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NÁVRHY

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

1. připomíná, že na společnou zemědělskou politiku (SZP) připadá 98 % výdajů v okruhu 
„přírodní zdroje“; konstatuje, že míra chyb, bereme-li v úvahu míru chyb odhadovanou 
Účetním dvorem (1,9 %), je u okruhu „přírodní zdroje“ pod prahem významnosti; 
konstatuje, že přímé platby, které představují 70 % výdajů na „přírodní zdroje“, byly 
výrazně pod prahem významnosti;

2. vítá potvrzení toho, že integrovaný administrativní a kontrolní systém, a zejména 
systém identifikace zemědělských pozemků, aktivně přispívá k zajištění toho, aby 
platby přímé podpory nebyly zatíženy významnými chybami;

3. konstatuje, že míra chyb byla významná u výdajových oblastí, které Účetní dvůr označil 
za rizikovější, včetně rozvoje venkova, tržních opatření, životního prostředí a opatření v 
oblasti klimatu; poukazuje však na to, že 2,7% míra chyb v oblasti rozvoje venkova 
představuje oproti situaci v předchozích letech značné zlepšení; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby dále snižovaly míru chyb a finanční opravy; 

4. konstatuje, že vysoce rizikové výdaje se týkaly především úhradových plateb, například 
v oblasti soudržnosti a rozvoje venkova, kde výdaje Unie spravují členské státy; je si 
vědom toho, že vysoce rizikové výdaje často podléhají složitým pravidlům a kritériím 
způsobilosti; 

5. zdůrazňuje, že je třeba odstranit nepatřičnou administrativní zátěž, zejména v 
souvislosti s příštím víceletým finančním rámcem, která brání investicím 
prostřednictvím SZP, a co nejvíce zjednodušit povinnosti vyplývající z nové ekologické 
architektury;

6. zdůrazňuje, že stávající systém kontrol a auditů SZP se ukázal jako velmi účinný při 
zajišťování ochrany finančních zájmů Unie, regulační stability a rovného zacházení se 
zemědělci a dalšími příjemci; zdůrazňuje, že řádné provádění intervencí SZP úzce 
souvisí s dodržováním závazků, jež byly stanoveny na úrovni Unie, ze strany příjemců; 

7. zdůrazňuje, že v souladu se zásadou jednotného auditu je třeba zvýšit efektivnost 
certifikačních orgánů a rozsah jejich úkolů, neboť jsou klíčovými prvky pro 
poskytování nezávislého ujištění o řádném finančním řízení finančních prostředků SZP, 
a ochránit rozpočet Unie před podvody a finančními nesrovnalostmi; 

8. je znepokojen tím, že větší flexibilita, která je navrhována v rámci nového modelu 
provádění a která by měla být poskytnuta členským státům při navrhování jejich 
vlastních vnitrostátních kontrolních systémů a pravidel, by mohla vést k rozdílům ve 
vnitrostátních postupech a k dalšímu nesprávnému používání a zneužívání finančních 
prostředků Unie, a proto naléhavě vyzývá Komisi, aby zabránila opětovnému převedení 
SZP do působnosti jednotlivých států; je rovněž hluboce znepokojen tím, že tento nový 
model provádění nemusí přispívat ke zjednodušení ani k výkonnosti SZP a mohl by 
ohrozit rovné zacházení se zemědělci a členskými státy; mimoto se domnívá, že by 
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mohl vést k ještě větší složitosti a k výraznějšímu snížení plateb v souvislosti s 
nedostatečným rozpočtovým plánováním a další administrativní zátěží a zároveň ohrozit 
finanční důvěryhodnost SZP; proto je přesvědčen, že by měly být zavedeny dostatečné 
záruky k zajištění spolehlivosti modelu provádění SZP, pokud jde o finanční řízení; 

9. s uspokojením bere na vědomí, že výdaje na přímé platby, ve srovnání s čistými stropy 
stanovenými v nařízení (EU) č. 1307/2013, dosáhly od roku 2017 úrovně 99 %; 
konstatuje, že v případě Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) 
dosáhla míra čerpání ke konci roku 2019 uspokojivé průměrné úrovně 50 % celkového 
objemu prostředků; žádá Komisi, aby zveřejnila výdaje na přímé platby a míru čerpání z 
EZFRV v jednotlivých členských státech; 

