potrebné zlepšiť aj
podmienky v chode hospodárskych
zvierat. V týchto témach má naozaj
bližšie k postojom Európskeho parlamentu.
„Komisia má plniť úlohu moderátora a mediátora, ale nemyslím si,
že v tom môže byť úplne neutrálna,“
reaguje na výhrady Wojciechowski. n
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Prísne podmienky, aj odmeny:
Ako chce Únia cez agrodotácie
ozeleniť poľnohospodárstvo
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Ilustračný obrázok. [Pixabay]
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E

uroposlanci navrhujú zvýšiť
podiel výdavkov zo Spoločnej
poľnohospodárskej politiky na
ochranu životného prostredia a klímy.
Slovenský agrorezort sa ale obáva, že
domáci poľnohospodári nebudú vedieť vyčerpať veľké objemy ekologických platieb a preto pre ne požaduje čo
najflexibilnejšie pravidlá.
Nová Spoločná poľnohospodárska
politika EÚ (SPP) má byť zelenšia, to je
základná spoločná charakteristika reformy agrodotácií, na ktorej sa zhodnú
tri kľúčové inštitúcie Európskej únie.
Ich predstavy o spôsobe a rozsahu
zmien v ochrany životného prostredia
a klímy v poľnohospodárskej krajine a
na vidieku sa už ale líšia.
Nová zelená architektúra agropolitiky, ako ju navrhla v roku 2018 Európska komisia je pomerne komplikovaná spleť požiadaviek a motivačných
dotácií, ktoré majú zaistiť, že európski
poľnohospodári budú na pôde hospodáriť čo najšetrnejšie k prírode.

AKO NA EKOSCHÉMY
„Jednoznačne podporujeme nevyhnutnosť zvyšovať ekologické prístupy k našim poliam, no musíme
nájsť správnu mieru trendu medzi
ekológiou a ekonómiou. Jednoducho
nemôžeme pripustiť, aby nám ekológia prísnym tempom poškodzovala
ekonómiu,“ hovoril na poslednom
stretnutí Rady EÚ ministrov pre poľnohospodárstvo už bývalý slovenský
agrominister Ján Mičovský (OĽaNO).
Reagoval tak na návrh Európskeho parlamentu, aby sa zvýšil podiel
výdavkov zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky na investície a opatrenia v prospech životného prostredia a klímy.
Europoslanci požadujú navýšenie v obidvoch pilieroch agropolitiky
EÚ. V prvom pilieri, teda priamych
poľnohospodárskych platbách, sú
novým prvkom takzvané ekoschémy, čo majú byť dodatočné dotácie,
ktoré budú motivovať farmárov, aby
sa okrem produkcie pri svojej práci
venovali aj aktivitám prospešným pre
prírodu a klímu.
EÚ sa v prvom rade musí dohodnúť na tom, koľko peňazí by sa na
takéto opatrenia z priamych platieb
malo vyčleniť. Čím viac to na úrovni
členského štátu bude, tým menej peňazí pôjde na automaticky vyplácané

JÚN 2021 | KAM SMERUJE REFORMA EURÓPSKEHO POĽNOHOSPODÁRSTVA

hektárové dotácie, ktoré majú podporovať príjmy poľnohospodárov.
Európsky parlament spočiatku požadoval minimálne 30 percentný podiel priamych platieb na ekoschémy,
členské štáty začínali na dvadsiatich
percentách. V súčasnosti sa hovorí
o kompromisnom 25 percentom limite.
Okrem stanovenia dolnej hranice
pre ekoschémy, vyjednávači diskutujú
aj o tom, ako ich nastaviť čo najflexibilnejšie. Keďže ide o nové dotačné schémy, hrozí, že poľnohospodári nebudú
okamžite schopní vyčerpať taký objem
peňazí na ekologické postupy, čím by
o prostriedky nenávratne prišli.
„Je to nové opatrenie, s ktorým
nemajú skúsenosti poľnohospodári
ani Pôdohospodárska platobná agentúra. Na oboch budú kladené zvýšené
nároky na implementáciu tohto typu
podpory,“ hovorí Ján Baršváry, riaditeľ Odboru poľnohospodárstva a služieb Slovenskej poľnohospodárskej a
potravinárskej komory (SPPK).
Diskusie sú preto aj o hľadaní spôsobu, ako minimalizovať riziko prepadnutia peňazí. Členské štáty požadujú, aby sa nevyužité prostriedky
od určitej hranice mohli presúvať na
základné priame platby – konkrétne
sa hovorí o minime 18 percent.
Europoslanci zas vymysleli akési
„skúšobné obdobie“ v prvých dvoch
rokoch programového obdobia, kedy
by minimálna povinná alokácia pre
ekoschémy bola nižšia: 22 percent
v roku 2023 a 24 percent v roku 2024.
Podľa bruselského portálu EURACTIV.
com ale zástupcovia europarlamentu
neskôr pre nespokojnosť so smerovaním rokovaní tento návrh stiahli.

ČERVENÁ LÍNIA
Z odpovedí agrorezortu nie je úplne jasné, aká je jeho predstava o úrovni prostriedkov, ktoré by mali ísť na
nové ekologické platby. Výsledok
podľa neho „musí byť kompromisom
spoluzákonodarcov“. Viac svetla do
slovenskej pozície na Rade ministrov
vniesol exminister Ján Mičovský, ktorý podporil 22 percentný podiel na
„obdobie učenia“ s následným posunom na štvrtinu priamych platieb.
Vo svojom vystúpení ale za „najhrubšie narysovanú červenú líniu“
označil možnosť, že by z ekologických
platieb vypadla flexibilita. „Je pre nás
absolútne neprijateľné, aby sme nemali zachovanú flexibilitu ekoschém
na celé plánované obdobie. Trestať
poľnohospodárov prepadnutím pe-

ňazí považujeme za prístup, ktorý neviem nazvať inak ako krutý,“ povedal
pred ostatnými ministrami.
„Ministerstvo pôdohospodárstva
v súčasnosti analyzuje jednotlivé
prvky navrhovaných flexibilít, medzi
ktoré patrí aj prípadná možnosť realokácie určitého podielu prostriedkov
na iné typy priamych platieb,“ dodáva
tlačové oddelenie agrorezortu.

BUDE O EKOSCHÉMY
ZÁUJEM?
Podľa Baršváryho by vyčlenenie
štvrtiny prostriedkov z prvého piliera
agropolitiky bolo v prípade Slovenska
rizikové. Hovorí, že veľa bude záležať
od nastavenia ekoschém, čo je v kompetencii členského štátu.
„Musia byť nastavené jednoducho,
motivačne (aby boli poľnohospodári
za ekologické opatrenia odmenení,
nielen kompenzovaní), a tak, aby ich
mohli splniť všetci poľnohospodári
hospodáriaci na ornej pôde, na trvalých trávnych porastoch aj na trvalých kultúrach,“ myslí si Baršváry.
Každá krajina EÚ si môže nastaviť
zoznam poľnohospodárskych postupov a aktivít podľa vlastných potrieb.
Portál EURACTIV.sk sa desiatky odborníkov pýtal, aké opatrenia by v
tomto zozname nemali chýbať. Aj z
ich odpovedí je zrejmé, že environmentálnych bremien, ktoré sa v poľnohospodárstve za ostatné roky nakopili, je mnoho.
Ekoschémy by sa tak podľa nich
mohli využiť napríklad na určenie
maximálne výmery monokultúrnych
polí, zakladanie biopásov pre opeľovače, zlepšenie orných postupov, či
znižovanie používania antibiotík v
chove hospodárskych zvierat.
„Vzhľadom k tomu, že ministerstvo pôdohospodárstva plánuje ekoschémy na základe kompenzácie
vzniknutých nákladov a ušlého zisku,
je dosť možné, že o ekoschémy na Slovensku nebude dostatočný záujem.
Preto je nevyhnutné čo najdlhšie „pilotné“ obdobie, počas ktorého budú
nevyužité prostriedky vyčlenené na
ekoschémy presunuté automaticky
do ostatných schém v rámci I. piliera
SPP,“ argumentuje Baršváry.

