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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 svého návrhu usnesení začlenil 
tyto návrhy:

1. vítá, že má Komise v úmyslu reagovat na problém změny klimatu a odpovídajícím 
způsobem upravit svou zemědělskou politiku; zdůrazňuje, že intenzivní chov 
hospodářských zvířat přispívá k emisím skleníkových plynů; vyzývá Komisi, aby 
předložila legislativní návrhy s cílem snížit tyto emise tím, že podpoří extenzivnější 
a udržitelnější zemědělství, především pokud jde o chov zvířat; 

2. zdůrazňuje, že financování zemědělství z veřejných zdrojů musí být provázáno 
se splněním určitých nároků v oblasti životního prostředí, přírody a dobrých životních 
podmínek zvířat a musí být podmíněno dodržováním základních environmentálních 
právních předpisů v těchto oblastech (podmíněnost); naléhá na Komisi, aby tzv. 
zjednodušováním neoslabovala stávající ustanovení o podmíněnosti a aby zjistila, zda 
tyto požadavky dostatečně řeší dopad stávajících systémů zemědělství na životní 
prostředí; je přesvědčen, že by do systému podmíněnosti měla být zahrnuta dodatečná 
ustanovení o využití vody a o emisích skleníkových plynů; 

3. vyslovuje politování nad tím, že Komise nevyužila příležitost k tomu, aby šířeji řešila 
problémy související s nárůstem dovozu potravin a krmiv, které nesplňují normy EU, 
a mohou tak ohrozit úspěchy, jichž již Evropská unie dosáhla v podmiňování veřejné 
podpory dodržováním předpisů týkajících se životního prostředí, dobrých životních 
podmínek zvířat a sociální oblasti; 

4. je přesvědčen, že oddělení přímé podpory od zemědělské produkce může v dlouhodobém 
výhledu přispět ke snížení nepříznivých environmentálních dopadů evropského 
zemědělství za předpokladu, že se zároveň posílí podpora udržitelných postupů pro 
rozvoj venkova; 

5. naléhá na Komisi, aby předložila soudržný soubor návrhů s cílem podněcovat udržitelnou 
zemědělskou energetickou produkci, včetně systému certifikací pro udržitelná biopaliva 
a minimální požadavky na produkci těchto paliv;  

6. vyzývá ke zvýšení míry odlišení a ke kvalifikovaným klesajícím jednotným platbám pro 
zemědělské podniky, které zahrnou i environmentálně a sociálně odlišená kritéria; naléhá 
na Komisi, aby pro politiky rozvoje venkova uvolnila více finančních prostředků; je však 
znepokojen současnou tendencí členských států zaměřovat programy rozvoje venkova  na 
investice do zemědělských podniků; je přesvědčen, že by se prostředky vyčleněné na 
rozvoj venkova měly využívat především pro financování zemědělsko-environmentálních 
programů, opatření typu Leader a dalších integrovanějších přístupů k udržitelným 
ekonomikám venkova;  

7. je znepokojen tím, že se zrušením povinného vynětí půdy z produkce zmenší zemědělské 
oblasti vhodné pro účely ochrany přírody, vyzývá Komisi, aby předložila legislativní 
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návrh pro vytváření nebo udržování přírodních stanovišť a extenzivních postupů, které 
podporují biologickou rozmanitost, zejména v nejproduktivnějších zemědělských 
oblastech; 

8. naléhá na Komisi, aby předložila soudržný soubor návrhů s cílem zachovat udržitelnou 
zemědělskou činnost především ve znevýhodněných oblastech, neboť ty mají pro ochranu 
systémů zemědělství dodržujících biologickou rozmanitost zásadní význam;

9. zdůrazňuje význam trvalých travnatých porostů pro ochranu biologické rozmanitosti 
a vyzývá Komisi, aby napravila nedostatky v oblasti předcházení přeměně travnatých 
porostů na půdu pro rostlinnou výrobu.


	699192cs.doc

