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NÁVRHY 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. všímá si navrhované výše prostředků na závazky činící 58,9 miliardy EUR (-5,7 % oproti 

roku 2016, bez zohlednění přesunu prostředků) a 55,2 miliardy EUR v prostředcích na 

platby (+0,2 %) v návrhu rozpočtu (NR) na rok 2017 v okruhu 2; 

2. vyjadřuje politování nad tím, že vzhledem ke stropu stanovenému víceletým finančním 

rámcem (VFR) na období 2014–2020 pro okruh 2 je pravděpodobné, že u hlavních 

kategorií společné zemědělské politiky (SZP) dojde v roce 2017 ke snížení prostředků, a 

to včetně oblasti rozvoje venkova, přímých plateb a opatření na podporu trhu; 

3. vyjadřuje obzvláště politování nad navrhovanými škrty prostředků na závazky a platby 

pro rozvoj venkova; nesouhlasí proto s 23,1% snížením prostředků na závazky a 4,6% 

snížením prostředků na platby; zdůrazňuje, že financování rozvoje venkova v rámci 

Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) má vysokou přidanou 

hodnotu pro hospodářství venkovských oblastí v celé Unii; 

4. s politováním konstatuje, že NR na rok 2017 ponechává v rámci okruhu 2 značně snížené 

nepřidělené rozpětí ve výši 0,64 miliardy EUR; trvá na tom, že bez ohledu na jakékoli 

naléhavé potřeby v jiných rozpočtových okruzích musí být v okruhu 2 ponecháno 

přidělené rozpětí pro nepředvídané události ve výši 0,65 miliardy EUR na řešení 

pokračující krize na zemědělských trzích a jakýchkoli budoucích krizí a kolísání cen, k 

němuž často dochází;  

5. vyjadřuje politování nad navrhovanými škrty týkajícími se intervencí na zemědělských 

trzích, především v případě mléka a mléčných produktů, ve srovnání s rokem 2016; 

považuje za nutné, aby byla poskytována trvalá finanční pomoc na boj proti krizi na trhu s 

mlékem; žádá Komisi, aby prodloužila krizová opatření související s problémy s 

prodejem; vyjadřuje obavy, že bude třeba provést dalších intervence na trzích; 

6. vítá pokračující podporu v NR na rok 2017 pro program „Mléko do škol“ ve výši 75 

milionů EUR; vyjadřuje politování nad škrty ve výši 20 milionů EUR pro projekt „Ovoce 

a zelenina do škol“; připomíná, že oba programy mají zásadní význam pro zemědělce a 

členské státy, a zdůrazňuje jejich důležitost s ohledem na stávající krizi a míru dětské 

podvýživy v Unii; vyzývá Komisi, aby snížila byrokracii v případě obou těchto programů; 

7. trvá na tom, aby všechny příjmy do rozpočtu EU plynoucí z jakýchkoli účelově vázaných 

příjmů nebo vrácených prostředků z důvodu nesrovnalostí v oblasti zemědělství v období 

2015/2016 byly ponechány v okruhu 2; 

8. vítá navýšení provozních prostředků pro organizace producentů; vyjadřuje politování nad 

masivními škrty v podpoře pro seskupení producentů pro předběžnou certifikaci; vítá 

prodloužení výjimečných opatření pro oblast ovoce a zeleniny, zejména s ohledem na 

krizi a ruské embargo, které měly tvrdý dopad na producenty; 

9. vyzývá Komisi a členské státy k zajištění toho, aby prostředky vyčleněné do rezervy pro 
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případ krizí v zemědělství v rozpočtu na rok 2017, které nebudou nakonec vyčerpány, 

zůstaly v plném rozsahu v okruhu 2 pro příští rozpočtový rok na přímé platby 

zemědělcům, jak stanoví nařízení (EU) č. 1306/2013; 

10. trvá na tom, že je třeba poskytnout finanční prostředky na kompenzaci hospodářských 

ztrát, které utrpěli zemědělci v důsledku krizí na trzích nebo jiných dopadů; připomíná, že 

je třeba za tímto účelem využívat rozpětí dostupná v rámci okruhu 2; 

11. vítá mírné navýšení prostředků vyčleněných na včelařství, protože Parlament trvale 

pokládá chov včel za prioritu pro budoucnost zemědělství a zachování biologické 

rozmanitosti. 

 

 


