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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Závazek EU dodržovat soudržnost politik ve prospěch rozvoje je kodifikován v článku 208 
Lisabonské smlouvy, v němž se EU zavazuje zohlednit rozvojové cíle při provádění 
veškerých politik, které by mohly mít vliv na rozvojové země, a předcházet rozporům mezi 
politikami. Potravinové zabezpečení a udržitelné zemědělství jsou prioritními oblastmi 
rozvojové spolupráce EU. Příslušný politický rámec EU1 (2010) zdůrazňuje význam 
soudržnosti politik ve prospěch rozvoje pro celosvětové potravinové zabezpečení a zvlášť se 
zaměřuje na společnou zemědělskou politiku EU (SZP). Ačkoliv se nesoudržnost mezi SZP 
a rozvojovými cíli v průběhu let zmenšila, zejména od té doby, kdy dohoda Světové obchodní 
organizace o zemědělství uložila EU povinnost omezit veřejnou podporu zemědělství, která 
narušuje obchod, a ukončit vývozní dotace, problémy s nesoudržností přetrvávají: 

 dotace na zemědělskou výrobu v EU, které vedly k většímu objemu vývozu určitého 
zboží do rozvojových zemí nebo dovozu určitého zboží z těchto zemí (např. nepovinná 
podpora vázaná na produkci produktů, které jsou pro rozvojové země citlivé),

 opatření na podporu trhu, která vedou k většímu objemu vývozu určitého zboží do 
rozvojových zemí (např. podpora v oblasti skladování sušeného odtučněného mléka, 
které se kvůli nadprodukci vyváží do rozvojových zemí za extrémně nízké ceny),

 nepříznivé klimatické dopady nebo zemědělská výroba náročná na zdroje (např. emise 
skleníkových plynů z odvětví chovu hospodářských zvířat v EU zhoršují změnu klimatu 
a přispívají k nižší sklizni v tropických a subtropických regionech). 

Toto nařízení stanoví cíle a nástroje SZP a navrhuje nový „model realizace“, který dává 
členským státům EU větší odpovědnost za formování SZP. Věcných změn je málo – kromě 
rozšíření prostoru pro snížení ambicí, protože členské státy si mají samy stanovit vlastní cíle. 
Zpravodajka lituje, že legislativní návrh týkající se návrhu o SZP nereaguje na výzvu Agendy 
pro udržitelný rozvoj 2030, která požaduje do roku 2030 významnou transformaci na systém 
udržitelné produkce potravin a přechod ze zemědělství náročného na zdroje s vysokými 
vstupy k agroekologickým postupům.

Z analýzy návrhu vyplynulo, že Komise navrhuje zachovat významnou kontinuitu, pokud jde 
o obsah SZP, neboli zachování současného stavu. Tato politika by pak i nadále měla 
nepříznivé vnější dopady na rozvoj po roce 2021. 

 Návrh Komise je doplněn o posouzení dopadů. Zde se nachází stručná kapitola 
o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, která zpravodajku neujišťuje o tom, že budou 
dodrženy závazky stanovené v SFEU: v souvislosti s obchodem se zde uvádí, že „v 
současnosti více než 90 % přímé podpory nenarušuje obchod“, čímž se nepřímo 
připouští, že necelých 10 % přímé podpory stále obchod narušuje. 

 Odstavec o výjimečném používání opatření na podporu trhu je velmi stručný 
a neanalyzuje dopady na rozvoj. Není zde žádná zmínka o možných nepříznivých 
klimatických dopadech SZP v oblasti rozvoje, ačkoliv zemědělství vypouští 11 % emisí 
skleníkových plynů.

1 Evropská komise, sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Rámec politiky EU pro pomoc rozvojovým 
zemím při řešení problémů při zabezpečování potravin. KOM(2010) 127 v konečném znění. V Bruselu, EK, dne 
31. března 2010.
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Jelikož v návrhu nařízení se neuvádí, jak EU a její členské státy zajistí soudržnost politik ve 
prospěch rozvoje ani jak budou sledovat dopad SZP na rozvoj, navrhuje zpravodajka 
následující změny nařízení:

  silnější závazek v oblasti soudržnosti politik ve prospěch rozvoje tím, že se zavede 
soudržnost politik ve prospěch rozvoje jako specifický cíl a přidá se „kapitola o rozvoji“,

 sledování dopadů SZP na rozvoj prostřednictvím rozšíření rámce monitorování 
a zavedením mechanismu vyřizování stížností, 

 zajištění toho, že dotace, včetně podpory příjmu vázané na produkci, neškodí, a to 
prostřednictvím zavedení souboru ochranných opatření,

 vymezení minimálních environmentálních norem, kterými se musí řídit příjemci přímých 
plateb, 

 rozšíření podpory na luštěniny, aby se snížily objemy dovozu krmné sóji,
 omezení nepříznivých ekologických a klimatických dopadů, lepší sledování vynakládání 

prostředků na opatření v oblasti klimatu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 42 
a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 42, 
čl. 43 odst. 2 a článek 208 této smlouvy,

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů nazvané „Budoucnost 
potravin a zemědělství“ ze dne 29. 

(1) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů ze dne 29. listopadu 
2017 nazvané „Budoucnost potravinářství 
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listopadu 2017 uvádí výzvy, cíle a směry 
budoucí společné zemědělské politiky 
(SZP) po roce 2020. Tyto cíle obsahují – 
kromě jiného – nutnost, aby byla SZP více 
zaměřena na výsledky, docházelo k 
rychlejší modernizaci a zvýšení 
ekonomické, sociální, environmentální a 
klimatické udržitelnosti v oblasti 
zemědělství, lesnictví a venkova a aby SZP 
pomáhala snižovat unijní administrativní 
zátěž kladenou na příjemce v souvislosti s 
legislativou.

a zemědělství“ uvádí problémy, cíle 
a směry společné zemědělské politiky 
(SZP) a zajištění potravin po roce 2020. 
Tyto cíle obsahují – kromě jiného – 
nutnost, aby byla SZP více zaměřena na 
výsledky, produkovala zdravé potraviny, 
aby docházelo k rychlejší modernizaci a 
zvýšení ekonomické, sociální, 
environmentální a klimatické udržitelnosti 
v oblasti zemědělství, lesnictví a venkova, 
snížila se rozdíly v rozvoji různých oblastí 
a aby SZP přispívala k posílení 
celosvětového potravinového zabezpečení 
a pomáhala snižovat unijní administrativní 
zátěž kladenou na příjemce v souvislosti s 
legislativou. Toto sdělení také zdůrazňuje 
globální rozměr SZP a uvádí odhodlání 
Unie posílit soudržnost politik ve prospěch 
udržitelného rozvoje.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) V zájmu řešení globálního 
rozměru a důsledků SZP by Komise měla 
zajistit soudržnost a kontinuita s ostatními 
vnějšími politikami a nástroji Unie, 
zejména v oblasti rozvojové spolupráce a 
obchodu. Závazek Unie týkající se 
soudržnosti politik v oblasti rozvoje 
vyžaduje zohlednění rozvojových cílů a 
zásad při navrhování zemědělských 
politik, zejména s cílem zajistit, aby byly v 
souladu s cíli udržitelného rozvoje a 
Pařížskou dohodou.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
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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, jako je rostoucí 
koncentrace zemědělské půdy, 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, včetně 
Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a 
Pařížské dohody. To je možné pouze 
tehdy, pokud budou cíle ambiciózní a 
systém sledování zajistí, aby SZP na 
unijní a celosvětové úrovni přispívala k 
ochraně životního prostředí, biologické 
rozmanitosti, dobrým životním 
podmínkám zvířat a sociální 
spravedlnosti.

Pozměňovací návrh 5

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 

(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 
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udržitelnost“, jež vedou k inovacím v 
odvětví zemědělství a ve venkovských 
oblastech.

udržitelnost“, jež vedou k inovacím v 
odvětví zemědělství a ve venkovských 
oblastech, které jsou přizpůsobeny cílům 
udržitelného rozvoje. V této souvislosti 
jsou vedle cíle 2 (vymýcení hladu) jsou 
zvláště důležité cíle 5 (rovnost žen a 
mužů), 12 (udržitelná výroba a spotřeba), 
13 (opatření na ochranu klimatu) a 15 
(život na zemi). Pokud je to vhodné, 
výsledky výzkumu a inovací by měly být 
sdíleny s rozvojovými zeměmi v rámci 
rozvojové spolupráce Unie za účelem 
podpory udržitelného rozvoje.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Pro naplnění cílů SZP, jak jsou 
stanoveny v článku 39 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU), jakož i v 
zájmu toho, aby Unie adekvátně řešila 
nejnovější výzvy, je třeba stanovit soubor 
obecných cílů reflektujících směry 
vytýčené ve sdělení „Budoucnost potravin 
a zemědělství“. Soubor specifických cílů 
by měl být hlouběji definován na unijní 
úrovni a zahrnut členskými státy do jejich 
strategických plánů SZP. Při navození 
rovnováhy mezi rozmanitými rozměry 
udržitelného rozvoje by v souladu 
s hodnocením dopadů tyto specifické cíle 
měly převádět obecné cíle SZP 
do konkrétnějších priorit a zohlednit 
relevantní právní předpisy Unie, zejména v 
oblasti klimatu, energie a životního 
prostředí.

