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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Probíhající diskuse o budoucím VFF mají pro SZP a rozhodnutí, která mají být přijata 
ohledně legislativních návrhů na její reformu, zásadní význam. 

Z diskusí o „jednací osnově“, které probíhají v rámci Evropské rady a Rady pro obecné 
záležitosti, v tomto okamžiku ještě nevyplývají konkrétní postoje či dokonce číselné údaje 
týkající se VFR. Stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova však dává tomuto 
výboru možnost upozornit Rozpočtový výbor na svůj postoj, zejména pokud jde o stávající 
číselné údaje pro budoucí VFR. 

Výchozím bodem pro toto stanovisko je postoj Parlamentu vyjádřený v jeho usneseních ze 
dne 8. června 2011 (zpráva výboru SURE) a ze dne 23. června 2011 (Dessova zpráva). 
Parlament v obou případech vznesl jednoznačný požadavek, aby rozpočet pro SZP byl 
zachován minimálně ve stejné výši jako v současném víceletém rámci. 

Analýza návrhů Komise

Když Komise dne 29. června 2011 předložila návrhy pro VFR 2014–2020, byl návrh pro 
rozpočet určený na SZP často spojován s označením zmrazení reálných hodnot prostředků. 
Stojí však za to přistoupit k podrobnější analýze údajů.  

Finanční rámec 2014–2020 (návrh Komise)
mil. EUR – ceny z roku 2011

Prostředky na 
závazky

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem
2014-
2020

2. Udržitelný růst: 
přírodní zdroje

57 386 56 527 55 702 54 861 53 837 52 829 51 784 382 927

z toho: výdaje 
související s trhem 
a přímé platby

42 244 41 623 41 029 40 420 39 618 38 831 38 060 281 825

Zdroj: COM(2011) 398.

Údaje předložené Komisí jsou vyjádřeny v cenách roku 2011. Stejně tak i stávající VFR 
2007–2013 byl v době svého přijetí v roce 2006 vyjádřen v cenách roku 2004. 
Použije-li se deflátor 2 % ročně, mohou být tyto údaje převedeny na „současné ceny“ (což je 
obvyklý způsob jejich uvádění; viz 
http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_en.cfm).

Použitím deflátoru 2% ročně mohou být tyto údaje VFR 2007–2013 rovněž vyjádřeny ve 
stálých cenách roku 2011: 
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Finanční rámec 2007–2013 (po různých úpravách)
mil. EUR – ceny z roku 2011

Prostředky na 
závazky

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Celkem
2007-
2013

2. Ochrana 
přírodních zdrojů 
a hospodaření 
s nimi

59 689 62 816 58 609 61 154 59 888 59 618 58 909 420 682

z toho: výdaje 
související s trhem 
a přímé platby

49 531 49 046 48 565 48 089 47 616 47 150 46 688 336 685

Zdroj: Compendium of technical sheets. Tematické oddělení D, GŘ IPOL.

Porovnáním celkových částek v okruhu 2 obou tabulek dospějeme k celkovému snížení:
420 682 milionů EUR – 382 927 milionů EUR = 37 755 milionů EUR (9 %).

Pozn.: podle původní dohody z roku 2006 by částka pro okruh 2 (371 344 milionů EUR 
v cenách roku 2004) bez ohledu na různé její úpravy (potravinový nástroj, Galileo, ITER atd.) 
byla 426 558 milionů EUR v cenách roku 2011. Vezmeme-li tento údaj jako výchozí hodnotu, 
pak by návrh Komise pro VFR 2014–2020 znamenal snížení rozpočtu o přibližně 10, 3 %.

Závěry předložené navrhovatelem 

Jak se vyjádřil Parlament ve svých dřívějších usneseních, rozpočet pro SZP by měl být 
ponechán alespoň ve stejné výši jako v období 2007–2013. Škrty navrhované Komisí by proto 
měly být odmítnuty a Parlament by měl požadovat částku odpovídající stropům stanoveným 
pro stávající programové období. 

Při omezeních, která se uplatňují jak v rozpočtech členských států, tak v rozpočtu EU, je 
zásadní umožnit flexibilitu, díky níž mohou členské státy přesunovat finanční prostředky mezi 
dvěma pilíři SZP (přímé platby a rozvoj venkova), a tím nejvhodnějším způsobem řešit 
problémy, kterým čelí venkovské oblasti.
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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. zdůrazňuje význam společné zemědělské politiky s ohledem na skutečnost, že podle 
Smluv zajišťuje zásobování potravinami pro své občany; poznamenává, že poptávka po 
potravinách roste rychleji než nabídka, přičemž důsledky klimatických změn jsou 
obzvláště citelné právě v zemědělství; trvá na tom, že Evropa jako největší dovozce 
zemědělských produktů musí zachovávat a zvyšovat svůj zemědělský potenciál a 
efektivitu svého zemědělsko-potravinářského odvětví, chce-li zvládnout současnou 
i budoucí poptávku po potravinách v EU;

