
AD\1187998CS.docx PE639.624v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

2019/2028(BUD)

6.9.2019

STANOVISKO
Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova

pro Rozpočtový výbor

k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020
(2019/2028(BUD))

Zpravodaj: Paolo De Castro



PE639.624v02-00 2/8 AD\1187998CS.docx

CS

PA_NonLeg



AD\1187998CS.docx 3/8 PE639.624v02-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby 
do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. bere na vědomí částky 59 994,9 milionu EUR v prostředcích na závazky a 58 014,3 
milionu EUR v prostředcích na platby, které navrhuje Komise v návrhu rozpočtu na rok 
2020 pro okruh 2, v jehož rámci se oproti rozpočtu na rok 2019 mírně zvyšují 
prostředky Evropského zemědělského záručního fondu na 43 531,8 milionu EUR 
v prostředcích na závazky (+0,8 %) a 43 501,7 milionu EUR v prostředcích na platby 
(+0,9 %); hluboce lituje toho, že se prostředky Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) oproti rozpočtu na rok 2019 snižují na 14 708,7 milionu EUR 
v prostředcích na závazky (-0,1 %) a 13 141,2 milionu EUR (-0,1 %) v prostředcích na 
platby, převážně v důsledku stagnace v nominální hodnotě fondu EZFRV jako takového 
a výrazného snížení podpůrných výdajů;

2. trvá na tom, aby příjmy plynoucí do rozpočtu Unie z jakýchkoli účelově vázaných 
příjmů ze zemědělství nebo plateb vrácených v souvislosti s operacemi, u nichž byly 
zjištěny nesrovnalosti, v předchozích letech zůstaly v okruhu 2;

3. trvá na tom, že by nemělo dojít k dalším škrtům v oblasti rozpočtu na zemědělství, 
zejména s ohledem na skutečnost, že zemědělské odvětví často postihují krize 
vyžadující rozpočtovou reakci;

4. konstatuje, že rozpočtový rok 2020 je posledním rokem současného období víceletého 
finančního rámce, a proto zdůrazňuje důležitost přípravy nového finančního období 
a hladkého přizpůsobení se tomuto období, v němž musí být zajištěn spravedlivý životní 
standard pro zemědělce;

5. vyjadřuje hluboké znepokojení nad rozpočtovými dopady brexitu bez dohody, 
a vzhledem k tomu, že zemědělci potřebují plánovat své činnost s předstihem, vyjadřuje 
ostrý nesouhlas s neočekávanými škrty v přídělech na SZP v případě, že nebude 
dosaženo žádné dohody mezi Unií a Spojeným královstvím;

6. zdůrazňuje, že rozpočet Unie musí být v souladu s cíli Pařížské dohody podle Rámcové 
úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC), která byla přijata v 
prosinci 2015;

7. odmítá snížení prostředků navrhovaná Komisí pro organizace producentů v odvětví 
ovoce a zeleniny (-14,6 milionu EUR), což by mohlo mít negativní dopad na 
skutečnost, že stále větší měrou přispívají k obnovení rovnováhy, pokud jde 
o vyjednávací sílu v potravinářském dodavatelském řetězci, neboť to zemědělce přímo 
zasáhne; v této souvislosti by Komise měla zajistit, aby nedošlo ke snížení prostředků 
na platby pro toto odvětví; lituje toho, že nejsou žádné prostředky pro odvětví drůbežího 
masa a navrhuje přidělení prostředků v oddílu „Ostatní opatření pro vepřové maso, 
drůbež, vejce, včelařství a ostatní živočišné produkty“ na podporu drůbežářství, které 
čelí narušením trhu v důsledku nekalých praktik při obchodu s Ukrajinou;

8. vyjadřuje politování nad tím, že nedošlo k náhradě za snížení prostředků navrhovaných 
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Komisí pro producenty ovoce a zeleniny v Unii, což je odvětí, které prochází vážnou 
krizí v důsledku fytofágních nebo patologických činitelů, jako je virus Tristeza 
postihující pomeranče, „mal secco“ (Deuterophoma tracheiphila) postihující citrony, 
Tuta absoluta postihující rajčata a Xylella fastidiosa postihující olivovníky; žádá proto, 
aby byl i přes snížení prostředků navržen finanční plán pro citrusy s cílem podpořit 
náhradu v současnosti pěstovaných citrusů a olivovníků odrůdami stejných rostlin, jež 
by byly odolnější a umožnily skutečný nový rozmach tohoto odvětví;

