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NÁVRHY 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. zdůrazňuje, že společná zemědělská politika (SZP) je již desítky let společnou politikou 

EU, což znamená, že výdaje v oblasti zemědělství představují značný procentní podíl 

souhrnného rozpočtu EU; zdůrazňuje, že výdaje na zemědělství v průběhu posledních 

třiceti let klesly v relativních číslech ze 75 % na 38 %, což je v souladu s tržně 

orientovanými reformami SZP; zdůrazňuje proto, že každý občan EU přispívá na SZP 

pouze 32 centů denně a že tato politika má nízkou chybovost, pokud jde o nesrovnalosti 

v oblasti výdajů; zdůrazňuje, že potraviny budou v budoucnu strategickým zbožím stejně 

jako voda, a proto bude Evropa potřebovat SZP a rozpočet pro odvětví zemědělství 

silnější než kdykoli dříve; 

2. zdůrazňuje, že SZP poskytuje stabilní podporu příjmů pro zemědělce prostřednictvím 

pilíře 1 a 2 a rovněž poskytuje podporu pro environmentální programy a hospodářskou 

činnost ve venkovských oblastech a zabraňuje vylidňování venkova; v této souvislosti 

konstatuje, že zachování rozpočtu přinejmenším v dnešní velikosti má zásadní význam 

další existenci struktury SZP v podobě dvou pilířů, aby se zemědělcům ve všech 

zemědělských odvětvích poskytly kompenzace a podpora a aby se splnil důležitý cíl 

týkající se inovací a aby se chránila a vytvářela pracovní místa a zvýšily se příjmy 

zemědělců; zdůrazňuje, že v zájmu dosažení soudržné a účinné politiky rozvoje venkova 

je nezbytné, aby rozvoj venkova zůstal součástí SZP a aby byl dostatečně financován 

s cílem zajistit dlouhodobou udržitelnost venkovských oblastí; 

3. zdůrazňuje, že pokud by všechny politiky v EU, a to na vnitrostátní úrovni i na úrovni 

Unie, byly v plném rozsahu financovány z rozpočtu EU, činil by podíl SZP pouze 1 %, 

což se v případě politiky, která zajišťuje potraviny pro více než 500 milionů občanů a 

přispívá k environmentální udržitelnosti a vytváření pracovních míst, jeví jako velmi 

střízlivé číslo domnívá se, že SZP je nejlepší a nejlevnější bezpečnostní politikou Unie, 

neboť zajišťuje dostatečné zásobování potravinami, podporuje územní soudržnost a 

zamezuje vylidňování venkovských oblastí; 

4. trvá na tom, že SZP, která tvoří méně než 1 % celkových výdajů EU, by měla být do roku 

2020 alespoň udržena na stávající úrovni, aby byla zajištěna hospodářská udržitelnost 

zemědělství a aby zemědělství uspokojovalo rostoucí poptávku po potravinách a 

podporovalo růst a zaměstnanost ve venkovských oblastech EU; 

5. bere na vědomí, že na první pohled velká část rozpočtu EU vyčleněná na zemědělství 

může u veřejnosti vyvolat mylné představy o této politice, i když skutečné zemědělské 

dotace představují ve srovnání s celkovým HDP členských států zanedbatelnou částku, 

přičemž však mají významný dopad, co se týče zajišťování kontinuity hospodaření a 

zajištění příjmu pro zemědělce, a přinášejí výhody pro širší venkovskou ekonomiku; trvá 

na zjednodušení pravidel týkajících se provádění SZP za účelem lepšího čerpání finanční 

podpory pro zemědělství a rozvoj venkova; 

6. jednoznačně prohlašuje, že díky řadě politických reforem byly výdaje v oblasti SZP 

sníženy a jsou cílenější, ve větší míře orientované na trh a uzpůsobeny tomu, aby 
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přispívaly ke zlepšení konkurenceschopnosti EU a současně řešily neustále rostoucí 

výzvy, včetně environmentálních otázek a změny klimatu, zavádění ekologických opatření 

a zajištění hospodářské životaschopnosti venkovských oblastí; zdůrazňuje nicméně, že je 

třeba do hloubky analyzovat ekonomickou udržitelnost zemědělství prostřednictvím 

zajištění příjmů a je nutné bojovat proti kolísání cen pomocí nových nástrojů; 