PRÍSNEJŠIE PODMIENKY
NA ČERPANIE DOTÁCIÍ
Dotačný systém ale obsahuje aj
ďalšie ekologické požiadavky na hos-
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podárenie farmárov v zhode s ochranou prírody – ide o takzvané normy
dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu pôdy (GAEC).
Ide o to, že každý poľnohospodár, ktorý chce v plnej výške čerpať priame
podpory, musí splniť vybrané podmienky EÚ.
Ak ich poľnohospodár nedodržiava, môžu sa mu hektárové dotácie
znížiť alebo vo výnimočných prípadoch zrušiť.
Aj systém týchto podmienok má
pred novým programovým obdobím
prejsť zmenou. A opäť – požiadavky
na jeho sprísnenie prichádzajú z Európskeho parlamentu.
Europoslanci napríklad žiadajú
zmeniť pravidlá pre rotáciu pestovaných plodín (GAEC 8). Tie určujú, ako
často farmári majú striedať plodiny na
parcelách, ale tiež stanovujú, že agropodniky s rastúcou výmerou musia
pestovať väčšie množstvo plodín.
Europoslanci teraz navrhujú, aby
sa zaviedol limit plochy pre pokrytie
jednou plodinou, čo má zabrániť vzniku veľkých monokultúrnych lánov.
Podľa Jána Baršváryho je dôležité, aby vykonávanie tohto pravidla
neviedlo ku kontraproduktívnym
účinkom. Myslí si, že povinnosť striedania plodín by mohla byť prijatá, ak
sa stanoví primeraná veľkosť plochy
pokrytej jednou plodinou. „Z tejto
povinnosti by samozrejme mali byť
vyňaté trvalé plodiny, viacročné plodiny (napr. krmoviny na ornej pôde),
ako aj poľnohospodárske podniky s
vysokým podielom trvalých trávnych
porastov,“ vysvetľuje.
Ďalšou požiadavkou europoslancov je, aby sa zvýšil podiel pôdy vyčlenený na neproduktívne plochy
a prvky (GAEC 9) na úrovni farmy (5
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percent), ako aj na úrovni členských
štátov (10 percent).
Agrorezort hovorí, že posúdenie
tohto návrhu bude závisieť od konečnej podoby prvkov, ktoré do tohto
podielu budú zahrnuté. „Ministerstvo pôdohospodárstva má za to, že
minimálny podiel vyčlenený na neproduktívne plochy alebo prvky ako
súčasť kondicionality je potrebné
sledovať na úrovni poľnohospodára,“
odpovedalo ministerstvo.
SPPK podporuje, aby percento
poľnohospodárskej plochy vyčlenenej na neproduktívne prvky zostalo
zachované na dnešnej úrovni – teda
piatich percentách. „Zároveň by sa do
tohto percenta mali započítať aj (polo)
produktívne prvky, ktoré môžu mať
vyššie environmentálne výhody ako
jednoduché vyňatie pôdy z produkcie
a sú tiež mimoriadne dôležité pre zabezpečenie krmiva pre zvieratá v kritických situáciách, napríklad počas
horúčav,“ hovorí Baršváry.
Zmeny v kondicionalitách požadujú aj členské štáty. Konkrétne chcú,
aby sa čiastočne uvoľnili požiadavky
na minimálne pokrytie pôdy (GAEC
7). Toto pravidlo sa vzťahuje na to, že
pôda nemôže byť ponechaná holá počas najcitlivejších období, čím sa obmedzuje jej erózia. Podľa návrhu Komisie by počas najcitlivejších období
nemala byť žiadna pôda ponechaná
bez porastu. Ministri si ale chcú ponechať možnosť upravovať tieto normy napríklad v prípade dlhých zimných období.
Slovenský rezort pôdohospodárstva považuje text Komisie za akceptovateľný. SPPK má ale voči nemu výhrady.
„Pre poľnohospodárov bude ťažké dosiahnuť 100 percentný pokryv

pôdy v zimnom období, preto nie
sme za zmenu GAEC 7. Akákoľvek
požiadavka musí mať zmysel z poľnohospodárskeho hľadiska, musí byť v
súlade s agronomickými a klimatickými podmienkami a zároveň musí
byť jednoducho realizovateľná pre
poľnohospodárov,“ ozrejmuje postoj
komory Baršváry.

DRUHÝ PILIER
AKO RIZIKO?
Vyššie environmentálne a klimatické ambície sa všeobecne očakávajú
aj od druhého piliera agropolitiky, teda
Programu rozvoja vidieka, ktorý je určený hlavne na modernizačné investície do výroby a projektové podpory.
V súčasnom programovom období členské štáty podľa predpisov
EÚ musia z neho vyčleniť na klímu a
životné prostredie 30 percent alokácie. Poslanci europarlamentu žiadajú
tento podiel po roku 2023 zvýšiť na 37
percent výdavkov.
Slovensko podľa agrorezortu malo
od začiatku rokovaní vyššiu ambíciu
pre nové dotačné obdobie. „Preto vyjadrilo podporu objemu 35 percent
pre nasledujúce programové obdobie
vo všeobecnom prístupe, s ktorým
Rada EÚ vstúpila do trialógov,“ vysvetľuje ministerstvo.
Ján Baršváry hovorí, že najväčšia
slovenská agrosamospráva podporuje
pozíciu Rady ministrov.
„Slovenská poľnohospodárska a
potravinárska komora je za to, aby o
reforme SPP rozhodovali predovšetkým odborníci na základe faktov. V Európskom parlamente, pri všetkej úcte,
ich je minimum. Sú to politici, ktorí sa
nesú na zelenej vlne svojich voličov, a
tak aj konajú,“ podotkol Baršváry. n

9

JÚN 2021 | KAM SMERUJE REFORMA EURÓPSKEHO POĽNOHOSPODÁRSTVA

ČLÁNOK

Europoslanci chcú čerpanie
agrodotácií podmieniť dobrými
pracovnými podmienkami
A u t o r : M a r i á n K o r e ň | E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

P

odľa europoslancov by prístup k
poľnohospodárskym
dotáciám
mali mať iba farmári, ktorí dodržiavajú pracovné práva svojich zamestnancov. Členské štáty a poľnohospodárske
zväzy ale návrh odmietajú, pretože podľa
nich prišiel neskoro a do čerpania prinesie nadbytočnú byrokraciu.

Pôvodne prijatie dohody o reforme Spoločnej poľnohospodárskej
politiky EÚ (SPP) brzdili hlavne nové
environmentálne a klimatické nároky na poľnohospodárov čerpajúcich
európske agrodotácie.
Európsky parlament ale v októbri
jedným návrhom nekonečné rokovania zamotal ešte viac. Medzi množ-

stvom pozmeňovacích návrhov k
reforme poľnohospodárskej politiky
totiž europoslanci požadujú do agrodotačných pravidiel zaradiť aj takzvanú sociálnu kondicionalitu.
Na základe tohto návrhu by čerpanie poľnohospodárskych dotácií bolo
podmienené dodržiavaním pracovných a zamestnávateľských štandar-
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dov. Ak poľnohospodár nebude svojím zamestnancom vytvárať dobré
pracovné podmienky, ktoré vyžaduje
domáca alebo národná legislatíva,
z agropolitiky EÚ finančnú podporu
nedostane.

