
 

AD\1125974CS.docx  PE601.192v02-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

Evropský parlament 
2014-2019  

 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
 

2017/2043(BUD) 

1.6.2017 

STANOVISKO 

Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova 

pro Rozpočtový výbor 

k mandátu pro třístranné jednání o návrhu rozpočtu na rok 2018 

(2017/2043(BUD)) 

Navrhovatel: Tibor Szanyi 

 



 

PE601.192v02-00 2/8 AD\1125974CS.docx 

CS 

PA_NonLeg 



 

AD\1125974CS.docx 3/8 PE601.192v02-00 

 CS 

NÁVRHY 

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

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. poukazuje na význam zemědělství a rozvoje venkova pro plnění řady cílů a priorit EU, 

například v oblasti potravinového zabezpečení, vytváření pracovních míst, udržitelného 

hospodaření s přírodními zdroji, inovací a územní rovnováhy, a na to, že zemědělství 

a rozvoj venkova představují vzhledem ke společné povaze zemědělské politiky důležitou 

součást celkového rozpočtu EU; uznává úlohu sdíleného řízení při provádění společné 

zemědělské politiky; připomíná, že výdaje na zemědělství v relativních číslech poklesly, 

zároveň mu však byly přiděleny nové úkoly v oblasti zmírňování změny klimatu 

a poskytování veřejných statků a nyní představuje asi 38 % rozpočtu EU; vyzývá proto, 

aby byl rozpočet pro zemědělství zachován alespoň na stávající úrovni, aby toto odvětví 

nadále pokračovalo v plnění klíčových cílů, zejména vzhledem k tomu, že zemědělství je 

často postiženo krizemi, jež vyžadují, aby na ně rozpočet reagoval; poznamenává, 

že prioritou musí být příjmová stabilita;  

2. naléhavě vyzývá členské státy, aby plně využívaly nástroje plánování, jež jsou ve 

stávajícím finančním období k dispozici pro oblast zemědělství a rozvoje venkova; 

naléhavě vyzývá Komisi, aby dále zajišťovala bezproblémovou realizaci těchto programů; 

3. zdůrazňuje, že by Komise měla spolehlivě odhadnout potřeby zemědělství v rámci okruhu 

2; požaduje, aby veškerá rozpětí, která jsou k dispozici v rámci okruhu 2, byla 

rezervována pro zemědělství, a to bez ohledu na jiné politické priority, a aby byla tato 

rozpětí chráněna a v příštím víceletém finančním rámci zachována; žádá, aby byla 

důsledně uplatňována zásada, že veškeré příjmy plynoucí ze zemědělství mají zůstat 

v rozpočtu na zemědělství; 

4. poukazuje na důležitou úlohu rezervy pro případ krize; trvá na tom, aby vzhledem k jejich 

zásadnímu přínosu při snižování finančních ztrát pocházejících z krizí, které mají dopad 

na toto odvětví, byly v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení (EU) č. 1306/2013 veškeré 

prostředky z rozpočtu na rok 2017, které byly prostřednictvím mechanismu finanční kázně 

přiděleny na rezervy pro případ krize v odvětví zemědělství a které nebyly využity, 

v plném rozsahu uvolněny jakožto přímé platby v rozpočtu na rok 2018; 

5. poznamenává, že evropské zemědělství se v posledních letech stále více potýká s řadou 

krizí; vyzývá proto Komisi, aby přehodnotila stávající systém rezerv pro případ krize, 

a vytvořila nový nástroj, který by umožnil rychlý politický zásah v případě krize, 

a nespoléhal se z hlediska svého financování na roční mechanismus finanční kázně; 

6. bere na vědomí, že body uvedené v „balíčku souhrnných aktů o obchodu“ vytvářejí větší 

možnost jejich uplatňování a že tyto body měly být odpovídajícím způsobem zohledněny 

v rozpočtu na rok 2018; zdůrazňuje, že rozpočet by měl být prováděn v souladu se 

zvýšeným potenciálem tohoto zjednodušení; požaduje, aby byly na zavedení veškerých 

prvků zjednodušení SZP uvolněny dostatečné finanční prostředky; zdůrazňuje, 

že zjednodušení SZP by mělo rovněž zajistit další snížení míry chyb při využívání 

finančních prostředků, zatímco pozitivní změny by měly znamenat také zjednodušení pro 

konečného uživatele; podporuje veškeré kroky směřující k přístupu založenému 
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na výsledcích; 

