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NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 

zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, 

začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že společná zemědělská politika (SZP) je nejintegrovanější 

a nejúspěšnější politikou EU, která slouží jako základ evropské integrace a měla by 

i nadále zůstat společnou politikou s ambiciózním rozpočtem; 

B. vzhledem k tomu, že mezi cíli SZP by mělo být zajištění bezpečnosti potravin 

a potravinové soběstačnosti, ale i odolnosti a udržitelnosti zemědělských systémů 

a území EU; 

C. vzhledem k tomu, že SZP by jako odvětvová a společná politika měla podporovat 

a posilovat přínos každého zemědělce k řešení výzev v oblasti životního prostředí 

a měla by prosazovat přechod na zemědělství, které splňuje jak ekonomické, tak 

i environmentální výkonnostní normy; 

D. vzhledem k tomu, že ekologizační opatření jsou složitá a neúčinná; 

E. vzhledem k tomu, že je třeba přepracovat SZP tak, aby dosahovala požadovaných 

výsledků, že je naprosto nutné poskytnout spoluzákonodárcům potřebné prostředky, aby 

mohli plně vykonávat svůj mandát ve stanoveném časovému rámci, a že existují 

nejistoty v souvislosti s brexitem; 

F. vzhledem k tomu, že vzrůstají dopady klimatických a hygienických rizik na 

zemědělskou činnost, a vzhledem k tomu, že je třeba, aby SZP tento problém řešila 

pomocí specializovaných nástrojů; 

1. požaduje takovou SZP, jejíž nejvyšší prioritou je přeměna všech evropských 

zemědělských podniků tak, aby splňovaly ekonomické i environmentální výkonnostní 

normy; 

2. žádá, aby byla zachována integrita prvního pilíře, neboť ten se opírá o posílenou 

podmíněnost podpůrných opatření, která jsou nastavena s ohledem na maximalizaci 

očekávaných výsledků každého zemědělce; 

3. žádá, aby první pilíř, který je vymezen na úrovni EU, uznával význam přímé pomoci 

a zahrnoval režim smluvních pobídek, a to ve výši až 30% podílu rozpočtu pilíře, pro 

přechod na zemědělství, které splňuje jak ekonomické, tak i environmentální 

výkonnostní normy; 

4. žádá přepracování druhého pilíře tak, aby byl méně složitý a účinnější a zaměřoval se na 

skutečně motivační politiky územního a odvětvového rozvoje, které do středobodu 

místních záležitostí umísťují agroenvironmentální iniciativy, investice, odbornou 

přípravu, výzkum a inovace; 

5. domnívá se, že ambiciózních cílů EU v oblasti životního prostředí a rozvoje venkova 

lze dosáhnout pouze pomocí takovéhoto doplňkového modelu; 
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6. domnívá se, že SZP musí zahrnovat ambiciózní evropskou strategii v oblasti zelené 

energie, která bude podporovat vysoce udržitelná biopaliva založená na spojené 

produkci rostlinných bílkovin; 

7. žádá Komisi, aby zajistila, aby každý dovezený zemědělský produkt splňoval stejné 

hygienické a sociální normy, jaké musí splňovat produkty z EU; žádá Komisi, aby 

prováděla systematická posouzení dopadů opatření týkajících se zemědělství v každé 

dohodě o obchodu a aby zavedla specifické strategie s cílem zajistit, aby žádné 

zemědělské odvětví neutrpělo újmu v důsledku obchodní dohody uzavřené se třetí zemí. 

 