10. zároveň je znepokojen tím, že nové požadavky na udržitelné zemědělství, zejména 
pokud jde o cíle v oblasti klimatu a životního prostředí do roku 2030, mohou při 
současném snížení celkového rozpočtu SZP na období 2021–2027 bránit plnění 
rozpočtu v rámci EZFRV, především v počátečním období provádění, a mohou poškodit 
ziskovost zejména malých zemědělských podniků; zdůrazňuje, že se zavedením nových 
požadavků v rámci SZP musí být spojeno odpovídající financování na úrovni EU; 

11. domnívá se, že vzhledem k nedostatku specifických nástrojů SZP, které by vyvažovaly 
fungování potravinového řetězce, je naléhavě nutné pokračovat v tvorbě právních 
předpisů, aby zemědělci nezůstali nejslabším článkem řetězce;

12. zdůrazňuje, že investice, jež přispívají k odolnému, udržitelnému a digitálnímu 
hospodářskému oživení v souladu s agroenvironmentálně-klimatickými cíli obsaženými 
v Zelené dohodě pro Evropu, jsou zásadní pro sociální a hospodářský rozvoj 
venkovských oblastí; 

13. vyzdvihuje úlohu základní podpory příjmu v rámci SZP a její příspěvek k zachování 
zemědělské činnosti a chovu hospodářských zvířat, neboť omezuje vylidňování venkova 
a podporuje aktivní a dynamické venkovské prostředí; 

14. zdůrazňuje, že podpora poskytovaná v rámci SZP mladým zemědělcům se ukázala být 
klíčovým nástrojem, který je třeba dále posílit; je přesvědčen, že digitalizace a inovace a 
investice do rozvoje krátkých dodavatelských řetězců a přímého prodeje spotřebitelům, 
by mohly být rozhodujícími nástroji při revitalizaci venkovských oblastí, neboť by je 
zatraktivnily pro mladé zemědělce; domnívá se, že prioritou členských států při 
provádění strategického plánování by měly být dostatečná a dostupná podpora a 
zjednodušení pro konečné příjemce, zejména pro mladé, nové a drobné zemědělce; 
zdůrazňuje, že ve fázi provádění národních strategických plánů je třeba zavést postupy, 
které budou přizpůsobeny konkrétním potřebám;

15. opakuje, že je důležité využít veškerá možná opatření k ochraně rozpočtu SZP před 
podvody, například mechanismus, v jehož rámci mohou zemědělci, kteří čelí 
nespravedlivému zacházení, pokud jde o vázání nebo vyplácení veřejných prostředků, 
podat přímou stížnost Komisi; 

16. připomíná, že za řešení podvodů ve výdajích na SZP jsou odpovědné jak Komise, tak 
členské státy; vybízí je, aby ve spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a 
Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) zvýšily úsilí v oblasti prevence a 
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odhalování podvodů, a zdůrazňuje, že je nutné posílit spolupráci mezi Komisí a orgány 
členských států s cílem šířit informace o nejčastějších typech podvodů v rámci SZP; 
vyzývá je, aby zveřejnily statistiky týkající se uzavřených případů odhalených podvodů 
ve výdajích na SZP v každém členském státě; 

17. znovu vyjadřuje znepokojení nad údajnými případy střetu zájmů a zabírání půdy ze 
strany oligarchů s možným zapojením vlád a veřejných orgánů, které dostávají vysoké 
přímé platby ve formě oddělené podpory na hektar, což oslabuje efektivnost veřejných 
prostředků; naléhavě žádá Komisi, aby byla mimořádně ostražitá v otázkách právního 
státu, pokud jde o finanční prostředky SZP; 

18. vyzývá proto Komisi, aby dále zintenzivnila kontroly, využívala a zkombinovala 
systémy a databáze, které má k dispozici, s cílem určit a zajistit transparentnost 
konečných skutečných vlastníků; vítá skutečnost, že Komise trvale vybízí platební 
agentury k tomu, aby používaly nástroj Arachne, který byl uveden do provozu v roce 
2019, k identifikaci příjemců s vysokým rizikem podvodů, střetů zájmů a nesrovnalostí; 
konstatuje, že k březnu 2020 bylo do pilotního projektu Arachne zapojeno pouze 12 
platebních agentur v devíti členských státech; vyzývá Komisi, aby svou analýzu rizika 
podvodů v rámci SZP aktualizovala častěji; vybízí Komisi, aby posuzovala opatření 
členských států pro předcházení podvodům a sdílela osvědčené postupy;

