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28.5.2018 A8-0178/23 

Pozměňovací návrh  23 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A a 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Aa. vzhledem k tomu, že růst 

globálního obchodu představuje příležitosti 

i výzvy mj. v souvislosti s životním 

prostředím, změnou klimatu, ochranou 

vody, nedostatkem zemědělské půdy a 

znehodnocováním půdy, a že je tedy 

zapotřebí pravidla mezinárodního obchodu 

změnit, aby bylo možné vytvořit společné 

rovné podmínky založené na přísných 

normách a spravedlivých a udržitelných 

podmínkách pro výměnu zboží a služeb a 

na obnovených a účinných mechanismech 

na ochranu obchodu v souladu se 

stávajícími normami EU v sociální, 

ekonomické a environmentální oblasti, v 

oblasti zdraví, v sanitární a fytosanitární 

oblasti a v oblasti dobrých životních 

podmínek zvířat; 

Aa.  vzhledem k tomu, že růst 

globálního obchodu může představovat 

příležitosti i výzvy mj. v souvislosti s 

životním prostředím, změnou klimatu, 

ochranou vody, nedostatkem zemědělské 

půdy a znehodnocováním půdy, a že je 

tedy zapotřebí pravidla mezinárodního 

obchodu změnit, aby bylo možné vytvořit 

společné rovné podmínky založené na 

přísných normách a spravedlivých a 

udržitelných podmínkách pro výměnu 

zboží a služeb a na obnovených a účinných 

mechanismech na ochranu obchodu v 

souladu se stávajícími normami EU v 

sociální, ekonomické a environmentální 

oblasti, v oblasti zdraví, v sanitární a 

fytosanitární oblasti a v oblasti dobrých 

životních podmínek zvířat; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/24 

Pozměňovací návrh  24 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B c 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Bc. vzhledem k tomu, že je zásadně 

důležité dále posílit postavení zemědělců v 

potravinářském dodavatelském řetězci a 

zajistit na jednotném trhu spravedlivou 

hospodářskou soutěž uplatňováním 

spravedlivých a transparentních pravidel, 

která zohlední zvláštní povahu zemědělství 

ve vztazích mezi produkcí a dalšími členy 

potravinářského dodavatelského řetězce 

směrem nahoru i dolů, a poskytovat 

pobídky, aby se účinně zabránilo riziku a 

krizím, včetně nástrojů aktivního řízení 

schopných lépe sladit nabídku s poptávkou, 

které lze využít na odvětvové úrovni i ze 

strany veřejných orgánů, jak upozornila 

zpráva pracovní skupiny pro zemědělské 

trhy; vzhledem k tomu, že je třeba řádně 

zohledňovat a monitorovat také aspekty, 

které jsou mimo oblast působnosti SZP, ale 

mají dopad na konkurenceschopnost a 

rovné podmínky pro zemědělce; 

Bc. vzhledem k tomu, že je zásadně 

důležité dále posílit postavení zemědělců v 

potravinářském dodavatelském řetězci a 

zajistit na jednotném trhu spravedlivou 

hospodářskou soutěž uplatňováním 

spravedlivých a transparentních pravidel, 

která zohlední zvláštní povahu zemědělství 

ve vztazích mezi produkcí a dalšími členy 

potravinářského dodavatelského řetězce 

směrem nahoru i dolů, a poskytovat 

pobídky, aby se účinně zabránilo riziku a 

krizím, včetně nástrojů aktivního řízení 

schopných lépe sladit nabídku EU s 

poptávkou, které lze využít na odvětvové 

úrovni i ze strany veřejných orgánů, jak 

upozornila zpráva pracovní skupiny pro 

zemědělské trhy; vzhledem k tomu, že je 

třeba řádně zohledňovat a monitorovat také 

aspekty, které jsou mimo oblast působnosti 

SZP, ale mají dopad na 

konkurenceschopnost a rovné podmínky 

pro zemědělce, jako je např. povinné 

označování země původu; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/25 

Pozměňovací návrh  25 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. domnívá se, že členské státy by 

měly mít přiměřenou míru flexibility v 

rámci silného společného rámce unijních 

předpisů, základních norem, nástrojů 

zásahu, kontrol a finančních přídělů, na 

nichž se na úrovni EU dohodli 

spolunormotvůrci, aby byly zaručeny rovné 

podmínky pro zemědělce, a zejména unijní 

přístup k podpoře podle pilíře I s cílem 

zaručit dodržování podmínek spravedlivé 

hospodářské soutěže; 