PREČO TREBA
NOVÉ PRAVIDLÁ
Tak znie europoslanecký návrh,
ktorý sa okamžite stal jednou za najviac diskutovaných bodov v rokovaniach o novej podobe poľnohospodárskej politiky po roku 2023.
Európske inštitúcie rokujú o troch
spôsoboch zavedenia sociálnej podmienenosti. Buď by fungovala ako
sankčný systém, o ktorom by rozhodovali súdy, alebo by bola ako samostatná kapitola súčasťou národných
strategických plánov. Treťou možnosťou je prijatie špeciálneho nariadenia, ktorého plnenie by kontrolovala
Európska komisia.
Mechanizmus
podmieňovania
čerpania nie je v pravidlách SPP ničím novým. Príjemcovia agrodotácií
už dnes musia splniť viacero podmienok, ktoré sa ale týkajú ochrany životného prostredia.
Proti novým podmienkam sú však
členské štáty. Vidia v nich totiž ďalšiu
nadbytočnú byrokraciu, ktorá farmárom opäť skomplikuje využívanie
agrodotácií. Jedným z hlavných motívov reformy agrodotácií je pritom čo
najväčšie zjednodušenie ich čerpania
oproti dnešku.
Podľa kompromisného návrhu,
ktorý europoslanci v apríli predstavili
Portugalsku, v súčasnosti predsedajúcej krajine v Rade EÚ, by ale nový
mechanizmus nezvýšil administratívnu záťaž natoľko, že by odrádzal
farmárov od čerpania dotácií. Tvrdia,
že v rámci tohto prístupu členské štáty
budú zaisťovať dodržiavanie pravidiel
o sociálnej podmienenosti prostredníctvom kontrol, ktoré budú vykonávať už existujúcimi kontrolné orgány.
„Poľnohospodári, ktorí dodržiavajú platné pracovné normy sú dnes
znevýhodnení oproti tým, ktorí porušujú zákon alebo kolektívne pracovné zmluvy,“ vysvetľujú europoslanci
v liste.
Na stranu europoslancov sa postavila aj exekutíva EÚ, čo potvrdil aj
eurokomisár zodpovedný za poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski.
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Pravidlá agropolitiky EÚ by sa nemali
podľa neho zameriavať iba na environmentálne a klimatické faktory,
či dobré podmienky zvierat, ale mali
byť vytvárať aj podmienky pre rešpektovanie práv zamestnancov zo
strany príjemcov dotácií.
„Musíme nájsť spôsob, ako tento
princíp implementovať pri pohľade
na rôzne kontrolné systémy a fungovanie úradov, čo vykonávajú kontrolu
pracovných prostredí. O týchto technických záležitostiach rokujeme a
som si istý, že ich nakoniec dokážeme
zahrnúť do novej SPP,“ povedal poľský eurokomisár.

POĽNOHOSPODÁRSKE
ZVÄZY SÚ PROTI
Medzi najväčších odporcov novej
kondicionality patria podľa portálu
EURACTIV Bulharsko, Chorvátsko,
Maďarsko, Česká republika či Litva.
Spolu trinásť členských štátov vo
februári odmietlo uplatnenie niektorého z existujúcich návrhov už od
roku 2023. Namiesto toho chcú posilniť Poľnohospodársky poradenský
systém, ktorý by farmárom pomáhal
s dodržiavaním pravidiel v oblasti
pracovných podmienok.
Návrh sociálnej podmienenosti nepodporuje ani slovenský rezort
pôdohospodárstva. Ako uviedol pre
portál EURACTIV Slovensko, otázka
zavedenia sociálnej kondicionality
ako súčasti kontrolného a sankčného
systému SPP „nemá poľnohospodársky ani environmentálny charakter“.
Návrh na jej zahrnutie do konceptu
SPP bol navyše podľa ministerstva
predstavený „značne neskoro“.
„Podoba prípadnej implementácie
sociálnej kondicionality vrátane začiatku uplatňovania je v súčasnosti
predmetom rokovaní na úrovni spoluzákonodarcov,“ odpísala kancelária ministra.
K tejto téme sa na poslednom
stretnutí poľnohospodárskej Rady
ministrov EÚ vyjadril aj exminister
Ján Mičovský (OĽaNO). „Pracovné
podmienky ľudí v poľnohospodárstve
musia mať vysoký štandard, no naše
pracovné agentúry predsa nemôžu
suplovať orgány, ktoré majú povinnosť kontrolovať pracovnú pohodu
a sociálne parametre práce pracovníkov v poľnohospodárstve,“ uviedol
vtedy bývalý šéf agrorezortu.

Návrh sa nepáči ani poľnohospodárskym zväzom. Najvplyvnejšie celoeurópske farmárske združenie COPA-COGECA tvrdí, že pracovné podmienky sú už ošetrené na národnej
úrovni a EÚ nemá právomoc do nich
zasahovať.
Podobne argumentuje aj Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), podľa ktorej by sa
sociálna kondicionalita nemala vôbec uplatňovať.
„Pracovné práva zamestnancov
sú už na vnútroštátnej úrovni ustanovené zákonom alebo kolektívnym
vyjednávaním. Nie je teda potrebné
znášať ďalšie zaťaženie zamestnávateľov na úrovni EÚ prostredníctvom mechanizmu kondicionality
v rámci SPP. Navyše by to prinieslo
ďalšiu byrokratickú záťaž,“ uviedol
Ján Baršváry, riaditeľ Odboru poľnohospodárstva a služieb Slovenskej
poľnohospodárskej a potravinárskej
komory (SPPK).

VYKORISŤOVANIE
A OTROCTVO
Do diskusie o novej, sociálnej podmienenosti čerpania dotácií sa zapojili
aj odborárske združenia. Až tristo európskych organizácii inštitúciám EÚ
zaslalo otvorený list, v ktorom podporili návrh európskeho parlamentu.
Tvrdia, že zavedenie pracovnej
kondicionality do pravidiel Spoločnej
poľnohospodárskej politiky je „nevyhnutnosťou“, pretože veľa ľudí dnes v
poľnohospodárstve ešte stále pracuje
v „neľudských pracovných podmienkach“, za nízke mzdy a často aj nelegálne.
„Pracovníci sa veľakrát stávajú
obeťami rozsiahleho vykorisťovania,
vrátane pochybných gangsterských
praktík a ďalších foriem moderného
otroctva,“ píše sa v liste, pod ktorým
je podpísaný aj Odborový zväz pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku (OZPP).
Podľa štatistík Eurostatu v poľnohospodárstve pracuje takmer 10
miliónov ľudí, čo je 4,2 percenta pracovnej sily. Z údajov Medzinárodnej
organizácie práce (ILO) vyplýva, že až
vyše 61 percent z nich pracuje v čiernej alebo šedej ekonomike bez nároku na sociálne a zdravotné zabezpečenie. V ostatných sektoroch je toto
číslo desaťnásobne nižšie. n
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ROZHOVOR

Karahuta:
Výmeru polí s jednou plodinou musíme
zmenšiť, stačí prepísať jeden zákon
A u t o r : M a r i á n K o r e ň | E U R A C T I V. s k

