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NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá zvláštní výbor pro politické výzvy 
a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013 jako příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že vzhledem k významné úloze zemědělství jako strategického odvětví 
Evropské unie je současná diskuse o nové společné zemědělské politice (SZP, jež je 
jedinou politikou, která byla přenesena na úroveň EU) naprosto zásadní, má-li si EU 
i nadále uchovat svou produkční kapacitu v kontextu změny klimatu a sílícího tlaku na 
přírodní zdroje s cílem zabezpečit potraviny v evropském i celosvětovém měřítku;

2. připomíná, že SZP plní kromě svých základních cílů různé úlohy při poskytování 
veřejných statků, jako je ochrana životního prostředí, výroba velmi kvalitních potravin, 
zachování biologické rozmanitosti a vysoké standardy pro dobré životní podmínky zvířat 
a také tvorba hodnotné krajiny v EU a zachování její rozmanitosti a kvality, a to zejména 
ve znevýhodněných a horských oblastech, kde zemědělství představuje jedinou 
hospodářskou činnost, kterou tam lze provozovat; konstatuje, že SZP sehrává významnou 
úlohu při plnění cílů EU v oblasti energetiky, má klíčový význam v prevenci 
nerovnoměrného vývoje jednotlivých území a v boji proti opouštění zemědělské půdy, 
vylidňování venkova a stárnutí venkovské populace v EU, protože venkovským 
komunitám poskytuje potřebné finanční prostředky, a je nevyhnutelnou podmínkou 
k zajištění udržitelného rozvoje v mnoha regionech Evropské unie;

3. zdůrazňuje význam inovací a udržitelných řešení v evropském zemědělství a jejich 
důležitý přínos k uskutečňování cílů Evropské unie; požaduje větší konzistentnost politik 
a lepší využívání stávajících nástrojů politiky soudržnosti a politiky v oblasti výzkumu 
s cílem zvýšit investice do zemědělského výzkumu;

4. připomíná velký úspěch iniciativy JEREMIE, v jejímž rámci bylo malým a středním 
podniků poskytnuto více než šest miliard EUR, a navrhuje vypracování podobného 
finančního mechanismu, který by se mohl nazývat JERICHO (Joint European Rural 
Investment CHOice, tj. výběr společných evropských investic do venkova) a který by byl 
určen na programy pro rozvoj venkova v příštím programovém období;

5. konstatuje, že Evropská unie bude potřebovat efektivní zemědělství i po roce 2013; kromě 
toho se domnívá, že potravinová soběstačnost musí zůstat jedním z hlavních cílů Evropské 
unie;

6. připomíná, že Evropská unie a zbytek světa budou muset během příštích desetiletí čelit 
novým problémům, jako je zabezpečení dodávek potravin a nedostatek vody a energie;
domnívá se, že zemědělství by mohlo přispět ke zmírnění případných nepříznivých 
důsledků těchto problémů;

7. konstatuje, že se jedná o první reformu SZP v EU tvořené 27 členskými státy a že v zájmu 
zabezpečení potravin v evropském i celosvětovém měřítku je důležité podporovat a udržet 
všechny typy zemědělské činnosti tím, že se umožní jejich provozování a že budou vzaty 
v úvahu odlišné stupně rozvoje v různých evropských zemích a územích, a zabránit
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jakýmkoli snahám o navrácení společné politiky do pravomoci jednotlivých států;
zdůrazňuje, že nová SZP musí zaručit rozumné rozdělení zdrojů mezi členské státy;

8. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí jak přímé platby (1. pilíř), které umožňují provozovat 
zemědělskou činnost ve všech oblastech Evropy a které zemědělcům zajišťují adekvátní 
obživu, tak programy na podporu venkova (2. pilíř), zejména související se zemědělstvím;
žádá snížení administrativních nákladů (zejména v souvislosti se zásadou podmíněnosti) 
a zjednodušení postupů, aby se zemědělci mohli soustředit na své hlavní úkoly a získali co 
největší jistoty pro plánování;

