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NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový 
výbor jako příslušné výbory, aby do návrhu usnesení, které přijmou, začlenily tyto návrhy:

1. vítá pozměněný návrh víceletého finančního rámce (VFR) předložený Komisí ve dnech 
27. a 28. května 2020, včetně sdělení ze dne 27. května nazvaného „Chvíle pro Evropu: 
náprava škod a příprava na příští generaci“ (COM(2020)0456), jehož cílem je zvýšit 
financování společné zemědělské politiky (SZP) ve srovnání s předchozím návrhem 
víceletého finančního rámce; vítá návrh Komise dočasně poskytnout dodatečné zdroje 
prostřednictvím fondu Next Generation EU, avšak zdůrazňuje, že silný VFR má 
i nadále zásadní význam; zdůrazňuje, že zvýšení finančních prostředků ve srovnání 
s předchozím návrhem VFR je zásadní pro dosažení navrhovaných cílů a cílů budoucí 
SZP, k nimž patří zajištění dodávek potravin, zajištění přiměřené životní úrovně 
zemědělců, přispění k aktivním venkovským společenstvím a dosažení cílů Zelené 
dohody v zemědělství prostřednictvím posilování odolnosti zemědělsko-
potravinářského odvětví a zajišťování udržitelné výroby potravin; zdůrazňuje, že tyto 
cíle závisí nejen na dobře financované SZP, ale také na dalších nástrojích VFR, jako je 
výzkum, investice do inovací nebo digitálních technologií, a na jejich snadnější 
dostupnosti pro zemědělce a zemědělsko-potravinářské odvětví;

2. vítá návrh Komise vyčlenit v rámci nástroje Next Generation EU 15 miliard eur na 
rozvoj venkova, s politováním však konstatuje, že na první pilíř SZP nebyly v tomto 
novém nástroji vyčleněny žádné prostředky, a to vzhledem k tomu, že je nutné posílit 
přímé platby a podporu odvětvových programů, které mají zemědělcům pomoci 
překonat krizi způsobenou pandemií COVID-19 a dosáhnout cílů Zelené dohody;

3. vítá návrh na navýšení prostředků Fondu pro spravedlivou transformaci (FST) pomocí 
mimořádné částky ve výši 32,5 miliard EUR, včetně formou dodatečných prostředků 
z nástroje Next Generation EU, a dvou dalších pilířů mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, konkrétně zvláštního režimu v rámci programu InvestEU a úvěrového 
nástroje pro veřejný sektor, a zdůrazňuje, že mají-li být FST a ekologická transformace 
úspěšné a prospěšné pro zemědělství a venkovské oblasti, musí být spravedlivé, 
inkluzivní, vědecky podložené a musí být realizovány ve spolupráci se zúčastněnými 
stranami;

4. vítá navržené zvýšení kapitálu Evropského investičního fondu o 1,5 miliardy EUR 
a zdůrazňuje, že na podporu rozsáhlejších ekologických investic, vypracování nástrojů 
na zajištění digitalizace a přístupu k nim a dále na podporu modernizace a inovací, které 
by zemědělcům, odvětví zemědělství a venkovským oblastem umožnily vypořádat se 
s výzvami a využít možnosti realizace cílů a záměrů Zelené dohody, je důležité usnadnit 
přístup malým a středním venkovským podnikům, včetně zemědělských podniků, 
k veřejným a soukromým finančním prostředkům;

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby v případě nutnosti využívaly facilitu na podporu 
oživení a odolnosti, která má poskytnout evropským zemědělcům a družstevním 
podnikům další podporu, aby mohli důsledně řešit problémy vyplývající z nutnosti 
dodržovat nové předpisy a připravit se na negativní dopad změny klimatu takovým 
způsobem, který by neohrožoval výrobu potravin a řídil se zásadou udržitelnosti;

6. domnívá se, že prostřednictvím pozměněného VFR a návrhů Next Generation EU 
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učinila Komise vítaný krok směrem k postoji Parlamentu, konkrétně tím, že v příštím 
finančním rámci pro EU musí být částka určená pro zemědělství a rozvoj venkova 
zachována na současné úrovni alespoň v reálných hodnotách; vyzývá Evropskou radu, 
aby nepřipustila žádné snižování částek vyčleněných na zemědělství a rozvoj venkova 
v nedávných návrzích Komise; trvá na tom, aby veškerá další opatření související 
s ekologickou transformací, včetně dosažení cílů strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a strategie na zachování biologické rozmanitosti byla financována 
z nových prostředků a z dodatečných vlastních zdrojů EU; poukazuje na to, že 
financování dodatečných opatření v rámci Zelené dohody pro Evropu nesmí probíhat na 
úkor stávajících prostředků vyčleněných na SZP;