(11) Pro naplnění cílů SZP, jak jsou 
stanoveny v článku 39 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU), jakož i v 
zájmu toho, aby Unie adekvátně řešila 
nejnovější výzvy, je třeba stanovit soubor 
obecných cílů reflektujících směry 
vytýčené ve sdělení „Budoucnost potravin 
a zemědělství“. Soubor specifických cílů 
by měl být hlouběji definován na unijní 
úrovni a zahrnut členskými státy do jejich 
strategických plánů SZP. Tyto specifické 
cíle by měly dosáhnout rozmanitých 
rozměrů udržitelného rozvoje, přičemž by 
zároveň měly převádět obecné cíle SZP 
do konkrétnějších priorit a zohlednit 
relevantní právní předpisy Unie, zejména v 
oblasti klimatu, energie a životního 
prostředí.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) S ohledem na úlohu Unie jako 
jednoho z významných vývozců a dovozců 
ovlivňuje SZP jak domácí, tak také 
mezinárodní zemědělské trhy, čímž může 
ovlivnit obživu drobných zemědělců a 
odolnost venkovských společenství a 
ekosystémů.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) V souladu se sdělením 
„Budoucnost potravinářství a 
zemědělství“ by SZP měla zohledňovat 
články 3 a 21 Smlouvy o Evropské unii 
(SEU) a článek 208 SFEU. Zajišťování 
politické soudržnosti v zájmu rozvoje 
zahrnuje také dodržování zásady 
„neškodit“, a to tím, že se bude předcházet 
negativním externalitám (např. v 
důsledku odlesňování nebo negativního 
dumpingu), dodržování  Evropského 
konsensu o rozvoji a souvisejícího 
závazku splnit cíle stanovené v Agendě 
pro udržitelný rozvoj 2030 a také právo na 
rozvoj definované v Deklaraci o právu na 
rozvoj1a. 
__________________
1a Přijata na základě rezoluce Valného 
shromáždění č. 41/128 ze dne 4. prosince 
1986

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Chytřejší, modernizovaná a 
udržitelná SZP musí počítat s výzkumem a 
inovacemi, aby bylo možné sloužit 
multifunkčnosti unijních systémů 
zemědělství, lesnictví a potravinářství, 
investovat do technologického rozvoje a 
digitalizace a zlepšovat přístup k 
nestranným, spolehlivým, relevantním a 
novým znalostem.

(12) Chytřejší, modernizovaná a 
udržitelnější SZP musí počítat s 
výzkumem a inovacemi, aby bylo možné  
produkovat zdravější potraviny, zejména 
postupným dosažením zemědělství bez 
pesticidů, snižovat chudobu, sloužit 
multifunkčnosti unijních systémů 
zemědělství, lesnictví a potravinářství, 
investovat do technologického rozvoje, 
digitalizace a agroenvironmentálních 
postupů a zlepšovat přístup k nestranným, 
spolehlivým, relevantním a novým 
znalostem a vytvářet příležitosti pro 
výměnu mezi zemědělci ve prospěch 
venkovských komunit a odvětví 
zemědělství na celém světě. Do SZP by 
mělo být zejména začleněno genderové 
hledisko a posílení pozice žen a členské 
státy by měly vypracovat podprogramy v 
rámci strategického plánu na podporu žen 
v zemědělství, aby využívaly finanční 
nástroje a zlepšovaly své znalosti a 
dovednosti.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Jestliže v rámci modelu provádění 
SZP by měla Unie stanovit cíle Unie 
a vymezit typy intervencí, jakož i základní 
požadavky Unie použitelné pro členské 
státy, měly by být členské státy pověřeny 
převáděním tohoto rámce Unie do režimů 
podpory použitelných na příjemce. V této 
souvislosti by členské státy měly jednat 
v souladu s Listinou základních práv 
Evropské unie, obecnými zásadami práva 
Unie a zajistit, aby byl právní rámec pro 
poskytování podpory Unie příjemcům 
založen na jejich strategických plánech 
SZP a byl v souladu se zásadami 

(13) Jestliže v rámci modelu provádění 
SZP by měla Unie stanovit cíle Unie 
a vymezit typy intervencí, jakož i základní 
požadavky Unie použitelné pro členské 
státy, měly by být členské státy pověřeny 
převáděním tohoto rámce Unie do režimů 
podpory použitelných na příjemce. V této 
souvislosti by členské státy měly jednat 
v souladu s Listinou základních práv 
Evropské unie, obecnými zásadami práva 
Unie, závazkem Unie zajistit soudržnost 
politik ve prospěch rozvoje při 
vypracovávání nástrojů podpory v rámci 
SZP, Agendou pro udržitelný rozvoj 2030 
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a požadavky uvedenými v tomto nařízení 
a [horizontálním nařízení].

a zajistit, aby byl právní rámec pro 
poskytování podpory Unie příjemcům 
založen na jejich strategických plánech 
SZP a byl v souladu se zásadami 
a požadavky uvedenými v tomto nařízení 
a [horizontálním nařízení].

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Pro rozvoj chytrého a odolného 
zemědělského odvětví tvoří přímé platby i 
nadále zásadní součást záruky 
spravedlivého příjmu na podporu 
zemědělců. Stejně tak jsou pro zlepšení 
pozice zemědělců na trhu nezbytné 
investice do restrukturalizace 
zemědělských podniků, modernizace, 
inovací, diverzifikace a zavádění nových 
technologií.

(14) Pro rozvoj chytrého a odolného 
zemědělského odvětví tvoří přímé platby i 
nadále zásadní součást záruky 
spravedlivého příjmu na podporu 
zemědělců. Stejně tak jsou pro zlepšení 
pozice zemědělců na trhu nezbytné 
investice do restrukturalizace 
zemědělských podniků, modernizace, 
inovací, diverzifikace a zavádění nových 
technologií. Mimoto by investiční strategie 
Unie měly podporovat odpovědné 
investice do udržitelného zemědělství se 
zvláštním důrazem na zpracování a 
zvyšování hodnoty. 

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V kontextu širší tržní orientace SZP 
nastíněné ve sdělení „Budoucnost potravin 
a zemědělství“ mohou intenzivnější 
působení trhu, klimatické změny a s nimi 
spojené častější a silnější klimatické 
události, ale i sanitární a fytosanitární krize 
vést k riziku nestálých cen a zvýšeného 
tlaku na příjmy. Proto, ačkoli jsou za 
vytváření strategií svých zemědělských 
podniků zodpovědní samotní zemědělci, 

(15) V kontextu širší orientace SZP na 
evropský trh nastíněné ve sdělení 
„Budoucnost potravinářství a zemědělství“ 
mohou intenzivnější působení trhu, 
klimatické změny a s nimi spojené častější 
a silnější klimatické události, ale i sanitární 
a fytosanitární krize vést k riziku nestálých 
cen a zvýšeného tlaku na příjmy. Proto, 
ačkoli jsou za vytváření strategií svých 
zemědělských podniků zodpovědní 
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měl by být vytvořen pevný rámec 
zajišťující vhodné řízení rizik. Z tohoto 
důvodu mohou členské státy a zemědělci 
vycházet z unijní platformy řízení rizik pro 
budování kapacity, aby zemědělcům mohly 
být poskytnuty adekvátní finanční nástroje 
pro investice a přístup k pracovnímu 
kapitálu, školení a přenosu znalostí a rad.

samotní zemědělci, měl by být vytvořen 
pevný rámec regulující trh a zajišťující 
vhodné řízení zdravotních a klimatických 
rizik, který však zabrání úskalím a 
problémům, které se vyskytují v jiných 
modelech po celém světě. Z tohoto důvodu 
mohou členské státy a zemědělci vycházet 
z unijní platformy řízení rizik pro budování 
kapacity, aby zemědělcům mohly být 
poskytnuty adekvátní finanční nástroje pro 
investice a přístup k pracovnímu kapitálu, 
školení a přenosu znalostí a rad.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Podpora péče o životní prostředí a 
klima a podíl na dosahování unijních cílů 
souvisejících s oblastmi životního prostředí 
a klimatu je pro budoucnost zemědělství a 
lesnictví v Unii vysokou prioritou. 
Architektura SZP by proto měla mít v 
oblasti těchto cílů větší ambice. Na 
základě modelu realizace by měla být 
opatření na řešení degradace životního 
prostředí a změny klimatu zaměřena na 
výsledky a článek 11 Smlouvy o fungování 
EU by měl být pro tento účel považován za 
povinně dosažitelný.

(16) Podpora péče o životní prostředí a 
klima a podíl na dosahování unijních cílů 
souvisejících s oblastmi životního prostředí 
a klimatu je pro budoucnost zemědělství a 
lesnictví v Unii vysokou prioritou. 
Architektura SZP by proto měla mít větší 
ambice a její rozvoj je třeba urychlit, aby 
byly tyto cíle s náležitou vážností splněny, 
a to tak, aby se zemědělství stalo silným 
pilířem v boji proti změně klimatu. Na 
základě modelu realizace by měla být 
opatření na řešení degradace životního 
prostředí a změny klimatu zaměřena na 
výsledky a článek 11 Smlouvy o fungování 
EU by měl být pro tento účel považován za 
povinně dosažitelný. Jelikož mnohé 
venkovské oblasti v Unii trpí 
strukturálními problémy, 
např. nedostatkem atraktivních 
pracovních příležitostí, nedostatkem 
dovedností, nedostatkem investic v oblasti 
konektivity, infrastruktury a základních 
služeb, jakož i odlivem mladých lidí, je 
nezbytné posílit v souladu s prohlášením 
Cork 2.0 sociální a hospodářskou 
strukturu v těchto oblastech, zejména 
vytvářením pracovních míst – a to také ve 
třetích zemích pro místní rostoucí 
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populaci – a generační obměnou, 
vnášením pracovních míst a růstu 
podporovaných Komisí do venkovských 
oblastí, podporou sociálního začleňování, 
generační obnovy a rozvoje 
„inteligentních vesnic“ po celém 
evropském venkově. Jak je uvedeno ve 
sdělení „Budoucnost potravin a 
zemědělství“, mohou ve venkovských 
oblastech přispět k růstu a vzniku 
pracovních míst hodnotové řetězce, 
například energie z obnovitelných zdrojů, 
nastupující biohospodářství, oběhové 
hospodářství a ekoturistika. V tomto 
kontextu mohou hrát finanční nástroje a 
využívání záruky InvestEU zásadní roli 
pro zajištění přístupu k financování a pro 
podporu rozšiřování kapacity 
zemědělských hospodářství a podniků. Ve 
venkovských oblastech je potenciál pro 
pracovní příležitosti pro legálně pobývající 
státní příslušníky třetích zemí, čímž se 
podpoří jejich sociální a ekonomická 
integrace, zejména v rámci strategií 
místního rozvoje vedených Společenstvím.

