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NÁVRHY

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

1. poukazuje na to, že evropské zemědělství musí být silnější a konkurenceschopnější, má-li 
být evropským spotřebitelům zajištěna kvalita a bezpečnost potravin a pokud mají být 
řešeny budoucí problémy, které souvisejí s vytvářením pracovních příležitostí, 
zajišťováním hospodářského růstu a ochranou životního prostředí; 

2. uznává úlohu, kterou má zemědělství v poskytování environmentálních veřejných statků; 
navíc se domnívá, že zemědělství skýtá značný nevyužitý potenciál coby poskytovatel 
zelené energie; domnívá se, že by reforma SZP měla být zaměřena na uvolnění plného 
potenciálu zemědělství jakožto poskytovatele environmentálních veřejných statků a zelené 
energie;

3. domnívá se, že je zapotřebí investovat v rámci druhého pilíře do inovací a rozvoje nových 
řešení a výrobních postupů, a motivovat tak zemědělce k tomu, aby se zabývali výrobou 
energie;

4. navrhuje, že by zemědělci měli mít právo na získání ekologické složky, pokud budou 
poskytovat tři environmentální veřejné statky zvolené ze seznamu deseti 
environmentálních veřejných statků, které mají pro všechny členské státy určitý význam;

5. zdůrazňuje, že zavedení ekologické složky by mělo být pro členské státy závazné, pro 
zemědělce by však tato složka povinná být neměla; podotýká, že pokud se ekologická 
složka stane součástí prvního pilíře, a bude tedy patřit k přímým platbám, bude propojena 
s ekologickými iniciativami a iniciativami zaměřenými na ochranu životního prostředí 
a bude tedy zemědělce skutečně motivovat k zavedení ekologičtějších výrobních postupů;

6. dále zdůrazňuje, že ekologická složka nesmí pro evropské zemědělce znamenat navýšení 
byrokratické zátěže: je třeba zavést jednoduchý a logický systém, a proto by monitorování 
plnění ekologické složky mělo být součástí stávajících monitorovacích mechanismů;

7. zdůrazňuje, že ekologická složka musí zohlednit odlišné výchozí pozice jednotlivých 
členských států, aby byly zajištěno, že zemědělci budou mít stejnou šanci na získání 
ekologické složky – mělo by tedy být umožněno zohlednění ekologických činností, které 
již byly zahájeny;

8. zdůrazňuje, že by iniciativy prvního pilíře zaměřené na ochranu životního prostředí měly 
být ze své podstaty evropské a měly by doplňovat opatření na ochranu životního prostředí, 
která jsou součástí druhého pilíře a jež se zaměřují na národní, regionální a místní priority 
a specifika; domnívá se, že ekologická složka musí být součástí přímých plateb v prvním 
pilíři, neboť tak budou zemědělci motivováni k závazkům v oblasti ochrany životního 
prostředí a ve všech členských státech bude zajištěno jednotné uplatňování. 


