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28.5.2018 A8-0178/30 

Pozměňovací návrh  30 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

za skupinu Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 10 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na evropskou 

občanskou iniciativu s názvem „Zakažte 

glyfosát a chraňte lidi a životní prostředí 

před toxickými pesticidy“, 

  

Or. en 



 

AM\1154522CS.docx  PE621.625v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

28.5.2018 A8-0178/31 

Pozměňovací návrh  31 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

za skupinu Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

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 s poptávkou 

v EU, 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; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/32 

Pozměňovací návrh  32 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

za skupinu Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B q 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Bq. vzhledem k tomu, že je v rámci 

rozvoje venkova nezbytné navrhnout 

konkrétní opatření vycházející z osmi 

unijních zásad integrované ochrany rostlin 

s cílem motivovat k výraznému snížení 

používání pesticidů a k podpoře zavádění 

nechemických alternativních řešení; 

Bq. vzhledem k tomu, že je v rámci 

rozvoje venkova nezbytné navrhnout 

konkrétní opatření vycházející z osmi 

unijních zásad integrované ochrany rostlin 

s cílem motivovat k podstatnému snížení 

používání pesticidů a k podpoře zavádění 

nechemických alternativních řešení; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/33 

Pozměňovací návrh  33 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

za skupinu Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  2a. zdůrazňuje, že reforma SZP by 

měla v souladu s transformační povahou 

Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a 

Pařížskou dohodou o klimatu přispět k 

budování nového evropského 

potravinového systému; domnívá se, že za 

tímto účelem je zapotřebí změnit 

paradigma a postoupit od „zelené 

revoluce“ k „agroekologickému přístupu“ 

v souladu se závěry Mezinárodního 

panelu pro hodnocení zemědělských 

technologií a vědy pro rozvoj (IAASTD) a 

s doporučeními zvláštního zpravodaje 

OSN pro právo na potraviny 

(A/HRC/34/48), což znamená uznání 

multifunkčnosti zemědělství a urychlený 

přechod od monokulturních plodin 

založených na intenzivním využívání 

chemických vstupů k diverzifikovanému a 

udržitelnému zemědělství založenému na 

agroekologických zemědělských 

postupech, které posiluje místní 

potravinové systémy a drobné zemědělství 

a podporuje tradiční druhy organizace; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/34 

Pozměňovací návrh  34 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

za skupinu Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  6a. zdůrazňuje, že mají-li se zajistit 

rovné podmínky, je zapotřebí společný 

unijní základ, pomocí něhož budou 

naplněna práva občanů na zdravé životní 

prostředí a zdravé a výživné potraviny; 

domnívá se, že tento základ by měl být 

nastaven tak, aby byl v souladu s 

příslušnými právními předpisy a 

mezinárodními závazky a rovněž zajistil 

„nulovou újmu“ pro životní prostředí i 

společnost; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/35 

Pozměňovací návrh  35 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

za skupinu Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  9a. trvá na tom, aby se k platbám 

přistupovalo na základě výsledků; 

navrhuje proto, aby byly mezi ukazatele 

zahrnuty následující aspekty: 

– zachování a tvorba pracovních míst v 

odvětví; 

– zachování malých a středních 

zemědělských podniků; 

– zdraví a biologická rozmanitost půdy, 

druhů a druhové bohatství taxonů; 

– ochrana a tvorba ornice a pokryv půdy 

proti erozi; 

– snížení ztráty živin a zlepšení kvality 

vody; 

– biologická rozmanitost včetně bohatosti 

a množství druhů ptáků,  přírodních 

opylovačů a hmyzu; 

– snižování závislosti na používání 

pesticidů a zavedení integrované ochrany 

rostlin1;  

______________ 

1V souladu se směrnicí o udržitelném 

používání pesticidů (2009/128/ES) a 

článkem 67 nařízení (ES) č. 1107/2009. 
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28.5.2018 A8-0178/36 

Pozměňovací návrh  36 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

za skupinu Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 25 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  25a. odmítá 25% snížení rozpočtu na 

rozvoj venkova uvedené v návrhu VFF 

2021–2027 ze dne 2. května 2018; trvá na 

tom, že žádné rozpočtové škrty v oblasti 

zemědělství a rozvoje venkova nesmí vést v 

porovnání se stávající SZP ke snížení míry 

ambicí;  

