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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby 
zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) V rámci víceletého finančního rámce 
na období 2021–2027 se stanoví, že 
významná část rozpočtu Unie by měla být 
i nadále určena na zemědělství, které je 
společnou politikou strategického 
významu. Finanční příděl pro SZP by 
proto měl činit 383,255 miliardy EUR 
v cenách roku 2018 (431,946 miliardy 
EUR v běžných cenách).

Odůvodnění

V souladu s rozhodnutím Konference předsedů ze dne 13. září 2018 se v kompromisním 
pozměňovacím návrhu odráží nejnovější rozpis VFR na každý program v souladu s návrhem 
zpravodajů pro VFR a jak bylo přijato v předběžné zprávě o návrhu nařízení Rady o 
víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Parlamentu k uzavření dohody.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Dne 14. března a 30. května 2018 
Evropský parlament ve svém usnesení o 
víceletém finančním rámci (VFR) na 
období 2021–2027 zdůraznil význam 
horizontálních zásad, které by měly být 
základem VFR na období 2021–2027 a 
všech souvisejících politik Unie. V této 
souvislosti znovu potvrdil svůj postoj, že 
Unie musí dostát svému závazku stát se 
vedoucí silou při plnění cílů udržitelného 
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rozvoje OSN, a vyjádřil politování nad 
skutečností, že v návrzích týkajících se 
víceletého finančního rámce chybí za 
tímto účelem jasné a zřejmé závazky.
Evropský parlament proto vyzval, aby byly 
cíle udržitelného rozvoje začleněny do 
všech politik a iniciativ Unie obsažených v 
příštím VFR. Kromě toho zdůraznil, že k 
tomu, aby Unie mohla plnit své závazky 
týkající se budování inkluzivní Evropy, je 
naprosto nezbytné odstranit diskriminaci, 
a proto vyzval, aby byly do všech politik a 
iniciativ Unie, které jsou součástí příštího 
VFR, začleněny genderová hlediska a 
závazky týkající se rovnosti žen a mužů.
Evropský parlament ve svém usnesení 
poukázal na to, že v návaznosti na 
Pařížskou dohodu by horizontální výdaje 
související s klimatem měly být ve 
srovnání se současným VFR výrazně 
navýšeny a měly by co nejdříve, nejpozději 
do roku 2027, dosáhnout 30 %.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1c) Evropský parlament ve svém 
usnesení ze dne 30. května 2018 o 
víceletém finančním rámci na období 
2021–2027 a vlastních zdrojích vyjádřil 
politování nad skutečností, že návrh 
Komise ze dne 2. května 2018 týkající se 
víceletého finančního rámce (VFR) na 
období let 2021 až 2027 vede k přímému 
snížení úrovně prostředků na společnou 
zemědělskou politiku o 15 %, a důrazně 
protestoval proti veškerým radikálním 
škrtům, které by mohly negativně ovlivnit 
samotnou podstatu a cíle této politiky. V 
této souvislosti rovněž zpochybnil návrh 
drasticky omezit prostředky pro Evropský 
zemědělský fond pro rozvoj venkova o vice 
než 25 %.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Jelikož SZP potřebuje zdůraznit své 
reakce na výzvy a příležitosti, které se 
objevují na úrovni Unie i na mezinárodní, 
národní, regionální a místní úrovni a na 
úrovni zemědělských podniků, je nezbytné 
zeštíhlit správu SZP a zlepšit realizaci 
unijních cílů a výrazně snížit 
administrativní zátěž. Ve SZP založené na 
realizaci výkonu („model realizace“) by 
měla Unie stanovit základní parametry 
politiky, jako jsou cíle SZP a základní 
požadavky, a členské státy by měly nést 
větší odpovědnost, pokud jde o způsob, 
jakým se bude cílů dosahovat. Vyšší 
subsidiarita umožňuje lépe zohlednit 
lokální podmínky a potřeby a uzpůsobovat 
podporu tak, aby docházelo k 
maximálnímu plnění unijních cílů.