Na snímke predseda výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné
prostredie Jaroslav Karahuta. [FOTO TASR/Pavel Neubauer]
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AROSLAV KARAHUTA hovorí, že
zelení europoslanci ťahajú diskusiu o agrodotačných pravidlách do
extrému. Na druhej strane priznáva,
že na Slovensku treba zvyšovať podiel
krajinotvorných prvkov, lepšie chrániť
pôdu, či znížiť používanie antibiotík v
chove hospodárskych zvierat.
Jaroslav Karahuta je expertom na
poľnohospodárstvo a potravinárstvo v
hnutí Sme rodina a predsedom Výboru
NR SR pre pôdohospodárstvo a životné
prostredie.
Rezort poľnohospodárstva má po
roku nového šéfa. Ako správou pre
slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo je odchod Jána Mičovského z funkcie ministra?
Ján Mičovský do rezortu nastúpil
v dobrej viere, v rámci svojho protikorupčného pôsobenia v hnutí OĽANO, s tým, že ho vyčistí od korupcie a
nastaví pravidlá tak, aby sme mohli
fungovať ako štandardný európsky
štát. Úvod teda hodnotím pozitívne.
Mičovský urobil maximum preto, aby
sa zbavil korupcie v období, kedy začala vrcholiť kauza Dobytkár.
Je to ale ekonomický rezort a nemôžeme ho používať na riešenie minulosti. Šéf ekonomického rezortu sa
nemôže hrať na orgány činné v trestnom konaní. Neustále navracanie sa
do minulosti spôsobilo, že sme začali
výrazne uberať v nastavovaní budúcnosti.
Záver ministra Mičovského bol
symbolickým gestom, ktorý spoločnosť prijala veľmi dobre, vrátane opozície. Zodpovednosť, ktorú vyvodil
za nesprávnu nomináciu generálnu
riaditeľku Slovenského pozemkového fondu (Gabrielu Bartošovú, pozn.
red.), zmazal v priebehu jednej tlačovky, na ktorej požiadal o späť vzatie demisie. Beriem to ako dosť nešťastné
gesto, pretože to nemalo ani oporu v
ústave, a myslím si, že ani spoločnosť
to nevníma dobre. Už aj z toho pohľadu, že tlačovku urobil v pondelok,
hoci už v piatok bolo známe, že premiér Heger má nového ministra.
Súčasná koalícia spísala v programovom vyhlásení vlády ambiciózne a pomerne konkrétne plány pre
budúcnosť poľnohospodárstva a po-
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travinárstva, no ministrovi Mičovskému sa ich nepodarilo pretaviť
do praxe. Samozrejme, za ten rok sa
toho veľa stihnúť nedalo, ale minister častokrát išiel proti programovému vyhláseniu vlády. Napríklad
pri nepresúvaní prostriedkov medzi
piliermi Spoločnej poľnohospodárskej politiky, stropovaní priamych
platieb, alebo spôsobe zavedenia
redistributívnej platby. Čím si to
vysvetľujete?
Tým, že v jeho tíme asi neboli najsprávnejší ľudia, ktorí by mu pomáhali správne nasmerovať slovenské
poľnohospodárstvo a potravinárstvo.
Vy ste spomenuli konkrétne veci, ale
to najzávažnejšie, v čom pochybilo
bývalé vedenie, je to, že nevytvorilo
dlhodobú koncepciu poľnohospodárstva, ktorá je uvedená v programovom vyhlásení.
Tú sme očakávali ešte koncom
minulého roku. Avizovali sme tento
nedostatok od leta a prizývali sme si
Mičovského na výbor. Žiadali sme od
neho prvé náznaky o strategických
dokumentoch. Bohužiaľ dostali sme
materiál, ktorý vyprodukovala ešte
pani bývalá ministerka Matečná, na
čo sme vyjadrili svoju nespokojnosť.
Rozprávali sme sa o tejto téme minimálne raz za dva mesiace a skončilo
to tak, že sme v marci na výbore prijali uznesenie, v ktorom sme ministra zaviazali, že bude každý mesiac,
predkladať písomne, v akom stave sú
strategické dokumenty. To znamená,
strategický plán a investičná stratégia. A tiež v akom stave je riešenie
dočasnej akreditácie Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA).
Dvakrát sme to aj dostali, lenže
jedna vec je podať informáciu na výbore a druhá vec je praktická realizácia. Ja si myslím, že bude veľmi ťažké
dobehnúť stratených 15 mesiacov za
štyri mesiace, keďže dovtedy musia
byť dokumenty hotové. Úprimne preto hovorím, že som rád, že k tejto výmene došlo a verím, že to spoločnými
silami ešte zvládneme.
Novým ministrom pôdohospodárstva bude bývalý bankár Samuel
Vlčan. Môže byť dobrým ministrom
pôdohospodárstva človek, ktorý
nemá poľnohospodárske vzdelanie
a ktorý sa agropotravinárskemu

sektoru doteraz výraznejšie nevenoval?
Ministra Mičovského teraz môže
nahradiť iba ekonóm a človek so silnými manažérskymi skúsenosťami
a vysokými morálnymi zásadami.
Situácia s prípravou dokumentov je
vážna, Ide pritom o ekonomické dokumenty. Hovoríme o stovkách miliónov eur – spolu o 6,3 miliardách
eur do roku 2027. Na to naozaj treba
človeka, ktorý má ekonomické myslenie.
Nie je pravda, že (Vlčan) nemá
skúseností s poľnohospodárstvom,
ako bežne počúvam v médiách. Po
ukončení trojmesačného pôsobenia
v pozícii štátneho tajomníka pracoval
ako poradca premiéra pre ekonomiku
poľnohospodárstva. Má dobrý prehľadom o tom, ako sa vyvíja situácia
v rezorte a má veľmi dobré analytické
myslenie. Nepoľnohospodárske vzdelanie ho nediskvalifikuje z toho, aby
bol dobrým ministrom.
Spýtam sa teda trochu inak. V prípade exministra Mičovského – tým,
že bol skôr lesník ako poľnohospodár – bolo vidieť, že na začiatku potreboval nejaký čas, kým sa
s niektorými témami dostatočne
oboznámil. Keď napríklad hovoril o potrebe obmedziť pestovanie
repky, tak poľnohospodári reagovali tým, že sa v tom nevyzná a nemá
na to znalosti o poľnohospodárstve.
Preto sa pýtam, či nedostatok skúseností z tohto sektoru neovplyvňuje aj schopnosť ministra presadiť
veci a presvedčiť odbornú verejnosť,
konkrétne poľnohospodárov?
Krajinotvorba,
diverzifikácia
pôdy, zmena štruktúry pôdohospodárstva, sa dá robiť z dvoch pohľadov.
Prvý je, že si nastavíte ciele, ktoré sa
pri dobrom tíme poradcov dajú cez
finančné nástroje vypracovať tak,
že poľnohospodári budú robiť to, čo
chcete.
Druhá – jednoduchšia – možnosť
je pozrieť sa na skúsenosti susedných
štátov. My máme pred sebou štyri
mesiace a nemáme čas robiť analýzy.
Keď si napríklad otvoríte stránku ministerstva pôdohospodárstva Českej
republiky, tak analýzy jednotlivých
intervencií alebo vertikál majú stov-
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ky strán. Každý dokument má 400 až
500 strán, kde sú podrobne rozanalyzované jednotlivé vertikály a dopady rozhodnutí, či už na ekonomiku
pôdohospodárstva, sebestačnosť alebo vidiek.
My momentálne nemáme v rukách žiaden schválený koncepčný
materiál, takže pri nedostatku skúseností asi najrozumnejšie bude obklopiť sa pár ľuďmi, ktorí tomu rozumejú, a čerpať z úspešných príkladov
okolitých štátov. Na severe máme Poľsko, čo je potravinový tiger, ktorý 25
percent exportu vyváža do Nemecka. Máme sa od koho učiť, máme sa
s kým spojiť a máme sa s kým poradiť.
Je k dispozícii veľa múdrych a šikovných ľudí a ja som bol trochu osobne
sklamaný z toho, keď som niektorých
ľudí predstavil bývalému pánovi ministrovi Mičovskému, ale spolupráca
nebola taká, ako som si predstavoval.
Keď portál EURACTIV Slovensko
minulý rok napísal, že rezort nemá
jasný plán pre prijímanie strategických dokumentov, predvolali ste si
exministra na zasadnutie výboru,
kde vám predstavil podrobný harmonogram prípravy strategického
plánu, z ktorého ale nebol napokon
splnený ani jeden termín. Ako si
teda predstavujete praktické zlepšenie spolupráce s novým ministrom?
Základom dobrej budúcej spolupráce je komunikácia. Nie tak, že keď
už je veľmi zle, tak žiadame nejaké
dokumenty a informácie. Keď som
nastupoval ako poslanec NR SR a bol
som vymenovaný za predsedu výboru, tak som očakával že komunikácia
bude úplne prirodzená a budeme hľadať spoločný cieľ, keďže sme z jednej
koalície.
No pravda je taká, že pokiaľ sme
od ministerstva chceli dostať informácie, tak tie prišli až na základe
našich uznesení, čo je už extrémne
riešenie. Keď sme minulý rok žiadali
strategický dokument, tak sme dostali dokument vypracovaný od (bývalej ministerky za SNS, pozn. red.)
Matečnej. Keď sme žiadali nápravu,
tak neprišla. Najprv sme od ministra
dostali jednu cestovnú mapu, potom
prišiel druhý variant. Ani jeden bol
nebol splnený.
Sme ľudia a je úplne prirodzené,
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že ak neplníme nejaké dohody, či už
v pracovnom alebo osobnom vzťahu,
tak komunikujeme v zmysle, že sa to
nepodarilo, nastal problém a potreboval by som poradiť. K takejto komunikácii nikdy nedošlo. Budem úprimný:
zo všetkých ministerstiev som najmenej chodil práve na ministerstvo
pôdohospodárstva.
Poďme ešte k našej nedávnej minulosti, konkrétne k plánu obnovy. Vy ste niekoľ kokrát kritizovali,
že sa pôdohospodárstvo do plánu
obnovy nedostalo. Pre Denník Postoj ste povedal: „Pre mňa osobne
je to veľ kým sklamaním, že sa rezort pôdohospodárstva nedostal do
Plánu obnovy. A na druhej strane si
myslím, že je to aj hanba.“ Koho je
to teda hanba? Je to hanba súčasnej
vlády? Súčasnej koalície? Alebo je
to hanba exministra pána Mičovského?
Nie je to hanba súčasnej vlády, aj
keď sa to takto na verejnosti prezentuje. Plán obnovy má nejaké svoje
pravidlá, na základe ktorých sa dajú
čerpať finančné prostriedky. Pokiaľ
tie pravidlá nenaplníte, tak nie je dôvod, aby EÚ prostriedky zaplatila. Nie
je pravda, že Brusel neumožňoval rezortu pôdohospodárstva čerpať z plánu obnovy, pretože iba Poliaci z neho
čerpajú 2,5 miliardy eur. Z toho 1,3
miliardy eur je určených pre malé
podniky a na spracovanie ich domácich poľnohospodárskych produktov.
Čiže dá sa to.
Hanba je to, že pracovníci na ministerstve nepripravili dokument tak,
aby bol prijateľný. Ja som si myslel, že
keď sa chystal (na agroministerstve)
materiál k plánu obnovy a v médiách
lietali rôzne čiastky, tak si k nemu
aspoň raz sadneme. Sme v polovici
júna, plán obnovy už je poslaný, no ja
som ten dokument ešte nevidel. A potom sú tu čiastkové informácie typu,
že v ňom mali byť betónové stavby na
vodu a podobne. Informácie, ktoré
mám z ostatných rezortov, hovoria,
že plán obnovy nebol pripravený tak,
aby ho bolo možné splniť. Ja to osobne
beriem ako zlyhanie rezortu.
Vláda ako najčastejší argument
používa to, že agropotravinárstvo
získa miliardy eur z SPP a preto do-