7. trvá na tom, že stávající částka okruhu 2 stanovená v současném VFR musí zůstat 

přinejmenším na stejné úrovni; v této souvislosti odkazuje na článek 2 nařízení o VFR, 

který jednoznačně uvádí, že na základě této revize v polovině období nesmí být sníženy 

prostředky již přidělené členským státům; mimoto se domnívá, že i ostatní politiky Unie 

musí mít dostatečné finanční prostředky, aby Unie mohla dodržet své právní závazky 

v souladu s odpovídajícími právními předpisy daného odvětví; považuje za nepřijatelné, 

aby byly zdroje vyčleněné na zemědělskou politiku přerozdělovány pro vyřešení 

nedostatku zdrojů pro jiné politiky nebo programy; vyzývá v souvislosti s migrační krizí 

Komisi, aby prozkoumala možnost posílení synergií mezi stahováním zemědělských 

výrobků z trhu a distribuováním potravinové pomoci nejchudším občanům a uprchlíkům 

prostřednictvím Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD); 

8. trvá rovněž na tom, aby částky přímých plateb v okruhu 2 zůstaly beze změn; zdůrazňuje, 

že to má zásadní význam pro příjmy mnoha zemědělců, a to zejména v období krize trhu, 

která dopadá na mnohá zemědělská odvětví, a že roční míra čerpání dosahuje téměř 

100 %; 

9. poukazuje na to, že liberalizace v mlékárenském odvětví ohrozila produkci mléka 

v horských oblastech, kde je tato produkce nákladná; vyzývá proto Komisi, aby vytvořila 

programy, které zvlášť podpoří zpracovatelské podniky v horských oblastech, aby 

zpracovávaly mléko na konečné produkty s vysokou hodnotou, a mohly tak dosáhnout 

přidané hodnoty, která je pro producenty mléka bezpodmínečně nutná; 

10. konstatuje, že kolísání cen související se zhoršenými podmínkami na trzích v mnoha 

zemědělských odvětvích se v posledních letech citelně zvýšilo, což vede k závažné 

nestabilitě příjmů, a že tuto otázku je třeba řešit organizovaným a účinným způsobem, a to 

zejména s ohledem na růst nákladů; konstatuje, že SZP nestanovila žádná účinná opatření, 

jak čelit nestabilitě trhů a příjmů zemědělců; zdůrazňuje proto, že vzhledem ke stávající 

situaci je třeba rychle uplatnit tržní opatření a mimořádná krizová opatření uvedená 

v nařízení o jednotné společné organizaci trhů a zajistit, aby byly k dispozici dostatečné 

rozpočtové prostředky pro řešení krizí na trzích, jako jsou v současnosti zejména krize, 

které postihly odvětví mléka, vepřového masa, ovoce a zeleniny a drůbeže; zdůrazňuje, že 

jedna z hlavních příčin krize, kterou je ruské embargo, vznikla v důsledku rozhodnutí, 

která byla přijata mimo toto odvětví; v této souvislosti dodává, že v důsledku škrtů 

v rozpočtu SZP, které byly provedeny během jednání o posledním VFR, nedostačují 

přímé platby poskytované v rámci prvního pilíře SZP k tomu, aby zmírnily kolísavost 

příjmů, která má dopad na zemědělce; považuje za velmi důležité, aby byly v rámci 

v rozpočtu pro rok 2016 vytvořeny rezervy a aby veřejné orgány a zemědělští odborníci 

zvážili možnost rychlého a účinného zavedení několika tržních opatření, která přijala 