(2) Jelikož SZP potřebuje zdůraznit své 
reakce na výzvy a příležitosti, které se 
objevují na úrovni Unie i na mezinárodní, 
národní, regionální a místní úrovni a na 
úrovni zemědělských podniků, je nezbytné 
zeštíhlit správu SZP a zlepšit realizaci 
unijních cílů a výrazně snížit 
administrativní zátěž. Ve SZP založené na 
realizaci výkonu („model realizace“) by 
měla Unie stanovit základní parametry 
politiky, jako jsou cíle SZP a základní 
požadavky, a členské státy by měly nést 
větší odpovědnost, pokud jde o způsob, 
jakým se bude cílů dosahovat. Vyšší 
subsidiarita umožňuje lépe zohlednit 
lokální podmínky a potřeby a uzpůsobovat 
podporu tak, aby docházelo k 
maximálnímu plnění unijních cílů. SZP 
přispívá rovněž k plnění závazku Unie a 
jejích členských států spočívajícího v 
dosažení cílů udržitelného rozvoje.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Důraz by měl být v oblasti zemědělství 
v budoucnu kladen na produkci vysoce 
kvalitních potravin, neboť v tom spočívá 
konkurenční výhoda Evropy. Pokud je to 
proveditelné, měly by být normy Unie 
zachovány a posíleny a měla by být 
stanovena opatření, která by dále zvýšila 
dlouhodobou produktivitu 
a konkurenceschopnost odvětví výroby 
potravin a zavedla nové technologie 
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a účinnější využívání zdrojů, a tím posílila 
úlohu Unie jako světového lídra.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Synergie mezi EZFRV a inovací 
Horizont Evropa by měly podněcovat k 
tomu, aby EZFRV optimálně využíval 
výsledků výzkumu a inovací, zejména 
výsledků vyplývajících z projektů 
financovaných z inovace Horizont Evropa 
a z evropského inovačního partnerství 
(EIP) pro „zemědělskou produktivitu a 
udržitelnost“, jež vedou k inovacím v 
odvětví zemědělství a ve venkovských 
oblastech.

(6) Synergie mezi EZFRV a inovací 
Horizont Evropa, dalšími politikami Unie 
a mezinárodními závazky by měly 
podněcovat k tomu, aby EZFRV optimálně 
využíval výsledků výzkumu a inovací, 
zejména výsledků vyplývajících z projektů 
financovaných z inovace Horizont Evropa 
a z evropského inovačního partnerství 
(EIP) pro „zemědělskou produktivitu a 
udržitelnost“, jež vedou k inovacím v 
odvětví zemědělství a ve venkovských 
oblastech.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Za účelem zajištění spravedlivého 
rozdělení přímých plateb mezi členské 
státy a odstranění rozdílů mezi různými 
regiony Unie by měly být zohledněny 
spolehlivé sociálně-ekonomické ukazatele 
a výrobní náklady. V tomto ohledu je 
velmi důležité zajistit rovné podmínky 
hospodářské soutěže pro všechny 
zemědělce v Unii, a to s ohledem 
na zranitelnost a specifičnost malých 
hospodářství, jakož i na provádění 
opatření s cílem zmírnit kolísání cen.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Pro účely splnění cílů Unie v 
oblasti klimatu by cílové úrovně v této 
souvislosti měly všeobecně dosáhnout 
alespoň 25 % výdajů rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu během 
období VFR 2021–2027 a ročního cíle ve 
výši 30 %, a to co nejdříve, nejpozději však 
do roku 2027. Aby byla zohledněna 
doporučení Evropského účetního dvora, 
měly by být ve zvláštních právních 
předpisech pro jednotlivé programy 
stanoveny povinné cíle pro opatření v 
oblasti klimatu a měly by vyžadovat 
předběžné vyčlenění prostředků ve všech 
postupech programování a plánování, 
nikoliv následné vyúčtování. Mechanismy 
začleňování otázek klimatu a odolnosti 
vůči klimatu by měly být sjednoceny na 
základě reformy, rozšíření a centralizace 
systému ukazatelů vycházejících z cílů 
úmluv OSN z Ria, aby se rozlišilo mezi 
zmírňováním a přizpůsobením, jakož i 
mezi odvětvími; a prostřednictvím 
posouzení na základě principu 
„energetická účinnost v první řadě“ 
během plánování investic do 
infrastruktury, jak je stanoveno v nařízení 
o správě energetické unie, jakož i 
prostřednictvím jasných kritérií pro 
vyloučení. Rámce výkonnosti by měly být 
založeny na přiměřených a podrobných 
ukazatelích produkce a výsledků a měly 
by ukazovat úroveň ambicí a znázorňovat 
výsledky v závislosti na potřebách, cílech a 
příležitostech členských států.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) S ohledem na potřebu zaplnění (42) S ohledem na potřebu zaplnění 
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investiční mezery v unijním zemědělském 
odvětví a potřebu zlepšit prioritním 
skupinám, obzvláště pak mladým 
zemědělcům a nováčkům s rizikovějším 
profilem, přístup k finančním nástrojům by 
měly být podporovány využívání záruky 
InvestEU a kombinace grantů a finančních 
nástrojů. Protože se finanční nástroje v 
jednotlivých členských státech výrazně liší 
v důsledku odlišného přístupu k financím, 
rozvoji bankovního sektoru, přítomnosti 
rizikového kapitálu, obeznámenosti s 
veřejnou administrativou a potenciální 
škálou příjemců, měly by členské státy ve 
strategickém plánu SZP stanovit vhodné 
cíle, příjemce a preferenční podmínky a 
další možná pravidla způsobilosti.