9. konstatuje, že podíl SZP na celkovém rozpočtu EU se soustavně snižuje a že tento trend 
bude pokračovat, kdy původní 75% podíl v roce 1985 klesne do roku 2013 podle odhadů 
na 39,3 %, což představuje méně než 0,45 % celkového HDP EU, a to přesto, že 
zemědělská politika zajišťuje základní dodávky potravin pro 500 milionů Evropanů a že 
zemědělství poskytuje 13,6 milionu pracovních míst, je základem pro 5 milionů 
pracovních míst v potravinářském průmyslu EU a přímo chrání a udržuje 47 % rozlohy 
Evropské unie;

10. domnívá se, že vezme-li se v úvahu široká škála cílů, které zemědělská politika musí plnit 
ve strategii Evropa 2020 a v dalších směrech, a potřeba rozšířit je s cílem zohlednit škálu 
nových naléhavých úkolů vyžadujících opatření na evropské úrovni a zajistit skutečnou 
přidanou hodnotu, je třeba vyhradit na zemědělskou politiku EU minimálně stejný podíl 
rozpočtových prostředků jako ve stávajícím rozpočtu;

11. připomíná, že zemědělství negativně pocítilo důsledky nedávné hospodářské krize;

12. zdůrazňuje, že evropští producenti jsou povinni dodržovat přísné normy Evropské unie, 
zejména pokud jde o vysokou kvalitu výrobků, bezpečnost potravin, životní prostředí, 
právní předpisy v sociální oblasti a dobré životní podmínky zvířat; domnívá se, že 
nebudou-li na SZP z rozpočtu vyčleněny dostatečné prostředky, nebudou evropští 
producenti nadále schopni tyto normy dodržovat;

13. shledává, že Evropská unie neustále zvyšuje schodek obchodní bilance, pokud jde o 
zemědělské produkty, a že během posledních deseti let ztratila významnou část trhu;
zdůrazňuje, že evropské hospodářství je silně závislé na dovozu v takových oblastech, 
jako jsou suroviny bohaté na rostlinné bílkoviny;

14. domnívá se, že je třeba zvolit takovou délku víceletého finančního rámce, aby bylo možné 
řádně a účinně plnit rozpočet, a tak dosáhnout cílů silné Evropy; domnívá se také, že tento 
rámec musí být velmi flexibilní vzhledem k novým naléhavým úkolům, před nimiž SZP 
již stojí;

15. na základě nabytých zkušeností se domnívá, že krátká programová období mohou být 
z hlediska výdajů a plnění cílů neúčinná, a proto navrhuje minimálně sedmileté období, 
aby se neopakovaly nedávné problémy a chyby a aby se vytvořil stabilní rámec 
podporující investice do zemědělství;

16. žádá, aby byl zachován víceletý finanční rámec a stávající struktura rozpočtu, a také 
dvoupilířová struktura zemědělského rozpočtu s cílem zajistit, aby zemědělství a rozvoj 
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venkova spadaly pod jeden okruh;

17. doporučuje, aby se úroveň spolufinancování z prostředků Evropské unie v budoucnu 
odvíjela od přidané evropské hodnoty různých investic uskutečněných v rámci programů 
pro rozvoj venkova.



PE458.629v02-00 6/6 AD\862322CS.doc

CS

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí 28.3.2011

Výsledek konečného hlasování +:
–:
0:

29
1
0

Členové přítomní při konečném 
hlasování

John Stuart Agnew, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica 
Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Lorenzo 
Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther 
Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Gabriel Mato Adrover, 
Mariya Nedelcheva, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, 
Marit Paulsen, Britta Reimers, Czesław Adam Siekierski, Marc 
Tarabella, Janusz Wojciechowski

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném 
hlasování

Pilar Ayuso, Sylvie Goulard, Marian Harkin, Sandra Kalniete, 
Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Artur 
Zasada, Milan Zver


