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NÁVRHY 

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby 

do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že společná zemědělská politika (SZP) patří k nejintegrovanějším 

politikám Unie a plní jeden ze svých původních cílů – tedy zvýšení dodávek potravin – 

tím, že podporuje evropské zemědělce a reaguje na požadavky občanů související se 

zabezpečením dodávek potravin a jejich bezpečností, kvalitou a udržitelností; vzhledem 

k tomu, že budoucnost přinese nové výzvy, zejména v souvislosti se změnou klimatu 

a ztrátou biologické rozmanitosti; vzhledem k tomu, že je důležité, aby SZP splňovala 

požadavky Pařížské dohody a dalších mezinárodních dohod na ochranu klimatu 

a životního prostředí; 

B. vzhledem k tomu, že je nutné zajistit podporu skutečným zemědělcům a nadále 

podporovat příjemce, kteří mají diverzifikované výrobní toky a příjmy (po desetiletích 

politických signálů, které jim to doporučovaly), a upřednostňovat malé zemědělské 

podniky a poskytnout jim odměnu za různé veřejné statky, které zajišťují pro 

společnost, a zároveň zajistit spravedlivé rozdělení podpory mezi zemědělské podniky 

různé velikosti; vzhledem k tomu, že je důležité posílit regionální ekonomiky 

a podporovat modernizované, udržitelné zemědělství v EU, které má dobré výsledky 

v hospodářské, environmentální a sociální oblasti, s cílem podpořit různorodé 

zemědělské systémy, zejména rodinné zemědělské podniky; vzhledem k tomu, že je 

nezbytné zajistit zemědělskou produkci ve všech částech EU, a to i v oblastech 

s přírodními omezeními, a zaručit dobrou životní úroveň ve všech regionech 

a členských státech;  

C. vzhledem k tomu, že mezi příjmy v zemědělství a příjmy v ostatních odvětvích 

hospodářství existují rozdíly, přičemž příjmy v zemědělství jsou navíc velmi nestabilní; 

vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí, že v oblastech s přírodními omezeními dojde 

k opuštění půdy; vzhledem k tomu, že by měly být zajištěny odpovídající investice do 

restrukturalizace, modernizace, inovace a diverzifikace zemědělských podniků a do 

zavádění nových technologií; 

D. vzhledem k tomu, že podle informačního dokumentu Evropského účetního dvora 

z března 2018 o budoucnosti SZP připadalo v roce 2010 na každých 100 správců 

zemědělských podniků starších 55 let 14 správců zemědělských podniků mladších 35 

let, přičemž tento údaj se v roce 2013 snížil na 10,8; vzhledem k tomu, že v období let 

2004 až 2013 vzrostl průměrný věk zemědělců v EU ze 49,2 let na 51,4 let; vzhledem 

k tomu, že nejmenší zemědělské podniky jsou nejčastěji řízeny staršími zemědělci; 

E. vzhledem k tomu, že s ohledem na nadměrnou administrativní zátěž spojenou 

s kontrolním a auditním systémem a na překrývání pilíře I a II je důležité, aby se SZP 

zjednodušila a celková administrativní zátěž snížila a aby se optimalizovalo využití 

prostředků této politiky a dosáhlo její transparentnosti, aniž by byly ohroženy její 

ambiciózní politické cíle; vzhledem k tomu, že omezení byrokracie by mělo přinést 

lepší výsledky v oblasti ekologizace a účinnější pomoc pro všechny zemědělce při 

přizpůsobování jejich zemědělských systémů environmentálním a klimatickým výzvám; 
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F. vzhledem k tomu, že jak uvedla Komise ve svém sdělení o budoucnosti potravinářství 

a zemědělství, v rámci budoucí SZP se stanoví základní politické parametry a členské 

státy, ať už na celostátní nebo regionální úrovni, budou muset prokázat větší 

odpovědnost za to, jak splní cíle, aby tak byly zajištěny rovné podmínky, aby se 

zabránilo narušení trhu a aby byly dosaženy cíle stanovené na úrovni EU; vzhledem 

k tomu, že budoucí model realizace SZP by měl být založený na výsledcích, pokud jde 

o účinnost využívání zdrojů, ochranu životního prostředí a opatření v oblasti klimatu; 

