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Věc: Stanovisko k záchranné síti na ochranu příjemců podpory z programů EU: 
vypracování pohotovostního plánu VFR (2020/2051(INL))

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 27. března 2020 rozhodl předat toto 
stanovisko ve formě dopisu.

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova tuto otázku zvážil písemným postupem dne 27. 
března 2020. Rozhodl se vyzvat Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do svého 
návrhu usnesení začlenil níže uvedené návrhy.

S pozdravem

(podpis) Norbert Lins
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NÁVRHY

- s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 31. října 2019, 
kterým se stanoví některá přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu 
(EZZF) v roce 2021 a kterým se mění nařízení (EU) č. 228/2013, (EU) č. 229/2013 a 
(EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2021, a kterým se mění 
nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich 
zdroje a použití v roce 20211,

A. vzhledem k tomu, že Komise již dne 31. října 2019 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) v roce 2021 a 
kterým se mění další příslušná nařízení;

B. vzhledem k tomu, že přechodná opatření navrhovaná pro EZFRV a EZZF jsou určena k 
zajištění plateb příjemcům po uplynutí období, na něž se vztahuje stávající VFR, s 
ohledem na to, že obsahuje zvláštní ustanovení, o nichž musí rozhodnout 
spolunormotvůrci;

C. vzhledem k tomu, že by tento návrh mohl sloužit jako základ pro podobná přechodná 
ustanovení pro další programy, nejen ve smyslu technických řešení, ale také jako příklad 
toho, jaké pozitivní dopady tyto návrhy mají na stabilitu dotčených odvětví;

D. vzhledem k tomu, že návrh přechodných opatření pro SZP Komise založila na 
prodloužení platnosti stávajících pravidel a poskytnutí možnosti využívat nové peníze bez 
zavedení nových pravidel, což by se pro včasné přijetí přechodných opatření mohlo 
ukázat jako klíčové;

E. vzhledem k tomu, že se během přechodného období bude od zemědělsko-potravinářského 
odvětví očekávat plnění všech stávajících požadavků, a proto by měla být zachována 
minimálně současná úroveň financování SZP.

PŘÍLOHA K NÁVRHU USNESENÍ

DOPORUČENÍ K OBSAHU POŽADOVANÉHO NÁVRHU

A. ZÁSADY A CÍLE NÁVRHU

1. Pohotovostní plán VFR zohlední precedens stanovený pro financování SZP po roce 2020, 
kdy Komise již navrhla přechodná opatření pro EZFRV a EZZF, a to tak, že prodloužila 
platnost stávajících pravidel a nezaváděla prvky z jednání o nových odvětvových 
programech, pokud to nebylo absolutně nevyhnutelné.
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