Jelikož mnohé venkovské oblasti v Unii 
trpí strukturálními problémy, 
např. nedostatkem atraktivních 
pracovních příležitostí, nedostatkem 
dovedností, nedostatkem investic v oblasti 
konektivity, infrastruktury a základních 
služeb, jakož i odlivem mladých lidí, je 
nezbytné posílit v souladu s prohlášením 
Cork 2.0 sociální a hospodářskou 
strukturu v těchto oblastech, zejména 
vytvářením pracovních míst a generační 
obměnou, vnášením pracovních míst a 
růstu podporovaných Komisí 
do venkovských oblastí, podporou 
sociálního začleňování, generační obnovy 
a rozvoje „inteligentních vesnic“ po celém 
evropském venkově. Jak je uvedeno ve 
sdělení „Budoucnost potravin a 
zemědělství“, mohou ve venkovských 
oblastech přispět k růstu a vzniku 
pracovních míst hodnotové řetězce, 
například energie z obnovitelných zdrojů, 
nastupující biohospodářství, oběhové 
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hospodářství a ekoturistika. V tomto 
kontextu mohou hrát finanční nástroje a 
využívání záruky InvestEU zásadní roli 
pro zajištění přístupu k financování a pro 
podporu rozšiřování kapacity 
zemědělských hospodářství a podniků. Ve 
venkovských oblastech je potenciál pro 
pracovní příležitosti pro legálně pobývající 
státní příslušníky třetích zemí, čímž se 
podpoří jejich sociální a ekonomická 
integrace, zejména v rámci strategií 
místního rozvoje vedených Společenstvím.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) SZP by měla nadále zajišťovat 
potravinové zabezpečení, jež by mělo být 
pojímáno ve smyslu přístupu k 
dostatečným, bezpečným a výživným 
potravinám v každou dobu.  Nadto by měla 
napomáhat ke zlepšení reakce zemědělství 
Unie na nové společenské požadavky 
na potraviny a zdraví, včetně udržitelné 
zemědělské produkce, zdravější výživy, 
potravinového odpadu a dobrých životních 
podmínek zvířat. SZP by měla i nadále 
podporovat produkci se specifickými a 
hodnotnými vlastnosti a zároveň pomáhat 
zemědělcům proaktivně přizpůsobovat 
svou produkci signálům trhu a 
požadavkům spotřebitelů.

(17) SZP by měla nadále zajišťovat 
potravinové zabezpečení pro Unii, jež by 
mělo být pojímáno ve smyslu přístupu k 
dostatečným, bezpečným a výživným 
potravinám za všech okolností a zvýšení 
produkce rostlinných bílkovin v Unii. 
Nadto by měla napomáhat ke zlepšení 
reakce zemědělství Unie na nové 
společenské požadavky na potraviny 
a zdraví, včetně udržitelné zemědělské 
produkce, zdravější výživy, omezení 
potravinového odpadu a lepších životních 
podmínek zvířat. SZP by měla i nadále 
podporovat produkci se specifickými a 
hodnotnými vlastnosti a zároveň pomáhat 
zemědělcům proaktivně přizpůsobovat 
svou produkci signálům trhu a 
požadavkům spotřebitelů, a to rovněž 
prostřednictvím přístupu k půdě za 
přiměřené ceny, a vybízet mladé 
zemědělce k podnikání a podporovat 
krátké dodavatelské řetězce a místní 
nákupy. Členské státy by měly zajistit, aby 
zemědělci získali finanční podporu na 
získání dovedností, které potřebují ke 
změně své produkce tak, aby pokrývala 
měnící se potřeby spotřebitelů a byla 
chráněna obživa venkovských komunit na 
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celém světě. Aniž by byla dotčena povaha 
SZP jako vnitřní politiky Unie, mělo by 
být její faktické zapojení do světového 
hospodářství zváženo s ohledem jak na 
příležitosti, tak na odpovědnost, které z ní 
vyplývají pro Unii a její globální partnery. 
Co se týče rozvojových zemí,  měly by se 
Unie a její členské státy řídit zásadou 
soudržnosti politik ve prospěch rozvoje.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Pro potvrzení svého závazků 
týkajících cílů udržitelného rozvoje 
agendy 2030 a Pařížské dohody tím, že by 
Unie a její členské státy měly přejít k 
novému evropskému potravinářskému a 
zemědělskému systému v souladu s 
transformativní povahou Agendy pro 
udržitelný rozvoj 2030 a Pařížské dohody, 
a to na základě závěru Mezinárodního 
panelu pro hodnocení zemědělských 
technologií a vědy pro rozvoj a 
doporučení zvláštního zpravodaje OSN 
pro právo na potraviny. Tento přechod by 
měl zahrnovat podporu diverzifikovaného 
a udržitelného zemědělství a postupů 
odolného zemědělství, které pomohou 
ochránit a zlepšit přírodní zdroje a posílit 
ekosystémy a jejich schopnost přizpůsobit 
se změně klimatu  Proto by opatření 
přijatá v rámci tohoto nařízení neměla 
ohrozit produkci potravin a kapacitu 
zpracování a dlouhodobé potravinové 
zabezpečení v rozvojových zemích, 
zejména pak v nejméně rozvinutých 
zemích.
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17b) Unie by měla pomoci zajistit 
celosvětové potravinové zabezpečení tím, 
že sníží závislost rozvojových zemí na 
dovozu potravin a posílí jejich odolnost 
vůči vnějším otřesů spojeným například s 
volatilitou cen zemědělských komodit 
nebo přírodními katastrofami.  Proto by 
nová SZP měla přispět k rozvinutí 
potenciálu drobných zemědělců a malých 
zemědělských podniků v rozvojových 
zemích s cílem posílit a diverzifikovat 
jejich produkci potravin tak, aby mohla 
reagovat na požadavky domácích a 
regionálních trhů.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Pro zajištění plnění cílů OSN v 
oblasti udržitelného rozvoje, zejména cíle 
1 (vymýcení chudoby) a cíle 2 (vymýcení 
hladu), a soudržnosti politik ve prospěch 
rozvoje podle článku 208 SFEU a 
požadavků vyplývajících z Evropského 
konsensu o rozvoji by SZP  měla 
podporovat udržitelné rodinné zemědělské 
podniky v rozvojových zemích s cílem 
zajistit potravinovou bezpečnost na místě 
a zabránit emigraci venkovského 
obyvatelstva. Proto by zemědělské 
produkty EU neměly být vyváženy za ceny 
nižší, než jsou výrobní náklady.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V návaznosti na předchozí systém 
podmíněnosti realizovaný do roku 2020 se 
dle nového systému podmíněnosti podpora 
SZP plně váže na to, že příjemce dodržuje 
základní normy v oblasti životního 
prostředí, změny klimatu, veřejného zdraví, 
zdraví zvířat, zdraví rostlin a dobrých 
životních podmínek zvířat. Základní normy 
v zeštíhlené formě zahrnují seznam 
povinných požadavků na hospodaření a 
normy pro dobrý zemědělský a 
environmentální stav půdy (DZES). Tyto 
základní normy by měly lépe zohledňovat 
výzvy v oblasti životního prostředí 
a klimatu a novou environmentální 
architekturu SZP, a zajistit tak vyšší úroveň 
ambicí v oblasti ochrany životního 
prostředí a klimatu, jak Komise oznámila 
ve sdělení s názvem „Budoucnost výživy 
a zemědělství“ a ve víceletém finančním 
rámci (VFR). Cílem podmíněnosti je 
přispět k rozvoji udržitelného zemědělství 
prostřednictvím zvyšování povědomí 
příjemců o potřebě respektovat tyto 
základní normy. Jejím cílem je rovněž 
přispět k tomu, aby SZP více naplňovala 
očekávání společnosti tím, že se zlepší 
soudržnost této politiky s cíli v oblasti 
veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin a 
dobrých životních podmínek zvířat. 
Podmíněnost by také měla tvořit nedílnou 
součást environmentální architektury SZP 
jako součást východiska pro ambicióznější 
závazky v oblasti životního prostředí a 
klimatu a měla by být důsledně dodržována 
po celé Unii. U zemědělců, kteří tyto 
požadavky nesplňují, by členské státy měly 
zajistit, aby byly v souladu 
s [horizontálním nařízením] uplatňovány 
přiměřené, účinné a odrazující sankce.