Rada pro zemědělství dne 14. března 2016; poukazuje na to, že současná krize by měla 

motivovat Komisi k přehodnocení některých nástrojů k řízení trhu a řešení krize a 

k zajištění toho, aby byly k dispozici odpovídající prostředky z rozpočtu; trvá na tom, aby 

byly v rámci přezkumu VFR v polovině období vyčleněny dostatečné prostředky, které 
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v době krize umožní řešit otázky související s bezpečností potravin a zdravím zvířat; 

11. konstatuje, že zemědělci vyrábějí potraviny, které potřebují ostatní obyvatelé, a že ve 

většině členských států mají podprůměrné příjmy, což má negativní dopad na životní 

úroveň jich samotných i jejich rodin a snižuje přitažlivost tohoto povolání pro mladé lidi; 

poukazuje na to, že zemědělci jsou pod velkým tlakem z důvodu rostoucích vstupních 

nákladů1na straně jedné a nerentabilních cen za jejich zboží na straně druhé2; domnívá se 

proto, že vstupy do výroby a náklady na ni by měla SZP řešit podporováním větší míry 

samostatnosti; 

12. zdůrazňuje, že stropy stanovené pro SZP do roku 2020 mají mnohem nižší rozpětí než 

v předchozím VFR, ačkoli toto odvětví čelí více problémům; v této souvislosti 

zdůrazňuje, že rozpětí je možno využívat pouze k řešení potřeb zemědělského odvětví, a 

to s ohledem na skutečnost, že dlouhodobé plánování a bezpečnost investic mají zásadní 

význam pro zemědělce v EU; zdůrazňuje, že zemědělské odvětví bylo nejvíce postiženo 

ruským embargem, které mělo nepřímé dopady na trhy, a že by toto odvětví nemělo samo 

nést důsledky politických rozhodnutí, jako je tomu nyní; požaduje, aby bylo vypracováno 

hodnocení dopadu ruského embarga na zemědělství EU, které by vedlo k jednáním 

s Ruskem o jeho ukončení; 

13. varuje, že se možná ukáže, že stávající rozpětí v rámci rozpočtu pro zemědělství nejsou 

dostatečná, neboť nestabilita trhů, veterinární a fytosanitární rizika a další nepředvídatelné 

události zvýšily požadavky na rozpočet do takové míry, že se očekává, že rozpětí bude 

vyčerpáno do konce tohoto programového období; považuje za politováníhodné, že jsou 

prostředky na fytosanitární opatření v rámci stávajícího VFR součástí okruhu 3; 

zdůrazňuje, že jakékoli škrty nebo přerozdělování v této rozpočtové položce mohou 

ohrozit bezpečnost potravin a zdraví v EU; 

14. zdůrazňuje, že současná nestabilita na zemědělských trzích a vysoká kolísavost cen 

dokazují, že je třeba zachovat zemědělské dotace, neboť umožňují účinně řídit a 

kontrolovat selhání trhu; v této souvislosti uznává, že nárůst cen potravin a prodeje 

produktů v posledních letech se dosud nepromítl do situace zemědělců; trvá na tom, že je 

nutná konkrétní podpora, aby se řešil nedostatečný přístup zemědělců k úvěrům a klesající 

příjmy v zemědělství; připomíná také, že evropští spotřebitelé nejsou připraveni platit za 

potraviny ceny, které by byly nepochybně vyšší, pokud by zemědělské odvětví 

nedostávalo podporu z veřejných rozpočtů; konstatuje, že přímé platby, které 

neodpovídají skutečným podmínkám zemědělské produkce, a postupné rušení metod 

řízení dodávek ukázaly svá omezení; 

15. konstatuje, že jakékoli nové priority v zemědělském odvětví, které se objeví v průběhu 

stávajícího finančního rámce, bude možné financovat pouze prostřednictvím nových 

prostředků; zdůrazňuje proto, že je čím dál důležitější, aby v rámci okruhu 2 existovala 

dodatečná rozpětí, která by poskytla prostor pro priority Parlamentu; 

16. zdůrazňuje, že se nezměnily cíle SZP, které byly stanoveny v Lisabonské smlouvě, 