  

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/37 

Pozměňovací návrh  37 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

za skupinu Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Theresa Griffin 

 

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 ačkoli jsou 

obchodní dohody přínosné, zejména pro 

největší subjekty některých zemědělských 
odvětví EU, a 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; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/38 

Pozměňovací návrh  38 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

za skupinu Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 143 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

143. zdůrazňuje, že ačkoli je důležité 

nadále usilovat o zlepšení přístupu 

evropských zemědělských produktů na trh, 

jsou zapotřebí vhodná opatření na ochranu 

evropského zemědělství zohledňující 

specifické odvětvové problémy, například 

ochranné mechanismy, možné vyloučení 

nejcitlivějších odvětví z jednání a 

uplatňování zásady reciprocity, pokud jde 

o podmínky výroby, aby byly zajištěny 

rovné podmínky mezi zemědělci v EU a 

jejich zahraničními konkurenty; 

zdůrazňuje, že evropskou produkci nesmí 

oslabit nekvalitní dovoz nebo dovoz 

nevyhovující normám jakosti; 

143. zdůrazňuje, že ačkoli je důležité 

nadále usilovat o zlepšení přístupu 

evropských zemědělských produktů na trh, 

jsou zapotřebí vhodná opatření na ochranu 

evropského zemědělství zohledňující 

specifické odvětvové problémy, například 

ochranné mechanismy zabraňující 

negativním sociálně-ekonomickým 

dopadům na malé a střední zemědělce v 

EU a třetích zemích nebo možné 

vyloučení nejcitlivějších odvětví z jednání 

a uplatňování zásady reciprocity, pokud jde 

o podmínky výroby, aby byly zajištěny 

rovné podmínky mezi zemědělci v EU a 

jejich zahraničními konkurenty; 

zdůrazňuje, že evropskou produkci nesmí 

oslabit nekvalitní dovoz nebo dovoz 

nevyhovující normám jakosti; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/39 

Pozměňovací návrh  39 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

za skupinu Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 146 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  146a. dále podotýká, že produktům, které 

byly vyrobeny v souvislosti s 

odlesňováním, zabíráním půdy a zdrojů a 

porušováním lidských práv, by měl být 

odepřen přístup na trh EU; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/40 

Pozměňovací návrh  40 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

za skupinu Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 168 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

168. uznává, že je důležité zahrnout do 

rozhodování o SZP orgány a odborníky 

zabývající se politikou v oblasti zdraví a 

životního prostředí, jež má dopad na 

biologickou rozmanitost, změnu klimatu a 

znečištění ovzduší, půdy a vody; 

168. uznává, že do rozhodování o SZP, 

zejména v rámci strategického plánování 

členských států, je třeba zahrnout všechny 
orgány a odborníky zabývající se politikou 

v oblasti zdraví a životního prostředí, jež 

má dopad na biologickou rozmanitost, 

změnu klimatu a znečištění ovzduší, půdy a 

vody; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/41 

Pozměňovací návrh  41 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

za skupinu Verts/ALE 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Nicola Caputo, Maria 

Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 171 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

171. připomíná, že hlad a podvýživa v 

rozvojových zemích souvisejí zejména s 

nedostatečnou kupní silou a neschopností 

chudých obyvatel na venkově dosáhnout 

soběstačnosti; naléhavě proto vyzývá EU, 

aby poskytla rozvojovým zemím pomoc při 

překonávání překážek (jako je špatná 

infrastruktura a logistika), které brzdí jejich 

zemědělskou produkci; 

171. připomíná, že hlad a podvýživa v 

rozvojových zemích souvisejí zejména s 

nedostatečnou kupní silou a neschopností 

chudých obyvatel na venkově dosáhnout 

soběstačnosti; naléhavě proto vyzývá EU, 

aby poskytla rozvojovým zemím pomoc při 

překonávání překážek (jako je špatná 

infrastruktura a logistika), které brzdí jejich 

zemědělskou produkci, přičemž by měla 

mj. zabránit dumpingovým praktikám 

spojeným s agresivní exportní politikou; 

Or. en 

 

 