7. upozorňuje Komisi, že ekologická transformace v zemědělství musí zaručit vyvážený 
přístup z hlediska tří rozměrů udržitelnosti, tj. sociální, environmentální a hospodářské 
soudržnosti; vyzdvihuje význam článku 2.1.b Pařížské dohody, v němž je zajištění 
potravinové bezpečnosti zvýšením přizpůsobivosti vůči dopadům změny klimatu 
uznáno za naprostou prioritu;

8. bere na vědomí sdělení Komise o investičním plánu pro udržitelnou Evropu 
(COM(2020)0021), zdůrazňuje však, že prvky, které jsou v něm navrženy, včetně 
Fondu pro spravedlivou transformaci, jsou zcela závislé na ambiciózní dohodě o VFR; 
vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že předsunutí finančních prostředků z rozpočtu 
EU na pokrytí nových výdajových požadavků z důvodu pandemie COVID-19 může 
vést k nedostatku finančních prostředků v dalších letech provádění programů, což by 
mělo v oblasti zemědělství vliv na schopnost dosahovat cílů a záměrů strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ a strategie na zachování biologické rozmanitosti, protože by 
se podpora pro zemědělce z EU snížila, což by bylo obzvláště škodlivé, pokud se od 
nich očekává, že budou plnit nové a přísné závazky vyplývající ze Zelené dohody; 
zdůrazňuje, že přechod k udržitelnosti musí být spravedlivý, rozumný a zodpovědný 
a zahrnovat veškerá hospodářská a sociální odvětví, aby se zabránilo nepřiměřenému 
tlaku na zemědělství;

9. konstatuje, že investiční plán pro udržitelnou Evropu spoléhá do určité míry na zapojení 
soukromých investic, které budou v období po pandemii COVID-19 pravděpodobně 
méně dostupné, a proto je silný VFR ještě důležitější;

10. poukazuje na to, že zemědělství v EU je jediným významným systémem na světě, 
kterému se podařilo omezit emise skleníkových plynů (od roku 1990 o 20 %);

11. zdůrazňuje, že při vypracovávání plánů členských států a přidělování finančních 
prostředků a s ohledem na dlouhodobější finanční perspektivu je nutné přihlížet 
k rozdílné výchozí pozici jednotlivých regionů a členských států a k jejich odlišnému 
potenciálu rozvoje;

12. žádá Komisi o změnu pravidel pro poskytování státní pomoci a předpisů týkajících se 
hospodářské soutěže, aby nedocházelo k poškozování společné povahy SZP;

13. připomíná, že modernizovaná a udržitelná SZP rozhodujícím způsobem přispěje 
k úspěchu obecných ambiciózních cílů EU v oblasti klimatu a zajištění potravinové 
bezpečnosti a že významná část SZP bude zaměřena na podporu cílů v oblasti klimatu; 
připomíná, že reforma SZP stále probíhá a že dosud nebylo přijato žádné rozhodnutí 
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týkající se přesné výše příspěvku k cílům a požadavkům v oblasti životního prostředí 
a klimatu; zdůrazňuje, že dosažení těchto cílů bude do značné míry záviset na tom, zda 
na ně bude v rámci budoucích rozpočtů vyčleněn dostatek finančních prostředků; 
poukazuje v této souvislosti na to, že provádění Zelené dohody a strategie „od 
zemědělců ke spotřebiteli“ nesmí vést ke snižování našich cílů, zejména cíle, kterým je 
zajištění udržitelných prostředků obživy zemědělců, a zdůrazňuje, že není možné žádat 
od zemědělců více a poskytovat jim přitom méně finančních prostředků; očekává se 
zájmem konstruktivní jednání s Radou o budoucí SZP s cílem dosáhnout dohody 
a poskytnout výrobcům v EU jistotu při plánování, a zdůrazňuje, že návrh Komise na 
reformu je základem, na němž spolunormotvůrci pracují a neměl by být v této fázi 
upravován nebo rušen;