(21) V návaznosti na předchozí systém 
podmíněnosti realizovaný do roku 2020 se 
dle nového systému podmíněnosti podpora 
SZP plně váže na to, že příjemce dodržuje 
základní normy v oblasti životního 
prostředí, změny klimatu, veřejného zdraví, 
zdraví zvířat, zdraví rostlin a dobrých 
životních podmínek zvířat. Základní normy 
v zeštíhlené formě zahrnují seznam 
povinných požadavků na hospodaření a 
normy pro dobrý zemědělský a 
environmentální stav půdy (DZES). Tyto 
základní normy by měly lépe zohledňovat 
výzvy v oblasti životního prostředí 
a klimatu a novou environmentální 
architekturu SZP, a zajistit tak vyšší úroveň 
ambicí v oblasti ochrany životního 
prostředí a klimatu, jak Komise oznámila 
ve sdělení s názvem „Budoucnost výživy 
a zemědělství“ a ve víceletém finančním 
rámci (VFR). Při navrhování, provádění a 
hodnocení výše uvedených požadavků a 
norem je třeba zohledňovat soudržnost 
politik ve prospěch rozvoje. Cílem 
podmíněnosti je přispět k rozvoji 
udržitelného zemědělství prostřednictvím 
zvyšování povědomí příjemců o potřebě 
respektovat tyto základní normy. Jejím 
cílem je rovněž přispět k tomu, aby SZP 
více naplňovala očekávání společnosti tím, 
že se zlepší soudržnost této politiky s cíli v 
oblasti veřejného zdraví, zdraví zvířat a 
rostlin a dobrých životních podmínek 
zvířat. Podmíněnost by také měla tvořit 
nedílnou součást environmentální 
architektury SZP jako součást východiska 
pro ambicióznější závazky v oblasti 
životního prostředí a klimatu a měla by být 
důsledně dodržována po celé Unii. U 
zemědělců, kteří tyto požadavky nesplňují, 
by členské státy měly zajistit, aby byly 
v souladu s [horizontálním nařízením] 
uplatňovány přiměřené, účinné a odrazující 
sankce.
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Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Členské státy by měly za tímto 
účelem, a také a za účelem identifikace 
nezbytných zlepšení týkajících se všech 
opatření na úrovni zemědělských podniků 
stanovených ve strategických plánech SZP 
vytvořit poradenské služby pro zemědělství 
pro vylepšení udržitelného hospodaření a 
celkového výkonu zemědělských a 
venkovských podniků zahrnující 
ekonomické, environmentální a sociální 
rozměry. Poradenské služby pro 
zemědělství by měly zemědělcům a dalším 
příjemců podpory v rámci SZP pomáhat k 
většímu povědomí o vztazích mezi řízením 
zemědělského podniku a 
obhospodařováním půdy na jedné straně a 
o určitých normách, požadavcích a 
informacích na straně druhé. Seznam 
těchto norem, požadavků a informací 
obsahuje normy, které se na zemědělce a 
další příjemce SZP vztahují a jsou pro ně 
nezbytné a jsou stanovené ve strategickém 
plánu SZP, a také normy, které vyplývají z 
legislativy pro vodu, udržitelné používání 
pesticidů a z iniciativ boje proti 
antimikrobiální odolnosti a pro řízení rizik. 
Aby bylo možné vylepšit kvalitu a 
efektivitu poradenství, měly by členské 
státy začlenit do zemědělského znalostního 
a inovačního systému (AKIS) poradce, aby 
bylo možné zprostředkovávat aktuální 
technologické a vědecké informace 
vyvinuté v rámci výzkumu a inovací.

(24) Členské státy by měly za tímto 
účelem, a také a za účelem identifikace 
nezbytných zlepšení týkajících se všech 
opatření na úrovni zemědělských podniků 
stanovených ve strategických plánech SZP 
vytvořit poradenské služby pro zemědělství 
pro vylepšení udržitelného hospodaření a 
celkového výkonu zemědělských a 
venkovských podniků zahrnující 
ekonomické, environmentální a sociální 
rozměry. Poradenské služby pro 
zemědělství by měly zemědělcům a dalším 
příjemců podpory v rámci SZP pomáhat k 
většímu povědomí o vztazích mezi řízením 
zemědělského podniku a 
obhospodařováním půdy na jedné straně a 
o určitých normách, požadavcích a 
informacích na straně druhé. Seznam 
těchto norem, požadavků a informací 
obsahuje normy, které se na zemědělce a 
další příjemce SZP vztahují a jsou pro ně 
nezbytné a jsou stanovené ve strategickém 
plánu SZP, a také normy, které vyplývají z 
legislativy pro vodu, udržitelné používání 
pesticidů a z iniciativ boje proti 
antimikrobiální odolnosti a pro řízení rizik. 
Aby bylo možné vylepšit kvalitu a 
efektivitu poradenství, měly by členské 
státy začlenit do zemědělského znalostního 
a inovačního systému (AKIS) poradce, aby 
bylo možné zprostředkovávat aktuální 
technologické a vědecké informace 
vyvinuté v rámci výzkumu a inovací. 
Poradci by měli být rovněž vyškoleni, aby 
byli s to předávat lepší porozumění 
globálnímu rozměru SZP.

Odůvodnění

Každý zemědělec není do mezinárodního obchodu přímo zapojen a ani si nemusí být vědom 
vzájemného propojení mezinárodního obchodu nebo celosvětových dopadů na životní 
prostředí a klima. Poradenské služby v oblasti zemědělství poskytují možnost zvýšit 
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informovanost a hlouběji soukromý sektor integrovat do společného úsilí EU řešit výzvy na 
mezinárodní úrovni.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) SZP by měla zajistit, že členské 
státy zlepší realizaci environmentálních 
cílů při současném respektování místních 
potřeb a skutečných okolností zemědělců. 
Členské státy by měly v rámci přímých 
plateb ve strategickém plánu SZP stanovit 
ekorežimy dobrovolné pro zemědělce, jež 
by měly být plně koordinovány s dalšími 
relevantními intervencemi. Ty by měly být 
členskými státy definovány jako platby 
poskytované buď jako stimuly a náhrady za 
veřejně prospěšná opatření zemědělských 
postupů přínosných pro životní prostředí a 
klima, nebo jako kompenzace za zavedení 
těchto postupů. V obou případech by měly 
cílit na vylepšení environmentálního a 
klimatického plnění SZP a měly by být 
následně vnímány tak, že přesahují 
povinné požadavky, které jsou již 
předepsané v systému podmíněnosti. 
Členské státy mohou rozhodnout, že zřídí 
ekorežimy pro zemědělské postupy, např. 
lepší obhospodařování trvalých pastvin 
a krajinných prvků a ekologické 
zemědělství. Tyto režimy mohou rovněž 
zahrnovat „vstupní režimy“, které mohou 
být podmínkou pro vytvoření 
ambicióznějších závazků rozvoje venkova.

(31) SZP by měla zajistit, že členské 
státy zlepší realizaci environmentálních 
cílů při současném respektování místních 
potřeb a skutečných okolností zemědělců. 
Členské státy by měly v rámci přímých 
plateb ve strategickém plánu SZP stanovit 
ekorežimy dobrovolné pro zemědělce, jež 
by měly být plně koordinovány s dalšími 
relevantními intervencemi. Ty by měly být 
členskými státy definovány jako platby 
poskytované buď jako stimuly a náhrady za 
veřejně prospěšná opatření zemědělských 
postupů přínosných pro životní prostředí a 
klima, nebo jako kompenzace za zavedení 
těchto postupů. V obou případech by měly 
cílit na vylepšení environmentálního a 
klimatického plnění SZP a měly by být 
následně vnímány tak, že přesahují 
povinné požadavky, které jsou již 
předepsané v systému podmíněnosti. 
Členské státy mohou rozhodnout, že zřídí 
ekorežimy na podporu modelů produkce 
prospěšných pro životní prostředí a na 
podporu nejrůznějších zemědělských 
postupů, jako jsou mimo jiné např. lepší 
obhospodařování trvalých pastvin 
a krajinných prvků a ekologické 
zemědělství. Tyto režimy mohou rovněž 
zahrnovat „vstupní režimy“, které mohou 
být podmínkou pro vytvoření 
ambicióznějších závazků rozvoje venkova.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Členské státy by měly smět použít 
část svých dostupných finančních stropů na 
přímé platby na podporu příjmu vázanou 
na produkci za účelem zvýšení 
konkurenceschopnosti, udržitelnosti a/nebo 
kvality v určitých odvětvích a produkcích, 
které jsou obzvláště důležité ze 
společenských, ekonomických nebo 
environmentálních důvodů a potýkají se s 
obtížemi. Navíc by členské státy také měly 
smět použít dodatečnou část svého 
finančního stropu dostupnou pro přímé 
platby k poskytnutí vázané podpory příjmu 
konkrétně na podporu produkce 
bílkovinných plodin s cílem snížit deficit 
Unie v této oblasti.

(32) Členské státy by měly smět použít 
část svých dostupných finančních stropů na 
přímé platby na podporu příjmu vázanou 
na produkci za účelem zvýšení 
konkurenceschopnosti, udržitelnosti a/nebo 
kvality v určitých odvětvích a produkcích, 
které jsou obzvláště důležité ze 
společenských, ekonomických nebo 
environmentálních důvodů a potýkají se s 
obtížemi. Podpora příjmu vázaná na 
produkci by měla reagovat na 
jednoznačné environmetální nebo socio-
ekonomické potřeby nebo přínosy, nebo 
by měla být poskytována na výrobní 
metody, které jdou nad rámec norem 
stanovených v systému podmíněnosti.  