datočné prostriedky z plánu obnovy
nie sú potrebné. Ostatné členské
krajiny ale napriek finančnej podpore z agrodotácií našlo pre sektor
v národných plánoch nemalé prostriedky. Nehovorí tým teda súčasná vláda, že poľnohospodárstvo
skrátka nepovažuje za svoju prioritu?
Každý rezort na vláde je podporovaný tak, ako je jeho minister schopný presadiť si svoje záujmy. Je to
otázka na ministra. Pokiaľ chcem dosiahnuť nejaký cieľ, tak pre to musím
spraviť všetko.
Ja som viackrát povedal, že nulu
v pláne obnovy neberiem ako nejakú
veľkú katastrofu, pretože pôdohospodárstvo na rozdiel od iných rezortov
funguje z dotačných prostriedkov Európskej únie. Máme ešte jednu možnosť a to je spolufinancovanie Programu rozvoja vidieka (príspevok na na
druhý pilier SPP zo štátneho rozpočtu, pozn. red.). Tam je možný rozptyl
od 20 do 80 percent. Keby sme oproti
dnešku pridali desať percent, tak je to
navyše 60 miliónov. Dáme 20 percent
a máme 120 miliónov. Minulý týždeň
sme o tejto otázke hovorila na koaličnej rade, no skončilo to bez výsledku
a riešenie sa odložilo na neurčito.
K spolufinancovaniu sa v televízii
TA3 vyjadroval aj nový minister.
Povedal toto: „Ide nám o to, aby finančné stimuly boli efektívnejšie.
Je verejným tajomstvom, že veľ ká
časť projektových podpôr skončila
v korupčných schémach (…). Keď sa
nám podarí nastaviť transparentné
pravidlá, tak aj bez dramatického
navýšenia z národného rozpočtu
– pretože sme po kríze – budeme
schopní doručiť omnoho lepšie výsledky (…). Keď si pozriete predchádzajúce PO, tak na počet obyvateľov
sme mali vyššiu podporu ako v Maďarsku. A nikto nemôže povedať,
že sa maďarským farmárom darilo
horšie ako slovenským“. To na zvyšovanie spolufinancovania zo štátneho rozpočtu veľmi nevyzerá.
Kofinancovanie druhého piliera znamená, že prostriedky, kto-
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ré sa budú používať na stimuláciu
a podporu pôdohospodárstva, pôjdu
štandardnými cestami cez platobnú
agentúru. Druhou možnou cestou sú
finančné nástroje, ktoré bohužiaľ Slovenská republika nevyužila napriek
tomu, že sú notifikované v Bruseli a je
možné ich používať. Dnes je situácia
taká, že slovenské, ale aj svetové banky majú prebytok finančných zdrojov.
Takisto hľadajú možnosti, ako tie peniaze umiestniť na trhu. Hovoril som
o tom s pánom Vlčanom a ďalšími
bankármi, no ja som túto otázku riešil ešte pred voľbami v roku 2019.
Jedným z najefektívnejších finančných nástrojov je bonifikácia
poľnohospodárskych úverov. Keď
som sa v roku 2018 rozprával s bankami a bol koeficient jedna ku trom, to
znamená, že sto miliónov bankových
záruk v rámci štátu bude krytých 300
miliónmi podnikateľských úverov
z komerčných bánk, tak dnes je to
jedna ku päť.
Česko podľa posledných informácií v novom programovom období ide
do finančných nástrojov s koeficientom jedna ku šesť. Vložia sto miliónov
eur a dostanú 600 miliónov. Výhoda
tohto modelu je tiež v úplnom odstránení korupcie. Peniaze idú cez banky
a tie budú garantovať umiestnenie
peňazí podľa dohody so štátom.
Pre nezáujem štátu pomôcť poľnohospodárom a potravinárom sme sa
za posledné roky dostali do situácie,
že zo 16 tisíc malých podnikateľov je
polovica v ťažkostiach. Pri štandardných dotačných schémach tieto podniky nemajú šancu dostať ani euro
dotácie, nemôžu sa o ne ani uchádzať.
Majú byť tie finančné nástroje kryté
peniazmi z poľnohospodárskych
eurofondov?
Nie, tie finančné nástroje kryje
štát. Slovenská záručná a rozvojová banka dnes disponuje úverovými
prostriedkami vo výške 360 miliónov
eur. To je strašne málo, keď si zoberieme, že komerčné banky naliali do
pôdohospodárstva a potravinárstva
miliardu.
Hovoríte, že ste o spolufinancovaní
rokovali na koaličnej rade. Viete na
základe tohto povedať, či teda jeho
úroveň bude bližšie tomu, čo požadoval minister Mičovský, teda 45
percent, alebo k dnešnej miere spo-
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lufinancovania programu vidieka,
ktoré je niekde na 25 percentách?
Podľa novej smernice je minimálna čiastka 20 percent. Je paradoxné,
že na koaličnej rade Sme rodina požadovala 45 percent, SaS 45, Za Ľudí 45
a OĽaNO povedalo, že si to musí ešte
premyslieť a odložilo to na neurčito.
Trochu zvláštna situácia. Keďže sa
jedná o ministra hnutia OĽaNO, tak
by sme skôr očakávali opačný priebeh.
Po pandémii, kedy tých peňazí naozaj nie je veľa, je ideálna kombinácia
30 percentného spolufinancovania a
garancie na finančné nástroje v hodnote aspoň sto miliónov, čím by sme
získali 500 miliónov. To znamená, že
oproti 1,6 miliardy eur, ktoré máme
pridelené v druhom pilieri, by sme
získali dodatočnú jednu miliardu
eur, čo by už nebolo zlé.
V Maďarsku sa napríklad hovorí
o spolufinancovaní na úrovni 80
percent. Keď do toho započítame,
že v mnohých krajinách poľnohospodársky sektor získa podporu aj
z plánu obnovy, nie je to veľ ké riziko
pre konkurencieschopnosť slovenských poľnohospodárov?
Riziko to je. Na druhej strane, ak
mám správne informácie, tak Maďarsko neuvažuje o finančných nástrojoch. Česká republika plánuje ísť
na úroveň 25 percent a do finančných
nástrojov chce vložiť 200 miliónov
eur. Ja by som išiel touto istou cestou.
S Poľskom sa však budeme ťažko porovnávať. Majú 2,5 miliardy z plánu
obnovy, takže poľské poľnohospodárstvo má na najbližšie programové obdobie takmer 25 miliárd eur. To už sú
iné peniaze.
EÚ sa na konci mája opäť nedohodla na podobe reformy Spoločnej
poľnohospodárskej politiky. Nepomohol ani takzvaný jumbo trialóg,
teda maratón rokovaní európskych
inštitúcií. Čo by sa malo na agrodotačných pravidlách zmeniť?
Ja som bol sklamaný. Všetci sme
očakávali, že to portugalské predsedníctvo konečne dotiahne do konca. Je
to hlavne politický a nie ekonomický
problém. Celkový balík peňazí už je
schválený a tak je to teraz o boji me-

