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NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. podotýká, že naše přírodní dědictví je důležitým ekologickým kapitálem, který má zásadní 
význam pro kvalitu života; domnívá se, že je nutné, aby všechny členské státy Evropské 
unie spolupracovaly a aby koordinovaly své úsilí o lepší využívání přírodních zdrojů 
a o zabránění čisté ztrátě biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb jak 
ve venkovských, tak i v městských oblastech; 

2. vítá novou strategii Evropské unie v oblasti biologické rozmanitosti, avšak nepodporuje 
návrh Komise na vytvoření doplňkové „ekologické“ složky plateb, s nímž počítá návrh 
reformy SZP do roku 2020; má za to, že návrhy Komise zvýší administrativní náklady 
a půjdou proti cíli zjednodušit SZP;

3. je přesvědčen, že dříve, než přistoupíme k další ekologizaci SZP, měli bychom posoudit 
dopad takových opatření na konkurenceschopnost zemědělství EU na světovém trhu;

4. bere na vědomí návrhy Komise týkající se reformy SZP, které obsahují jasně formulovaná 
opatření jak v rámci prvního, tak i druhého pilíře, pokud jde o zachování a zvyšování 
biologické rozmanitosti; v této souvislosti poukazuje na zvláštní úlohu zemědělství, které 
již velkou měrou přispělo k zachování různorodosti živočišných a rostlinných druhů 
a biotopů a bude představovat výrazný příspěvek při úspěšném prosazování evropské 
strategie v oblasti biologické rozmanitosti, která se zakládá na správné zemědělské praxi, 
mj. i na udržitelném využívání vodních zdrojů;

5. zdůrazňuje, že v zájmu posouzení účinnosti použitých nástrojů je potřeba přejít z přístupu 
založeného na prostředcích na přístup založený na výsledcích;

6. je přesvědčen, že tzv. ekologizace SZP by měla být provedena účinně a nebyrokraticky 
a neměla by vést k diskriminaci vůči stávajícím agro-environmentálním opatřením; 
vzhledem k nezbytnému snížení administrativní zátěže vyzývá mimo jiné k tomu, aby 
veškeré platby v rámci SZP byly i po roce 2014 podporovány přísnými pravidly 
podmíněnosti, jejichž uplatňování a sledování by mělo být co nejtransparentnější 
a nejjednodušší;

7. je přesvědčen, že na úrovni EU lze dosáhnout dalších environmentálních výsledků v rámci 
SZP, a to zejména prostřednictvím účinnějšího provádění pravidel podmíněnosti 
(a to i tak, že všechny členské státy budou uplatňovat požadavky na dobrý zemědělský 
a environmentální stav (GAEC) a že sjednotí způsob uplatňování směrnic) a na základě 
realizace agro-environmentálních programů a podpory lokalit sítě Natura 2000 v rámci 
finančně lépe zajištěného druhého pilíře SZP;

8. připomíná klíčovou úlohu SZP při zajišťování dodávek kvalitních a cenově dostupných 
potravin pro spotřebitele; zdůrazňuje v této souvislosti, že návrh Komise na povinné 
plošné stanovení 7 % zemědělské půdy jako plochy využívané v ekologickém duchu je 
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považován za nepřiměřený a neproveditelný, zejména tam, kde by tyto plochy již nebyly 
k dispozici pro výrobu potravin v produktivních oblastech;

9. opakovaně zdůrazňuje význam zachování silného a hospodářsky konkurenceschopného 
zemědělství a lesnictví, aby byla zachována evropská krajina a biologická rozmanitost; 
zdůrazňuje, že nedostatečné užívání a opouštění zemědělské půdy může mít katastrofální 
dopad na přírodní prostředí; v této souvislosti požaduje, aby byl rozpočet na SZP po roce 
2013 přinejmenším zachován na stávající úrovni s cílem zajistit životaschopnost 
venkovských oblastí a další využívání zemědělských postupů v Evropě;

10. vyzývá Komisi, aby v souvislosti s novou reformou SZP vynaložila více úsilí na podporu 
těch odvětví zemědělství, která prokazatelně přispívají k ochraně biologické rozmanitosti, 
zejména na podporu včelařství; zdůrazňuje, že volně žijící a domestikované druhy hmyzu, 
jako jsou včely, zajišťují opylení 80 % kvetoucích rostlin a že hrozba poklesu jejich stavů 
představuje obrovský problém pro naši společnost, jejíž zemědělská výroba, a tudíž 
potraviny, závisí z velké části na opylení kvetoucích rostlin; zdůrazňuje proto, že by 
v rámci ochrany biologické rozmanitosti měla být zvláštní pozornost věnována chovu 
včel;

11. vzhledem k tomu, že více než polovina rozlohy Evropy je spravována zemědělci, 
zdůrazňuje, že SZP je naprosto klíčovým nástrojem biologické rozmanitosti, protože 
evropští zemědělci výrazným způsobem přispívají k dosažení evropských cílů v oblasti 
biologické rozmanitosti a změny klimatu; podporuje přijetí souboru praktických postupů 
v zemědělských podnicích, které by byly zaměřeny na další přeorientování SZP 
na náhrady za poskytování veřejných statků;