investiční mezery v unijním zemědělském 
odvětví a potřebu zlepšit prioritním 
skupinám, obzvláště pak mladým 
zemědělcům, ženám a nováčkům s 
rizikovějším profilem, přístup k finančním 
nástrojům by měly být podporovány 
využívání záruky InvestEU a kombinace 
grantů a finančních nástrojů. Protože se 
finanční nástroje v jednotlivých členských 
státech výrazně liší v důsledku odlišného 
přístupu k financím, rozvoji bankovního 
sektoru, přítomnosti rizikového kapitálu, 
obeznámenosti s veřejnou administrativou 
a potenciální škálou příjemců, měly by 
členské státy ve strategickém plánu SZP 
stanovit vhodné cíle, příjemce a 
preferenční podmínky a další možná 
pravidla způsobilosti.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
k provádění Pařížské dohody a cílů 
udržitelného rozvoje OSN přispěje tento 
program k začlenění opatření v oblasti 
klimatu do politik Unie a k dosažení 
celkového cíle 25 % výdajů v rámci
rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti 
klimatu. Očekává se, že opatření v rámci 
SZP přispějí 40 % celkového finančního 
rámce SZP na cíle v oblasti klimatu. 
Relevantní opatření budou identifikována 
během přípravy a provádění programu 
a přehodnocena v rámci relevantních 
procesů hodnocení a přezkumu.

(52) S ohledem na význam boje proti 
změnám klimatu v souladu se závazky 
Unie k provádění Pařížské dohody a cílů 
udržitelného rozvoje OSN tento program 
přispěje k začlenění oblasti klimatu do
politik Unie a k dosažení toho, aby se k 
cílům v oblasti klimatu přispívalo v rámci 
VFR na období 2021–2027 alespoň 25 % 
výdajů z rozpočtu EU a aby co nejdříve, 
nejpozději však v roce 2027 bylo na tyto 
cíle každoročně vynakládáno 30 % 
výdajů. Očekává se, že opatření v rámci 
SZP přispějí 45 % celkového finančního 
rámce SZP na cíle v oblasti klimatu. 
Relevantní opatření budou identifikována 
během přípravy a provádění programu 
a přehodnocena v rámci relevantních 
procesů hodnocení a přezkumu.

Pozměňovací návrh 11
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55a) Nový model politiky nesmí 
zpochybnit integritu jednotného trhu ani 
historicky evropskou povahu SZP, která 
musí zůstat skutečně společnou politikou 
a zaručit evropský přístup a rovné 
podmínky.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 79 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(79a) SZP musí po roce 2020 účinněji 
podporovat zemědělce tak, aby mohli čelit 
nestálosti cen a příjmů.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 80 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(80a) Obchodní dohody v oblasti 
zemědělství uzavřené se zeměmi mimo EU 
by měly obsahovat ochranné mechanismy 
a doložky s cílem zaručit evropským 
zemědělcům a zemědělcům ze zemí mimo 
EU rovné podmínky a chránit 
spotřebitele.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ustanovení kapitoly III hlavy II, 2. Ustanovení kapitoly III hlavy II, 
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kapitoly II hlavy III a článků 41 a 43 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) [nařízení o společných 
ustanoveních]26 se použijí na podporu 
financovanou z EZFRV podle tohoto 
nařízení.

kapitoly II hlavy III a článků 41 a 43 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) [nařízení o společných ustanoveních] 
se použijí na podporu financovanou z 
EZFRV podle tohoto nařízení, s cílem 
zajistit kontinuitu mezi strukturálními 
fondy a strategickými plány.

_________________ _________________

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) […/…] ze dne [datum] [celý název] 
(Úř. věst L ).

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) […/…] ze dne [datum] [celý název] 
(Úř. věst L ).

