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Diktát C-B-A 
Cvičná minuty:

Společná zemědělská politika nás zásobuje potravinami a poskytuje nám zdravé, vysoce kvalitní a bezpečné

výrobky za přijatelnou cenu. Většina občanů tuto politiku podporuje a uznává její značné výhody. Společ-

ná zemědělská politika se nyní přetváří, aby mohla reagovat na budoucí výzvy. V nadcházejících letech bude

spravedlivější, ekologičtější a efektivnější. Bude také více inovativní. Jako v minulých padesáti letech
1. minuty

bude i nadále přinášet všem občanům Unie velké výhody. 



Soutěžní diktát
Vážené dámy a pánové, společná zemědělská politika slouží jako most mezi světem, který se čím dál tím více urba-
nizuje, a zemědělstvím, které se stává čím dál tím strategičtější oblastí. Proto jsem prostřednictvím revidované zeměděl-
ské politiky po roce dva tisíce třináct navrhl nové partnerství mezi Evropou a zemědělci. Nové partnerství zapa-
dá do historického kontextu této rozsáhlé společné politiky, která právě oslavila padesát let své existence a
konec 1. minuty
o níž budu ve svém příspěvku hovořit. Zároveň je vyjádřením vůle obnovit důvěru evropských občanů v zemědělství v rámci společ-
né zemědělské politiky. Zemědělství se v současné době nachází uprostřed velkých výzev, kterým naše společnost v posledních letech če-
lí. V první řadě se samozřejmě jedná o problematiku potravin. Ale rovněž jde o problematiku přírodních zdrojů, které je třeba vy-
užívat s respektem a odpovědností vůči budoucím generacím. A konečně se jedná o problematiku územního plánování a
konec 2. minuty
požadavek zachovat na našem území kontinuitu odvětví, které je zásadní pro veškerou budoucí životaschopnost našich venkovských hospodářství,
našich kořenů a našeho dědictví. Evropa potřebuje své zemědělce. A zemědělci potřebují od Evropy podporu. Ta má formu lépe zacíle-
né podpory příjmů, která je adresovaná aktivním zemědělcům a objektivně přizpůsobené potřebám jednotlivých kategorií zemědělců, zejmé-
na těm nejvíce potřebným. Významně jsou podporovány i nástroje hospodářské a ekologické konkurenceschopnosti celého zemědělského odvětví.
konec 3. minuty
Potřebujeme pobídkové mechanismy, kterými zemědělcům pomůžeme při přijímání udržitelných zemědělských postupů. Kromě toho potřebujeme moderní,
účinné záchranné sítě k překonání stále závažnějších a častějších krizí. Posílenými prostředky budeme podporovat snahu obnovit život na venkově, aby
se pomohlo mladým lidem, kteří se tam chtějí usadit. V neposlední řadě chceme doplňkovými prostředky podpořit výzkum, inovace a přenos vědomostí a zároveň
investovat do soukromé a veřejné infrastruktury. Příští roky budou klíčové pro vytyčení základů silného zemědělství, které bude schopné čelit změně klimatu 
konec 4. minuty
a mezinárodní konkurenci a současně naplnit očekávání občanů. Společná zemědělská politika, to je naše výživa, to je budoucnost více než poloviny našich ú-
zemí. Evropská unie má pět set milionů spotřebitelů a ti všichni potřebují spolehlivé dodávky zdravých a výživných potravin za přijatelné ceny. Hospodářské prostředí
zřejmě zůstane i nadále nejisté a nepředvídatelné. Kromě toho existuje mnoho současných i budoucích výzev, mimo jiné celosvětová hospodářská soutěž, hospodářská a
finanční krize, změna klimatu a stoupající ceny vstupů, například paliv a hnojiv. A právě ke zdolání těchto výzev vytvořila Evropská unie společnou zemědělskou politiku.
konec 5. minuty - konec sekce C