 Členské státy by měly ve svém 
strategickém plánu jasně uvést, proč by 
poskytování vázané podpory přineslo 
přidanou hodnotu v rámci úsilí o splnění 
hospodářských, sociálních nebo 
environmentálních cílů a proč by 
podobných cílů nemohlo být dosaženo 
prostřednictvím opatření pro rozvoj 
venkova. V souladu s Agendou pro 
udržitelný rozvoj 2030 a Pařížskou 
dohodou by podpora příjmu vázaná na 
produkci neměla mít nepříznivé dopady 
na rozvojové země a neměla by narušovat 
vnitřní ani mezinárodní trh. Navíc by 
členské státy také měly smět použít 
dodatečnou část svého finančního stropu 
dostupnou pro přímé platby k poskytnutí 
vázané podpory příjmu konkrétně na 
podporu produkce bílkovinných plodin s 
cílem snížit deficit Unie v této oblasti a tím 
snížit svou závislost na dovozovém 
krmivu, zejména na sójových produktech 
a produktech palmy olejné, jejichž 
pěstování je motivačním faktorem pro 
odlesňování, zabírání půdy, úbytek 
biologické rozmanitosti a vysídlování 
komunit. Pokud jsou bílkovinné plodiny 
dováženy ze třetích zemí, měly by být 



PE629.646v02-00 20/56 AD\1176613CS.docx

CS

certifikovány Unií, co se týče udržitelnosti 
jejich produkce. Platby poskytnuté na 
podporu produkci luštěnin by měly být v 
souladu s návrhy, které předložila 
Evropská komise ve své zprávě pro Radu a 
Evropský parlament o vývoji rostlinných 
bílkovin v Evropské unii. Proto je třeba 
podporovat odpovědný dovoz rostlinných 
bílkovin do Unie vytvořením komplexního 
plánu opatření v rámci celounijní 
strategie pro luštěniny, která má omezit 
závislost na dovozu sóji a krmiv ze třetích 
zemí.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) S přihlédnutím k probíhajícímu 
rozvoji digitalizace v odvětví zemědělství 
by členské státy měly vypracovat 
podprogram na zlepšení digitálních 
dovedností ve venkovských oblastech a 
mohou přijmout další opatření, která by 
minimalizovala nerovné postavení žen a 
mužů v digitální oblasti usnadněním 
přístupu žen k celoživotnímu vzdělávání a 
odborné přípravě ve venkovských 
oblastech.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Mělo by být zajištěno dodržení 
souladu podpory příjmu vázané na 
produkci s mezinárodními závazky Unie. 
To zahrnuje zejména požadavky 
memoranda o porozumění mezi 
Evropským hospodářským společenstvím 
a Spojenými státy americkými o olejnatých 

(33) Mělo by být zajištěno dodržení 
souladu podpory příjmu vázané na 
produkci s mezinárodními závazky Unie a 
obecnými ustanoveními týkajícími se její 
vnější činnosti. To zahrnuje zejména 
požadavky memoranda o porozumění mezi 
Evropským hospodářským společenstvím 
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semenech v rámci GATT17, v znění 
platném po změnách oddělené základní 
plochy pro olejnatá semena v EU 
následujících po změnách ve složení EU. V 
tomto ohledu by Komise měla mít 
pravomoc přijímat prováděcí akty ohledně 
detailních pravidel pro tyto účely.

a Spojenými státy americkými o olejnatých 
semenech v rámci GATT17 v znění platném 
po změnách oddělené základní plochy pro 
olejnatá semena v EU následujících po 
změnách ve složení EU. V tomto ohledu by 
Komise měla mít pravomoc přijímat 
prováděcí akty ohledně detailních pravidel 
pro tyto účely.

_________________ _________________
17 Memorandum o porozumění mezi 
Evropským hospodářským společenstvím a 
Spojenými státy americkými o olejnatých 
semenech v rámci GATT (Úř. věst. L 147, 
18.6.1993).

17 Memorandum o porozumění mezi 
Evropským hospodářským společenstvím a 
Spojenými státy americkými o olejnatých 
semenech v rámci GATT (Úř. věst. L 147, 
18.6.1993).

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33a) S cílem zajistit, aby byly intervence 
v souladu se závazky Unie v oblasti 
soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, 
mělo by být prováděno průběžné a 
komplexní monitorování. Posouzení 
vnějších účinků SZP by se mělo provádět 
systematicky pomocí ukazatelů provádění 
cílů udržitelného rozvoje. Na tomto 
základě by Komise měla být zmocněna k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci s 
pravidly definujícími přiměřená opatření 
upravující monitorování. V této souvislosti 
by Komise měla rozšířit mandát středisek 
Unie pro sledování trhu, aby sledovala 
globální rozměr SZP, zejména dovozy do 
nejméně rozvinutých zemí a vývozy 
z těchto zemí. Zvláštní pozornost je třeba 
věnovat produktům, které partnerské země 
považují za citlivé, a produktům, které 
vyrábějí odvětví, jimž jsou poskytovány 
platby v rámci SZP vázané na produkci a 
v nichž byla zavedena opatření SZP pro 
řešení krizí. V případě, kdy systém 
včasného varování signalizuje porušení 
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povinností vyplývajících ze soudržnosti 
politik ve prospěch rozvoje, měl by být 
zahájen dialog s partnery s rozvojových s 
cílem navrhnout vhodná opatření k řešení 
daných problémů. 

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 (34a) Aby bylo zajištěno, že podpora 
příjmu vázaná na produkci v odvětví 
bavlny bude v souladu s mezinárodními 
závazky Unie, pokud jde o soudržnost 
politik ve prospěch rozvoje, měly by 
členské státy, které tuto podporu využívají, 
sledovat, jaké má důsledky pro produkci a 
obchod, a oznámit tato zjištění Komisi s 
cílem usnadnit Komisi sledování dopadu 
podpory příjmu vázané na produkci 
bavlny v oblasti produkce bavlny v 
partnerských rozvojových zemích, 
zejména pak na potravinové zabezpečení.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36a) Je třeba zavést režim pro odvětví 
luštěnin, který bude mít tři cíle. Zaprvé, 
snížit závislost na koncentrované směsi 
krmiv obsahujících sóju, zejména pak 
dovezenou sóju vypěstovanou na půdě, 
která byla v nedávné minulosti odlesněna 
nebo prošla přeměnou, a to v souladu s 
cílem udržitelného rozvoje č. 15, závazkem 
Unie v oblasti nulového odlesňování a 
současnými závazky soukromých podniků 
v oblasti nulového odlesňování. Zadruhé, 
uzavřít koloběh živin a omezit jej na 
místní a regionální povodí v souladu s 
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rámcovou směrnicí o vodě. Zatřetí 
podpořit místní a regionální trhy s 
potravinami a krmivy a odrůdy osiva 
uzpůsobené místním podmínkám a s 
nízkými vstupními prostředky. Těmito 
platbami by neměly být podporovány 
monokulturní či souvislé porosty luštěnin.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Cílů SZP by se mělo dosahovat 
také prostřednictvím podpory investic, a to 
produktivních i neproduktivních, v 
zemědělských podnicích i mimo ně. 
Takové investice se mohou – mimo jiné – 
týkat infrastruktury spojené s rozvojem, 
modernizací nebo přizpůsobováním 
zemědělství a lesnictví změně klimatu 
včetně přístupových cest k zemědělským 
podnikům a lesní půdě, konsolidací půdy a 
jejím zlepšováním, agrolesnickými postupy 
a dodávkami a úsporami energie a vody. 
Za účelem lepšího zajištění souladu 
strategických plánů SZP s unijními cíli a 
rovných podmínek všech členských států je 
součástí tohoto nařízení negativní seznam 
investičních oblastí.

(41) Cílů SZP by se mělo dosahovat 
také prostřednictvím podpory investic, a to 
produktivních i neproduktivních, v 
zemědělských podnicích i mimo ně. 
Takové investice se mohou – mimo jiné – 
týkat infrastruktury spojené s rozvojem, 
modernizací nebo přizpůsobováním 
zemědělství a lesnictví změně klimatu 
včetně přístupových cest k zemědělským 
podnikům a lesní půdě, konsolidací půdy a 
jejím zlepšováním, agrolesnickými postupy 
a dodávkami a úsporami energie a vody. 
Za účelem lepšího zajištění souladu 
strategických plánů SZP s unijními cíli a 
rovných podmínek všech členských států je 
součástí tohoto nařízení negativní seznam 
investičních oblastí. S přihlédnutím ke 
zprávám, strategiím a mechanismům 
Unie, jako je její plán vnějších investic a 
Aliance mezi Afrikou a Evropou pro 
udržitelné investice a zaměstnanost a 
rovněž nadcházející zpráva pracovní 
skupiny pro africký venkov, by zemědělci 
také měli být vybízeni k zodpovědnému 
investování do rozvojových zemí. 

Odůvodnění

Poskytnutím pokynů a záruk, které pomohou pokrýt potenciální rizika, může EU a její členské 
státy zemědělcům účinně nabídnout pobídky k odpovědnému investování v rozvojových 
zemích. Zemědělcům by měla být poskytnuta příležitost vyvážit potenciální negativní aspekty 
podpory SZP takovými investicemi.
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Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Sdělení „Budoucnost potravin a 
zemědělství“ zmiňuje výměnu znalostí a 
zaměření na inovace jako průřezový cíl 
nové SZP. SZP by měla i nadále 
podporovat interaktivní inovační model, 
který zlepšuje spolupráci mezi účastníky 
tak, aby byly co nejlépe využívány 
doplňkové typy znalostí s ohledem na 
šíření praktických řešení. Zemědělské 
poradní služby by měly být posíleny v 
rámci zemědělského a systému AKIS. 
Strategický plán SZP by měl poskytovat 
informace o tom, jak budou poradní služby 
a výzkumné a venkovské sítě vzájemně 
spolupracovat. Každý členský stát nebo dle 
potřeby i region může zahájit různé akce 
zaměřené na výměnu znalostí a inovací za 
pomoci těch typů intervencí, které jsou 
uvedeny v tomto nařízení.