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem podpory z EZZF a EZFRV je dále 
zlepšovat udržitelný rozvoj zemědělství, 
potravin a venkovských oblastí a přispívat 
k dosažení těchto obecných cílů:

Společná zemědělská politika zůstává 
společnou politikou Unie a je náležitě 
financována s cílem splnit její cíle 
a dosáhnout cílů revidované a účinné 
SZP. Cílem podpory z EZZF a EZFRV je 
dále zlepšovat udržitelný rozvoj 
zemědělství, potravin a venkovských 
oblastí a přispívat k dosažení těchto 
obecných cílů:

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) získávat mladé zemědělce a usnadňovat 
rozvoj podnikání ve venkovských 
oblastech;

g) zvýšit podporu pro rodinné farmy, 
přilákat mladé zemědělce a usnadňovat 
rozvoj podnikání ve venkovských 
oblastech;

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. h
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) podporovat zaměstnanost, růst, 
sociální začleňování a místní rozvoj 
ve venkovských oblastech, včetně 
biohospodářství a udržitelného lesního 
hospodářství;

h) podporovat zaměstnanost, růst, 
sociální začleňování a místní rozvoj ve
venkovských, odlehlých, přirozeně 
omezených a horských oblastech, včetně 
biohospodářství a udržitelného lesního 
hospodářství;

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) podporovat zaměstnanost, růst, 
sociální začleňování a místní rozvoj 
ve venkovských oblastech, včetně 
biohospodářství a udržitelného lesního 
hospodářství;

h) podporovat zaměstnanost, růst, 
sociální začleňování, rovnost mužů a žen, 
nediskriminaci a místní rozvoj ve
venkovských oblastech, včetně 
biohospodářství a udržitelného lesního 
hospodářství;

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při dosahování specifických cílů členské 
státy zajistí zjednodušení a výkonnost 
podpory poskytované v rámci SZP.

2. Při dosahování specifických cílů členské 
státy zajistí zjednodušení a výkonnost 
podpory poskytované v rámci SZP. Komise 
zajistí, aby činnosti v oblasti kontroly 
finančních prostředků a výkonnosti a 
auditu byly ve všech členských státech 
prováděny na základě stejně vysokých 
měřítek neustálého zlepšování a při plném 
respektování zásad subsidiarity a 
flexibility;

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dosažení cílů podle článku 5 a čl. 6 odst. 1 
je posuzováno na základě společných 
ukazatelů týkajících se výstupu, výsledku a 
dopadu. Soubor společných ukazatelů 
zahrnuje:

Dosažení cílů podle článku 5 a čl. 6 odst. 1 
je posuzováno prováděním přístupu 
založeného na výsledcích na základě 
společných ukazatelů týkajících se 
výstupu, výsledku a dopadu. Soubor 
společných ukazatelů zahrnuje:

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát, který se rozhodne 
poskytovat základní podporu příjmu na 
základě platebních nároků, spravuje 
vnitrostátní rezervu.

1. Každý členský stát, který se rozhodne 
poskytovat základní podporu příjmu na 
základě platebních nároků, spravuje 
vnitrostátní rezervu v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Celková výše podpory Unie pro typy 
intervencí Evropského zemědělského 
záručního fondu podle tohoto nařízení na 
období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 
2027 v činí 286,543 miliard EUR v cenách 
z roku 2018 (322,948 miliard v běžných 
cenách).

Odůvodnění

V souladu s rozhodnutím Konference předsedů ze dne 13. září 2018 se v kompromisním 
pozměňovacím návrhu odráží nejnovější rozpis VFR na každý program v souladu s návrhem 
zpravodajů pro VFR a jak bylo přijato v předběžné zprávě o návrhu nařízení Rady o 
víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Parlamentu k uzavření dohody.
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Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Celková výše podpory Unie pro typy 
intervencí Evropského zemědělského 
záručního fondu a podle tohoto nařízení
na období od 1. ledna 2021 do 
31. prosince 2027 v souladu s víceletým 
finančním rámcem na období 2021 až 
2027 činí 96,712 miliardy EUR v cenách z 
roku 2018 (108,999 miliardy EUR v 
běžných cenách).

Odůvodnění

V souladu s rozhodnutím Konference předsedů ze dne 13. září 2018 se v kompromisním 
pozměňovacím návrhu odráží nejnovější rozpis VFR na každý program v souladu s návrhem 
zpravodajů pro VFR a jak bylo přijato v předběžné zprávě o návrhu nařízení Rady o 
víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Parlamentu k uzavření dohody.