14. bere na vědomí, že Komise ve svém sdělení o investičním plánu pro udržitelnou Evropu 
(COM(2020)0021) poukazuje na to, že v zemědělství jsou zapotřebí značné investice, 
zejména k řešení širších environmentálních problémů, jako je úbytek biologické 
rozmanitosti a znečištění; zdůrazňuje však, že i podle Komise se jedná o konzervativní 
odhady, neboť nejsou k dispozici údaje, na základě kterých by bylo možné přesně 
odhadnout investiční potřeby pro přizpůsobení se změně klimatu a pro 
obnovu/zachování ekosystémů a biologické rozmanitosti;

15. poukazuje na domácí produkci obnovitelných surovin a energie z obnovitelných zdrojů, 
která je odolná vůči krizím, a v zájmu provádění a dalšího prosazování strategie EU 
v oblasti biohospodářství žádá, aby se výrazně podporovala výstavba ze dřeva 
a renovace se zvláštním zaměřením na využívání domácích obnovitelných surovin 
a energie z obnovitelných zdrojů;

16. žádá, aby byly rostoucí ekologické požadavky vždy finančně kompenzovány; 
upozorňuje na to, že jednostranné podmínky neprospívají ani evropskému zemědělství, 
ani životnímu prostředí, pokud vedou k přemístění evropské produkce potravin do 
třetích zemí;

17. zdůrazňuje, že v kontextu opatření SZP zaměřených na dosažení cílů Zelené dohody je 
třeba prosazovat obecnou zásadu rovnosti žen a mužů s cílem zaručit, aby se do 
ekologické transformace zapojily i ženy pracující v zemědělství;

18. poukazuje na to, že nedávné propuknutí pandemie COVID-19 ukázalo, jakou 
strategickou úlohu sehrává zemědělství při zajišťování bezpečných a vysoce kvalitních 
potravin za dostupné ceny a předcházení potravinové krizi; zdůrazňuje zásadní úlohu 
„životně důležitých pracovníků“ v zemědělském a potravinářském odvětví  během krize 
a trvá na tom, že těmto pracovníkům musí být zajištěny řádné a bezpečné pracovní 
podmínky; trvá na tom, že úsilí zemědělců EU produkovat potraviny udržitelnějším 
způsobem nesmí být oslabeno dovozem výrobků ze třetích zemí, které nesplňují 
požadavky EU v oblasti bezpečnosti potravin, ochrany životního prostředí, dobrých 
životních podmínek zvířat a sociálních norem; poukazuje na to, že je důležité se poučit 
z krize způsobené pandemií COVID-19, zejména pokud jde o strategická odvětví;

19. domnívá se, že k dosažení cílů Zelené dohody na evropské úrovni a jejich šíření na 
mezinárodní úrovni musí Komise provést hodnocení celních sazeb na dovoz 
zemědělských produktů a navrhnout jejich zvýšení v případě zemí, které neuplatňují 
standardy a požadavky týkající se jejich zemědělských produktů, jež jsou srovnatelné se 
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standardy a požadavky v EU, ani se je nechystají uplatňovat v dohledné době;

20. vítá ambice stanovené v rámci strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“, jež spočívají ve 
vypracování minimálních povinných kritérií pro udržitelné zadávání veřejných zakázek 
v oblasti potravin s cílem sladit využívání veřejných prostředků se Zelenou dohodou; 
požaduje větší začlenění otázek týkajících se výživy a zdraví do zadávání veřejných 
zakázek v oblasti potravin;

21. zdůrazňuje, že je důležité financovat výzkum a inovace zaměřené na určení 
alternativních technologií pro ekologickou transformaci, a je přesvědčen, že všichni 
zemědělci, včetně drobných, k nim musí mít přístup;

22. vyzývá Komisi, aby zajistila vhodné vnější záruky pro citlivé zemědělské produkty, 
a uvádí, že v tomto procesu musí být spotřebitelům jasně prokázány vysoké standardy 
produkce potravin v EU;

23. trvá na tom, že je nutné poskytnout další finanční zdroje nad rámec SZP na pokrytí 
žádostí zemědělců o platby  vzniklé v důsledku pandemie COVID-19 nebo jiných 
krizových situací;

24. vyzývá Komisi, aby zajistila uznání evropského zemědělství v rámci strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ za systémově důležité odvětví a že zabezpečení dodávek 
potravin bude neustále a dostatečně zohledňováno jakožto faktor stability.
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