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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. konstatuje, že návrh rozpočtu pro oblast zemědělství na rok 2013 je již značně restriktivní 

a nižší než předložené zvýšení návrhu rozpočtu jako celku, a proto navrhuje zvýšení 

prostředků na závazky o 0,4 % a zvýšení prostředků na rozvoj zemědělství a venkova 

o 1,3 %, a pokud jde o prostředky na platby, o 0,5 % resp. 5,4 %; 

2. konstatuje však, že s ohledem na rozpočtové problémy a bolestné úspory, jež byly 

provedeny v mnoha členských státech, by měl i rozpočet Unie prokázat realismus a 

zdrženlivost, ale zároveň také respektovat stávající právní závazky; 

3. domnívá se, že úspor lze například dosáhnout postupným snižováním vývozních náhrad 

až na nulu; je toho názoru, že je však nutné zachovat vývozní náhrady jako rozpočtové 

položky, neboť mohou na zemědělském trhu představovat důležitý protikrizový a 

pomocný nástroj; konstatuje, že budoucí podoba a uplatňování vývozních náhrad by měly 

být pojímány coby protikrizový a pomocný nástroj v rámci WTO, založený na zásadě 

vzájemnosti; 

4. žádá Komisi, aby oběma složkám rozpočtového orgánu poskytovala rychlé, pravidelné a 

úplné informace – opírající se o cílové ukazatele výkonnosti – ohledně uplatňování 

různých programů a iniciativ spadajících pod okruh 2 a aby o nich uvažovala  

v souvislosti s politickými závazky EU; 

5. ostře kritizuje Radu za to, že nahodile a často bez opodstatnění navrhuje škrty v návrhu 

rozpočtu, což vytváří spíše dojem přikrášlování skutečnosti, než realistického sestavování 

rozpočtu; 

 

6. je přesvědčen, že lze dosáhnout zlepšení při schvalování účetních závěrek z předchozích 

let, a vyzývá Komisi, aby naléhala na členské státy, aby zlepšily svou správní výkonnost 

v této oblasti; domnívá se však, že se jedná o dlouhodobé úsilí, a proto považuje odhad 

příjmů vyplývajících ze závěrek z předchozích let, jak jej pro rok 2013 předložila Rada, 

za velmi nereálný; trvá na částečném obnovení odhadů Komise, jež byly obsaženy 

v návrhu rozpočtu na rok 2013; mimoto odmítá škrty v projektu „Ovoce do škol“ a 

v položkách týkajících se vázané přímé podpory a mezinárodních zemědělských dohod, 

které navrhla Rada; 

 

7. poznamenává, že v blízké budoucnosti se očekává reforma SZP, a proto navrhuje zvýšení 

prostředků v rozpočtové položce zaměřené na zvyšování povědomí o SZP a na 

informační kampaň, která bude co možná nejvíce strukturovaná a uspořádaná podle 

cílových skupin; dále navrhuje zvýšení rozpočtu, který je vyčleněn na propagační 

opatření a organizace producentů, což je rovněž v souladu s aktuální reformou SZP; 

8. konstatuje, že výdaje související s podporou pro seskupení producentů, pokud jde  

o udělení předběžné certifikace, výrazně překročily odhady Komise v posledních letech; 

připouští, že výdaje odhadované pro rok 2013 vyplývají většinou z platných právních 
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závazků, a proto navrhuje obnovení částek z návrhu rozpočtu, který předložila Komise; 

vyzývá však Komisi, aby z tohoto důvodu přijala taková opatření, aby mohla výdaje za 

předběžnou certifikaci seskupení producentů přísněji kontrolovat; 

9. obnovuje návrh rozpočtu Komise, pokud jde o prostředky na platby určené na opatření 

pro rozvoj venkova, neboť programy druhého pilíře se budou v roce 2013, který je 

posledním rokem víceletého finančního rámce (VFR), kdy je tradičně vyžadován vyšší 

objem prostředků na platby, blížit ke svému završení; vyzývá nicméně Komisi, aby 

pozorně sledovala řádné provádění těchto programů; je rovněž důležité, aby bylo 

členským státům umožněno flexibilně přesouvat nevyčerpané finanční prostředky mezi 

osami, jež mají prokazatelný přínos pro zemědělce a venkovské komunity;  

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby pozorně sledovaly volatilitu zemědělských trhů a  

v případě potřeby okamžitě a účinně reagovaly; požaduje nezbytnou flexibilitu, která 

zohlední skutečnost, že se všeobecně příznivý vývoj na zemědělských trzích nikdy 

neprojevuje stejnou měrou ve všech odvětvích; naléhavě žádá Komisi, aby zajistila 

účelné nástroje k přijetí opatření v období krize, a vyzývá k vypracování nezbytné studie, 

jejímž cílem je zjistit úroveň informovanosti zemědělců o využívání nástrojů pro řízení 

rizik a existenci školení nebo kurzů týkajících se této problematiky; 

11. zdůrazňuje, že zamýšlená liberalizace zemědělských trhů musí jít ruku v ruce se 

spravedlivým rozdělením příjmů v celém potravinovém řetězci, aby měli zemědělci 

možnost dosáhnout přiměřené životní úrovně; vítá kroky směřující ke zřízení Evropského 

střediska pro monitorování cen zemědělských produktů a marží a vyzývá Komisi, aby 

v provádění tohoto pilotního projektu pokračovala, zejména s ohledem na zahrnutí 

maloobchodních cen do rámce činnosti střediska a na zlepšení přístupnosti údajů;  

12. vyzývá Komisi, aby zřídila zvláštní pobídky pro výrobu a odbyt vysoce kvalitních 

produktů na místní úrovni, čímž by došlo ke zvýhodnění krátkých dodavatelských 

řetězců; poukazuje na to, že udělování označení původu a zeměpisných označení může 

k tomuto účelu významně přispět; 

13. konstatuje, že spotřebitelé mají nedostatečné povědomí o srovnatelně přísnějších 

normách na výrobu evropských potravin; požaduje tudíž lepší nakládání s informacemi 

s cílem dosáhnout nezbytného zlepšení postoje občanů k evropské zemědělské politice a 

dotacím; 

14. vyzývá k vytvoření pilotního projektu o „zemědělství šetrném ke klimatu v praxi“, který 

by se stal platformou pro operační skupiny, aby se mohly zaměřit na praktická řešení 

přímo v zemědělských podnicích s cílem přizpůsobit postupy hospodaření v zemědělství 

změně klimatu; 

15. podporuje vytvoření přípravné akce pro třetí program EU zaměřené na zachování a 

udržitelné využívání rostlinných a živočišných genetických zdrojů v zemědělství. 
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