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8.3.2018 A8-0048/50 

Pozměňovací návrh  50 

Gérard Deprez 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 101 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

101. zdůrazňuje, že modernizovaná 

společná zemědělská politika (SZP) má 

zásadní význam pro zabezpečení potravin 

a autonomii, zachování obyvatelstva a 

zaměstnanosti na venkově, udržitelný 

rozvoj, udržitelnost životního prostředí, 

zemědělství a lesnictví a zajištění 

zdravých, kvalitních a cenově dostupných 

potravinářských výrobků pro evropské 

obyvatelstvo; poukazuje na to, že nároky 

týkající se potravin a zdraví vzrostly, stejně 

jako potřeba podporovat přechod 

zemědělců na ekologičtější zemědělské 

postupy a bojovat proti změně klimatu; 

zdůrazňuje, že je třeba podporovat 

zaručené příjmy zemědělců a posílit vazby 

mezi SZP a poskytováním veřejných 

statků; zdůrazňuje, že SZP je jednou z 

nejvíce integrovaných oblastí politiky, že 

je financována především na úrovni EU a 

tudíž nahrazuje vnitrostátní výdaje; 

101. vyzdvihuje nutnost udržitelné 

zemědělské politiky a zdůrazňuje, 

že modernizovaná společná zemědělská 

politika (SZP) má zásadní význam pro 

dosažení jejích cílů stanovených 

ve Smlouvách; vyzdvihuje nutnost zajistit, 

aby se na základě výdajů v rámci SZP 

efektivně dosahovalo stanovených cílů; 

zdůrazňuje v této souvislosti, že je třeba 

větší soudržnosti napříč jednotlivými 

oblastmi politik v zájmu zlepšení 

udržitelného hospodaření s přírodními 

zdroji a s nástroji určenými pro tento účel 

v rámci SZP; upozorňuje na to, 

že rekonstrukce, modernizace a rozšíření 

infrastruktury pro výzkum a vývoj, jakož 

i podpora odpovídajícího dalšího 

vzdělávání jsou klíčovými prvky při 

zavádění inovací a podpoře přechodu 

na udržitelnější zemědělské postupy, které 

jsou šetrnější ke klimatu a zajistí dostatek 

potravin a jejich bezpečnost; vítá 

strategický přístup Komise uvedený ve 

sdělení nazvaném „Budoucnost potravin a 

zemědělství“ s cílem poskytnout členským 

státům větší flexibilitu při hledání 

vhodných prostředků k tomu, aby jejich 

zemědělské odvětví co nejúčinnějším 

způsobem směřovalo k dosažení 

společných cílů v oblasti životního 

prostředí; zdůrazňuje dále, že je třeba 

posílit vazby mezi SZP a poskytováním 
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veřejných statků, které přinášejí skutečnou 

přidanou hodnotu; 

Or. en 



 

AM\1147972CS.docx  PE616.074v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

8.3.2018 A8-0048/51 

Pozměňovací návrh  51 

Gérard Deprez 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 102 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

102. podtrhuje, že by rozpočet SZP v 

příštím VFR měl být pro země EU-27 

přinejmenším zachován ve stálých cenách 
na současné úrovni; zdůrazňuje, že nové 

výzvy, kterým bude muset čelit příští SZP, 

vyžadují stabilní finanční příděly založené 

na analýzách stávající politiky a 

budoucích potřeb; zdůrazňuje, že přímé 

platby vytvářejí zjevnou přidanou hodnotu 

EU a posilují jednotný trh tím, že brání 

narušování hospodářské soutěže mezi 

členskými státy; staví se proti jakémukoli 

návratu na úroveň jednotlivých států a 

proti spolufinancování přímých plateb z 

vnitrostátních zdrojů v tomto ohledu; 