dzi ideológiami zelenej skupiny europoslancov, racionálnych poľnohospodárov a Európskej komisie, ktorá sa
na to pozerá trochu ekonomicky.
Skupina zelených by si podľa mňa
mala uvedomiť, že to ťahá do extrému. Ja sa stotožňujem so všetkými
environmentálnymi a ekologickými
opatreniami, budem sa biť za kvalitu
vody. No na druhej strane sa musíme pozrieť aj na produkciu a potravinovú bezpečnosť, ktorá je jedným
z deviatich základných pilierov reformy. Kompenzovať to tým, že budeme dovážať mäso z Brazílie, ktoré
je vychované na pôde, ktorá vznikla
klčovaním dažďových pralesov, nie je
správny prístup.
Musíme sa na otázku potravinovej
bezpečnosti pozrieť hlavne z pohľadu
naplnenia dostatočného množstva
kvalitných potravín v dobrých cenových reláciách. Zároveň by sme mali
robiť všetko preto, aby sa problém klímy riešil celosvetovo. Nemali by sme
sa pozerať iba na zelenú Európu, lebo
sa nám to môže v konečnom dôsledku
vypomstiť. Takže zelení a eurokomisia by mali trochu ustúpiť .
Čo sa týka ekoschém, ak by sme sa
stretli na úrovni okolo 25 percent, tak
by to bolo víťazstvo pre obidve strany.
Janusz Wojciechowski (eurokomisár
pre poľnohospodárstvo, pozn. red.)
už roky hovorí, že najlepším environmentálnym opatrením pre vidiek je
podpora lokálnej produkcie.
V rozhovore pre Aktuality ste povedali: „Práve na to upozorňuje
eurokomisár, že menší hráči boli
dlhé roky na vedľajšej koľaji, a preto
presadzuje, aby určitá časť peňazí
smerovala práve k nim. Práve jednostranné zvýhodňovanie veľ kých
sa ukazuje ako chybný krok Únie.“
Je to v prípade Slovenska chybný
krok Únie alebo spôsobu, akým poľnohospodársku politiku na už roky
robí štát?
Je to kombinácia európskej a národnej úrovne. Európska poľnohospodárska politika aj pod vplyvom lobistických skupín smerovala k stále
väčšej koncentrácií. Zdôvodňovalo sa
to tým, že ľudia majú lacnejšie a dostupnejšie potraviny. No už nikto pri
dostupných potravinách nehovoril o
ich nutričnej kvalite.
Tento model v kombinácií so slo-
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venskou poľnohospodárskou politikou spôsobil, že máme veľa úspešných malých podnikov, ale 16 tisíc
zároveň ledva prežíva. To, že je podpora zvýšenej koncentrácie chyba,
potvrdila pred niekoľkými rokmi aj
Svetová banka.
A my to ideme teraz riešiť tak, že
dáme peniaze do zelenej ekonomiky,
spravíme opatrenia na znižovanie
uhlíka a zadržiavanie vody v prírode.
Vlastne ideme podporovať to, čo sme
pred niekoľkými rokmi vedome zničili.
Spraviť to ale musíme.
Áno, musíme, lebo sme to zničili. V oblastiach, kde funguje lokálna
produkcia potravín, kde fungujú rodinné podniky, si neviem predstaviť
podnik, ktorý by vedome ničil svoju
pôdu.
Máme sto hektárové lány, kde
sa nepozerá, či je to stredne erózne
pásmo alebo silne erózne pásmo, ani
na množstvo chemických prostriedkov, umelých hnojív, alebo na to, že
produkcia organickej hmoty je už v
pomaly na bode nula. Do toho prišli
bioplynky, kde sa likviduje hnojovica. My sme sa stali barbarmi vo vzťahu k organickej produkcií a to sa musí
zmeniť.
Produkciu si musíme rozdeliť na
dve časti. Potrebujeme mať potravinovú bezpečnosť, teda zabezpečiť
dostupnosť základných potravín. To
kľudne nech je zabezpečené veľkovýrobou.
Na druhej strane dajme aspoň
40-precentný priestor malým a stredným podnikom, ktoré budú plniť nielen produkčnú úlohu, ale aj sociálnu,
ekonomickú, klimatickú a environmentálnu funkciu. Ak to neurobíme,
tak znova budeme hovoriť o tom, prečo nie sme na tom ako Rakúsko. Rakúsko nebolo umelo namaľované. To
vytvorili rodinní farmári, ktorí si ctia
tradície.
To, že sa malá výroba pomaly
mení na veľkovýrobu je dopad zlých
nastavení Únie. Preto s pánom Wojciechowskym úplne súhlasím a budem ho podporovať.
Európska únia ale už dnes ponúka nástroje na presun finančných
prostriedkov od väčších fariem
k malým. Či už je to redistributívna
platba, alebo stropovanie. Slovensko ich ale nevyužívalo. Zaujíma
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ma, či by sa to podľa vás malo zmeniť a či by sa väčšia časť finančného
balíka mala ubrať väčším poľnohospodárskym podnikom v prospech
malých
Zopakujem, čo som hovoril v úvode. Doterajšie vedenie rezortu pôdohospodárstva nedodržiavalo programové vyhlásenie vlády. V ňom je
napísané, že zabezpečíme podporu
lokálnej produkcie potravín cestou
stropovania a redistribúcie. Rezort
ale teraz pripravuje dokumenty, v
ktorých neuvažuje o stropovaní. Som
z toho veľmi prekvapený, pretože je to
veľmi efektívny nástroj. Veľkým príliš neublíži, pretože hovoríme o sume
16 miliónov v priebehu siedmich rokov, ktoré by sme získali stropovaním
nad sto tisíc eur.
Redistribúcia by určite mala byť,
ale nie tak, ako sa spravila na začiatku tohto roku, kedy sa v rozpore
s programovým vyhlásením vlády
presunuli prostriedky z druhého do
prvého piliera. Zdroje na redistribúciu by mali ísť zo stropovania a zo zníženia platieb tým veľkým. Ministerstvo má v rukách finančné nástroje,
ktorými sa to dá vyriešiť. Stropovanie
a redistribúcia je ten základný, najjednoduchší a najúčinnejší nástroj,
ako podporiť malých poľnohospodárov. A v súlade s princípom že veľkým
neublížim a malým pomôžem.
Vrátim sa k ekoschémam. Keď sa
pozrieme na to, čo sú hlavné environmentálne problémy v poľnohospodárskej krajine, tak na ktoré dve
alebo tri poľnohospodárske aktivity
by mali smerovať ekoschémy?
V prvom rade je to určite zadržiavanie uhlíka v pôde. Druhá vec sú vodozádržné opatrenia a opatrenia na
zadržiavanie vody v prírode v mieste
jej dopadu. Má to jednoduché zdôvodnenie. Základom života na zemi
je vzorec s názvom fotosyntéza. Je to
syntéza CO2 a vody. Ak tieto dve veci
nebudeme mať pohromade a nebude
slnečná energia, tak život na zemi
skončí. Nemôžeme mať obsah uhlíka
v pôde nižší ako dve a pol percenta.
Čo sa týka ostatných schém, tak
určite je to znižovanie požívania antibiotík (v chove hospodárskych zvierat, pozn. red.), pretože to ohrozujúce
nielen zdravie zvierat, ale aj zdravie

