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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu předkládá Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova jako 

příslušnému výboru tyto pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Sdělení Komise Evropskému 

parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru 

a Výboru regionů ze dne 29. listopadu 

2017 nazvané „Budoucnost potravinářství 

a zemědělství“ uvádí problémy, cíle 

a směry společné zemědělské politiky 

(SZP) po roce 2020. Mezi tyto cíle patří 

mimo jiné větší orientace SZP na výsledky, 

aby se podpořila modernizace 

a udržitelnost, včetně hospodářské, 

sociální, environmentální a klimatické 

udržitelnosti zemědělských, lesnických 

a venkovských oblastí, a aby se pomohlo 

snížit administrativní zátěž spojenou 

s právními předpisy Unie pro příjemce. 

(1) Sdělení Komise Evropskému 

parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru 

a Výboru regionů ze dne 29. listopadu 

2017 nazvané „Budoucnost potravinářství 

a zemědělství“ uvádí problémy, cíle 

a směry společné zemědělské politiky 

(SZP) po roce 2020. Mezi tyto cíle patří 

mimo jiné větší orientace SZP na výsledky, 

aby se podpořila modernizace 

a udržitelnost, včetně hospodářské, 

sociální, environmentální a klimatické 

udržitelnosti zemědělských, lesnických 

a venkovských oblastí, (a to 

i prostřednictvím většího zaměření na 

agrolesnictví) s cílem omezit plýtvání 

potravinami a propagovat vzdělávání 

v oblasti zdravého stravování a pomáhat 
snížit administrativní zátěž spojenou 

s právními předpisy Unie pro příjemce. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Vzhledem k tomu, že SZP musí 

zdokonalit svou reakci na výzvy 

a příležitosti, které se objevují na úrovni 

Unie, na úrovni mezinárodní, vnitrostátní, 

regionální, místní i na úrovni 

zemědělských podniků, je nutné 

zjednodušit správu a řízení SZP, zlepšit její 

(2) Vzhledem k tomu, že SZP musí 

zdokonalit svou reakci na výzvy 

a příležitosti, které se objevují na úrovni 

Unie, na úrovni mezinárodní, vnitrostátní, 

regionální, místní i na úrovni 

zemědělských podniků, je nutné 

zjednodušit správu a řízení SZP, zlepšit její 
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plnění cílů Unie a výrazně snížit 

administrativní zátěž. V SZP založené na 

dodání výsledků („model provádění“) by 

Unie měla 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. Díky silnější 

subsidiaritě je možné lépe zohlednit místní 

podmínky a potřeby a uzpůsobit podporu 

s cílem maximalizovat příspěvek k cílům 

Unie. 

plnění cílů Unie a výrazně snížit 

administrativní zátěž. V SZP založené na 

dodání výsledků („model provádění“) 

a zaměřené primárně na cíl, kterým je 

poskytování udržitelného příjmu 

producentům, by Unie měla stanovit 

základní parametry politiky, jako jsou cíle 

SZP a základní požadavky. Členské státy 

by měly nést větší odpovědnost, pokud jde 

o způsob, jakým se bude cílů dosahovat. 

Díky silnější subsidiaritě je možné lépe 

zohlednit místní podmínky a potřeby 

a uzpůsobit podporu s cílem maximalizovat 

příspěvek k cílům Unie. 

Odůvodnění 

Přestože členské státy mohou získat větší autonomii, pokud jde o způsob, jakým rozdělují 

finanční prostředky SZP, některé dosud používají nespravedlivý systém založený na ploše, 

který nezohledňuje ty nejpotřebnější, tj. drobnější zemědělce. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Pravidla pro klasifikaci moštových 

odrůd členskými státy by měla být 

pozměněna, aby zahrnovala moštové 

odrůdy Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, 

Clinton a Herbemont, které byly dříve 

vyloučeny. Aby se zajistilo, že produkce 

vín v Unii bude odolnější vůči chorobám 

a že budou používány odrůdy vinné révy 

lépe přizpůsobené měnícím se klimatickým 

podmínkám, mělo by se přijmout 

ustanovení, jež umožní pěstovat v Unii za 

účelem produkce vína odrůdy druhu Vitis 

Labrusca a odrůdy pocházející z křížení 

Vitis vinifera, Vitis Labrusca a dalších 

druhů rodu Vitis. 