zdůrazňuje, že je nutné pokračovat v 

opatřeních, jež zachovávají výrobu v 

odvětvích, která mají pro zranitelné oblasti 

zásadní význam, reformovat rezervy pro 

případ krize v zemědělství, zvýšit 

financování tak, aby odpovídalo reakcím 

na různé cyklické krize v citlivých 

odvětvích, a vytvořit nové nástroje, které 

budou moci zmírnit kolísání cen a zvýšit 

financování pro programy speciálně 

zaměřené na odlehlost a ostrovní 

charakter (POSEI); naléhavě vyzývá 

Komisi, aby v zájmu boje proti nekalým 

obchodním praktikám pokračovala v 

konvergenci přímých plateb a zajistila 

potřebný finanční a právní rámec pro 

102. podtrhuje, že by rozpočet SZP v 

příštím VFR měl být zjednodušený a 

orientovaný na výkon, s důrazem na cílený 

přístup a sledování a monitorování, a tím 

tedy i podporu zajištění rozpočtu; 

zdůrazňuje, že příští SZP si žádá, aby na ni 

byly vyčleněny přiměřené finanční 

prostředky, kdy se poskytnutí podpory 

zemědělskému sektoru bude pojit s 

dosažením výsledků a produkcí veřejných 

statků, při zohlednění zranitelnosti 

některých oblastí a potřeby pokračovat v 

opatřeních, jež zachovávají výrobu v 

odvětvích, která mají pro tyto oblasti 

zásadní význam; zdůrazňuje, že je nutné 

zajistit zemědělskou výrobu ve všech 

částech EU, i v oblastech s přírodním 

omezením; zdůrazňuje, že je nutné 

reformovat  rezervy pro případ krize 

v zemědělství a vytvořit nové nástroje a 

mechanismy, které budou moci zmírnit 

kolísání cen; naléhavě vyzývá Komisi, aby 

v zájmu boje proti nekalým obchodním 

praktikám zajistila potřebný finanční a 

právní rámec pro potravinový řetězec; 
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potravinový řetězec; poukazuje na to, že 

venkovské oblasti EU stojí před závažnými 

problémy a potřebují proto zvláštní 

podporu; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/52 

Pozměňovací návrh  52 

Gérard Deprez 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 103 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

103. zdůrazňuje socioekonomický a 

ekologický význam rybolovu, mořského 

prostředí a „modré ekonomiky“ a jejich 

přínos k udržitelné potravinové 

soběstačnosti EU, pokud jde o zajištění 

udržitelnosti evropské akvakultury a 

rybolovu a snižování dopadu na životní 

prostředí; poukazuje na to, že společná 

rybářská politika je ve výlučné pravomoci 

EU; zdůrazňuje v této souvislosti, že je 

nezbytné zachovat specifický, dostatečný, 

nezávislý a přístupný rybářský fond, aby 

bylo možné tuto politiku provádět; vyzývá 

k obnovení programu speciálně 

zaměřeného na odlehlost a ostrovní 

charakter v rybolovu, neboť se jedná o 

velmi důležitý program pro nejvzdálenější 

regiony EU; vyzývá k tomu, aby byla v 

současném VFR přinejmenším zachována 

úroveň finančních prostředků určených 

na odvětví rybolovu a, bude-li to 

zapotřebí, aby byly zvýšeny finanční 

prostředky na námořní problematiku; 
varuje před možnými negativními dopady 

tvrdého brexitu na toto odvětví; konstatuje, 

že další finanční nástroje, které by 

doplňovaly nevratnou pomoc, by mohly 

poskytnout možnosti doplňkového 

financování; 

103. zdůrazňuje socioekonomický a 

ekologický význam rybolovu, mořského 

prostředí a „modré ekonomiky“; poukazuje 

na to, že ochrana mořských biologických 

zdrojů na základě společné rybářské 

politiky (SRP) je ve výlučné pravomoci 

EU; zdůrazňuje, že Evropský námořní 

a rybářský fond (ENRF) je významným 

finančním nástrojem podpory SRP; 

vyzdvihuje skutečnost, že ENRF je 

mechanismem spolufinancování, a v této 

souvislosti zdůrazňuje, že je nezbytné 

zachovat specifický, transparentní a 

přístupný rybářský fond, aby bylo možné 

provádět cíle SRP, zejména podporovat 

konkurenceschopnost, ekologickou 

udržitelnost, hospodářskou 

životaschopnost a sociální odpovědnost 
odvětví rybolovu a akvakultury;  varuje 

před možnými negativními dopady tvrdého 

brexitu na toto odvětví a konstatuje, že 

další finanční nástroje, rozpočtu EU by 

mohly poskytnout možnosti doplňkového 

financování v oblasti rybolovu a 

námořních záležitostech; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/53 

Pozměňovací návrh  53 

Gérard Deprez 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 109 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

