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Věc: Stanovisko k obecným pokynům pro přípravu rozpočtu na rok 2021 – oddíl III  
(2019/2213 (BUD))

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova byl v rámci daného postupu pověřen, aby Vašemu 
výboru předložil stanovisko. Výbor se na své schůzi dne 22. ledna 2020 rozhodl předat toto 
stanovisko ve formě dopisu.

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova projednal tuto záležitost na své schůzi dne 
26. března. Na této schůzi se výbor rozhodl vyzvat Rozpočtový výbor, jako příslušný výbor, 
aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil níže uvedené návrhy.
S pozdravem

(podpis) Norbert Lins
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NÁVRHY

A. vzhledem k tomu, že v roce 2021 by mělo být zahájeno plnění příštího víceletého 
finančního rámce (VFR) a že Komise musí navrhnout novou strukturu rozpočtu; 

B. vzhledem k tomu, že Komise navrhla revizi společné zemědělské politiky (SZP), což 
obnáší přezkum tří samostatných legislativních návrhů, a vzhledem k tomu, že lze téměř 
s jistotou očekávat, že reformovaná SZP nevstoupí v roce 2021 v platnost;

C. vzhledem k tomu, že Komise navrhla nařízení, kterým se stanoví některá přechodná 
ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) 
a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF), pokud jde o jejich zdroje a 
podávání žádostí v roce 2021;

D. vzhledem k tomu, že zemědělství a rozvoj venkova budou i nadále tvořit největší podíl 
na výdajích rozpočtu Unie, protože financování na úrovni Unie z velké části nahrazuje – 
na rozdíl od jiných oblastí – výdaje na vnitrostátní úrovni; vzhledem k tomu, že je 
naprosto nutné zajistit, aby veškeré nové požadavky, které zemědělský sektor vznese ve 
spojitosti se Zelenou dohodou pro Evropu, byly adekvátně podpořeny dodatečnými 
rozpočtovými zdroji;

1. vyzývá Komisi, aby navrhla takovou strukturu rozpočtu, která bude v souladu 
s obecnými zásadami jednotnosti, univerzálnosti, specifikace a ročního sestavování 
rozpočtu a zejména se zásadami transparentnosti a řádného finančního řízení, které 
Parlamentu umožní v plném rozsahu vykonávat jeho kontrolní pravomoci; naléhavé 
proto vyzývá Komisi, aby pro zemědělství a rozvoj venkova navrhla dostatečně 
podrobnou rozpočtovou strukturu po vzoru současného VFR;

2. bere na vědomí, že SZP společně s ostatními politikami Unie bude hrát významnou 
úlohu při plnění ambiciózních cílů Zelené dohody;

3. znovu připomíná stanovisko Parlamentu, že rozpočet SZP by měl být zachován 
minimálně na stávající úrovni, zejména s ohledem na nové nároky, které na ni budou 
kladeny v souvislosti splněním cílů Unie v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti 
v souladu s Pařížskou dohodou, ale i v souvislosti se zabezpečením potravin, 
hospodářským růstem, územní a sociální rovnováhou, zdravotními a hospodářskými 
krizemi, trhy ohroženými cenovou volatilitou nebo jejich uzavřením a dalšími faktory, 
které mají vliv na potravinovou bezpečnost;

4. vyzývá Komisi, aby ve svém návrhu rozpočtu na rok 2021 a v následném pozměňujícím 
aktu zohlednila výsledek politické dohody, která má být přijata o přechodných 
opatřeních na rok 2021 COM(2019)0581, 2019/0254(COD)); dále vyzývá členské státy 
k včasnému přidělení dostatečných zdrojů na neustálé zlepšování kvality údajů a 
ukazatelů předávaných Unii, aby bylo možné v plném rozsahu naplňovat politiku 
„rozpočtu zaměřeného na výsledky“; trvá na vysoké kvalitě údajů a ukazatelů, jež 
umožňují řádně posuzovat SZP;

5. naléhá na členské státy, aby řešily demografický a generační problém v zemědělství, a 
trvá na tom, že je třeba zavést dostatečná podpůrná opatření pro mladé zemědělce a 
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rovnost pohlaví na venkově;

6. nadále trvá na tom, že příjmy, které byly v předchozích letech získány do rozpočtu Unie 
z účelově vázaných příjmů v zemědělství nebo ze zemědělských plateb vrácených 
v souvislosti s operacemi, u nichž byly zjištěny nesrovnalosti, by měly zůstat v této 
oblasti politik;

7. připomíná, že je nezbytné vyčlenit významnou část prostředků programu Horizont 
Evropa na zemědělsko-potravinářské odvětví, zejména v širším kontextu strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“; je přesvědčen o významu výzkumu, vývoje a inovací 
v tomto sektoru a taktéž o tom, že výsledky výzkumu a inovací se musí dostat 
k zemědělským podnikům; podporuje zvýšení prostředků programu na zajištění 
bezpečných a vysoce kvalitních potravin a inovačních forem zemědělství v Unii;

8. žádá o trvalou podporu probíhajících a nových pilotních projektů a přípravných akcí.