9. vítá návrh Komise přidělit 50 milionů EUR na „Ostatní opatření pro hovězí a telecí 
maso“ s cílem podpořit odvětví hovězího masa v Irsku v případě obtíží na trhu 
v souvislosti s případným vystoupením Spojeného království z Unie; zdůrazňuje, že 
vystoupení Spojeného království z Evropské unie bude mít rovněž značný negativní 
dopad na různá zemědělská odvětví v Unii; žádá Komisi, aby navrhla podpůrný plán 
založený na řádném posouzení dopadu podle jednotlivých odvětví a jednotlivých 
členských států pro všechna zemědělská odvětví Unie, jež budou pravděpodobně 
postižena vystoupení Spojeného království z Unie, a aby tento plán rozšířila na 
postižené členské státy na základě míry, v níž budou těmto dopadům vystaveny; 
domnívá se, že v zájmu efektivnosti musí tento plán zahrnovat strukturální opatření 
zaměřená na posílení organizace těchto odvětví a na podporu diverzifikace obchodních 
toků;

10. domnívá se, že obchodní dohoda mezi Unií a sdružením Mercosur vytvoří další tlak na 
tato zemědělská odvětví, a žádá proto Komisi, aby do konce roku 2019 podrobně 
stanovila obsah podpůrného plánu Unie ve výši jedné miliardy EUR oznámeného dne 
28. června 2019 a zaměřeného na to, aby se citlivá zemědělská odvětví Unie mohla 
vypořádat s možnými negativními dopady této dohody v případě její ratifikace;

11. poukazuje na rozpočtovou neúčinnost při podpoře citlivých odvětví, jež jsou zároveň 
otevírána další konkurenci a vystavena rizikům nestability trhu, zejména 
prostřednictvím dvoustranných obchodních dohod; konstatuje dále, že dlouhodobě mizí 
tradiční vlastní zdroje rozpočtu Unie, zejména kvůli snižování celních poplatků 
v důsledku dohod o volném obchodu;

12. bere na vědomí návrh Komise pomoci zemědělcům balíčkem finanční podpory ve výši 
1 miliardy EUR v případě narušení trhu v důsledku dohody Unie se sdružením 
Mercosur; trvá na tom, že by tyto prostředky neměly být odebrány ze žádné stávající 
rozpočtové položky;

13. je znepokojen současnou krizí v odvětví cukru po zrušení systému kvót a nedávným 
oznámením o uzavření osmi cukrovarů v Unii; vyjadřuje politování nad nedostatkem 
prostředků na podporu tohoto odvětví; domnívá se, že pokud nezasáhnou veřejné 
orgány, musí mít soukromí aktéři možnost přijímat soukromé iniciativy na dobrovolnou 
regulaci produkce; navrhuje v této souvislosti, aby Komise posoudila s ohledem na 
novou produkční sezónu možnost zavést rozpočtově neutrální opatření, jež umožňuje 
článek 222 nařízení (EU) Evropského parlamentu a Rady č. 1308/201311 , povolující 
zemědělcům a jejich organizacím uzavírat kolektivní dohody za účelem jejich 

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví 
společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, 
(ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).
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koordinovaného stažení se z trhu, skladování nebo omezení produkce;

14. vítá navýšení financování, které navrhla Komise pro propagační opatření, což potvrzuje 
účinnost zlepšení provedených poslední reformou; domnívá se, že Komise by nadále 
měla posilovat propagační kampaně pro otevření nových trhů pro kvalitní produkty, 
neboť kvalitní propagační opatření mají zásadní význam pro zvýšení podílu Unie na 
vývozu na trhy na celém světě;

15. vyjadřuje politování nad tím, že chybí opatření na podporu zemědělců, zejména 
v oblasti mléka a mléčných výrobků, jež čelí přetrvávajícím obtížím trhu v důsledku 
ruského embarga na řadu zemědělských produktů Unie (tzv. ruské embargo);

16. připomíná, že posledních pět let zemědělství Unie stále trpí dopady ruského embarga; 
zdůrazňuje, že jakékoli další dopady na zemědělské obchodní toky spojené 
s vystoupením Spojeného království z Unie mohou vyvolat další otřesy, a žádá 
o vyčlenění dalších prostředků pro výjimečná opatření v případě potřeby;