1. zdůrazňuje, že SZP by měla zůstat společnou politikou EU a že může plnit své cíle, 

pouze bude-li dostatečně financována; žádá proto, aby byl v příštím VFR po roce 2020 

zachován pro EU-27 rozpočet alespoň na stávající úrovni ve stálých cenách s cílem 

naplnit ambice spojené s revidovanou a účinnou SZP; 

2. zdůrazňuje, že SZP by měla podporovat udržitelný rozvoj zemědělství, který má zásadní 

význam pro zajištění bezpečných potravin, pracovních míst a růstu ve venkovských 

oblastech, stejně jako udržitelné řízení přírodních zdrojů; konstatuje, že je třeba 

uplatňovat účinné přístupy k auditu a kontrole, aby bylo zajištěno, že nový model 

realizace v rámci reformované SZP bude splňovat environmentální a sociální kritéria, 

jež umožní tomuto odvětví dosáhnout do roku 2030 větší udržitelnosti; 

3. vítá záměr SZP zjednodušit a modernizovat; vyzývá Komisi k zajištění toho, aby 

činnosti v oblasti kontroly finančních prostředků a výkonnosti a auditu byly ve všech 

členských státech prováděny na základě stejně vysokých měřítek neustálého zlepšování 

a při plném respektování zásad subsidiarity a flexibility; zdůrazňuje, že členské státy 

musí mít dostatek pravomocí, aby mohly rozhodovat o obsahu, sledování, kontrole 

a sankcích režimů podpory platných na jejich území, zároveň však poukazuje na to, že 

žádné zjednodušení nebo modernizace SZP nesmí snížit úroveň ambicí EU, vést 

k odvětvovému rozdělení politik a programů EU ani nesmí nahrazovat dotace 

finančními nástroji; 

4. trvá na tom, aby se k platbám přistupovalo na základě výsledků; navrhuje proto, aby 

byly mezi ukazatele zahrnuty následující aspekty: 

– zachování a tvorba pracovních míst v odvětví; 

– zachování malých a středních zemědělských podniků; 

– zdraví a biologická rozmanitost půdy, druhů a druhové bohatství taxonů; 

– ochrana a tvorba ornice, pokryv půdy proti erozi; 

– snížení ztráty živin a zlepšení kvality vody; 

– biologická rozmanitost včetně bohatosti a množství druhů ptáků,  přírodních 

opylovačů a hmyzu; 

– snižování závislosti na používání pesticidů a zavedení integrované ochrany rostlin1; 

5. staví se proti jakémukoli návratu na úroveň jednotlivých států a proti spolufinancování 

z vnitrostátních zdrojů; zdůrazňuje, že je třeba spravedlivě rozdělovat přímé platby mezi 

členské státy, přičemž se musí zohledňovat spolehlivé sociálně-ekonomické indexy 

a výrobní náklady, aby se tak rozdíly mezi různými regiony Unie v příštím VFR 

vyrovnaly; připomíná, že je třeba zajistit stejné podmínky hospodářské soutěže pro 

                                                 
1 V souladu se směrnicí o udržitelném používání pesticidů (2009/128/ES) a článkem 67 nařízení (ES) 

č. 1107/2009. 
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všechny zemědělce v EU a zohlednit při tom slabá místa a specifičnosti malých 

hospodářství; v této souvislosti zdůrazňuje, že je nutné reformovat rezervy pro případ 

krize v zemědělství, zvýšit financování tak, aby odpovídalo reakcím na různé cyklické 

krize v citlivých odvětvích, vytvořit nové nástroje, které budou moci zmírnit kolísání 

cen, a zvýšit financování pro programy speciálně zaměřené na odlehlost a ostrovní 

charakter (POSEI); 

