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NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako 
příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. vítá zjištění Účetního dvora týkající se rozpočtového roku 2018; bere na vědomí jeho 
připomínky ke správnosti operací, v nichž 77 % kontrolovaných transakcí nevykazovalo 
chyby (výroční zpráva Účetního dvora, bod 7.8), přičemž celková míra chyb 
u „Přírodních zdrojů“ činila 2,4 %; zdůrazňuje, že v přímých platbách v rámci 
Evropského zemědělského záručního fondu  se nevyskytovaly významné chyby a že 
většina ostatních chyb byla způsobena složitými pravidly pro způsobilost, zejména 
pokud jde o činnosti v oblasti rozvoje venkova; žádá, aby řešení tohoto problému bylo 
prioritou příští reformy; dále konstatuje, že riziko v důsledku chyb je odpovídajícím 
způsobem kryto v rámci nápravné kapacity Komise (1,90 % významných výdajů); 

2. zdůrazňuje, že je třeba zvýšit efektivnost certifikačních orgánů, protože jsou klíčovými 
prvky pro zajištění správnosti společné zemědělské politiky; 

3. konstatuje, že většina opatření pro rozvoj venkova, u nichž byl proveden audit, 
vykazovala očekávané výsledky; vyzývá Komisi a členské státy, aby zlepšily svůj 
výkonnostní rámec tam, kde je to třeba, a aby zavedly další opatření vedoucí ke 
zjednodušení, např. zjednodušené vykazování nákladů;  konstatuje, že základem 
navrhovaného nového modelu provádění má být společný měřitelný a plně rozvinutý 
soubor ukazatelů výsledků a výstupů a milníků; konstatuje však také, že Komise ve 
svých legislativních  návrzích pro budoucí SZP navrhla kroky, které by tyto nedostatky 
měly řešit;

4. je spokojen s celkovou mírou plnění rozpočtu (96,92 % u prostředků na závazky 
a 97,21 % u prostředků na platby); vítá skutečnost, že zjištění Generálního ředitelství 
pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise ohledně míry chyb odpovídají 
závěrům Účetního dvora; žádá však Komisi a členské státy, aby zlepšily míru plnění 
v oblasti rozvoje venkova (93,97 % v roce 2018) a učinily maximum pro usnadnění 
čerpání prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova;

5. zdůrazňuje názor Účetního dvora, uvedený v jeho auditech, že integrovaný 
administrativní a kontrolní systém (IACS), který zahrnuje systém evidence půdy 
(LPIS), pomohl snížit míru chyb v přímých platbách, přičemž LPIS měl zvláště 
významný přínos; bere na vědomí potenciál digitalizace, inovativních metod 
a technologií v rámci nového modelu provádění pro další snižování míry chyb 
a administrativní zátěže;

6. zdůrazňuje pozitivní přínos digitalizace ke zvyšování účinnosti a snižování míry chyb 
a byrokracie;

7. vyzývá Komisi, aby nadále pozorně sledovala stávající obchodní dohody s třetími 
zeměmi s ohledem na uplatňování norem v oblasti bezpečnosti potravin, životního 
prostředí a dobrých životních podmínek zvířat i na zhoršování stavu životního prostředí 
spojené s nižšími environmentálními normami; naléhavě žádá Komisi, aby zajistila, že 
ve všech obchodních dohodách bude výrazně zastoupena kapitola na téma udržitelnosti 
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a že obchodní partneři budou požadavky v ní uvedené plně dodržovat; bere na vědomí, 
že je třeba zajistit rovné podmínky také z hlediska norem v oblasti životního prostředí 
a vyzývá Komisi, aby dále pracovala na rozvoji právních předpisů týkajících se náležité 
péče v dodavatelském řetězci tak, aby zajistila, že nebudou ohroženy nebo narušeny 
normy v oblasti zemědělství Unie;

8. vyjadřuje obavy týkající se údajných případů střetů zájmů na vysoké úrovni a zabírání 
půdy ze strany oligarchů za možného přispění vlád a orgánů veřejné správy; vybízí 
členské státy, aby uplatňovaly osvědčené legislativní postupy s cílem omezit zabírání 
půdy; vyzývá Komisi, aby zvýšila úsilí v oblasti prevence a odhalování podvodů; 
zastává názor, že zavedení stropů se stanovením kompenzací za práci před zavedením 
stropů, které se zavádí v navrhované nové reformě SZP, nemůže samo o sobě tyto 
otázky dostatečně řešit; naléhavě vyzývá členské státy, aby společně s Komisí vytvořily 
řádný právní nástroj, který bude bránit zabírání půdy;

9. vyzývá Komisi, aby rozlišovala mezi zabíráním půdy a koncentrací a konsolidací půdy, 
které v důsledku historických modelů vlastnictví půdy nebo reorganizace v některých 
členských státech vyústily v potřebu malých zemědělců shromáždit určité množství 
pozemků, aby se vytvořily hospodářsky produktivní jednotky, které zajistí 
životaschopnost;