109. je připraven zvážit zjednodušenou a 

efektivnější strukturu nástrojů pro 

financování vnější činnosti, pokud to 

zvyšuje transparentnost, odpovědnost, 

účinnost, provázanost a flexibilitu a pokud 

jsou sledovány cíle příslušných politik; 

vyzývá k zachování samostatných nástrojů 

vyčleněných na předvstupní pomoc, na 

problematiku sousedství a rozvoje a na 

humanitární pomoc vzhledem k jejich 

specifické politické a finanční povaze; 

konstatuje, že součástí takového 

uspořádání by mělo být zahrnutí 

finančních prostředků na ERF do 

rozpočtu vedle dohodnutých stropů bez 

Afrického mírového projektu a také 

transparentnější začleňování relevantních 

svěřenských fondů a nástrojů;  

109. je připraven zvážit zjednodušenou a 

efektivnější strukturu nástrojů pro 

financování vnější činnosti, pokud to 

zvyšuje transparentnost, odpovědnost, 

účinnost, provázanost a flexibilitu a pokud 

jsou sledovány cíle příslušných politik; 

poukazuje na to, že těchto cílů nelze 

dosáhnout bez jasné struktury řízení, 

která by umožňovala politickou kontrolu, 

byla vedena danou strategií, byla 

inkluzivní a zajišťovala odpovědnost a 

dovolovala hlubokou demokratickou a 

transparentní kontrolu ze strany 

Evropského parlamentu; vyzývá Komisi a 

ESVČ, aby předložily plán reformy těchto 

nástrojů, který by takovou strukturu řízení 

zahrnoval; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/54 

Pozměňovací návrh  54 

Gérard Deprez 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 109 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  109a. oceňuje odhodlání EU v oblastech, 

jako jsou lidská práva, podpora občanské 

společnosti a humanitární pomoc, jakož i 

různé cíle, směry a konkrétní politickou a 

strategickou hodnotu stávajících nástrojů; 

zdůrazňuje, že reforma by neměla 

podrývat politické cíle žádného nástroje; 

chápe existující obavy ohledně specificity 

těchto nástrojů, pokud jde o cíle a 

provádění, a žádá proto o zachování 

nezávislých nástrojů v oblasti předvstupní 

pomoci, sousedství, rozvoje, humanitární 

pomoci a demokracie a lidských práv s 

ohledem na jejich specifickou a finanční 

povahu; konstatuje, že součástí takového 

uspořádání by mělo být zahrnutí 

finančních prostředků na ERF do 

rozpočtu nad rámec dohodnutých stropů 

bez Afrického mírového projektu a také 

transparentnější začleňování relevantních 

svěřenských fondů a nástrojů; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/55 

Pozměňovací návrh  55 

Gérard Deprez 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 127 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  127a. domnívá se, že pokud bude dohody 

o příštím víceletém finančním rámci 

dosaženo před volbami do Evropského 

parlamentu, měly by být odvětvové právní 

předpisy stanovující programy EU nové 

generace vyjednané současným 

Parlamentem přijaty nově zvoleným 

Parlamentem; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/56 

Pozměňovací návrh  56 

Gérard Deprez 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 127 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  127b. domnívá se, že nově zvolený 

Parlament může nadpoloviční většinou 

všech svých členů ve lhůtě 6 měsíců po 

evropských volbách požádat Komisi, aby 

navrhla revizi odvětvových právních 

předpisů EU stanovujících nové programy 

pro příští víceletý finanční rámec, které 

byly přijaty v předchozím volebním 

období; 

Or. en 

 

 