12. domnívá se, že trh v současné době nepřihlíží k hospodářské hodnotě ekosystémových 
služeb a neodměňuje ty, kdo na půdě řádně hospodaří s cílem tyto služby zajistit; považuje 
tudíž za nutné platit za veřejné statky poskytované odvětvím zemědělství s cílem zajistit 
zachování a zvýšení biologické rozmanitosti; v této souvislosti se domnívá, že by 
se pozornost měla soustředit na neotřelá řešení a projekty spolupráce; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby podporovaly projekty, do nichž jsou zemědělci zapojováni jako 
partneři;

13. zdůrazňuje, že jako součást SZP je již uplatňována řada opatření, jež pomáhají zvýšit 
ochranu životního prostředí a chránit přírodní zdroje a jež reagují na výzvy týkající se 
změny klimatu, ochrany biologické rozmanitosti, ubývání vodních zdrojů a poklesu 
úrodnosti půdy; zdůrazňuje, že půda hraje zásadní úlohu při plnění cílů EU v oblasti 
biologické rozmanitosti; domnívá se, že zemědělci, kteří poskytují dodatečné 
ekosystémové služby, by měli být prostřednictvím přímých doplňkových plateb na plochu 
financovaných ze strany EU odměňováni rovněž za opatření pro zvýšení biologické 
rozmanitosti, uplatňovaná nad rámec povinností vyplývajících z dobré agro-
environmentální podmíněnosti; 

14. domnívá se, že opatření zaměřená na rozvoj venkova musejí i nadále reagovat 
na problémy v oblasti změny klimatu, ochrany biologické rozmanitosti, bezpečnosti 
potravin a udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a vést k vyvážené územní 
soudržnosti a zaměstnanosti; vyzývá tudíž k posílení druhého pilíře a k zásadním 
zlepšením, pokud jde o jeho zaměření na životní prostředí a o účinnost jeho agro-



AD\893871CS.doc 5/6 PE480.548v02-00

CS

environmentálních opatření, a to i prostřednictvím povinných minimálních výdajů 
v oblasti zemědělské činnosti na agro-environmentální opatření;

15. zdůrazňuje, že pouze fungování udržitelného, rozsáhlého a produktivního zemědělství je 
s to zajistit další služby, jež požaduje společnost v podobě veřejných statků; je tudíž 
nakloněn vyváženému přístupu, jehož podstatou je zavedení dalších opatření na ochranu 
životního prostředí, kdy by klíčovou úlohu při zajištění účinné výroby hrála SZP;

16. zdůrazňuje, že je nutné zajistit na evropské úrovni užší spolupráci v oblasti vědeckého 
a aplikovaného výzkumu, který se týká rozmanitosti živočišných a rostlinných 
genetických zdrojů, a to v zájmu jejich zachování a s cílem zvýšit jejich schopnost 
přizpůsobit se klimatickým změnám a podpořit jejich účinné využití při genetickém 
zlepšování výrobních programů;

17. zdůrazňuje, že je v zájmu ochrany biologické rozmanitosti třeba podporovat zemědělské 
postupy šetrné k životnímu prostředí, včetně používání tradičního osiva a odrůd místních 
rostlin; zdůrazňuje, že rozmanitost druhů a biotopů, jež podle současného názoru 
zasluhuje ochranu, lze přičítat způsobu, jakým byla v Evropě půda pro zemědělskou 
a lesnickou činnost využívána v minulosti, a v němž by se mělo pokračovat, jelikož 
se jedná o součást udržitelné strategie využívání půdy; zdůrazňuje v této souvislosti, 
že lišící se podmínky, jako je klima, půda a dostupnost vody, lze najít zejména na místní 
a regionální úrovni, a že by se tedy měly vzít v úvahu regionální podmínky a měly by 
se nalézt různé možnosti využití;

18. doporučuje rozšíření správy věcí veřejných na mobilizaci občanů a také na neziskové 
organizace a hospodářské subjekty, přičemž v případě těchto hospodářských subjektů by 
důraz měl být kladen na začlenění biologické rozmanitosti do podnikových strategií; 
zdůrazňuje, že je nutné zahájit informační a osvětové kampaně na téma biologické 
rozmanitosti, které by se zaměřovaly na všechny věkové kategorie a společenské skupiny, 
přičemž osvětové kampaně pro děti a dospívající mládež by měly být organizovány 
zejména ve školách; zastává názor, že je nutné, aby se vzdělávací programy a odborné 
vzdělávání, a to přednostně v zemědělské oblasti, lesnictví a příbuzných odvětvích, více 
zaměřovaly na úlohu biologické rozmanitosti; je přesvědčen, že zemědělci hrají zásadní 
úlohu při ochraně biologické rozmanitosti, a že by tudíž měli být podporováni 
a motivováni k aktivní účasti na příslušných programech;

19. upozorňuje Komisi na to, že některé strategie na podporu biologické rozmanitosti mají 
negativní důsledky pro zemědělskou činnost, zejména pokud jde o vliv velkých predátorů 
(zejména medvěda a vlka) na zemědělské hospodářství, pracovní podmínky a psychiku 
zemědělců.
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