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby včasně sledovaly kolísání cen zemědělských produktů, 

které se negativně odráží na příjmech zemědělců, a aby na ně v případě potřeby rychle 

a účinně reagovaly, a daly tím zemědělcům možnost proti takovému kolísání cen 

bezprostředně zasáhnout; 

8. domnívá se, že doložka týkající se aktivních zemědělců stanovená v článku 9 nařízení 

(EU) č. 1307/2013 zajišťuje, že je vyloučeno každé riziko poškození dobré pověsti 

spojené s finančními prostředky EU; vyzývá Komisi, aby zajistila jednotné uplatňování 

kritérií stanovených v doložce týkající se aktivních zemědělců s cílem zajistit jednodušší a 

spolehlivější vyhledávání těchto zemědělců; poukazuje na to, že je důležité, aby aktivní 

zemědělci splňovali kritéria pro přidělování finančních prostředků EU; 

9. zdůrazňuje, že je třeba, aby další zjednodušení SZP šlo ruku v ruce s rozpočtovými zdroji 

nezbytnými k tomu, aby mohla tato politika plně využít svůj potenciál a dosáhnout 

hlavních cílů a priorit; 

10. trvá na tom, že iniciativy zaměřené na mladé zemědělce, které podporují inovace 

a obnovu generací, by měly být zachovány; 

11. poukazuje na přetrvávající nerovnováhu v potravinovém řetězci, v rámci něhož mají 

primární producenti výrazně slabší pozici než ostatní aktéři; vyzývá proto Komisi, aby 

posílila úlohu zemědělců v potravinářském řetězci tím, že bude stimulovat vytváření 

a posilování organizací producentů a družstev a  podporovat spolupráci mezi producenty 

a maloobchodníky, krátké dodavatelské řetězce a místní značky kvality jako řadu opatření 

k boji proti nekalým obchodním praktikám, a přijme opatření ke zvýšení transparentnosti 

cen a marží v potravinářském dodavatelském řetězci; zdůrazňuje svůj postoj k nekalým 

obchodním praktikám a připomíná své opakované žádosti o přijetí právních předpisů EU 

v této oblasti; zdůrazňuje, že vyjasnění pravidel týkajících se organizací producentů má 

zásadní význam pro jejich úspěšný provoz a využívání dostupných finančních prostředků; 

12. vítá zájem producentů, organizací producentů a sdružení organizací producentů o 

popatření na podporu odbytu přijatá v nařízení (EU) č. 1144/2014; konstatuje však, 

že zúčastněné strany vyjádřily znepokojení ohledně přístupnosti programů, zejména pro 

malé a střední podniky v tomto odvětví; vyzývá Komisi, aby zahájila důkladné hodnocení 

těchto opatření a aby zvážila navýšení jejich rozpočtu; 

13. poukazuje na odborné zkušenosti místní akční skupiny v rámci organizace programů 

rozvoje venkova; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily hladké 

uplatňování obecních/komunitních postupů a žádá přidělení komplexnějšího financování; 

14. trvá na tom, že na kontroly potravinového řetězce, které by se měly týkat 

zejména obchodních vztahů a rovnocenného obsahu živin v potravinách v celé EU, je 

nutné zajistit dostatečné množství zdrojů; 

15. domnívá se, že, by měly být dále analyzovány, využívány a podporovány možnosti, které 

nabízí „inteligentní“ řešení; upozorňuje na to, že tato „inteligentní“ řešení by měla zůstat 

v souladu s cíli politiky v oblasti životního prostředí, klimatu a biologické rozmanitosti, 

zajišťovat úzkou spolupráci s příslušnými zainteresovanými stranami ze všech členských 
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států a podněcovat a podporovat iniciativy přizpůsobené malým zemědělským podnikům, 

které nemohou využívat úspory z rozsahu, aby tato společenství mohla mít prospěch 

z nových technologií; bere na vědomí, že integrovaná inteligentní řešení  – 

např. inteligentní vesnice, přesné zemědělství, digitalizace, sdílené a oběhové 

hospodářství a sociální iniciativy – mohou přispět k zemědělství a zajistit dobré životní 

podmínky ve venkovských oblastech; zdůrazňuje, že by měla být věnována pozornost 

vesnicím, aby tak bylo zajištěno, že venkovské oblasti budou ekonomicky životaschopné a 

udržitelné z hlediska životního prostředí a aby byly žádoucím místem pro život; vítá 

stávající a budoucí projekty zaměřené na „inteligentní“ řešení; vyzývá Komisi, aby 

naplánovala financování „inteligentních“ přístupů s ohledem na reformu SZP a na 

prohlášení 2.0 z Corku; žádá, aby prostředky vyčleněné na výzkum a inovace 

v zemědělsko-potravinářském odvětví byly i nadále plně k dispozici; 

