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NÁVRHY

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

1. očekává, že v rámci budoucího víceletého finančního rámce (VFR) bude příspěvek do 
oblasti zemědělství a rozvoje venkova zachován na současných úrovních; trvá na tom, 
aby veškerá další opatření související s ekologickou transformací byla financována 
z nových prostředků a z dodatečných vlastních zdrojů EU;

2. bere na vědomí sdělení Komise o investičním plánu pro udržitelnou Evropu 
(COM(2020)0021), zdůrazňuje však, že prvky, které jsou v něm navrženy, včetně 
Fondu pro spravedlivou transformaci, jsou zcela závislé na ambiciózní dohodě o VFR; 
vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že předsunutí finančních prostředků z rozpočtu 
EU na pokrytí nových výdajových požadavků způsobených pandemií COVID-19 může 
připravit zemědělce z EU o financování v posledních letech VFR, což by bylo obzvláště 
škodlivé, pokud se od nich očekává, že budou plnit nové závazky vyplývající ze Zelené 
dohody;

3. připomíná, že významné procento prostředků určených pro společnou zemědělskou 
politiku (SZP), která představuje největší podíl rozpočtu EU, bude vyčleněno na 
podporu cílů v oblasti klimatu; připomíná, že reforma SZP stále probíhá a že dosud 
nebylo přijato žádné rozhodnutí týkající se přesné výšky příspěvku k cílům 
a požadavkům v oblasti životního prostředí a klimatu;

4. poukazuje na to, že nedávné propuknutí nákazy COVID-19 ukázalo, jakou strategickou 
úlohu sehrává zemědělství při zajišťování bezpečných a vysoce kvalitních potravin za 
dostupné ceny; trvá na tom, že úsilí zemědělců EU produkovat potraviny udržitelnějším 
způsobem nesmí být oslabeno dovozem výrobků ze třetích zemí, které nesplňují 
požadavky EU v oblasti bezpečnosti potravin, ochrany životního prostředí, dobrých 
životních podmínek zvířat a sociálních norem.