ľudí. Ja som zásadne za to, aby sa obsah antibiotík znížil o viac ako 50
percent. Antibiotická rezistencia je
niečo, čo v roku 2050 podľa prognóz
prinesie oveľa viac nešťastia, ako rakovina.
Ďalej potrebujeme znížiť pesticídy, herbicídy a hnojivá, čo je priamo
spojené so sekvestráciou uhlíka. Čím
viac budeme dávať chemických látok
do pôdy, tým viac zlikvidujeme život
v pôde a tým menej uhlíka sa v pôde
uloží.
Slovenskí ochranári tento rok exministrovi Mičovskému odovzdali petíciu, v ktorej požadujú, aby
sa určil limit pre pokrytie plochy
jednou plodinou. Hovoria o maximálne výmere polí na úrovni 20
hektárov, čo má zabrániť tvorbe
monokultúrnych lánov. To by ste vy
podporili?
Jednoznačne. Netreba z toho robiť
nejakú realitu show. Česká republika pred dvomi rokmi prijala zákon,
podľa ktorého je maximálna výmera
monokultúrnych plodín 50 hektárov
s tým, že potom musí ísť zelený deliaci pás a ďalšia plodina. Musíme to robiť na silne eróznych plochách. Stačí
iba prepísať nariadenie alebo zákon
do slovenskej podoby a bude to fungovať.
To asi nebude z časového hľadiska
ale také jednoduché. Obzvlášť pri
problémoch s pozemkami.
Áno, máme sto miliónov vlastníckych a užívateľských vzťahov k pozemkom. Ten problém nevyriešime
ani za 30 rokov. Skôr by som šiel cestou náhradného užívania pozemku,
ako hneď riešiť pozemkové úpravy.
Okrem zmenšovania plochy ale treba
zabezpečiť aj dostatok vody. Poďme
stavať jazierka, ako je to v Čechách,
kde v rámci stavebného konania môžete do jedného hektára na vlastnom
pozemku budovať jazerá. My ich potrebujeme zhruba tri a pól tisíc. Česi
ich majú sedem až desať tisíc.
Europoslanci, ale aj slovenskí
ochranári požadujú aj zvyšovanie
podielu neproduktívnych a krajinotvorných prvkov a plôch, pričom podľa Stratégie Farm to Fork
by mali zaberať desať percent poľ-
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nohospodárskej pôdy. Na úrovni
farmy europoslanci požadujú päť
percent plochy. S týmto súhlasíte?
Môže to slovenských poľnohospodárov poškodiť?
Určite nepoškodí. Slovenský pozemkový fond spravuje 635 tisíc hektárov pôdy, to je jedna tretina poľnohospodársky využiteľnej plochy.
Z nej dosahujú neúžitkové plochy
v niektorých častiach desať až dvadsať percent. To sú cesty pod mostami,
kamenisté okraje a iné plochy, ktoré
sa nedajú využívať. Napriek tomu sú
prenajímané a nikto nekričí, že je to
pre poľnohospodárstvo katastrofa.
Presne tieto oblasti sú v Európe
štandardne obrábané tak, že sa tam
robia biopásy a štáty na to prispievajú. V Českej republike, kde sú tieto
biopásy širšie, sa dajú bežne vidieť
srny, zajace, prepelice. Je tam skutočne život, ktorý má byť na vidieku. Ja v
tom preto problém nevidím.
Pôda je neobnoviteľný zdroj. Je
chránená ústavou a je povinnosťou
tohto štátu k nej pristupovať tak, aby
ústavnú ochranu mala a aby sme ju
zachovali pre budúce generácie.
Prejdime k príprave slovenského
Strategického plánu pre Spoločnú
poľnohospodársku politiku. Už ste
k nemu videli od ministerstva nejaký hotový materiál?
Nie. My sme na výbore požadovali,
aby nám minister predložil, ako sa plnia úlohy strategického plánu. Stále
je to v polohe pracovných skupín. To
znamená, že kompletná stratégia ešte
nie je hotová, a hoci napríklad veľký
štát ako Nemecko ju už schválilo.
Máme aspoň SWOT analýzu a analýzu potrieb, ktorá je základom pre
tvorbu strategického plánu?
Údajne niečo existuje, ale ja som
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to v rukách ešte nemal. Teraz zasadajú pracovné skupiny, ktoré to vyhodnocujú.
Môžu pracovné skupiny nastavovať
konkrétne intervencie, keď sme si
nezadefinovali potreby a priority?
Je nešťastné, že rezort k tomu pristúpil tak, že pracovné skupiny vytvárajú intervenčné potreby a nie naopak – že ministerstvo stanoví strategické ciele ako základ intervencií.
Začali sme najprv robiť intervencie,
potom robíme analýzu a nakoniec
koncepciu pôdohospodárstva.
Pritom nemáme ciele, bez ktorých
tie materiály nemajú význam. My nemáme za čo dostať (od EÚ) peniaze.
Za uplynulý rok sa žiadne ciele nenastavili?
Nemáme ich.
Vy ste v jednej z predošlých odpovedí povedali, že my nemáme čas na
analýzy ako ostatné členské štáty.
My sme ho stratili.
Akú kvalitu môžu mať kľúčové dokumenty, či už strategický plán
alebo dlhodobá koncepcia, keď si
nemôžeme k tomu urobiť analýzu
ako ostatné členské štáty?
Nebude mať tú, po akej som túžil
pred niekoľkými rokmi, keď som mal
možno naivnú predstavu o tom, ako
funguje štát. Koncepcia pôdohospodárstva sa podľa mojich informácii
pripravuje, no ešte nie je schválená.
Budem trvať na tom, aby ju schválila
vláda, pretože ide o obrovské miliardy. Treba otvorene povedať, že sme
stratili rok, ktorý nám bude veľmi
chýbať.
Pre nás je šibeničným termínom
15. október, lebo (strategický plán)
musí ešte ísť na medzirezortné pripo-

mienkové konanie, následne ho musí
schváliť vláda, no a potom sú sviatky.
Medzi tým sú letné prázdniny, takže
leto bude z hľadiska prípravy budúcej
spoločnej poľnohospodárskej politiky veľmi horúce.
Keby ste boli ministrom a boli by ste
na mieste Samuela Vlčana, tak čo by
ste v procese prípravy strategických
dokumentov spravili ako prvé?
Najbližší týždeň by som sa sústredil na stanovenie cieľov. Na ciele by
som nastavil intervencie a pustil by
som sa do strategického plánu. Bez
toho sa nedá pohnúť ďalej. Nemôžete
stavať dom, keď nemáte projekt. My
ten projekt nemáme. Takže hneď by
som na mieste ministra vypracoval
desať až dvadsať stranový materiál,
lebo viac sa toho stihnúť nedá. V tomto dokumente by boli jasne stanovené
priority a ciele na najbližšie programové obdobie.
Veríte, že ministerstvo stihne všetky termíny, ktoré musí splniť?
Ak minister Vlčan správne naštartuje rezort, spustí oživovací mechanizmus, vleje do ľudí obrovskú
dávku optimizmu a bude tvrdým,
nekompromisným manažérom bez
emócii, tak s odretými ušami sa to
ešte stihnúť dá. Keby sa to posunulo
o ďalší mesiac, tak by už asi bolo neskoro.
Ešte stále nemáme doriešenú platobnú agentúru (akreditáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúry,
pozn. red.). Ak sa to nevyrieši, tak
možno nebudú žiadne podpory.
V tejto situácii nemá zmysel riešiť
ÚKSÚP (Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky) alebo veterinu, ako to robil (exminister)
Mičovský. Na to budeme mať čas v
zime. Teraz je podstatné sústrediť sa
na strategické dokumenty na stanovenie cieľov. n
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ČLÁNOK

Ministri neformálne rokovali
o agropolitike EÚ, agrobiznis
pozvánku dostal, ochranári nie
A u t o r : M a r i á n K o r e ň | E U R A C T I V. s k

