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NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu 
usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že v kontextu prudkého hospodářského útlumu zůstal obchod EU se 
zemědělsko-potravinářskými produkty v průběhu roku 2020 v zásadě stabilní, jak pokud 
jde o vývoz, tak i dovoz, a to z velké části díky maximálnímu úsilí zemědělců; 
zdůrazňuje skutečnost, že roční přebytek obchodu Unie se zemědělsko-potravinářskými 
produkty přesáhl 60 miliard EUR; připomíná v této souvislosti, že zemědělství a 
zemědělsko-potravinářské odvětví jsou klíčovými hnacími silami vývozu a 
hospodářského oživení EU;

2. zdůrazňuje pozoruhodnou odolnost evropského zemědělství; zdůrazňuje jeho 
socioekonomický význam i vysoký počet podniků a pracovních míst; zdůrazňuje 
význam evropské zemědělsko-potravinářské produkce pro vitalitu venkovských oblastí;

3. připomíná však, že některé evropské zemědělsko-potravinářské trhy se po výrazném 
poklesu prodejů nacházejí ve velmi zranitelné situaci, což ohrožuje jejich dlouhodobou 
udržitelnost; konstatuje, že pandemie měla významný dopad mimo jiné na odvětví vína, 
lihovin a likérů, a to vzhledem k poklesu objemu i hodnoty jejich vývozu; vyzývá k 
poskytnutí další podpory s cílem obnovit tento vývoz a získat zpět podíl na trhu;

4. zdůrazňuje, že veškeré plány EU na stimulaci hospodářství a opatření na podporu 
vývozu musí brát v úvahu zemědělství vzhledem k významu a rozmanitosti tohoto 
odvětví; zdůrazňuje rovněž, že přezkum a přepracování obchodní politiky EU a 
ohlášená reforma Světové obchodní organizace musí být příležitostí k lepší ochraně 
evropského zemědělského modelu a zájmů zemědělců; důrazně připomíná, že 
zemědělské a zemědělsko-potravinářské produkty, jež vstupují na evropský trh, musí 
být plně v souladu s pravidly a normami EU;

5. zdůrazňuje celkový význam dobře fungujícího vnitřního trhu pro posílení vývozní 
kapacity Evropy a zabezpečení naší produkční sítě.