7. domnívá se, že členské státy by 

měly mít přiměřenou míru flexibility, aniž 

by tím došlo k oslabení silného společného 

rámce unijních předpisů, základních 

norem, nástrojů zásahu, kontrol a 

finančních přídělů, na nichž se na úrovni 

EU dohodli spolunormotvůrci, aby byly 

zaručeny rovné podmínky pro zemědělce, a 

zejména unijní přístup k podpoře podle 

pilíře I s cílem zaručit dodržování 

podmínek spravedlivé hospodářské 

soutěže; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/26 

Pozměňovací návrh  26 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 140 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

140. je přesvědčen, že ačkoli jsou 

obchodní dohody přínosné pro některá 

zemědělská odvětví EU, jsou nezbytné pro 

posílení postavení Unie na celosvětovém 

zemědělském trhu a prospívají 

hospodářství EU jako celku, přinášejí také 

mnoho výzev, zejména pro malá a střední 

hospodářství a citlivá odvětví, jež je třeba 

zohlednit, jako je dodržování sanitárních a 

fytosanitárních norem EU a norem EU v 

oblasti dobrých životních podmínek zvířat, 

životního prostředí a v sociální oblasti, což 

vyžaduje soudržnost mezi obchodní 

politikou a některými cíli SZP a nesmí to 

vést k oslabení vysokých evropských 

norem nebo k ohrožení venkovských 

oblastí Evropy; 

140. je přesvědčen, že obchodní dohody 

by mohly být přínosné pro některá 

zemědělská odvětví EU a nezbytné pro 

posílení postavení Unie na celosvětovém 

zemědělském trhu a že prospívají 

hospodářství EU jako celku, ale přinášejí 

také mnoho výzev, zejména pro malá a 

střední hospodářství a citlivá odvětví, jež je 

třeba zohlednit, jako je dodržování 

sanitárních a fytosanitárních norem EU a 

norem EU v oblasti dobrých životních 

podmínek zvířat, životního prostředí a v 

sociální oblasti, což vyžaduje soudržnost 

mezi obchodní politikou a některými cíli 

SZP a nesmí to vést k oslabení vysokých 

evropských norem nebo k ohrožení 

venkovských oblastí Evropy; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/27 

Pozměňovací návrh  27 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 162 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

162. vítá skutečnost, že bylo dosaženo 

pokroku v prosazování zemědělských 

zájmů EU při nedávných dvoustranných 

obchodních jednáních, zejména pokud jde 

o přístup na trh pro vysoce jakostní 

zemědělské a potravinářské produkty EU a 

o ochranu zeměpisných označení ve třetích 

zemích; věří, že lze v tomto trendu 

pokračovat a zlepšovat jej; 

162. žádá, aby bylo dosaženo většího 

pokroku v prosazování zemědělských 

zájmů EU při nedávných dvoustranných 

obchodních jednáních, zejména pokud jde 

o přístup na trh pro vysoce jakostní 

zemědělské a potravinářské produkty EU a 

o ochranu zeměpisných označení ve třetích 

zemích; volá po tom, aby tento trend 

pokračoval a zlepšoval se; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/28 

Pozměňovací návrh  28 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 67 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

67. domnívá se, že za přísných 

podmínek, kterými jsou zaručení rovných 

podmínek na jednotném trhu, předcházení 

narušení hospodářské soutěže, zejména 

pokud jde o komodity, zajištění souladu s 

pravidly WTO a vytrvání ve snahách 

dosáhnout environmentálních a 

klimatických cílů, by měly být zachovány 

platby v rámci dobrovolné podpory vázané 

na produkci, avšak měly by být aktivovány 

pouze na základě posouzení ze strany 

Komise; domnívá se, že dobrovolná 

podpora vázaná na produkci slouží jako 

nástroj k řešení potřeb citlivých odvětví a 

zvláštních cílů souvisejících s životním 

prostředím, klimatem nebo kvalitou 

zemědělských produktů a jejich uváděním 

na trh s cílem podpořit zemědělské postupy 

splňující náročné normy v oblasti dobrých 

životních podmínek zvířat a životního 

prostředí, čelit konkrétním obtížím, 

zejména těm, které vyplývají ze 

strukturálního znevýhodnění v hospodářské 

soutěži ve znevýhodněných a horských 

regionech a také obtížím, které mají spíše 

dočasný charakter a vyplývají například z 

odklonu od starého nárokového režimu; 

