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NÁVRHY

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

1. poukazuje na to, že v rozpočtu EU jsou výdaje na zemědělství značně rigidní vzhledem 
k jejich předvídatelnosti a ke skutečnosti, že v případě přímých plateb je povinná plná 
shoda mezi závazky a platbami a že tyto platby představují nejméně 70 % z rozpočtu SZP, 
takže jakékoli změny jsou spojeny hlavně s tržními výdaji; 

2. zamítá změny Rady v návrhu rozpočtu na rok 2012; domnívá se, že odhady rozpočtových 
potřeb, které předložila Komise, jsou realističtější než návrhy Rady, zejména s ohledem na 
schválení účetních závěrek z předchozích let; trvá proto na obnovení částek obsažených v 
návrhu rozpočtu na rok 2012, zejména v kontextu současné značné hospodářské nejistoty 
a tržní nestability, jež si žádá důkladné zvážení jakékoli důležité změny;

3. vyjadřuje znepokojení nad optimistickým předpokladem Komise, že vývoj na
zemědělských trzích bude i nadále poměrně stabilní a většinou příznivý, stejně jako nad 
neustálým poklesem potřeb u výdajů souvisejících s trhem; poukazuje na to, že dopad 
zlepšení situace na trhu se v jednotlivých odvětvích liší; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
pozorně sledovala vývoj na zemědělských trzích a aby byla připravena rychle a efektivně 
reagovat nezbytnými opatřeními na nepříznivý vývoj na trhu, jako je např. současná 
situace v odvětvích olivového oleje a vepřového masa; zdůrazňuje potřebu přizpůsobit 
logiku intervence a aktualizovat prahové ceny z hlediska vývoje na trhu; 

4. zdůrazňuje význam odpovídajícího financování specifických programů, jako je např. 
program dodávek ovoce do škol a program dodávek mléka do škol; poukazuje na to, že 
tyto specifické programy nejsou jen přínosem pro zemědělce, ale podporují také ohrožené 
skupiny ve společnosti a propagují zdravější stravovací návyky; žádá proto, aby částky, 
které byly pro oba programy zapsány do návrhu rozpočtu na rok 2012, byly obnoveny; 

5. poukazuje na to, že programy pro nejchudší osoby musí být prováděny se zřetelem na 
řízení u Tribunálu, jak Komise správně zmiňuje ve svém odhadu; konstatuje, že Tribunál 
ve svém rozsudku ve věci T-576/08 ze dne 13. dubna 2011 stanovil, že finanční 
prostředky pro tento program by měly pokrývat pouze náklady na odebrání potravin 
z intervenčních zásob, ale ne náklady vzniklé nákupem dodávek potravin na trhu; 
zdůrazňuje proto naléhavou potřebu nového právního základu, aby byla zachována stejná 
úroveň finanční podpory pro programy potravinové pomoci; 

6. vyzývá k zavedení navrhovaných pilotních projektů, zejména pilotního projektu 
zaměřeného na rozvoj zemědělských programů a nástrojů podpory, které odměňují 
výrobce vytvářející mimořádně ekologické veřejné statky, a pilotních projektů pro 
poskytování informací spotřebitelům, ve školách, v místech prodeje a na jiných 
kontaktních místech, pokud jde o vysoké normy kvality, bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat, které evropští zemědělci musí 
splňovat; vyzývá k rozšíření pilotního projektu na výměnný program pro mladé 
zemědělce; vyzývá Komisi k provedení všech navržených pilotních projektů;