17. je přesvědčen, že Unie může zásadním způsobem přispět k propagaci zdravých 
stravovacích návyků, zejména u dětí, a domnívá se proto, že je nezbytně nutné plně 
využít stropy stanovené v platném nařízení pro programy Unie pro školy a vyvinout 
další systémy pro udržitelnou spotřebu v rámci stávajícího nařízení; vyzývá proto 
členské státy, aby posílily své vnitrostátní programy tak, aby bylo zajištěno plné využití 
maximálních přídělů, které jsou k dispozici (250 milionů EUR), tím, že zaváděné 
programy budou méně byrokratické;

18. vítá zvýšenou podporu pro výzkum a inovace s cílem zajistit dodávky bezpečných 
a vysoce kvalitních potravin a potravinovou bezpečnost; zdůrazňuje, že je zásadní, aby 
finanční prostředky vyčleněné na výzkum v zemědělsko-potravinářském odvětví, 
zejména z rozpočtu programu Horizont 2020, byly i nadále plně k dispozici jako takové, 
aby stimulovaly inovace a inteligentní řešení v odvětví zemědělství a rozvoje venkova, 
zejména prostřednictvím ekologického zemědělského výzkumu s plně zemědělsko-
ekologickým systémovým přístupem; zdůrazňuje význam praktické využitelnosti 
výsledků na úrovni zemědělských podniků a úlohu školících služeb v oblasti 
zemědělství; poukazuje na to, že výzkumná politika by měla zachovávat soudržnost 
s environmentálními a klimatickými cíli, cíli v oblasti biologické rozmanitosti i cíli 
v oblasti zdravotní a sociální politiky a povzbuzovat a podporovat iniciativy 
přizpůsobené potřebám malých podniků bez úspor z rozsahu, aby mohly tyto podniky 
těžit z nových technologií; zdůrazňuje, že je třeba propojit pouto mezi výzkumem 
a praxi zapojením primárních producentů a šířit znalosti a osvědčené postupy;

19. vyzývá Komisi, aby poskytla dostatečnou finanční podporu pro další přijímání 
inteligentních a inovativních řešení v zemědělství s ohledem na jejich prokazatelné 
environmentální přínosy a na potřebu účinnějšího zemědělství; domnívá se, že je třeba 
dále analyzovat a podporovat přesné zemědělství a využívání digitalizace;

20. vzhledem k tomu, že Unie zůstává zranitelnou vůči epidemiím nemocí zvířat 
a rostlinných chorob, vyjadřuje politování nad 60% snížením prostředků na nouzová 
opatření týkající se zdraví zvířat a rostlin;

21. s velkým znepokojením si všímá silného dopadu síření afrického moru prasat na některé 
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členské státy a velkého množství epidemií registrovaných od začátku roku 2019; je 
znepokojen tím, že byly postiženy velké prasečí farmy, na nichž musely být utraceny 
desetitisíce zvířat; vyjadřuje politování nad tím, že chybí prostředky na prevenci 
afrického moru prasata a boj proti němu, a zdůrazňuje, že v rozpočtu Unie na rok 2019 
bylo na tento účel přiděleno 28 milionů EUR; zdůrazňuje, že do rozpočtu Unie na rok 
2020 by měly být začleněny prostředky v přinejmenším obdobné výši; všímá si, že do 
výzkumu a vývoje vakcíny proti africkému moru prasat (ASF) investovaly třetí země; 
zastává názor, že Unie by měla investovat do výzkumu a vývoje vakcíny, která by 
pomohla v co nejkratší době zamezit šíření a výskytu afrického moru prasat;

22. vybízí členské státy, aby zvýšily podporu začínajícím mladým farmářům v souladu 
s cílem přispívat lépe ke generační obměně zemědělců v Unii;

23. zdůrazňuje důležitost závazků v oblasti rozvoje venkova a vynakládání prostředků na 
opatření na ochranu životního prostředí v zemědělství, a zejména význam iniciativ 
zaměřených na mladé zemědělce a tyto zemědělce podporující;

24. vítá financování nových pilotních projektů, jež jsou nezbytné pro reflexi o budoucnosti 
společné zemědělské politiky (SZP), zejména projektů na rozvoj souboru nástrojů pro 
integrovanou kontrolu škůdců pro zemědělce, na podporu „inteligentních vesnic“ a na 
vypracování operačního programu v živočišné výrobě;

25. žádá, aby prostředky na programy POSEI byly zachovány v maximálních výších 
stanovených v právu Unie, přičemž poukazuje na důležitost těchto programů pro 
odolnost zemědělských producentů, a upozorňuje na křehkou ekonomickou situaci 
nejvzdálenějších regionů, které jsou stále velmi citelně zasaženy krizí.
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