6. zdůrazňuje, že podpora SZP pro rozvoj venkova poskytuje všem členským státům 

příležitost, jak zlepšit svou konkurenceschopnost, podporovat účinné a udržitelné 

hospodářství a rozvoj venkovských oblastí, ve kterých je nezbytné bojovat proti 

vylidňování, nezaměstnanosti a chudobě a podpořit sociální začlenění; zdůrazňuje 

proto, že je třeba pokračovat ve financování opatření na podporu rozvoje venkova 

a posílit druhý pilíř SZP; v této souvislosti schvaluje zásady metody LEADER, protože 

podporuje inovace, partnerství a vytváření sítí ve venkovských oblastech; 

7. je přesvědčen, že stanovení limitu přímých plateb, tzv. „stropu“, by nemělo být 

ponecháno na uvážení každého členského státu, ale musí být stanoveno na evropské 

úrovni; 

8. podporuje zavedení postupně klesajících plateb za účelem snížení podpory pro větší 

zemědělské podniky a zaměření pozornosti na redistributivní platby v zájmu 

poskytování cílené podpory (např. malým a středním podnikům); 

9. zdůrazňuje, že dohoda ohledně používání spolehlivé definice přidané hodnoty EU by 

byla přínosná pro veřejnou rozpravu i rozhodování v souvislosti s budoucími výdaji EU; 

podporuje vývoj směrem k efektivnější zemědělské činnosti a přidané hodnotě EU, ale 

varuje před jakýmkoli pokusem o použití takové definice, která by zpochybňovala 

relevanci politik a programů EU pouze na základě kvantitativních nebo krátkodobých 

hospodářských faktorů; zdůrazňuje, že je třeba posílit udržitelný rozvoj a rozvíjet 

venkovské oblasti a ochranu životního prostředí pomocí zemědělské politiky založené 

na dosažení výkonnostních cílů; konstatuje, že za účelem dosažení přidané hodnoty 

musí být definovány výsledky, důsledky a dopady a že Komise a členské státy by se 

měly dohodnout na relevantních ukazatelích založených na faktech předtím, než stanoví 

národní a regionální akční plány pro následné monitorování a hodnocení provádění; 

10. vyzývá k posílení součinnosti mezi politikami podporujícími rozvoj venkova 

a politikami určenými na podporu integrace uprchlíků; 

11. v souladu se zásadou rozpočtové účinnosti žádá soudržnost a lepší součinnost mezi SZP 

a všemi ostatními politikami EU a mezinárodními závazky, zejména v oblasti 

energetiky, zásobování vodou, využívání půdy, biologické rozmanitosti a ekosystémů 

a rozvoje odlehlých a horských oblastí; 

12. požaduje zvýšení podpory pro rodinné podniky a mladé zemědělce a podporu 

zaměstnanosti v zemědělství ve venkovských oblastech, zejména pro mladé zemědělce; 

13. zdůrazňuje, že zemědělství by se v budoucnu mělo zaměřit na produkci kvalitních 

potravin, neboť v tom spočívá konkurenční výhoda Evropy; zdůrazňuje, že potravinové 

normy EU musí být zachovány a je-li to možné i zpřísněny; vyzývá k přijetí opatření za 

účelem dalšího zvýšení dlouhodobé produktivity a konkurenceschopnosti odvětví 
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produkce potravin a zavádění nových technologií a účinnějšího využívání zdrojů, čímž 

se posílí vůdčí úloha EU ve světě; 

14. je přesvědčen, že je nepřijatelné, aby existovaly rozdíly v kvalitě mezi potravinářskými 

výrobky, které jsou nabízeny a distribuovány na jednotném trhu pod stejnou značkou 

a se stejným obalem; vítá pobídky Komise k řešení otázky dvojí kvality potravin na 

jednotném trhu, včetně jejího úsilí o společnou metodiku zkoušek; 

15. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby sledovaly významné výkyvy cen 

zemědělských produktů a podporovaly využívání nástrojů „řízení rizik“, protože 

pomáhají chránit příjmy zemědělců. 
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