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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. zdůrazňuje význam zemědělství a rozvoje venkova pro dosahování cílů Unie v oblasti 
zabezpečení potravin, udržitelného hospodářského rozvoje, sociálního začleňování, 
územní a environmentální rovnováhy, dobrých životních podmínek zvířat a boje proti 
změně klimatu;

2. podporuje stabilitu rozpočtu pro odvětví zemědělství; proto se staví proti jakýmkoli 
škrtům v zemědělských položkách rozpočtu na rok 2022, zejména s ohledem na vážné 
krize a kolísání cen, jimž v posledních letech odvětví zemědělství čelí, a to i v důsledku 
krize COVID-19;

3. naléhavě vyzývá členské státy, aby vzhledem k nedostatečné generační výměně 
v zemědělství, což je v současnosti jedna z největších výzev evropského zemědělství, 
posílily v roce 2022 podpůrná opatření pro mladé zemědělce;

4. trvá na tom, aby příjmy plynoucí do rozpočtu Unie z jakýchkoli účelově vázaných 
příjmů ze zemědělství nebo plateb vrácených v předchozích letech v souvislosti 
s operacemi, u nichž byly zjištěny nesrovnalosti, zůstaly v okruhu 2;

5. vyjadřuje uspokojení nad zvýšením prostředků určených na boj proti nákazám zvířat 
a škůdcům rostlin, neboť Unie čelí značným rizikům a stále častějšímu výskytu nákaz;

6. vítá větší podporu výzkumu a inovací s cílem zajistit dodávky bezpečných a kvalitních 
potravin; zdůrazňuje, že je zásadní, aby finanční prostředky vyčleněné na výzkum 
v zemědělsko-potravinářském odvětví, zejména z rozpočtu programu Horizont 2020 
a prostřednictvím evropských inovačních partnerství (EIP), byly i nadále plně 
k dispozici jako takové, aby stimulovaly inovace a inteligentní řešení v odvětví 
zemědělství a rozvoje venkova;

7. zdůrazňuje význam pilotních projektů a přípravných akcí pro inovace v odvětví 
zemědělství a rozvoje venkova; žádá o trvalou podporu probíhajících a nových pilotních 
projektů a přípravných akcí;

8. znovu zpochybňuje hodnotu současné krizové rezervy a mechanismu finanční kázně, 
které i v případě rozpočtu na rok 2022 budou pouze vytvářet administrativní zátěž; 
opakuje proto svůj postoj ve prospěch zavedení víceleté rezervy, která bude oddělena od 
přímých plateb.


