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NÁVRHY

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

1. poznamenává, že zdaleka největší část celkového rozpětí v PNR ve výši 2 638 milionů 
EUR, tj. částka 2 027 milionů EUR, pochází z rozpětí u výdajů souvisejících s trhem 
a přímých plateb v okruhu 2 (první pilíř SZP); 

2. vyjadřuje znepokojení, pokud jde o rozdíl v míře závazků a plateb pro rozvoj venkova, 
který činil 25 % pro rok 2007, 30 % pro rok 2008 a je navrhován na 30 % pro rok 2009; 
požaduje proto, aby Komise pro rok 2009 a pro celé finanční období 2007–2013 vytvořila 
předběžný odhad zrušení závazků a předběžný odhad problémů se zamezením vytváření 
nadsazených závazků, které je ještě potřeba vyřešit (v současné době činí úroveň 
neproplacených závazků „+RAL“ v oblasti rozvoje venkova téměř 9 mld. EUR) na konci 
finančního období 2007–2013, neboť maximální úrovně plateb na základě přílohy I výše 
uvedené interinstitucionální dohody se snižují z 1,06 % HND v roce 2007 na 0,94 % HND 
v roce 2013;

3. vyzývá proto Komisi, aby zajistila pohotové řízení a rychlejší a vhodnější časový rámec 
pro aktualizaci a přizpůsobení programů určených na rozvoj venkova po možných 
změnách v nařízení plánovaných v rámci „kontroly stavu SZP“; 

4. připomíná, že prvořadým cílem společné zemědělské politiky je zaručit stabilizaci trhu, 
bezpečnost dodávek a rozumné ceny pro spotřebitele, a proto vyzývá Radu a Komisi, aby 
do plánovaného rozpočtu na rok 2009 začlenily nezbytná opatření pro řešení nových 
potřeb vzešlých ze stávající potravinové krize, zejména zlepšení dostupnosti potravin pro 
nejchudší osoby, které jsou touto krizí nejvíce poškozeny;

5. upozorňuje, že další hrozící odlišení předpokládané v souvislosti s „kontrolou stavu 
společné zemědělské politiky“, jímž se převádí prostředky z Evropského zemědělského 
záručního fondu (EAGF) do Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EAFRD) by zvýšilo částky potřebné pro vnitrostátní spolufinancování; vyzývá Komisi, 
aby pečlivě sledovala přidělování těchto peněz v členských státech, a zdůrazňuje, že 
navýšení fondů EU předjímá spolufinancování členskými státy, a upozorňuje, že by 
nemělo vést ke snížení spolufinancování ve stávajících operačních programech;

6. naléhavě žádá Radu a Komisi, aby navýšily rozpočet pro mladé zemědělce, neboť tato 
skupina čelí závažným novým výzvám (jako je například boj proti změně klimatu 
a zachování výroby potravin v Unii) a tato skupina se již mnoho let snižuje, například 
posílením vzdělávacích opatření, sítí odborné přípravy a výměnných programů pro mladé 
zemědělce nebo posilováním nástrojů politiky pro mladé zemědělce v programu rozvoje 
venkova.
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