                                                 
1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. ledna 2012 o dodavatelském řetězci pro zemědělské vstupy: 

struktura a důsledky, Úř. věst. C 227 E, 6.8.2013, s. 3. 
2 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. září 2010 o spravedlivých příjmech zemědělců: lepší fungování 

potravinového řetězce v Evropě, Úř. věst. C 308 E, 20.10.2011, s. 22. 
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konkrétně zvýšení zemědělské produktivity, zajištění odpovídající životní úrovně 

zemědělců, stabilizace trhu, zajištění plynulého zásobování a toho, že se dodávky 

dostanou ke spotřebitelům za rozumné ceny, a že tyto cíle stále platí; konstatuje však, že 

následné reformy SZP stanovily pro zemědělství nové úkoly, pokud jde o kvalitu 

produktů, ochranu životního prostředí, změnu klimatu, zdraví spotřebitelů, otázky spojené 

s využitím půdy a způsoby produkce a výnosnost, což vede k výraznému nárůstu nákladů 

pro zemědělce a pěstitele; zastává proto názor, že musí být analyzován dopad SZP na 

zastřešující strategie EU (strategie Evropa 2020 a cíle EU v oblasti klimatu a energie), aby 

bylo možné vyvodit závěry pro období po roce 2020; zdůrazňuje, že cíle stanovené 

v rámci strategie EU v oblasti udržitelnosti musí být zohledněny i v rámci zemědělské 

politiky EU; 

17. je přesvědčen, že silná SZP pro EU, a to jak z hlediska obsahu, tak i financování, má pro 

dosažení těchto cílů zásadní význam, přičemž současně zajistí rovné podmínky a 

transparentní potravinové řetězce v rámci vnitřního trhu a životaschopnost venkovských 

oblastí; mimoto se domnívá, že je třeba, aby se v zájmu boje proti vylidňování venkova a 

podpory životaschopnosti prioritou stalo posílení odolnosti a zlepšení zaměstnanosti a 

kvality života ve venkovských oblastech ; má za to, že u druhého pilíře stále ještě 

potřebujeme nástroje pro období po roce 2020, kterými budou podporovány modernizace, 

investice a inovace, aby se zvyšovala konkurenceschopnost zemědělsko-potravinářského 

odvětví a snižovaly se rozdíly v rozvoji zemědělských a venkovských oblastí mezi 

členskými státy a mezi regiony; 

18. zdůrazňuje, že zemědělská produkce má velkou přidanou hodnotu, neboť produkuje 

kvalitní potraviny a zajišťuje zásobování nepotravinářským zbožím a službami a 

poskytuje dodávky zpracovatelskému průmyslu, což je velmi důležité zachování 

konkurenceschopnosti zemědělství EU a přispívá tím i k hospodářské a sociální 

soudržnosti v regionech a k vyváženému regionálnímu rozvoji EU; zdůrazňuje, že je proto 

nezbytné zachovat a případně posílit podporu, která je poskytována zemědělskému 

odvětví a venkovským oblastem, poskytovat pobídky pro rozvoj zemědělské produkce a 

uspokojovat poptávku obyvatel po potravinách, a to s cílem bojovat proti kolísavosti a 

podporovat zaměstnanost v tomto odvětví a plnit rovněž cíle EU i v ostatních oblastech; 

zdůrazňuje, že SZP výrazně přispívá k růstu a zaměstnanosti ve venkovských oblastech, a 

to větší měrou než ostatní politiky EU, a že vytváření pracovních míst a zlepšování kvality 

života zvýší přitažlivost života na venkově ve srovnání s městy; připomíná, že ze 

statistického hlediska zemědělci poskytují sedm dalších pracovních míst v souvisejících 

odvětvích a ve venkovských oblastech; zdůrazňuje, že je důležité, aby se SZP i nadále 

zaměřovala na podporu malých a rodinných zemědělských podniků, které tvoří základ 

zemědělské produkce v EU a života ve venkovských oblastech EU, a na dosahování 

skutečného pokroku u cílů této politiky; zdůrazňuje, že je zásadní zachovat specifická 

opatření v rámci SZP cílená na oblasti, které trpí vážným a trvalým přírodním 

znevýhodněním, zejména na horské oblasti a nejvzdálenější regiony, a na oblasti trpící a 

dalšími specifickými znevýhodněními; 

