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NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že společná zemědělská politika (SZP) představuje největší položku 
rozpočtu EU, která zahrnuje 31 % celkových rozpočtových výdajů na období 2021–
2027; zdůrazňuje, že řádně fungující SZP má klíčovou úlohu při ochraně finančních 
zájmů EU a jejích občanů před zneužíváním finančních prostředků EU, jež by mohlo 
poškodit obraz této strategické politiky v očích veřejnosti;

2. poukazuje na to, že soustředění podpory zemědělských příjmů je způsobeno především 
přímými platbami na plochu; zdůrazňuje, že je potřebná cílenější podpora a lepší 
rovnováha mezi velkými a malými příjemci na úrovni členských států;

3. zdůrazňuje, že za zemědělské fondy EU jsou odpovědné členské státy v rámci sdíleného 
řízení s Komisí; domnívá se, že nový model SZP a nové národní strategické plány 
představují významnou příležitost k posílení kontrol členských států a Komise v oblasti 
rozdělování a správy finančních prostředků;

4. zdůrazňuje, že k tomu, aby se zabránilo zneužívání prostředků ze zemědělských fondů 
EU, je potřebný speciálně uzpůsobený systém předcházení podvodům; domnívá se, že 
opatření na boj proti podvodům by si měla pro EU a členské státy udržet vysokou 
prioritu; zdůrazňuje, že finanční prostředky EU musí být včas získávány zpět a že musí 
být zavedeny přiměřené sankce jakožto účinný odrazující prostředek;

5. zdůrazňuje význam transparentnosti pro včasné odhalování podvodů, střetů zájmů nebo 
jiných nesrovnalostí; zdůrazňuje význam interoperability, společných pravidel a 
výměny údajů, pokud jde o databáze v celé EU, jakož i význam přeshraniční spolupráce 
a lepšího využívání nástrojů IT;

6. trvá na tom, aby byly vyčleněny větší prostředky na vyšetřování a aby byla posílena 
koordinace mezi členskými státy a orgány EU s cílem zajistit účinný boj proti 
podvodům týkajícím se prostředků ze zemědělských fondů; zdůrazňuje, že je potřebná 
komplexní strategie boje proti podvodům, která bude zahrnovat důkladnou analýzu rizik 
podvodů.