10. vyzývá Komisi, aby využila a zkombinovala systémy a databáze, které má k dispozici, 
s cílem identifikovat konečné skutečné vlastníky v případě zemědělských podniků, které 
jsou součástí větší podnikové struktury; bere na vědomí vytvoření celounijního 
obchodního rejstříku, který by mohl být spojen s informacemi ze systému IACS, čímž 
by se propojily zemědělské podniky se specifickým identifikačním kódem společnosti 
na úrovni Unie, aby bylo možné lépe rozpoznat konečné místo určení prostředků SZP; 
vyzývá Komisi, aby zavedla pozorovatelskou službu za účelem shromažďování 
informací a údajů o koncentraci a držbě zemědělské půdy v celé Unii;

11. naléhavě žádá Komisi, aby byla mimořádně ostražitá v otázkách právního státu, pokud 
jde o prostředky SZP; podotýká, že z plateb v rámci SZP musí mít prospěch ti, kdo 
obdělávají půdu, jakož i zemědělská komunita; zdůrazňuje, že zemědělství Unie nejvíce 
prospěje, když budou finanční prostředky podporovat vlastnictví těch, kteří 
v zemědělské produkci aktivně působí; vyzývá Účetní dvůr, aby vypracoval zvláštní 
zprávu o zabírání půdy a jeho možném dopadu na SZP;

12. připomíná Komisi, že existují významné rozdíly v typech chyb, například mezi 
neúmyslnými opomenutími a případy podvodu; připomíná, že většina příjemců jsou 
malé a střední zemědělské podniky a složitá regulace zvyšuje riziko neúmyslných 
opomenutí, což by mělo být při odhadování skutečné míry chyb rovněž zohledněno;

13. zdůrazňuje, že řádné provádění intervencí SZP úzce souvisí s dodržováním závazků, jež 
byly stanoveny na úrovni Unie, ze strany příjemců; zdůrazňuje, že zvýšená flexibilita 
členských států při přidělování dotací SZP by mohla vést k prosazování krátkodobých 
vnitrostátních politických zájmů a může dále zhoršit porušování pravidel, a proto 
naléhavě žádá Komisi, aby zabránila opětovnému převedení SZP do působnosti 
jednotlivých států, zejména v případě systému pro sledování dodržování pravidel 
způsobilosti pro podporu jednotlivými příjemci, a tím oslabení důvěryhodnosti EU, 
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pokud jde o řízení jedné z jejích klíčových veřejných politik;

14. je znepokojen tím, že systém způsobilosti výdajů založený pouze na výstupech 
nepřispívá ani ke zjednodušení ani k výkonnosti SZP a ohrožuje rovné zacházení se 
zemědělci a členskými státy, které zajišťuje současný systém dodržování pravidel; 
domnívá se, že SZP založená více na výsledcích a spočívající na strategických plánech 
by mohla vést k novým typům nesrovnalostí, a proto vyzývá Komisi, aby to 
zohledňovala při hodnocení vnitrostátních strategických plánů a opatření, která 
obsahují;

15. opakuje, že je důležité využít veškerá možná opatření k ochraně rozpočtu SZP před 
podvody; považuje politiku boje proti podvodům za měřítko pro posuzování řádného 
finančního řízení rozpočtu SZP; naléhavě proto žádá, aby v členských státech a v rámci 
Komise pokračovalo zvyšování povědomí s cílem zlepšit předcházení podvodům 
a vytvořit kapacity pro odhalování podvodů; v této souvislosti považuje za nezbytné 
poskytovat členským státům pomoc při předcházení podvodům a jejich odhalování tím, 
že se posílí spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF);

16. zdůrazňuje, že je zásadně důležitá podpora mladých zemědělců a nových zemědělců ze 
SZP; dále zdůrazňuje důležitost jednoznačné definice aktivního nebo skutečného 
zemědělce; trvá na tom, aby byl zajištěn lepší přístup k financování investic do 
nejnovějších technologií digitalizace; vybízí Komisi, aby zajistila ziskovost zemědělství 
ve venkovských oblastech, což platí pro všechny části potravinového dodavatelského 
řetězce, a aby se vyvarovala ukládání další zátěže; zdůrazňuje, že digitalizace 
zemědělství může být důležitým nástrojem pro oživení venkovských služeb, díky nimž 
se venkovské oblasti pro mladé zemědělce stanou atraktivnějšími;

17. vybízí Komisi, aby směřovala k zelenější SZP v souladu s Pařížskou dohodou a strategií 
Unie v oblasti biologické rozmanitosti, což by zvýšilo efektivitu přidělování vhodných 
rozpočtových zdrojů při zavádění vhodnějších programů, které by přesunuly zaměření 
z řešení problémů na prevenci; konstatuje, že k posílení environmentální výkonnosti 
SZP je potřebné odpovídající financování výzkumu a vývoje nových technologií 
a inovací;

18. poukazuje na význam spravedlnosti a zdůrazňuje, že je nezbytné, aby byly finanční 
prostředky v rámci členských států a mezi nimi spravedlivě rozdělovány.
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