(9) Pravidla pro klasifikaci moštových 

odrůd členskými státy by měla být 

pozměněna, aby zahrnovala moštové 

odrůdy Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, 

Clinton a Herbemont, které byly dříve 

vyloučeny. Aby se zajistilo, že produkce 

vín v Unii bude odolnější vůči chorobám 

a že budou používány odrůdy vinné révy 

lépe přizpůsobené měnícím se klimatickým 

podmínkám, mělo by se přijmout 

ustanovení, jež umožní pěstovat v Unii za 

účelem produkce vína odrůdy druhu Vitis 

Labrusca a odrůdy pocházející z křížení 

Vitis vinifera, Vitis Labrusca a dalších 

druhů rodu Vitis. Žádné ustanovení by se 

však nemělo vztahovat na geneticky 

modifikované odrůdy. 
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Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový) 

Nařízení (EU) č. 1308/2013 

Čl. 61 – odst. 1 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

 (4a) v článku 61 se odstavec 1 

nahrazuje tímto:  

Systém povolení pro výsadbu révy 

stanovený v této kapitole se použije 

v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 

2030, přičemž Komise provede přezkum 

v polovině období za účelem zhodnocení 

fungování tohoto systému a případného 

předložení návrhů. 

„Systém povolení pro výsadbu révy 

stanovený v této kapitole musí být v roce 

2023 předmětem přezkumu Komise za 

účelem zhodnocení jeho fungování 

a případného předložení návrhů na zvýšení 

jeho účinnosti.“   

Odůvodnění 

Systém povolení pro výsadbu révy, který během reformy v roce 2013 nahradil systém práv na 

výsadbu, se osvědčil. Tento systém by měl tedy být zaveden natrvalo a zároveň je třeba 

zachovat jeho povinné hodnocení, které případně přispěje ke zlepšování tohoto systému. 

Datum pro hodnocení je stanoveno s dostatečným předstihem, aby výsledky hodnocení mohly 

být zohledněny při přípravě následujícího operačního období. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 28 a (nový) 

Nařízení (EU) č. 1308/2013 

Článek 226 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (28a)  Vkládá se nový článek, který zní: 

 Článek 226a 

 Výkonnostní rámec: 

 1. Komise zavede rámec pro 

podávání zpráv, monitorování 

a hodnocení plánu pro zvládání krizí 

během jeho provádění. 

 2. Tento výkonnostní rámec obsahuje 

následující prvky: 
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 a) jednotný soubor ukazatelů 

kontextu, výstupů, výsledků a dopadů, 

které poslouží jako základ pro 

monitorování, hodnocení a výroční zprávu 

o výkonnosti; 

 b) cíle a roční milníky stanovené ve 

vztahu k příslušnému specifickému cíli 

s použitím ukazatelů výsledků; 

 c) sběr údajů, jejich uchovávání 

a předávání; 

 d) výroční zprávy o plnění plánu 

krizového řízení pro každou z produkcí, 

které byly v průběhu roku postiženy; 

 e) opatření týkající se potenciálu pro 

racionalizaci při využívání EZZF jako 

celku; 

 3. Cílem výkonnostního rámce je: 

 a) hodnotit dopad, účinnost, účelnost, 

význam, soudržnost a přidanou unijní 

hodnotu SZP; 

 b) podávat Evropskému parlamentu 

a Radě zprávy o využívání pravomocí, 

které byly Komisi svěřeny v oblasti 

předcházení krizím a jejich zvládání; 

 c) odklonit se od současné logiky 

výdajů EZZF; 

 d) vytvořit systém proticyklického 

řízení zemědělských trhů a příjmů, v němž 

regulátor zemědělského odvětví, tj. 

Komise, optimalizuje využívání veřejných 

finančních prostředků podle 

hospodářských cyklů, klimatických 

incidentů a geopolitického napětí. 

Odůvodnění 

Shrnutí článků 91 a 113 návrhu nařízení o strategických plánech, v jejichž rámci musejí 

členské státy předložit svá rozhodnutí Komisi a zdůvodnit je. Je třeba, aby Komise vymezila 

svou strategii pro případ krizí, aby se mohla zodpovídat Parlamentu a Radě. Vyjasnění její 

strategie je nezbytnou podmínkou pro to, aby členské státy mohly samy stanovit vlastní 

priority. 
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