.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Celková výše podpory Unie pro 
typy intervencí pro rozvoj venkova podle 
tohoto nařízení na období od 1. ledna 
2021 do 31. prosince 2027 v souladu s 
víceletým finančním rámcem na období 
2021 až 202738 činí 78 811 milionů EUR v 
běžných cenách.

vypouští se

__________________

38 Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví 
víceletý finanční rámec na období 2021–
2027. Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
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hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů, COM (2018) 322 final.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Z prostředků uvedených v odstavci 1 je 
0,25 % určeno na financování činností 
technické pomoci z podnětu Komise, jak je 
uvedeno v článku 7 nařízení (EU) 
[horizontální nařízení], včetně Evropské 
sítě společné zemědělské politiky uvedené 
v čl. 113 odst. 2 tohoto nařízení a 
evropského inovačního partnerství 
v oblasti zemědělské produktivity 
a udržitelnosti podle článku 114 tohoto 
nařízení. Tyto činnosti se mohou týkat 
předchozích i následných období 
strategického plánu SZP.

2. Z prostředků uvedených v čl. 79 odst. 3
je 0,25 % určeno na financování činností 
technické pomoci z podnětu Komise, jak je 
uvedeno v článku 7 nařízení (EU) 
[horizontální nařízení], včetně Evropské 
sítě společné zemědělské politiky uvedené 
v čl. 113 odst. 2 tohoto nařízení a 
evropského inovačního partnerství 
v oblasti zemědělské produktivity 
a udržitelnosti podle článku 114 tohoto 
nařízení. Tyto činnosti se mohou týkat 
předchozích i následných období 
strategického plánu SZP.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do svých strategických plánů SZP členské 
státy zahrnou intervenční strategii 
uvedenou v článku 97 a vypracovanou na 
základě analýzy SWOT uvedené v čl. 103 
odst. 2 a vyhodnocení potřeb uvedeného v 
článku 96, ve které budou stanoveny 
množstevní cíle a milníky plnění 
specifických cílů stanovených v článku 6. 
Cíle budou definovány za pomoci 
společného souboru ukazatelů výsledku 
uvedených v příloze I.

Na základě analýzy silných a slabých 
stránek, příležitostí a hrozeb („analýza 
SWOT“) a uvedené v čl. 103 odst. 2 a 
vyhodnocení potřeb uvedeného v článku 96
členské státy zahrnou do strategických 
plánů SZP intervenční strategii uvedenou 
v článku 97, v níž budou stanoveny 
množstevní cíle a milníky plnění 
specifických cílů stanovených v článku 6. 
Cíle budou definovány za pomoci 
společného souboru ukazatelů výsledku 
uvedených v příloze I.

Pozměňovací návrh 27
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Návrh nařízení
Čl. 127 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise do konce třetího roku od 
začátku provádění strategického plánu SZP 
provede průběžné hodnocení, v jehož 
rámci posoudí dopad, účinnost, účelnost, 
význam, soudržnost a přidanou hodnotu 
Unie EZZF a EZFRV, přičemž zohlední 
ukazatele uvedené v příloze I. Komise 
přitom může využít veškeré již dostupné 
relevantní informace v souladu s článkem 
[128] [nového finančního nařízení].

2. Komise do konce třetího roku od 
začátku provádění strategického plánu SZP 
provede průběžné hodnocení, v jehož 
rámci posoudí účinnost, účelnost, význam, 
soudržnost a přidanou hodnotu Unie EZZF 
a EZFRV, jakož i to, jakým způsobem 
členské státy využívají převodů mezi 
přímými platbami a příspěvky z EZFRV 
v souladu s článkem 90 tohoto nařízení, 
přičemž zohlední ukazatele uvedené v 
příloze I. Komise přitom může využít 
veškeré již dostupné relevantní informace v 
souladu s článkem [128] [nového 
finančního nařízení].

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 127 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise provede následné 
hodnocení, v jehož rámci posoudí dopad, 
účinnost, účelnost, význam, soudržnost a 
přidanou hodnotu Unie EZZF a EZFRV.

3. Komise provede následné 
hodnocení, v jehož rámci posoudí účinnost, 
účelnost, význam, soudržnost a přidanou 
hodnotu Unie EZZF a EZFRV, jakož i to, 
jakým způsobem členské státy využívají 
převodů mezi přímými platbami a 
příspěvky z EZFRV v souladu s článkem 
90 tohoto nařízení.
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