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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. vyjadřuje politování nad tím, že vzhledem ke stropu stanovenému víceletým finančním 
rámcem (VFR) na období 2014–2020 pro okruh 2 je pravděpodobné, že u hlavních 
kategorií společné zemědělské politiky (SZP) dojde v praxi v roce 2016 ke snížení 
prostředků – platí to mj. pro přímé platby a pro opatření na podporu trhu;

2. v této souvislosti si všímá navrhované výše prostředků na závazky ve výši 63,1 miliardy 
EUR (-0,1 % oproti roku 2015, bez zohlednění přesunu prostředků) a 55,9 miliard v 
prostředcích na platby (-0,2 %) v návrhu rozpočtu (NR) na rok 2016 v okruhu 2;

3. konstatuje, že NR na rok 2016 ponechává rozpětí 1,2 miliardy EUR pod stropem pro 
závazky a rozpětí 1,1 miliardy pod dílčím stropem pro Evropský zemědělský záruční fond 
(EZZF); trvá na tom, aby bylo v hlavě v rámci okruhu 2 zachováno rozpětí na řešení 
jakýchkoli možných budoucích krizí v odvětví zemědělství; čeká na návrh na změnu, 
který by měla Komise předložit v říjnu 2015 a který by měl vycházet z aktualizovaných 
informací o financování EZZF;

4. zdůrazňuje, že NR na rok 2016 je prvním rokem provádění přímých plateb zavedených 
nařízením (EU) č. 1307/2013; v této souvislosti si všímá snížení rozpočtu EZZF o 1,4 % v 
prostředcích na závazky v důsledku převodů mezi oběma pilíři SZP; 

5. konstatuje, že podle NR na rok 2016 bude financování rozvoje venkova v rámci 
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) zvýšeno o 2,8 % 
v prostředcích na závazky a o 6,3 % v prostředcích na platby; zdůrazňuje, že toto navýšení 
je logickým výsledkem pozdního plánování nových programů pro období 2014–2020 a 
ukončování programů z období 2007–2013;

6. vítá opatření, jejichž cílem je dostat pod kontrolu míru nezaplacených závazků, a domnívá 
se, že jsou nezbytným předpokladem pro úspěšné zahájení programového období 2014–
2020; naléhavě proto vyzývá Radu a členské státy, aby přijaly veškerá nezbytná opatření k 
vyřízení podaných žádostí o platbu;

7. vyjadřuje politování na škrty, které byly provedeny v rozpočtu pro intervence na 
zemědělských trzích ve srovnání s rokem 2015; nesouhlasí s Komisí v tom, že by krizová 
opatření související s ruským embargem na dovoz z EU týkající se určitých zemědělských 
produktů měla být omezena na rok 2015, vzhledem k vyjádření Ruska, že hodlá prodloužit 
zákaz na vývoz do začátku roku 2016; obává se, že v důsledku toho bude v roce 2016 
třeba přistoupit k dalším intervencím na trhu, aby byla poskytnuta podpora zemědělcům 
EU, které toto embargo zasáhlo;

8. trvá na tom, že je třeba poskytnou prostředky na kompenzaci hospodářských ztrát, které 
utrpěli zemědělci v důsledku krize na trhu a sanitárních a fytosanitárních krizí, jako je 
Xylella Fastidiosa , a opakuje, že je za tímto účelem třeba využít dostupných rozpětí v 
okruhu 2; 
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9. vyjadřuje politování nad navrhovanými škrty ve výši 2 milionů EUR u programu mléko 
do škol z částky 77 milionů EUR v roce 2015 na částku 75 milionů EUR v NR na rok 
2016; připomíná požadavek Parlamentu, aby bylo financování tohoto programu navýšeno 
o 20 milionů EUR ročně; vítá mírné navýšení pro program ovoce do škol na 150 milionů 
EUR; zdůrazňuje, že oba programy prokázaly svou užitečnost a účinnost v členských 
státech, a zdůrazňuje jejich význam s ohledem na stávající krizi a míru dětské podvýživy v 
Unii;

10. trvá na tom, aby jakékoli příjmy do rozpočtu EU pocházející z dodatkové dávky nebo z 
jakýchkoli jiných účelově vázaných příjmů ze zemědělství v období 2014/2015 zůstaly v 
okruhu 2;

11. vyzývá Komisi a členské státy k zajištění toho, aby prostředky vyčleněné do rezervy pro 
případ krizí v zemědělství v rozpočtu na rok 2016, které nebudou nakonec vyčerpány, 
zůstaly v plném rozsahu v okruhu 2 pro příští rozpočtový rok na přímé platby 
zemědělcům, jak stanoví nařízení (EU) č. 1306/2013;

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby včasně sledovaly značné kolísání cen zemědělských 
produktů, které se negativně odráží na příjmech zemědělců, a aby případně rychle 
a účinně na toto kolísání reagovaly;

13. vítá úroveň prostředků vyčleněných na včelařství, protože Parlament trvale pokládá chov 
včel za prioritu pro budoucnost zemědělství a uchování biologické rozmanitosti;

14. poukazuje na cíle, kterými jsou zvýšení konkurenceschopnosti a udržitelnosti evropského 
zemědělství, a požaduje, aby byly na plnění těchto cílů uvolněny prostředky.