19. upozorňuje, že zemědělské odvětví bylo obzvláště postiženo rozšířením onemocnění 
COVID-19 v loňském roce, což vedlo ke zvýšení rizika nestability základních příjmů 
zemědělců; domnívá se proto, že v nadcházejících letech by měl být v rámci nového 
modelu provádění SZP kladen zvláštní důraz na zajištění pravidelnosti plateb konečným 
příjemcům SZP;

20. zdůrazňuje, že dobrovolná podpora vázaná na produkci je obecně velice účinná při 
podpoře odvětví, jež jsou vážně ohrožena ukončením produkce;

21. upozorňuje, že finanční prostředky na propagaci jsou klíčové pro otevírání a konsolidaci 
nových trhů; vyzývá Komisi, aby zajistila, že ekologický model bude propagován 
stejným způsobem jako jiné stejně udržitelné modely, jako je např. integrovaná 
produkce nebo přesné zemědělství;

22. konstatuje, že ekologičtější SZP v souladu s Pařížskou dohodou a Zelenou dohodou pro 
Evropu by nejen přispěla k tomu, aby Unie splnila své cíle, ale současně by zvýšila 
efektivitu využívání veřejných finančních prostředků, neboť by omezila negativní 
externality související se zemědělskými postupy a přenesla pozornost z odstraňování 
následků na prevenci;

23. vyjadřuje politování nad tím, že Komise v rámci sledování výdajů SZP dosud nepoužívá 
žádné spolehlivé ukazatele, jež by měřily výsledky a dopady režimů přímých plateb a 
programů pro rozvoj venkova, pokud jde o biologickou rozmanitost; zdůrazňuje, že při 
sledování výdajů na klima v rámci SZP existuje velmi vysoká míra aproximace, jež má 
tendenci nadhodnocovat pravděpodobný význam příspěvku konkrétního nástroje nebo 
opatření SZP k plnění cílů v oblasti zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této 
změně; zdůrazňuje, že Komise musí vypracovat spolehlivé ukazatele týkající se 
biologické rozmanitosti a klimatu za účelem posouzení dopadů SZP, aby bylo možné 
vytvořit v rámci SZP účinnější platební režimy a nástroje; zdůrazňuje, že dosažení 
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navrhovaného přechodu k SZP založené na výkonnosti bude vyžadovat vypracování 
komplexního souboru společných ukazatelů výsledků a důkladné uplatňování těchto 
ukazatelů;

24. varuje před rizikem, že evropští daňoví poplatníci by mohli mylně vnímat veřejné 
výdaje SZP, pokud se na produkty dovážené ze třetích zemí nevztahují stejné právní 
předpisy v oblasti životního prostředí a bezpečnosti potravin, jako platí v Unii; vyzývá 
Komisi, aby přezkoumala uplatňování ochranných doložek v obchodních dohodách s 
cílem usnadnit a rozšířit jejich uplatňování nad rámec dočasných situací na trhu;

25. vyzývá Komisi, aby nadále pozorně sledovala stávající a budoucí obchodní dohody se 
třetími zeměmi, pokud jde o bezpečnost potravin a normy v oblasti životního prostředí a 
dobrých životních podmínek zvířat; naléhavě žádá Komisi, aby zajistila, že ve všech 
obchodních dohodách bude výrazná kapitola na téma udržitelnosti a že obchodní 
partneři budou plně dodržovat požadavky v ní uvedené; bere na vědomí, že je třeba 
zajistit rovné podmínky také z hlediska norem v oblasti životního prostředí a dobrých 
životních podmínek zvířat, a vyzývá Komisi, aby dále pracovala na rozvoji právních 
předpisů týkajících se náležité péče v dodavatelském řetězci, a zajistila tak, že unijní 
zemědělské normy nebudou ohroženy nebo oslabeny.
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