2. domnívá se, že dohody o víceletém finančním rámci na období 2014–2020 by mělo být 
dosaženo před koncem roku 2012, jinak může dojít ke ztrátě důvěryhodnosti a stability 
EU ; 

3. připomíná, že podle SFEU jsou legislativními orgány Parlament a Rada, kdežto Evropská 
komise žádnou úlohu legislativního orgánu nevykonává; trvá na tom, že politický obsah 
budoucí SZP by měl být stanoven v rámci řádného legislativního postupu;

4. připomíná svůj postoj vyjádřený ve svém usnesení ze dne 8. června 2011 nazvaném 
„Investování do budoucnosti: nový víceletý finanční rámec (VFR) pro 
konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu„1 a usnesení ze dne 23. června 
2011 o společné zemědělské politice do roku 2020: Řešení problémů v oblasti potravin, 
přírodních zdrojů a územní problematiky2, v nichž se uvádí, že rozpočet pro SZP by 
v příštím VFR měl být ponechán ve skutečných hodnotách alespoň ve stejné výši jako ve 
stávajícím víceletém období;

5. se znepokojením konstatuje, že návrh Komise týkající se budoucího VFR, v jehož rámci je 
celkový strop okruhu 2 stanoven ve výši 382 927 milionů EUR3 a dílčí strop pro přímé 
platby a výdaje související s trhem ve výši 281 825 milionů EUR, by pro tento okruh 
znamenal snížení reálné hodnoty o 37 755 milionů EUR;

6. domnívá se, že tyto škrty nemohou být vyváženy výdaji v rámci jiných okruhů 
(potravinová pomoc pro nejchudší osoby, zemědělský výzkum, potravinová bezpečnostní 
rezerva atd.), ani flexibilními nástroji pro nepředvídatelné výdaje (rezerva pro 
zemědělskou krizi atd.), neboť se v těchto případech jedná o rozpočtové rezervy, které 
nezahrnují prostředky na závazky;

7. domnívá se, že Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci by neměl být započítáván 
do rozpočtu SZP, neboť jeho zahrnutí do tohoto rozpočtu je zavádějící: za prvé není jasné, 
zda vůbec budou mít zemědělci v různých členských státech přístup k těmto peněžním 
prostředkům nebo jak bude tento přístup zajištěn, a za druhé se tímto zahrnutím 

                                               
1 Přijaté texty P7_TA(2011)0266.
2 Přijaté texty P7_TA(2011)0297.
3 Veškeré údaje pro prostředky na závazky (2014-2020), vyjádřené ve stálých cenách roku 2011.
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předpokládá, že mezinárodní obchodní dohody budou i nadále přivádět k bankrotu tisíce 
zemědělců; dále se domnívá, že zemědělství by kvůli své úloze při zajišťování 
bezpečnosti potravin a zejména právu lidí na potravu nemělo být používáno jako páka 
v mezinárodních obchodních jednáních;

8. zdůrazňuje význam úlohy II. pilíře SZP, který významně přispívá k investicím a vytváření 
pracovních míst ve venkovských oblastech, jakož i ke zvýšení efektivity 
a konkurenceschopnosti zemědělského odvětí; proto se vyslovuje pro posílení II. pilíře 
SZP v souladu s acquis dosavadních reforem SZP, což významně zvýší účinnost 
a účelnost této politiky, zejména tváří v tvář novým výzvám uvedeným mimo jiné ve 
strategii Evropa 2020 ; 

9 vyzývá proto Radu, aby navýšila finanční prostředky okruhu 2 a příslušného podokruhu 
pro přímé platby a výdaje související s trhem na 420 682 milionů EUR a 336 685 milionů 
EUR, což by odpovídalo zmrazení reálných hodnot v souladu s požadavky vyjádřenými 
v předchozích usneseních EP;

10. zdůrazňuje, že zemědělská politika je jedinou politikou Unie, která byla v návrhu Komise 
na následující VFR předmětem tak výrazných škrtů; trvá proto na tom, že mají-li být 
plánována celková omezení rozpočtu EU, neměla by v žádném případě vést k dalšímu 
snížení rozpočtu SZP; 

11. zdůrazňuje, že přechod k regionálnímu modelu a k další ekologizaci SZP v následujícím 
víceletém období bude mít na zemědělce vážný dopad a že by další škrty v celkovém 
rozpočtu SZP jednotlivé zemědělce tudíž ještě více zatížily;

12.  zdůrazňuje, že je důležité umožnit členským státům určitou flexibilitu, díky níž budou 
moci přesunovat finanční prostředky mezi dvěma pilíři SZP s přihlédnutím ke stávajícím 
požadavkům na spolufinancování při přesunu finančních prostředků z prvního do druhého 
pilíře, a tím nejvhodnějším způsobem řešit problémy, kterým čelí venkovské oblasti, aniž 
by byly dotčeny probíhající legislativní procesy týkající se reformy SZP, zejména opatření 
týkající se přesunu mezi fondy v budoucím nařízení o přímých platbách;

13. je přesvědčen, že program pomoci nejchudším osobám v Unii by měl pokračovat i po roce 
2013.
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