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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 přechodných opatření společné zemědělské politiky (SZP) pro 
překlenutí mezery na cestě k novému právnímu základu, jenž umožní silný příspěvek 
k Zelené dohodě pro Evropu; poukazuje na možné výrazné dopady vyjednaných 
kompromisů na strukturu rozpočtu; vítá navýšení prostředků Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) o 5,7 miliardy EUR z nástroje Next Generation EU 
(NGEU) v roce 2022; zdůrazňuje, že podpora z NGEU má zásadní význam nejen pro 
zotavení zemědělců a venkovských oblastí z dopadů pandemie, ale i pro ambiciózní cíle 
Unie v oblasti životního prostředí;

2. upozorňuje na příspěvek Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a fondu 
EZFRV k cíli Unie začlenit problematiku klimatu a biologické rozmanitosti do rozpočtu 
na období 2021–2027; zdůrazňuje, že z předběžných odhadů vyplývá, že příspěvek 
těchto fondů na začleňování problematiky klimatu dosahuje více než 20 % cíle Unie 
a jejich příspěvek na začleňování problematiky biologické rozmanitosti představuje více 
než 60 % cíle Unie, čímž kompenzuje programy, které k těmto cílům nepřispívají;

3. vyjadřuje pochyby o analýze nákladů a přínosů stávající krizové rezervy, která zůstala 
navzdory několika žádostem o podporu během pandemie COVID-19 nevyužita;

4. připomíná, že pandemie COVID-19 upozornila na strategickou úlohu, kterou hraje 
zemědělství při předcházení potravinové krizi tím, že poskytuje bezpečné a kvalitní 
potraviny za dostupné ceny; trvá na tom, že v zájmu zmírnění dopadů pandemie 
COVID-19 musí některá krizová opatření COVID-19 na podporu zemědělských odvětví 
pokračovat i v roce 2022;

5. zdůrazňuje, že je nezbytné přidělit významnou část finančních prostředků programu 
Horizont Evropa zemědělsko-potravinářskému odvětví s cílem podporovat výzkum 
a inovace v oblasti potravin, zemědělství a rozvoje venkova a přispět tak k naplnění 
ambicí Zelené dohody pro Evropu; naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, aby se 
získané výsledky dostaly až k zemědělským podnikům; upozorňuje na to, jaký význam 
mají pro zemědělce řádné poradenské služby, které jim umožní integrovat 
nejmodernější technologie a zlepšit konkurenceschopnost a udržitelnost odvětví.