(46) Sdělení „Budoucnost potravin a 
zemědělství“ zmiňuje výměnu znalostí a 
zaměření na inovace jako průřezový cíl 
nové SZP. SZP by měla i nadále 
podporovat interaktivní inovační model, 
který zlepšuje spolupráci mezi účastníky 
tak, aby byly co nejlépe využívány 
doplňkové typy znalostí s ohledem na 
šíření praktických řešení. Zemědělské 
poradní služby by měly být posíleny v 
rámci zemědělského a systému AKIS. 
Strategický plán SZP by měl poskytovat 
informace o tom, jak budou poradní služby 
a výzkumné a venkovské sítě vzájemně 
spolupracovat. Měla by být zajištěna 
výměna s odborníky v oblasti rozvojové 
spolupráce s cílem usnadnit předávání 
znalostí a osvědčených postupů do 
rozvojových zemí. Každý členský stát nebo 
dle potřeby i region může zahájit různé 
akce zaměřené na výměnu znalostí a 
inovací za pomoci těch typů intervencí, 
které jsou uvedeny v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Pro zajištění odpovídajícího 
financování pro některé priority by měla 
být stanovena pravidla pro minimální 
finanční příděly na tyto priority u podpory 
v rámci EZFRV. V zájmu zajištění rovných 
podmínek hospodářské soutěže mezi 
zemědělci by měl být rovněž stanoven 

(51) Pro zajištění odpovídajícího 
financování pro některé priority by měla 
být stanovena pravidla pro minimální 
finanční příděly na tyto priority u podpory 
v rámci EZFRV. V zájmu zajištění rovných 
podmínek hospodářské soutěže mezi 
zemědělci v rámci Unie i mimo ni by měl 
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maximální příděl prostředků pro podporu 
vázanou na produkci v rámci přímých 
plateb. Navíc by členské státy také měly 
smět použít dodatečnou část svého 
finančního stropu dostupnou pro přímé 
platby k poskytnutí podpory příjmu vázané 
na produkci konkrétně na zlepšení 
konkurenceschopnosti, udržitelnosti a/nebo 
kvality produkce bílkovinných plodin.

být rovněž stanoven maximální příděl 
prostředků pro podporu vázanou na 
produkci v rámci přímých plateb. Navíc by 
členské státy také měly smět použít 
dodatečnou část svého finančního stropu 
dostupnou pro přímé platby k poskytnutí 
podpory příjmu vázané na produkci 
konkrétně na zlepšení 
konkurenceschopnosti, udržitelnosti a/nebo 
kvality produkce bílkovinných plodin 
s cílem omezit dovozy ze třetích zemí.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) S cílem zajistit jasnou strategickou 
povahu těchto strategických plánů SZP 
a usnadnit propojení s ostatními politikami 
Unie, a zejména se zavedenými 
dlouhodobými vnitrostátními odvozenými 
z právních předpisů Unie nebo 
mezinárodních dohod, např. dohod 
týkajících se změny klimatu, lesů, 
biologické rozmanitosti a vody, je vhodné, 
aby na každý členský stát existoval jediný 
strategický plán SZP.

(55) S cílem zajistit jasnou strategickou 
povahu těchto strategických plánů SZP 
a usnadnit propojení s ostatními politikami 
Unie, a zejména se zavedenými 
dlouhodobými vnitrostátními cíli 
odvozenými z právních předpisů Unie nebo 
mezinárodních dohod, např. dohod 
týkajících se změny klimatu, lesů, 
biologické rozmanitosti, vody a 
soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, je 
vhodné, aby na každý členský stát 
existoval jediný strategický plán SZP.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) S cílem zajistit, aby stanovení cílů 
členskými státy a koncepce intervencí byly 
vhodné a maximalizovaly přínos k cílům 
SZP, je nutné, aby strategie strategických 
plánů SZP vycházela z předchozí analýzy 
místních souvislostí a z posouzení potřeb 
ve vztahu k cílům SZP.

(57) S cílem zajistit, aby stanovení cílů 
členskými státy a koncepce intervencí byly 
vhodné a maximalizovaly přínos k cílům 
SZP, je nutné, aby strategie strategických 
plánů SZP vycházela z předchozí analýzy 
místních souvislostí a z posouzení potřeb 
ve vztahu k cílům SZP. Členské státy by 
přitom měly popsat, jak řeší otázky, jako je 
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odchod obyvatel z venkova, koncentrace 
vlastnictví půdy, desertifikace, kvalita 
vody nebo ztráta biologické rozmanitosti, 
které mají také globální důsledky.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58) Strategické plány SZP by měly mít 
za cíl zajistit větší soudržnost četných 
nástrojů SZP, neboť by se měly vztahovat 
na typy intervencí v podobě přímých 
plateb, odvětvové typy intervencí i typy 
intervencí pro rozvoj venkova. Měly by 
rovněž zajistit a prokázat, že rozhodnutí 
členského státu jsou přiměřená a v souladu 
s prioritami a cíli Unie. Je tudíž vhodné, 
aby obsahovaly intervenční strategie 
zaměřené na výsledky a strukturované 
kolem specifických cílů SZP, včetně 
kvantifikovaných dílčích cílů v souvislosti 
s těmito cíli. Aby se umožnilo jejich 
sledování na ročním základě, je vhodné, 
aby tyto cíle byly založeny na ukazatelích 
výsledku.

(58) Strategické plány SZP by měly mít 
za cíl zajistit větší soudržnost četných 
nástrojů SZP a jejího vnějšího rozměru, 
neboť by se měly vztahovat na typy 
intervencí v podobě přímých plateb, 
odvětvové typy intervencí i typy intervencí 
pro rozvoj venkova. Měly by rovněž 
zajistit a prokázat, že rozhodnutí členského 
státu jsou přiměřená a v souladu s 
prioritami a cíli Unie. Je tudíž vhodné, aby 
obsahovaly intervenční strategie zaměřené 
na výsledky a strukturované kolem 
specifických cílů SZP, včetně 
kvantifikovaných dílčích cílů v souvislosti 
s těmito cíli. Aby se umožnilo jejich 
sledování na ročním základě, je vhodné, 
aby tyto cíle byly založeny na ukazatelích 
výsledku.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) Strategie by měla rovněž zdůraznit 
doplňkovost mezi nástroji SZP a ostatními 
politikami Unie. Každý strategický plán 
SZP měl zohlednit právní předpisy 
v oblasti životního prostředí a 
případně klimatu a vnitrostátní plány 
vycházející z těchto právních předpisů by 
měly být popsány jako součást analýzy 
současné situace („analýza SWOT“). Je 

(59) Strategie by měla rovněž zdůraznit 
doplňkovost mezi nástroji SZP a ostatními 
politikami Unie. Každý strategický plán 
SZP měl zohlednit právní předpisy 
v oblasti životního prostředí a 
případně klimatu, závazky Unie v oblasti 
soudržnosti politik ve prospěch rozvoje a 
vnitrostátní plány vycházející z těchto 
právních předpisů by měly být popsány 
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třeba stanovit seznam právních nástrojů, 
které by měly být konkrétně uvedeny ve 
strategickém plánu SZP.

jako součást analýzy současné situace 
(„analýza SWOT“). Je třeba stanovit 
seznam právních nástrojů, které by měly 
být konkrétně uvedeny ve strategickém 
plánu SZP.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 70

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(70) V souladu se zásadou sdílené 
správy jsou Komisi při plnění SZP 
nápomocny výbory tvořené zástupci 
členských států. S ohledem na 
zjednodušení systému a zeštíhlení pozice 
členských států se pro plnění tohoto 
nařízení stanovuje pouze jeden 
monitorovací výbor, který vznikne 
spojením výboru „Rozvoj venkova“ a 
výboru „Přímé platby“, které byly založeny 
v rámci programového období 2014–2020. 
O povinnost asistovat členským státům při 
plnění strategických plánů SZP se dělí 
řídící orgán a tento monitorovací výbor. 
Komisi by také měl nápomocen „Výbor 
pro společnou zemědělskou politiku“, a to 
v souladu s ustanoveními uvedenými v 
tomto nařízení.

(70) V souladu se zásadou sdílené 
správy jsou Komisi při plnění SZP 
nápomocny výbory tvořené zástupci 
členských států. S ohledem na 
zjednodušení systému a zeštíhlení pozice 
členských států se pro plnění tohoto 
nařízení stanovuje pouze jeden 
monitorovací výbor, který vznikne 
spojením výboru „Rozvoj venkova“ a 
výboru „Přímé platby“, které byly založeny 
v rámci programového období 2014–2020. 
O povinnost asistovat členským státům při 
plnění strategických plánů SZP se dělí 
řídící orgán a tento monitorovací výbor. 
Komisi by také měl být nápomocen „Výbor 
pro společnou zemědělskou politiku“ 
a Komise by měla podávat zprávy Výboru 
Evropského parlamentu pro rozvoj, a to v 
souladu s ustanoveními uvedenými v tomto 
nařízení.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 72

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(72) V situaci, kdy budou moci členské 
státy využít mnohem větší flexibility a 
subsidiarity při koncipování intervencí, 
budou sítě klíčovým nástrojem pohonu a 
směřování politiky a k tomu, aby byla této 
věci v členských státech věnována 

(72) V situaci, kdy budou moci členské 
státy využít mnohem větší flexibility a 
subsidiarity při koncipování intervencí, 
budou sítě klíčovým nástrojem pohonu a 
směřování politiky a k tomu, aby byla této 
věci v členských státech věnována 



PE629.646v02-00 28/56 AD\1176613CS.docx

CS

dostatečná pozornost a kapacita. Jednotná 
síť by měla zajistit lepší vzájemnou 
koordinaci networkingových aktivit na 
unijní, národní a regionální úrovni. 
Evropská a národní síť pro SZP nahrazují 
současnou Evropskou síť pro rozvoj 
venkova a síť EIP pro „zemědělskou 
produktivitu a udržitelnost“ a národní sítě 
pro rozvoj venkova, a to formou platformy 
umožňující větší výměnu znalostí s cílem 
zaznamenat výsledky a přidanou hodnotu 
politiky na evropské úrovni, obzvláště pak 
evropské politiky Horizont Evropa. Se 
stejným cílem, tj. zlepšováním výměny 
znalostí a inovací, je zřízena EIP pro 
„zemědělskou produktivitu a udržitelnost“, 
která realizuje interaktivní inovativní 
model v souladu s metodikou nastíněnou v 
tomto nařízení.

