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NÁVRHY

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

1. lituje skutečnosti, že v navrhovaném revidovaném stropu pro nový okruh 3 víceletého 
finančního rámce (VFR) na období 2021–2027 je u hlavních kategorií společné 
zemědělské politiky (SZP) pravděpodobné, že dojde v roce 2021 ke snížení prostředků 
– konkrétně na přímé platby, opatření na podporu trhu a rozvoj venkova; připomíná 
předchozí usnesení Parlamentu, která žádají, aby financování SZP bylo zachováno 
alespoň na stávající úrovni;

2. bere na vědomí, že na zemědělství jsou vyčleněny prostředky na závazky ve výši 55 182 
milionů EUR a prostředky na platby ve výši 54 879,9 milionu EUR; je znepokojen 
významným snížením prostředků v Evropském zemědělském záručním fondu (EZZF) (- 
3 231 milionů EUR v prostředcích na závazky a - 3 215 milionů EUR v prostředcích na 
platby) ve srovnání s rozpočtem na rozpočtový rok 2020; konstatuje, že prostředky 
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) byly ve srovnání 
s rozpočtem na rozpočtový rok 2020 navýšeny na 15 002,9 milionu EUR v prostředcích 
na závazky (+2,1 %) a 14 715 milionů EUR v prostředcích na platby (+12,2 %); bere na 
vědomí čistý převod prostředků ve výši -753,9 milionu EUR z EZZF do EZFRV;

3. naléhavě Radu vyzývá, aby Unii umožnila plnit její závazky tím, že bude poskytovat 
dostatečné finanční prostředky na bezpečné dodávky vysoce kvalitních potravin, 
opatření v oblasti klimatu, ochranu životního prostředí, mechanismus pro spravedlivou 
transformaci a Fond pro spravedlivou transformaci, které odvětví zemědělství potřebuje 
k tomu, aby mohlo dosáhnout cílů Zelené dohody pro Evropu; konstatuje, že zvýšené 
požadavky na udržitelnost vyžadují přiměřené financování; upozorňuje na skutečnost, 
že koronavirová krize zdůraznila význam produkce a dodávek potravin v Unii; 
připomíná, že zabezpečení dodávek potravin a udržitelnost potravinového řetězce 
vyžadují investice a podporu pro zemědělce a malé a střední podniky ve venkovských 
oblastech;

4. žádá Komisi, aby se zavázala, že při revizi návrhu rozpočtu prostřednictvím návrhu na 
změnu upraví částky tak, aby bylo možné řešit krizi trhu v některých klíčových 
odvětvích, která byla postižena koronavirovou krizí;

5. připomíná význam programu Horizont Evropa při podpoře výzkumu, vývoje a inovace 
v zemědělsko-potravinářském odvětví a bioekonomice, které jsou zásadní pro přechod 
k bezuhlíkovému hospodářství, jelikož nahradí produkty založené na fosilních palivech.