Účelem společné zemědělské politiky je stanovit podmínky, které zemědělcům umožní plnit celou řadu funkcí ve společnosti, z nichž na prvním místě je produkce potravin. Díky společné ze-
mědělské politice mají evropští občané zajištěné dodávky potravin. Jako společnost si můžeme být jisti, že naši zemědělci vyprodukují potraviny, které potřebujeme. Poskytují
obdivuhodnou paletu dostupných, bezpečných a kvalitních produktů v dostatečném množství. Evropská unie je známa po celém světě svými potravinami a kulinářskými tradicemi. Vzhledem k výji-
mečným zemědělským zdrojům by Evropská unie mohla a měla hrát klíčovou roli v zajišťování potravin na celém světě. Společná zemědělská politika, která byla zavedena v roce tisíc
konec 6. minuty
devět set šedesát dva, je partnerstvím mezi zemědělstvím a společností, mezi Evropou a jejími zemědělci. Jejím hlavním úkolem je zlepšit zemědělskou produktivitu, aby spotřebitelé měli stabilní dodávky
potravin za přijatelné ceny a zajistit, aby zemědělci v Unii měli přiměřenou životní úroveň. V současné době musí společná zemědělská politika Evropské unie řešit celou řadu problé-
mů. Tím nejdůležitějším je zajištění potravin. Na globální úrovni se produkce potravin bude muset zdvojnásobit, aby se uživila světová populace, která v roce dva tisíce padesát dosáhne deví-
ti miliard lidí. Dalším úkolem je reakce na změny klimatu, udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a péče o krajinu v celé Unii i zachování životaschopnosti venkovského hospodářství.
konec 7. minuty
V zemědělství se nejedná jen o potraviny. Jde o venkovská společenství a lidi, kteří v nich žijí. Jde o naši krajinu a její drahocenné přírodní zdroje. Zemědělci udržují ve všech členských státech Evropské unie kraji-
nu při životě a chrání venkovský způsob života. Kdyby zmizela hospodářství nebo zemědělci, naše vesnice a městečka by tím byly velmi negativně postiženy. Se zemědělstvím je na venkově spojeno mnoho pracovních míst. Země-
dělci potřebují mechanizaci, budovy, pohonné hmoty, hnojiva a zdravotní péči pro svá zvířata. Mnoho lidí je zaměstnáno v těchto logistických odvětvích. Další se zabývají navazujícími činnostmi, například přípravou, zpra-
cováním a balením potravin. A další jsou zapojeni do skladování, přepravy a maloobchodního prodeje potravin. Celkově vzato je zemědělství a produkce potravin zásadním prvkem našeho hospodářství a společnosti. Ve všech
konec 8. minuty
dvaceti sedmi členských státech Evropské unie je přibližně čtrnáct milionů zemědělců a další čtyři miliony osob pracují v potravinářském odvětví. Zemědělské a potravinářské odvětví dohromady poskytuje sedm procent všech pracov-
ních míst a vytváří šest procent evropského hrubého domácího produktu. Společná zemědělská politika je společná pro všechny členské státy Evropské unie. Na evropské úrovni je řízena a financována ze zdrojů ročního rozpočtu Unie. Na-
še krajina není ve svém původním přirozeném stavu. Po staletí ji utvářela zemědělská činnost. Zemědělství vytvořilo různorodost našeho prostředí a krajiny. Naše krajina poskytuje útočiště pro velmi rozmanitou faunu a flóru. Ta-
to biodiverzita je rozhodující pro udržitelný rozvoj krajiny. Zemědělci hospodaří s krajinou ku prospěchu nás všech. Dodávají veřejné statky, z nichž nejdůležitější je řádná péče o naši půdu, krajinu i biologickou rozmani-
konec 9. minuty

tost a jejich zachování. Trh za tyto veřejné statky nezaplatí. Aby Evropská unie odměnila zemědělce za tuto službu pro společnost jako celek, poskytuje jim podporu příjmů. Zemědělci mohou být nepříznivě ovlivněni změnou klimatu. Společná země-
dělská politika jim poskytuje finanční pomoc, aby přizpůsobili své zemědělské metody a systémy, a vyrovnali se tak s dopady měnícího se klimatu. Zemědělci si jako první uvědomují nutnost starat se o naše přírodní zdroje. Koneckonců je-
jich každodenní život na nich závisí. Aby se zamezilo negativním vedlejším účinkům některých zemědělských postupů, Evropská unie poskytuje zemědělcům pobídky, aby pracovali udržitelným způsobem šetrným k životnímu prostředí. Zemědělci tím
čelí dvojí výzvě: vyráběz potraviny a chránit přírodu a její biologickou rozmanitost. Ekologicky udržitelné zemědělství, které využívá přírodní zdroje, má zásadní význam pro produkci potravin a kvalitu života, a to dnes, zítra a pro budoucnost.
konec 10. minuty - konec sekce B

Po přistoupení deseti nových členských států v roce dva tisíce čtyři a dalších dvou v roce dva tisíce sedm se počet zemědělců v Evropské unii téměř zdvojnásobil na zhruba čtrnáct milionů. Zemědělci jsou ve venkovských oblastech velmi důležitým ekonomickým subjektem,

který si Evropská unie nemůže dovolit ztratit. Základní instinktivní zemědělské dovednosti se nezískávají z knížek, ale předávají se z generace na generaci. Pro mnoho mladých lidí však již zemědělství není atraktivním povoláním. V důsledku toho se snižuje po-

čet zemědělců. V šedesátých letech mělo původních šest zemí Evropské unie šest milionů zemědělců, ale od té doby tento počet klesl více než o polovinu. Proto společná zemědělská politika finančně pomáhá mladým lidem při zahájení zemědělské činnosti, aby

si nakoupili půdu, stroje a vybavení. Rovněž poskytuje granty pro odbornou přípravu nových subjektů i zavedených zemědělců v oblasti nejnovějších technických výrobních metod. Podpora mladých zemědělců a zaručení kontinuity z generace na generaci je skutečnou

konec 11. minuty

výzvou pro rozvoj venkova v Evropské unii. V některých částech Evropy je zemědělství zvláště obtížné, jako například v kopcovitých, horských anebo odlehlých oblastech. Je důležité udržet v těchto regionech obce při životě. Společná zemědělská politika poskytuje finanční prostředky

na to, aby venkovské obce v ohrožených oblastech zůstaly hospodářsky zdravé a postupně nevymizely. Občané Evropské unie jsou konečnými příjemci společné zemědělské politiky. V našich obchodech a supermarketech je vždy velký výběr potravin za ceny, které jsou obecně dostupné. Průměr-

ná rodina dnes ve většině zemí Evropské unie na potraviny vynaloží zhruba patnáct procent svých měsíčních příjmů. Tento podíl je poloviční oproti roku tisíc devět set šedesát dva. Zemědělci pro nás zabezpečují dodávky vysoce kvalitních potravin. V odvětvích jako jsou obiloviny, mléčné vý-

robky, maso, olivový olej, vína a lihoviny se Evropa považuje za světového lídra. Kromě toho můžeme snadno zjistit, jak a kde byly naše potraviny vyrobeny. Pravidla Unie pro značení poskytují spotřebitelům údaje, které potřebují pro své informované rozhodování.
konec 12. minuty, konec soutěže

