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NÁVRHY

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

1. žádá, aby společná zemědělská politika po roce 2013 sledovala v oblasti potravin takové 
cíle, které podpoří nové způsoby zemědělské výroby, jež budou šetřit energii, sníží 
používání chemikálií a budou účinněji využívat potenciál ekosystémů; konstatuje, že musí 
být schopna lépe se vypořádávat s výzvami, jako je změna klimatu, ubývání zdrojů, 
znečištění vody a eroze půdy, atd.; 

2. zdůrazňuje, že společná zemědělská politika se týká jak zemědělců, tak široké veřejnosti, 
která představuje daňové poplatníky i spotřebitele, neboť veřejnost bude mít prospěch
z bezpečných potravin, zdravého životního prostředí, pevného zdraví a případných 
pracovních příležitostí;

3. žádá, aby financování v rámci společné zemědělské politiky bylo založeno na principech 
spojených s platbami úměrnými přírodním znevýhodněním a platbami v zelených bodech 
nebo platbami pro ohrožené regiony;

4. žádá, aby byl posílen princip financování obou pilířů založený na splnění několika kritérií
v oblasti životního prostředí a biologické rozmanitosti, a to tak, aby bylo možné použít 
udržitelné metody při výrobě vysoce kvalitních potravin; konstatuje, že pouze dostatečné 
financování může zajistit úspěch cílených opatření v oblasti zemědělství a ochrany 
životního prostředí;

5. zdůrazňuje, že povinné zohledňování ekologie a ekosystémů nejen prospěje životnímu 
prostředí, ale také zajistí zemědělskému odvětví v EU udržitelnou budoucnost;

6. vítá druhou politickou možnost představenou Komisí, protože by lépe řešila hospodářské, 
environmentální i společenské výzvy a podpořila by přínos zemědělství a venkovských 
regionů k plnění cíle inteligentního, udržitelného a inkluzivního růstu stanoveného
v rámci strategie Evropa 2020;

7. je přesvědčen, že v rámci revidované společné zemědělské politiky je třeba zvážit nové 
nástroje založené na „uhlíkových úvěrech“, protože zemědělství má obrovský potenciál 
pro boj proti změně klimatu;

8. odsuzuje skutečnost, že cíle EU v oblasti biologické rozmanitosti ještě nebyly dosaženy,
a očekává, že společná zemědělská politika urychlí úsilí o dosažení těchto cílů; 

9. zdůrazňuje, že většina Evropanů je proti využívání geneticky modifikovaných organismů
v zemědělství a potravinách; žádá proto Komisi, aby se zabývala možností, jak zastavit 
poskytování finančních prostředků zemědělským podnikům, které pracují s geneticky 
modifikovanými organismy;

10. vybízí k vytváření více projektů financovaných ze zdrojů EU, v jejichž rámci budou 
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zemědělci a výzkumní pracovníci moci spolupracovat na hledání inovativních způsobů 
takového hospodaření s půdou, které bude udržitelné z hlediska životního prostředí. 


