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PR_COD_1app

Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 
1306/2013, pokud jde o finanční kázeň počínaje rozpočtovým rokem 2021, a nařízení 
(EU) č. 1307/2013, pokud jde o flexibilitu mezi pilíři ve vztahu ke kalendářnímu roku 
2020
(COM(2019)0580 – C9-0163/2019 – 2019/0253(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2019)0580),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-163/2019),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

– s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 25. listopadu 2019 zavázal 
schválit postoj Parlamentu podle čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie 
s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu

– s ohledem na dopis Rozpočtového výboru,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A9-0042/2019),

A. vzhledem k tomu, že z důvodu naléhavosti lze přikročit k hlasování před uplynutím 
lhůty osmi týdnů stanovené v článku 6 Protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity 
a proporcionality;

1. přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.
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DOPIS ROZPOČTOVÉHO VÝBORU

Pan Norbert Lins
předseda
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
BRUSEL

Předmět: Stanovisko k finanční kázni počínaje rozpočtovým rokem 2021 a k nařízení (EU) 
č. 1307/2013, pokud jde o flexibilitu mezi pilíři ve vztahu ke kalendářnímu roku 
2020  (COM(2019)0580 – C9-0163/2019 – 2019/0253(COD))

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) připravuje zprávu k návrhu nařízení, kterým 
se mění nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde o finanční kázeň počínaje rozpočtovým rokem 
2021, a nařízení (EU) č. 1307/2013, pokud jde o flexibilitu mezi pilíři ve vztahu 
ke kalendářnímu roku 2020. 

Rozpočtový výbor se rozhodl předložit stanovisko ve formě dopisu: 

A. vzhledem k tomu, že Komise předložila v květnu a červnu 2018 v rámci příprav víceletého 
finančního rámce (VFR) na období 2021 až 2027 soubor rozpočtových a odvětvových 
legislativních návrhů, který obsahuje i nové předpisy o reformovaném Evropském 
zemědělském fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropském zemědělském záručním fondu 
(EZZF);

B. vzhledem k tomu, že úspěšný přechod na další generaci programů financování a režimů 
podpory v novém finančním programovém období 2021–2027 bude záviset na včasném přijetí 
zastřešující legislativy o VFR a základních aktů pro reformované nástroje financování;

C. vzhledem k tomu, že Rada a Evropský parlament při legislativních jednáních výrazně 
pokročily s většinou odvětvových právních předpisů; vzhledem k tomu, že v jednáních 
o reformované společné zemědělské politice dochází nicméně ke značným procesním 
prodlevám;

D. vzhledem k tomu, že Rada při přijímání rozhodnutí o finančním balíčku pro příští VFR podle 
všeho postupuje velmi pomalu; 

E. vzhledem k tomu, že příjemci a koneční příjemci prostředků EU, kteří fakticky realizují 
politiky a výchozí programy, by neměli být poškozeni prodlevami v legislativním postupu 
a právní nejistotou;

F. vzhledem k tomu, že kromě platného právního základu je třeba do 1. ledna 2021 připravit 
řadu operačních a strategických plánů, aby bylo možné zahájit nové politiky; 

G. vzhledem k tomu, že Evropský parlament v tomto kontextu přijal dne 10. října 2019 
usnesení pod názvem: „Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje: čas 
naplnit očekávání občanů“, v němž žádá, aby byla vytvořena záchranná síť k ochraně příjemců 
finančních prostředků z programů EU, a vyzývá Komisi, aby začala připravovat pohotovostní 
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plán VFR, který by zajistil kontinuitu financování v případě, že by bylo nutné prodloužit 
platnost stávajícího VFR; 

I. vzhledem k tomu, že členské státy, které chtějí využít flexibility mezi pilíři společné 
zemědělské politiky, jsou závislé na dostupnosti prostředků přidělených z EZFRV na rok 2021, 
neboť do konce prosince 2019 musí oznámit, jak vysoký procentní podíl prostředků na přímé 
platby na finanční krytí pro rozvoj venkova má být převeden;

J. vzhledem k tomu, že výdaje v rámci EZZF během daného rozpočtového roku musí dodržet 
dílčí strop pro výdaje související s trhem a přímé platby, který je stanoven na základě VFR; 
vzhledem k tomu, že odkaz na nařízení o VFR, jež je relevantní z hlediska míry úprav na 
základě mechanismu finanční kázně, musí být pozměněn tak, aby byl platný i po roce 2020;

Rozpočtový výbor proto vzhledem ke zpoždění legislativních postupů, ve snaze zajistit 
schůdný přechod z jednoho období finančního rámce do dalšího a maje na vědomí rizika pro 
členské státy a konečné příjemce v důsledku právní nejistoty:

1. podporuje cíle nařízení o flexibilitě a vyzývá k rychlému přijetí tohoto nařízení, aby byla 
změněna potřebná ustanovení stávajících právních předpisů; 

2. požaduje transparentní a včasné informace o všech výsledných změnách v právních 
základech SZP, které ovlivní roční rozpočtové procesy v roce 2020 i v následujícím období;

3. očekává, že těmito opatřeními flexibility nebudou dotčena další zpoždění odvětvového 
legislativního procesu vedoucího k reformě společné zemědělské politiky a že tato opatření 
žádná další zpoždění nezpůsobí. 

S pozdravem,

Johan Van Overtveldt
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