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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. připomíná, že na společnou zemědělskou politiku (SZP) připadá 98 % výdajů v okruhu 
„Přírodní zdroje“; konstatuje, že míra chyb, bereme-li v úvahu míru chyb odhadovanou 
Účetním dvorem (1,9 %), je u položky „přírodní zdroje“ pod prahem významnosti; 
konstatuje, že přímé platby, které představují 70 % výdajů na „přírodní zdroje“, byly 
výrazně pod prahem významnosti;

2. konstatuje, že míra chyb byla významná u výdajových oblastí, které Účetní dvůr označil 
za rizikovější, včetně rozvoje venkova, tržních opatření, životního prostředí a opatření 
v oblasti klimatu; poukazuje však na to, že 2,7% míra chyb v oblasti rozvoje venkova 
představuje oproti situaci v předchozích letech značné zlepšení; konstatuje, že vysoce 
rizikové výdaje se týkaly především úhradových plateb, například v oblasti soudržnosti 
a rozvoje venkova, kde výdaje Unie spravují členské státy; je si vědom toho, že vysoce 
rizikové výdaje často podléhají složitým pravidlům a kritériím způsobilosti;

3. s uspokojením bere na vědomí, že výdaje na přímé platby, ve srovnání s čistými stropy 
stanovenými v nařízení (EU) č. 1307/2013, dosáhly od roku 2017 úrovně 99 %; 
konstatuje, že v případě Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) 
dosáhla míra čerpání ke konci roku 2019 uspokojivé průměrné úrovně 50 % celkového 
objemu prostředků;

4. domnívá se, že prioritou členských států při provádění strategického plánování by mělo 
být zjednodušení pro konečné příjemce, zejména pro mladé a nové zemědělce;

5. připomíná, že za řešení podvodů ve výdajích na SZP jsou odpovědné jak Komise, tak 
členské státy;  vybízí je, aby ve spolupráci s Úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) 
zvýšily úsilí v oblasti prevence a odhalování podvodů;


