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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. vítá zjištění Účetního dvora týkající se rozpočtového roku 2018; bere na vědomí jeho 
připomínky ke správnosti operací u „Přírodních zdrojů“; zdůrazňuje, že v operacích v 
rámci EZZF se nevyskytovaly významné chyby a že většina ostatních chyb byla 
způsobena složitými pravidly pro způsobilost; dále konstatuje, že riziko v důsledku 
chyb je odpovídajícím způsobem kryto v rámci nápravné kapacity Komise;

2. konstatuje, že většina opatření pro rozvoj venkova, u nichž byl proveden audit, 
vykazovala očekávané výsledky; vyzývá Komisi a členské státy, aby zlepšily svůj 
výkonnostní rámec tam, kde je to třeba, a aby zavedly další opatření vedoucí ke 
zjednodušení, např. zjednodušené vykazování nákladů; vyjadřuje politování nad tím, že 
Účetní dvůr zjistil nedostatky v používání ukazatelů výkonnosti;

3. je spokojen s celkovou mírou plnění rozpočtu;

4. vyzývá Komisi, aby pozorně sledovala obchodní dohody se třetími zeměmi z hlediska 
požadavků na kvalitu, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;

5. je znepokojen údajnými případy střetů zájmů na vysoké úrovni a zabírání půdy ze 
strany oligarchů s možným přispěním vlád a orgánů veřejné správy; vyzývá Komisi, 
aby zvýšila úsilí v oblasti prevence a odhalování podvodů; naléhavě žádá Komisi, aby 
byla velice ostražitá v otázkách právního státu;

6. zdůrazňuje, že zvýšená flexibilita členských států při přidělování dotací SZP může dále 
zhoršit porušování pravidel, a proto naléhavě žádá Komisi, aby zabránila opětovnému 
převedení SZP do působnosti jednotlivých států;

7. zdůrazňuje, že podpora mladých zemědělců ze SZP je zásadně důležitá; vybízí Komisi, 
aby směřovala k zelenější SZP v souladu s Pařížskou dohodou.