Eurokomisár Janusz Wojciechowski na tlačovej konferencii
po neformálnom stretnutí s ministrami pôdohospodárstva v Lisabone.
[EPA-EFE/Antonio Pedro Santos]

N

iektorí hovoria o „toxickej tradícii“, no zástupcovia inštitúcii
EÚ to považujú za samozrej-

mosť. Kľúčových rokovaní o reforme
Spoločnej poľnohospodárskej politiky
EÚ sa už tradične zúčastňuje aj najväčší
európsky poľnohospodársky zväz COPA-COGECA. Environmentálne organizácie a zástupcovia malých farmárov
pozvánky nedostávajú.
„Zas a znova: Farmárska loby môže
ešte pred štartom rokovaní o reforme

Spoločnej poľnohospodárskej politiky
v Rade EÚ udať ich tón a presadzovať
svoje záujmy. Existujú aj ďalší dôležití
aktéri, ktorí by tiež mali dostať možnosť. SPP týmto spôsobom raz stratí
aj posledné zvyšky verejnej podpory,“
napísal na Twitter nemecký poľnohospodársky ekonóm Sebastian Lakner.
Reagoval tak na neformálne
stretnutie Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (AGRIFISH), ktoré
sa uskutočnilo 15. a 16 júna v Lisabone.
Ministri pôdohospodárstva na ňom
diskutovali o tom, ako ďalej s reformou európskeho poľnohospodárstva.

To čo niektorí nazývajú „toxickou
tradíciou“, zástupcovia inštitúcii EÚ
už považujú za samozrejmosť. Kľúčových rokovaní o reforme Spoločnej
poľnohospodárskej politiky EÚ sa už
tradične zúčastňuje aj najväčší poľnohospodársky zväz COPA-COGECA.

MÔŽE TO BYŤ PROBLÉM?
Združenie COPA-COGECA vzniklo
v Bruseli v roku 1962. Ide o spojenie
dvoch medzinárodných agropotravinárskych zväzov. Zjednodušene:
COPA (Committee of Professional Ag-
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ricultural Organisations) zastupuje
farmárov a COGECA (General Confederation of Agricultural Cooperatives) poľnohospodárske, potravinárske
a rybárske zväzy z celej EÚ.
Zastúpenie v združení má aj Slovensko. V roku 2018 sa jej oficiálnym
členom stala najväčšia tunajšia agrosamospráva Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK).
Ako aj píše COPA-COGECA na svojej
stránke, jej hlavným cieľom je presadzovať záujmy pridružených poľnohospodárov na pôde európskych inštitúcií.
To je legitímny účel, s ktorým v Bruseli
pracujú stovky stavovských združení.
Problém nastáva, keď majú niektoré
záujmové skupiny výrazne väčší prístup do rozhodovacieho procesu EÚ.
Téma privilegovanej pozície COPA-COGECA v únijných inštitúciách sa EÚ objavuje pravidelne počas kľúčových rokovaní o európskom poľnohospodárstve.
Podrobne jej postavenie pred jesennými kľúčovými hlasovaniami o reforme agropolitiky v europarlamente
a Rade EÚ zdokumentovala organizácia Corporate Europe Observatory
(CEO), ktorá sa zaoberá vplyvom lobingu na tvorbu politík EÚ. Na základe
svojho skúmania konštatuje, že vzťah
medzi farmárskym zväzom a generálnym riaditeľstvom Komisie pre poľnohospodárstvo (DG AGRI) sa „vymyká
klasickému prepojeniu medzi inštitúciou a záujmovou skupinou“.
Bruselský sekretariát združenia má
37 zamestnancov. Podľa Registra transparentnosti eurokomisie, alebo teda aj
registra lobistov EÚ, združenie v roku
2019 na lobing tvorcov politík spolu vynaložilo viac ako tri milióny eur.
Poľnohospodárskemu lobingu v
EÚ sa lete venoval aj denník New York
Times. Podľa neho je bežné, že zástupcovia COPA-COGEC majú súkromné
schôdzky s predsedajúcim ministrom
v Rade EÚ pred kľúčovými zasadnutiami 27 agroministrov.
Tak tomu podľa všetkého bolo aj
na tohtotýždňovom neformálnom
stretnutí ministrov v Lisabone. Podľa
slovenského agrorezortu sa ministri
počas trojdňového programu „snažili o dosiahnutie ďalšieho posunu pri

tvorbe spoločnej pozície“ vo vyjednávaniach s Európskym parlamentom
o SPP. Ministerských rozhovorov sa
prvýkrát zúčastnil aj nový minister
pôdohospodárstva Samuel Vlčan.
Ako sa na Twitteri pochválil najväčší poľnohospodársky zväz, rokovaní sa zúčastnila aj prezidentka Christine Lambert, ktorá mala zdôrazniť dôležitosť farmárov pri prepojení potravinovej produkcie s prírode blízkym
poľnohospodárskym manažmentom.
Otázka, prečo sú na rokovaní prítomní zástupcovia poľnohospodárskeho záujmového združenia podľa portálu EURACTIV ale portugalskú
agroministerku Mariu do Céu Antunes prekvapila. Odôvodnila to však
tým, že predstavitelia COPA-COGECA
sa doteraz vždy zúčastňovali neformálnych schôdzok, pričom zastupujú
„všetky rozličné farmárske združenia
z celej Európy“.
Eurokomisár zodpovedný za poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski
tento krok štátov EÚ podporil.
„Analyzujeme signály od všetkých
farmárov a berieme do úvahy pozície
všetkých farmárskych organizácií. Je
to veľmi dôležité pre to, aby bol konečný legislatívny balíček o SPP prijateľný
pre všetkých poľnohospodárov,“ uviedol s tým, že zástupcovia COPA-COGECA boli prítomní iba na prvom dni
stretnutia.

JE TO SPRAVODLIVÉ (?)
Kritika na Radu EÚ sa ale týka toho,
že do Lisabonu neprizvala aj zástupcov environmentálnych organizácií
a malých a stredných farmárov.
„Ministri na jednej strane hovoria
o férovejšej a zelenšej poľnohospodárskej politike, no zároveň počúvajú iba
hlasy intenzívneho poľnohospodárstva, kým ekologickí a malí farmári
a environmentálni experti sú vylúčení,“ kritizovala postu agroministrov
Celia Nyssens z Európskeho úradu pre
životné prostredie (EEB)
Jednou z organizácií, ktorá zastupuje malých poľnohospodárov, je European Coordination Via Campesina
(ECVC). Tá počas stretnutia rezortných
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šéfov v lisabonských uliciach protestovala za „férovejšiu Spoločnú poľnohospodársku politiku“.
„Dúfame, že tak ako hovorí eurokomisár, budú skutočne vypočuté aj hlasy
malých a strených farmárov,“ povedal
portugalský zástupca v združení.
Podľa generálneho sekretára COPA-COGECA Pekku Pesonena bol
„veľmi dobrý dôvod“, aby si ministri
vypočuli názory zväzu, ale aj združenia mladých farmárov CEJA, ktorý sa
schôdzky takisto zúčastnili. Ako dôvod uvádza fakt, že COPA-COGECA má
pokrytú najširšiu paletu farmárov vo
všetkých členských krajinách EÚ, vrátané tých ekologických.
„Máme takmer 100 demokratických a horizontálnych organizácií,
ktoré spoločne pripravujú všetky naše
pozície. Je férové počúvať naše názory,“
uviedol pre EURACTIV Pesonen s tým,
že ciele Európskej dohody sa nedajú naplniť bez „zapojenia, nás, farmárov“.
Na otázku, či by podporil, aby sa
podobných stretnutí v budúcnosti zúčastnili aj ostatné dôležité organizácie, povedal, že „toto rozhodnutie je na
predsedníctve (Rady EÚ)“.
Portugalsko nie je prvou predsedníckou krajinou, ktoré čelí kritike za
ignorovanie environmentálnych organizácií. Presne pred rokom chýbali na
stretnutí agroministrov k Európskej zelenej dohode, ktoré vtedy bolo pod taktovkou Chorvátska ako predsedajúcej
krajiny. Chorvátsko to vtedy zdôvodnilo
epidemiologickými opatreniami. n
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