19. zdůrazňuje, že úspěch SZP a její přijetí závisí rovněž na dalším snížení zbytečné 

byrokracie a omezujících regulačních administrativních nákladů na přijatelnou a 

zvladatelnou úroveň; vyzývá k praktickému provádění SZP a urychlení procesu jejího 

zjednodušení, což jsou otázky, které by měly být prioritou, i pokud jde o včasné platby ze 

strany určených vnitrostátních orgánů, přičemž je současně nezbytné plnit zamýšlené 
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politické cíle vyžadované společností; 

20. domnívá se, že politika soudržnosti po roce 2020 by měla také hrát zásadní úlohu 

v podpoře rozvoje venkovských oblastí, pokud jde o technickou infrastrukturu, trh práce, 

rozvoj podnikání a základních služeb, revitalizaci míst ve venkovských oblastech a 

investice spojené s vodovodní a kanalizační infrastrukturou; 

21. je silně proti jakékoli opětovné nacionalizaci zemědělských politik; poukazuje na to, že 

nerovnoměrné uplatňování SZP a rozdíly v úrovni plateb napříč členskými státy vedou 

k narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu; vyzývá Komisi a členské státy, aby 

v rámci dosahování cílů společné zemědělské politiky zajistily rovné uplatňování v celé 

Unií, aby se tak splnily cíle společné zemědělské politiky, neboť to přináší evropským 

daňovým poplatníkům úspory; je znepokojen trendem opětovné nacionalizace jako 

veřejné reakce na zemědělské krize, zejména mobilizací cílených plateb namísto 

skutečných evropských akcí; znovu potvrzuje, že dobře fungující a dobře financovaný 

druhý pilíř má zásadní význam pro úspěch SZP a pro hospodářskou prosperitu 

venkovských oblastí v Unii; poznamenává, že existují rozdíly mezi členskými státy jak 

v oblasti jejich potřeb rozvoje venkova, tak v oblasti jeho financování; 

22. poukazuje na to, že neustále rostoucí výzvy, kterým čelí SZP, jako je bezpečnost potravin 

nebo boj proti kolísání cen, vyžadují adaptabilnější finanční prostředky; vyzývá proto 

k tomu, aby byly zemědělcům poskytnuty důležité flexibilní nástroje, aby mohly být tyto 

výzvy, pokud se vyskytnou, řešeny; požaduje rovněž vhodná kompenzační opatření, která 

by řešila nepředvídané události a selhání trhu vzniklé v důsledku politických rozhodnutí; 

poukazuje na obtížnou situaci, pokud jde o zemědělské trhy, a na nové a rostoucí výzvy, 

kterým evropské zemědělství čelí; varuje před důsledky nynější krize na zemědělských 

trzích a slábnoucí pozice zemědělců v potravinovém řetězci a v rámci současných i 

budoucích obchodních jednání; domnívá se dále, že přijetí přehnaně ambiciózních cílů 

snížení spojených s energeticko-klimatickým balíčkem a směrnicí o národních emisních 

stropech způsobí zvýšení nákladů na zemědělskou výrobu; 

23. zdůrazňuje, že pokud jde o období po roce 2020 a další rozvoj SZP, musí být předtím, než 

budou přiděleny potřebné rozpočtové prostředky, definována politická opatření a 

konkrétní cíle SZP; zdůrazňuje, že je třeba zvážit možnost vytvoření evropského fondu 

pro pojištění zemědělství, který by mohl být využíván v době krize, například ke 

snižování objemu produkce s cílem zajistit zemědělcům stabilitu cen v případě surovin 

produkovaných v Evropě.  
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