dále se domnívá, že dobrovolná podpora 

vázaná na produkci je rovněž nástrojem 

sloužícím k podpoře strategicky významné 

produkce, jako jsou bílkovinné plodiny, v 

67. domnívá se, že za přísných 

podmínek, kterými jsou zaručení rovných 

podmínek na jednotném trhu, předcházení 

narušení hospodářské soutěže, zejména 

pokud jde o komodity, zajištění souladu s 

pravidly WTO a vytrvání ve snahách 

dosáhnout environmentálních a 

klimatických cílů, by měly být zachovány 

platby v rámci dobrovolné podpory vázané 

na produkci, avšak měly by být aktivovány 

pouze po jejich oznámení Komisi; 

domnívá se, že dobrovolná podpora vázaná 

na produkci slouží jako nástroj k řešení 

potřeb citlivých odvětví a zvláštních cílů 

souvisejících s životním prostředím, 

klimatem nebo kvalitou zemědělských 

produktů a jejich uváděním na trh s cílem 

podpořit zemědělské postupy splňující 

náročné normy v oblasti dobrých životních 

podmínek zvířat a životního prostředí, čelit 

konkrétním obtížím, zejména těm, které 

vyplývají ze strukturálního znevýhodnění 

v hospodářské soutěži ve znevýhodněných 

a horských regionech a také obtížím, které 

mají spíše dočasný charakter a vyplývají 

například z odklonu od starého nárokového 

režimu; dále se domnívá, že dobrovolná 

podpora vázaná na produkci je rovněž 

nástrojem sloužícím k podpoře strategicky 

významné produkce, jako jsou bílkovinné 

plodiny, v budoucnosti; kromě toho 
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budoucnosti nebo k vyvážení dopadů 

dohod o volném obchodu; kromě toho 

zdůrazňuje, že platby v rámci dobrovolné 

podpory vázané na produkci jsou důležité 

pro zachování rozmanitosti zemědělské 

produkce EU, zaměstnání v zemědělství a 

systémů udržitelné produkce; 

zdůrazňuje, že platby v rámci dobrovolné 

podpory vázané na produkci jsou důležité 

pro zachování rozmanitosti zemědělské 

produkce EU, zaměstnání v zemědělství a 

systémů udržitelné produkce; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/29 

Pozměňovací návrh  29 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 97 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

97. domnívá se, že minimální částka z 

celkově dostupného rozpočtu v rámci pilíře 

II by měla být přidělena na 

agroenvironmentálně-klimatická opatření, 

včetně biologického zemědělství, 

pohlcování uhlíku, zdraví půdy, opatření 

týkajících se udržitelného obhospodařování 

lesů, plánování řízení živin za účelem 

ochrany biologické rozmanitosti, opylení a 

genetické rozmanitosti živočichů a rostlin; 

zdůrazňuje v této souvislosti, že je důležité 

zachovat příspěvky na síť Natura 2000 a 

zajistit jejich dostatečnou výši, která 

umožní, aby sloužily jako skutečná 

pobídka pro zemědělce; 

97. domnívá se, že přiměřená částka z 

celkově dostupného rozpočtu v rámci pilíře 

II by měla být přidělena na 

agroenvironmentálně-klimatická opatření, 

včetně biologického zemědělství, 

pohlcování uhlíku, zdraví půdy, opatření 

týkajících se udržitelného obhospodařování 

lesů, plánování řízení živin za účelem 

ochrany biologické rozmanitosti, opylení a 

genetické rozmanitosti živočichů a rostlin; 

zdůrazňuje v této souvislosti, že je důležité 

zachovat příspěvky na síť Natura 2000 a 

zajistit jejich dostatečnou výši, která 

umožní, aby sloužily jako skutečná 

pobídka pro zemědělce; 

Or. en 

 

 