16. je přesvědčen, že vzhledem k jejich prokazatelnému přínosu pro životní prostředí a větší 

efektivitu zemědělství je třeba v odvětví zemědělství zavádět další inteligentní 

a inovativní řešení; 

17. vítá zřízení nového střediska pro sledování trhu s plodinami a cukrem; uznává úsilí 

Komise pokračovat v reformách zaměřených na další posílení odvětví ovoce a zeleniny; 

domnívá se, že seskupení producentů a potenciální střediska pro sledování trhu v tomto 

odvětví a také ta, která sledují odvětví mléka a mléčných výrobků a masné odvětví by 

mohla být užitečná při poskytování přesných a včasných informací; konstatuje, 

že střediska pro sledování trhu by mohla pomoci učinit zemědělské trhy transparentnější 

tím, že poskytnou přesnější přehled o příslušných odvětvích;  

18. poukazuje na význam pilotních projektů pro odvětví zemědělství a odvětví rozvoje 

venkova v posledních letech; žádá o jejich další podporu, zejména v případě probíhajících 

projektů, které se osvědčily jako velmi úspěšné, a o to, aby byla dostatečná pozornost 

věnována šíření osvědčených postupů a získaných poznatků a využívání úspěšných 

přístupů; vyzývá Komisi, aby uskutečnila hodnocení ex-post zaměřené na účinnost 

a přínos těchto pilotních projektů a přípravných akcí; 

19. uznává úlohu finančních zdrojů při zmírňování dopadů kolísání cen; konstatuje rovněž, 

že vhodným přístupem je odvětvový nástroj ke stabilizaci příjmu na základě vzájemného 

fondu; dále trvá na tom, že některá specifická zemědělská pododvětví a iniciativy, jako je 

včelařství a programy dodávek mléka a ovoce do škol, by měly i nadále být ve středu 

pozornosti; 

20. žádá, aby byly vyčleněny dostatečné finanční prostředky EU na výzkum a veterinární 

a rostlinolékařská opatření; zdůrazňuje, že stávající prostředky ve výši 20 milionu EUR 

vyčleněné na veterinární a rostlinolékařská opatření nemusejí postačovat k pokrytí 

zvýšeného počtu epidemií, např. ptačí chřipky, afrického moru prasat, nodulární 

dermatitidy a čerstvých ohnisek nákazy bakterií  Xylella fastidiosa a rozšíření hmyzu 

Vespa velutina a Tecia solanivora; konstatuje, že v případě závažných havárií s dopadem 

na životní prostředí, rizik souvisejících s trhem nebo změn v příjmu by měly být 

zachovány i další nástroje pro řízení rizik; požaduje aktualizaci stávajících obchodních 

norem, aby se předešlo zbytečným finančním ztrátám producentů; 

21. trvá na tom, že je třeba vyčlenit prostředky na kompenzaci hospodářských ztrát, které 

utrpěli zemědělci v důsledku krizí na trhu a v důsledku sanitárních a fytosanitárních krizí 
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způsobených např. bakterií Xylella fastidiosa, a opakuje, že je za tímto účelem třeba 

využít dostupných rozpětí v okruhu 2 spolu s okruhem 3; trvá na tom, že kompenzace za 

vyhubení plodin by měly pokrývat také asanaci zemědělských ekosystémů včetně zdravé 

a živé půdy a vytváření značné biologické rozmanitosti, a zejména zajištění genetické 

rozmanitosti sadebního materiálu a v ideálním případě dosažení odolností nebo tolerování 

dotyčné choroby nebo dotyčného škůdce, a to tak, aby zemědělské ekosystémy méně 

podléhaly budoucím nákazám;  

22. domnívá se, že je třeba vzít v úvahu dopad brexitu a pokračujícího ruského embarga 

na zemědělský trh; 

23. poukazuje na to, že vystoupení Spojeného království z EU může mít značný finanční 

dopad na budoucí víceletý finanční rámec; kromě toho poukazuje na to, že SZP, která je 

společnou evropskou politiku financovanou v prvé řadě z rozpočtu EU, by mohla čelit 

většímu finančnímu dopadu než ostatní oblasti politiky, vzhledem k tomu, že státní 

podpora může být udělována pouze ve velmi omezené míře; trvá proto na tom, že je nutné 

přezkoumat rozpočet SZP a zvážit možnost zvýšení rozpočtu SZP s ohledem na případy 

selhání trhu a krize. 
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