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NÁVRHY

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

1. bere na vědomí částky 59 994,9 milionu EUR v prostředcích na závazky a 58 014,3 
milionu EUR v prostředcích na závazky, které navrhuje Komise v návrhu rozpočtu na 
rok 2020 pro okruh 2, v jehož rámci se oproti rozpočtu na rok 2019 mírně zvyšují 
prostředky Evropského zemědělského záručního fondu na 43 531,8 milionu EUR v 
prostředcích na závazky (o 0,8 %) a 43 501,7 milionu EUR v prostředcích na platby (o 
0,9 %); hluboce lituje toho, že se prostředky Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) oproti rozpočtu na rok 2019 snižují na 14 708,7 milionu EUR 
v prostředcích na závazky (o 0,1 %) a 13 141,2 milionu EUR (o 0,1 %) v prostředcích 
na platby, převážně v důsledku stagnace v nominální hodnotě fondu EZFRV jako 
takového a výrazného snížení podpůrných výdajů;

2. trvá na tom, aby příjmy plynoucí do rozpočtu Unie z jakýchkoli účelově vázaných 
příjmů ze zemědělství nebo plateb vrácených v souvislosti s operacemi, u nichž byly 
zjištěny nesrovnalosti, v předchozích letech zůstaly v okruhu 2;

3. vyjadřuje politování nad snížením prostředků navrhovaných Komisí pro organizace 
producentů v odvětví ovoce a zeleniny (o 14,6 milionu EUR), což by mohlo mít 
negativní dopad na skutečnost, že stále větší měrou přispívají k obnovení rovnováhy, 
pokud jde o vyjednávací sílu v potravinářském dodavatelském řetězci; lituje toho, že 
nejsou žádné prostředky pro odvětví drůbežího masa, které trpí narušením trhu 
nekalými praktikami při obchodu s Ukrajinou;

4. vítá návrh Komise přidělit 50 milionů EUR na „Ostatní opatření pro hovězí a telecí 
maso“ s cílem podpořit toto odvětví v případě obtíží na trhu v souvislosti s vystoupením 
Spojeného království z Unie; obává se, že toto odvětví bude čelit ještě dalšímu tlaku v 
důsledku obchodní dohody Unie se sdružením Mercosur; 

5. je přesvědčen, že Unie může zásadním způsobem přispět k propagaci zdravých 
stravovacích návyků, zejména u dětí, a domnívá se proto, že je nezbytně nutné plně 
využít stropy stanovené v platném nařízení pro programy Unie pro školy; vyzývá proto 
členské státy, aby posílily své vnitrostátní programy tak, aby bylo zajištěno plné využití 
maximálních přídělů, které jsou k dispozici (250 milionů EUR);

6. vítá zvýšenou podporu pro výzkum a inovace s cílem zajistit dodávky bezpečných a 
vysoce kvalitních potravin; zdůrazňuje, že je zásadní, aby finanční prostředky 
vyčleněné na výzkum v zemědělsko-potravinářském odvětví, zejména z rozpočtu 
programu Horizont 2020, byly i nadále plně k dispozici jako takové, aby stimulovaly 
inovace a inteligentní řešení v odvětví zemědělství a rozvoje venkova.