dostatečná pozornost a kapacita. Jednotná 
síť by měla zajistit lepší vzájemnou 
koordinaci networkingových aktivit na 
unijní, národní a regionální úrovni. 
Evropská a národní síť pro SZP nahrazují 
současnou Evropskou síť pro rozvoj 
venkova a síť EIP pro „zemědělskou 
produktivitu a udržitelnost“ a národní sítě 
pro rozvoj venkova, a to formou platformy 
umožňující větší výměnu znalostí s cílem 
zaznamenat výsledky a přidanou hodnotu 
politiky na evropské úrovni, obzvláště pak 
evropské politiky Horizont Evropa. Se 
stejným cílem, tj. zlepšováním výměny 
znalostí a inovací, je zřízena EIP pro 
„zemědělskou produktivitu a udržitelnost“, 
která realizuje interaktivní inovativní 
model v souladu s metodikou nastíněnou v 
tomto nařízení. Měla by být zajištěna 
výměna s odborníky v oblasti rozvojové 
spolupráce s cílem zvyšovat povědomí a 
usnadnit předávání znalostí a 
osvědčených postupů.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 74

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(74) Orientace na trh vyvolaná modelem 
realizace vyžaduje pevný rámec plnění, a 
to obzvláště proto, že strategické plány 
SZP přispívají k rozšíření všeobecných cílů 
dalších politik se sdílenou správou. Politika 
postavená na výkonnosti vyžaduje 
každoroční i víceleté vyhodnocování na 
základě zvolených ukazatelů výstupů, 
výsledků a dopadu vymezených v rámci 
pro sledování a hodnocení výkonnosti 
(„PMEF“). Za tímto účelem by měl být 
vybrán omezený a cílený soubor ukazatelů 
způsobem, který odráží co nejtěsněji, zda 
podpořená intervence přispívá k dosažení 
stanovených cílů. Ukazatele výsledku 
a výstupu související a cíli v oblastech 
souvisejících s klimatem a životním 

(74) Orientace na trh vyvolaná modelem 
realizace vyžaduje pevný rámec plnění, a 
to obzvláště proto, že strategické plány 
SZP přispívají k rozšíření všeobecných cílů 
dalších politik se sdílenou správou. Politika 
postavená na výkonnosti vyžaduje 
každoroční i víceleté vyhodnocování na 
základě zvolených ukazatelů výstupů, 
výsledků a dopadu vymezených v rámci 
pro sledování a hodnocení výkonnosti 
(„PMEF“). Za tímto účelem by měl být 
vybrán omezený a cílený soubor ukazatelů 
způsobem, který odráží co nejtěsněji, zda 
podpořená intervence přispívá k dosažení 
stanovených cílů. Ukazatele výsledku 
a výstupu související a cíli v oblastech 
souvisejících s klimatem a životním 
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prostředím mohou zahrnovat intervence 
stanovené v národních environmentálních 
nástrojích a nástrojích v oblasti plánů 
ohledně klimatu vycházejících z právních 
předpisů Unie.

prostředím mohou zahrnovat intervence 
stanovené v národních environmentálních 
nástrojích a nástrojích v oblasti plánů 
ohledně klimatu vycházejících z právních 
předpisů Unie. Posouzení, zda jsou cíle 
SZP plněny, by mělo být také provedeno 
na základě ukazatelů týkajících se dopadu 
SZP na rozvojové cíle Unie a na rozvojové 
země.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 75

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(75) Jako součást rámce pro 
monitorování a hodnocení výkonnosti by 
měly členské státy monitorovat dosažený 
pokrok a každoročně o něm podávat 
Komisi zprávu. Informace poskytované 
členskými státy představují základ, z něhož 
by měla vycházet Komise ve zprávě 
o pokroku při dosahování specifických cílů 
během celého programového období, a k 
tomuto účelu použije základní soubor 
ukazatelů.

(75) Jako součást rámce pro 
monitorování a hodnocení výkonnosti by 
měly členské státy monitorovat dosažený 
pokrok a každoročně o něm podávat 
Komisi zprávu. Informace poskytované 
členskými státy představují základ, z něhož 
by měla vycházet Komise ve zprávě 
o pokroku při dosahování specifických cílů 
během celého programového období, a k 
tomuto účelu použije základní soubor 
ukazatelů. S využitím údajů od členských 
států by Komise měla každoročně 
publikovat ekologickou stopu zemědělsko-
potravinářské produkce a spotřeby v Unii.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 75 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(75a) Systém monitorování SZP by měl 
být doplněn o nezávislý systém v rámci 
Unie, který by přijímal stížnosti osob nebo 
obcí, na něž má SZP nepříznivý dopad. 
Měla by být uznána důležitá úloha 
parlamentního Výboru pro rozvoj a jeho 
stálého zpravodaje pro soudržnost politik 
ve prospěch rozvoje.
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Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 ia) „soudržností politik ve prospěch 
rozvoje“ povinnost Unie přihlížet k cílům 
rozvojové spolupráce při provádění jejích 
politik a povinnost Unie vyhnout se při 
plnění cílů domácí politiky negativním 
politickým opatřením, která by mohla mít 
nepříznivý vliv na rozvojové cíle Unie;

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 ja)  „potravinovým zabezpečením“ 
právo lidí na zdravé a z kulturního 
hlediska vhodné potraviny vyrobené 
pomocí ekologicky přijatelných a 
udržitelných metod a právo lidí na určení 
vlastních systémů potravinářství a 
zemědělství.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporovat chytré, odolné a 
diverzifikované odvětví zemědělství 
zajišťující bezpečnost potravin;

a) podporovat dlouhodobou, 
inkluzivní, odolnou , udržitelnou a 
diverzifikovanou zemědělskou výrobu 
zajišťující udržitelné, decentralizované a 
dlouhodobé potravinové zabezpečení a 
předcházení nadprodukci a zajištění 
soudržnosti politik ve prospěch rozvoje;
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Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zintenzívnit ochranu životního 
prostředí a opatření v oblasti klimatu a 
přispívat k dosahování cílů Unie v oblasti 
životního prostředí a klimatu;

b) zintenzívnit ochranu životního 
prostředí, biologické rozmanitosti a 
opatření v oblasti klimatu a dosáhnout 
všech cílů Unie v oblasti životního 
prostředí a klimatu, které jsou významné 
pro zemědělství;

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posilovat sociálně-ekonomickou 
strukturu venkovských oblastí.

c) dosáhnout vyváženého územního 
rozvoje venkovských ekonomik a komunit, 
při současném posílení sociálně-
ekonomické struktury venkovských 
oblastí.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto cíle jsou doplněny průřezovým cílem 
spočívajícím v modernizaci odvětví 
podporou a sdílením znalostí, inovací a 
digitalizace v zemědělství a ve 
venkovských oblastech a napomáháním k 
jejich přijímání.

Tyto cíle musí být provedeny způsobem, 
který zajistí dosažení průřezových cílů 
Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a 
závazků podle Pařížské dohody. Přispívá-
li to k dosažení těchto cílů, usiluje toto 
nařízení o podporu a sdílení znalostí, 
technik a nástrojů v zemědělství a ve 
venkovských oblastech, napomáhá k jejich 
přijímání a zajišťuje přechod k 
udržitelnému rozvoji, jak stanoví článek 
11 SFEU.
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Pozměňovací návrh 45

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporovat příjmy a odolnost 
životaschopných zemědělských podniků 
v celé Unii za účelem posílení bezpečnosti 
potravin;

a) podporovat příjmy a odolnost 
životaschopných zemědělských podniků 
v celé Unii za účelem zajištění 
dlouhodobého potravinového zabezpečení 
při souběžném omezení škodlivých 
dumpingových praktik;

Pozměňovací návrh 46

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zlepšovat tržní orientaci a zvyšovat 
konkurenceschopnost, včetně většího 
zaměření na výzkum, technologie 
a digitalizaci;

b) zlepšovat tržní orientaci podporou 
krátkých dodavatelských řetězců a 
produktů s přidanou hodnotou, jako jsou 
produkty z ekologického zemědělství, a 
zvyšovat konkurenceschopnost, včetně 
většího zaměření na vzájemné 
učení, výzkum, technologie a digitalizaci;

Pozměňovací návrh 47

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přispívat ke zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobování se této změně, 
jakož i k udržitelné energii;

d) přispívat ke zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobování se této změně 
prostřednictvím významného snižování 
emisí skleníkových plynů ze zemědělství v 
souladu s Pařížskou dohodou a cíli Unie v 
oblasti klimatu;
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Pozměňovací návrh 48

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, 
inkluzivní a udržitelný růst, diverzifikaci 
činností a příjmů,  rovnost žen a mužů, 
sociální začleňování, boj proti chudobě, 
místní rozvoj ve venkovských oblastech, 
včetně udržitelného lesního hospodářství, a 
zlepšit základní veřejné služby a 
podporovat sociální a územní soudržnost;

Pozměňovací návrh 49

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) zlepšovat reakci zemědělství EU na 
společenskou poptávku po potravinách 
a zdraví, včetně bezpečných, výživných 
a udržitelných potravin, potravinového 
odpadu, jakož i dobrých životních 
podmínek zvířat.

i) zlepšovat reakci zemědělství EU na 
společenskou poptávku po potravinách 
a zdraví, včetně bezpečných, výživných 
a udržitelných potravin vysoké kvality, 
potravinového odpadu, jakož i 
environmentální udržitelnost a zlepšení 
životních podmínek zvířat, a současně 
přispívat k provádění Agendy pro 
udržitelný rozvoj 2030;

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) Soudržnost politik ve prospěch 
rozvoje: systematicky zohledňovat cíle 
rozvojové spolupráce a současně 
předcházet nepříznivým vnějším dopadům 
politik Unie na rozvojové země a jejich 
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obyvatelstvo.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Cíle Unie a členských států

