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NÁVRHY

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

1. domnívá se, že Evropa a její regiony potřebují novou a silnou SZP, která podpoří rozvoj 
a zlepší konkurenceschopnost na mezinárodním trhu, bude více tržně zaměřena, bude brát 
v potaz veřejné statky, a to včetně zajišťování dodávek potravin, zachování biologické 
rozmanitosti, řádného vodního a lesního hospodářství a udržitelného rozvoje založeného 
na vzdělávání a znalostech, a bude přispívat k posilování soudržnosti;

2. zdůrazňuje, že režim přímých plateb by měl být zachován, aby bylo i nadále možné 
zaručit konkurenceschopnost zemědělství v EU, jeho hospodářskou stabilitu, důstojné 
příjmy zemědělských podniků, udržitelný rozvoj tohoto odvětví a bezpečnost dodávek 
potravin i životního prostředí EU, a zajistit tak možnost náležitě uplatňovat i ostatní 
politiky a strategie, mezi jinými také strategii Evropa 2020; v této souvislosti se domnívá, 
že je nutné vypracovat objektivní a transparentní kritéria s cílem poskytovat přímou 
podporu v celé EU na odpovídající úrovni a odchýlit se od kritérií, jež byla dosud 
používána pro přidělování prostředků na základě režimu přímých plateb;

3. domnívá se, že SZP by měla více zohledňovat potenciál, problémy a potřeby malých 
rodinných zemědělských podniků; podtrhuje nutnost diverzifikovat příjmy takových 
podniků, rozvíjet podnikavost ve venkovských oblastech a vytvářet v těchto oblastech 
nové pracovní příležitosti;

4. konstatuje, že potenciál regionů a venkovských oblastí se neomezuje pouze na jejich 
přírodní zdroje, díky nimž mohou regiony a venkov plnit sociální a hospodářskou úlohu, 
ale že tyto oblasti jsou v první řadě místem potravinové výroby potřebné k zajištění 
dodávek potravin, místem, z něhož průmysl čerpá klíčové suroviny, kde se vyrábí energie 
z obnovitelných zdrojů a které rovněž představuje hodnoty týkající se životního prostředí, 
ekologie, krajiny i cestovního ruchu a také hodnoty nehmotné, mimo jiné tradice 
a kulturu, včetně místní kuchyně zastupované regionálními produkty; 

5. poukazuje na to, že stávající pravidla pro přidělování prostředků z druhého pilíře byla 
dohodnuta na základě kritéria soudržnosti, tedy na základě rozdílů, které mezi 
jednotlivými členskými státy a regiony panují v zemědělství a rozvoji venkova; vzhledem 
k tomu, že tyto rozdíly stále existují, domnívá se, že současná kritéria a mechanismy 
financování rozvoje venkova by měly být zachovány, a to především v souvislosti 
s takovým rozšiřováním druhého pilíře, které má zohlednit cíle strategie Evropa 2020; 
upozorňuje, že v tomto kontextu bude nutné náležitě koordinovat a rozdělit úkoly mezi 
SZP a politiku soudržnosti.