1. V souladu s cíli stanovenými v 
článcích 5 a 6 tohoto nařízení povedou 
společné strategické plány společné 
zemědělské politiky k:
a) čistému růstu počtu zemědělců, 
zemědělských pracovníků a souvisejících 
pracovních míst ve venkovských 
oblastech;
b) výraznému snížení emisí 
skleníkových plynů spojených s odvětvím 
zemědělství do roku 2027;
c) zastavení a zvrácení úbytku 
biologické rozmanitosti;
d) zastavení a zvrácení šíření 
antimikrobiální rezistence;
e) zastavení a zvrácení úbytku 
opylovačů, ptactva a hmyzu;
f) zvýšení genetické rozmanitosti 
plodin a zvířat i mezi nimi navzájem;
g) snížení vývozu živých zvířat;
h) snížení znečišťování ovzduší a vod 
zemědělským odvětvím;
i) zachování a zvýšení plochy 
trvalých travních porostů;
j) snížení používání pesticidů 
v souladu se směrnicí 2009/128/ES.
2. Ve svých návrzích strategických 
plánů členské státy uvedou, jak hodlají k 
těmto cílům přispět, a navrhnou přesné 
vnitrostátní cíle.
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3. V souladu s postupem uvedeným v 
kapitole III hlavy V Komise zajistí, že 
kombinace vnitrostátních cílů umožní 
dosažení cílů Unie stanovených v odstavci 
1 a že intervence plánované členskými 
státy budou dostatečné k dosažení jejich 
vnitrostátních cílů. V zájmu zajištění 
rovných podmínek Komise zajistí, aby 
členské státy přijaly obdobné vnitrostátní 
cíle.

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno splnění obecných cílů tohoto nařízení, je nutné stanovit minimální cíle 
v celé Unii.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Soudržnost politik ve prospěch rozvoje

1. Členské státy zajistí, aby 
intervence byly v souladu se závazky Unie, 
pokud jde o dodržování zásady 
soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, 
práva na rozvoj a práva na potraviny.  
2. Intervence členských států 
přispívají k plnění cílů stanovených v 
Agendě pro udržitelný rozvoj 2030, 
zejména cílů udržitelného rozvoje č. 2, č. 
10, č. 12 a č. 13 SZP proto musí
i) přispívat k rozvoji 
diverzifikovaného a udržitelného 
zemědělství a odolných 
agroenvironmentálních postupů jak v 
Unii, tak v partnerských zemích;
ii) přispívat k zachování genetické 
rozmanitosti osiva, pěstovaných rostlin a 
chovaných a domestikovaných zvířat a 
souvisejících planě rostoucích a volně 
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žijících druhů jak v Unii, tak v 
partnerských zemích;
iii) přispívat k rozvinutí potenciálu 
drobných zemědělců, malých 
zemědělských podniků, zejména žen 
působících v zemědělství, a původního 
obyvatelstva působícího v zemědělské 
výrobě a pastevectví, a to jak v Unii, tak v 
partnerských zemích;
iv) přispívat k rozvoji místních 
potravinových systémů a domácích a 
regionálních trhů v Unii i v partnerských 
zemích s cílem minimalizovat závislost na 
dovozu potravin a zkrátit potravinové 
řetězce;
v) ukončit vývozní praktiky, které 
narušují celosvětový obchod na 
zemědělských trzích;
vi) plně začlenit opatření na zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobení se jí;
vii) dodržovat Pařížskou dohodu o změně 
klimatu; pravidla pro obchod se 
zemědělskými produkty nesmí bránit 
udržitelnému využívání zdrojů nebo být 
překážkou pro vícestranné klimatické cíle.
3. Členské státy a Komise sledují 
provádění strategických plánů SZP a 
zajišťují, aby tyto strategické plány SZP 
neměly negativní dopad na místní 
zemědělské trhy a místní producenty v 
rozvojových zemích. Ustanovení týkající 
se monitorování jsou stanovena v článku 
119a. 

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Článek 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Článek 9b
Soulad s Pařížskou dohodou

1. Cíle strategických plánů SZP 
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budou naplňovány v souladu s Pařížskou 
dohodou a s ohledem na dosažení 
celosvětových cílů stanovených v této 
dohodě a závazků popsaných ve 
vnitrostátně stanovených příspěvcích Unie 
a členských států.
2. Členské státy zajistí, aby jejich 
strategické plány byly v souladu s již 
stanovenými dlouhodobými vnitrostátními 
cíli určenými v legislativních nástrojích 
uvedených v příloze XI nebo z těchto 
nástrojů vyplývajícími, a dále v souladu s 
cíli uvedenými v odstavci 2.
3. Komise  předtím, než strategické 
plány schválí, zajistí, aby byly v souladu s 
cíli stanovenými v tomto článku.

Odůvodnění

Členské státy vypracují nástroje, jak podmínit získávání prostředků EU dodržováním norem, 
které jdou nad rámec obav pouze v souvislosti s životním prostředím. Máme-li zajistit, že Unie 
jako celek nepodporuje nadprodukci (jak tomu bylo dosud), je nutné se zabývat modely 
výroby (které pak mohou mít též vliv na spotřební chování).

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poradenské služby pro zemědělství 
mají ekonomický, environmentální a 
společenský rozměr a poskytují aktuální 
technologické a vědecké informace získané 
prostřednictvím výzkumu a inovací. Jsou 
začleněny do vzájemně propojených služeb 
zemědělských poradců, výzkumných 
pracovníků, organizací zemědělců a dalších 
příslušných zúčastněných stran, které tvoří 
znalostní a inovační systémy v zemědělství 
(AKIS).

2. Poradenské služby pro zemědělství 
mají ekonomický, environmentální a 
společenský rozměr a poskytují aktuální 
technologické a vědecké informace získané 
prostřednictvím výzkumu a inovací. Jsou 
začleněny do vzájemně propojených služeb 
zemědělských poradců, výzkumných 
pracovníků, organizací zemědělců a dalších 
příslušných zúčastněných stran, které tvoří 
znalostní a inovační systémy v zemědělství 
(AKIS). Měla by být umožněna průběžná 
výměna mezi odborníky v oblasti 
rozvojové spolupráce a systémem AKIS s 
cílem usnadnit předávání znalostí a 
osvědčených postupů do rozvojových zemí.
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Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 fa) udržitelné zemědělské postupy, 
které pomáhají zachovávat ekosystémy, jež 
posilují schopnost přizpůsobit se změně 
klimatu a jež postupně zlepšují kvalitu 
krajiny a půdy, a to v souladu s dílčími cíli 
cíle udržitelného rozvoje č. 2.

Odůvodnění

Poskytování odborné přípravy zemědělcům a příjemcům finančních prostředků v rámci SZP 
při plnění dílčích cílů lze zahrnout do závazku Unie zabývat se problémy souvisejícími s 
klimatem a provádět Agendu pro udržitelný rozvoj 2030.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Poradci by měli být vyškoleni tak, 
aby dokázali předávat lepší chápání 
globálního rozměru SZP.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 7 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podpora příjmu vázaná na 
produkci;

a) podpora příjmu vázaná na produkci 
v rámci působnosti požadavků Světové 
obchodní organizace na odstranění 
podpory, která vede k narušení obchodu;
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Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytují podporu na 
dobrovolné režimy pro klima a životní 
prostředí za podmínek stanovených v 
tomto článku a na základě dalších údajů 
uvedených v jejich strategickém plánu 
SZP.

1. Členské státy postupně navýší 
podporu na režimy pro klima a životní 
prostředí za podmínek stanovených v 
tomto článku a na základě dalších údajů 
uvedených v jejich strategickém plánu 
SZP.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Při přípravě strategických plánů 
SZP upřednostňují členské státy 
zemědělské systémy, které účinným 
způsobem mnohostranně přispívají k 
plnění cílů stanovených v čl. 6 odst. 1, 
jako je lepší obhospodařování trvalých 
pastvin a krajinných prvků a ekologické 
zemědělství.

Odůvodnění

Je třeba lépe definovat rozsah opatření podporovaných v rámci ekorežimů. Členské státy by 
měly mít možnost zvolit si postupy, které jsou dobře přizpůsobeny jejich území, ale 
upřednostnit podporu zemědělských systémů složených z více zemědělských postupů, aby se 
tak dosáhlo maximalizace vlivu ekorežimů na klima a životní prostředí. Kromě toho mohou 
členské státy prostřednictvím podpory stávajících certifikačních systémů zajistit jednodušší 
správu ekorežimů.

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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3a. Pokud členský stát ve svém 
strategickém plánu navrhne dobrovolnou 
podporu vázanou na produkci podle 
článku 106, zajistí Komise, aby:
a) podpora byla v souladu se zásadou 
„neškodit“;
b) existovala jasná environmentální 
nebo sociální potřeba nebo přínos, které 
jsou opodstatněny empirickými 
kvantifikovatelnými a nezávisle 
ověřitelnými důkazy;
c) se podpora použila k uspokojení 
potřeb Unie v oblasti potravinového 
zabezpečení a nevedla k narušení 
vnitřních ani mezinárodních trhů;
d) udělení podpory příjmu vázané na 
produkci nevedlo k obchodním 
důsledkům, které mají negativní dopad na 
investice do zemědělsko-potravinářského 
odvětví a vývoj v oblasti výroby a 
zpracování v partnerských rozvojových 
zemích;
e) se dobrovolná podpora vázaná na 
produkci neposkytovala na trzích, které 
jsou v krizi kvůli nadprodukci nebo 
nadměrné nabídce;

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. V nezbytných případech je Komise 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 138, jimiž 
doplní toto nařízení o opatření, která mají 
členské státy při uplatňování podpory 
příjmu vázané na produkci přijmout, a to 
s cílem odstranit nepříznivé účinky na 
rozvojové země.
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Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podporu příjmu vázanou na produkci lze 
udělovat pouze na tato odvětví a produkce 
nebo jejich specifické typy zemědělství, 
pokud jsou důležité z hospodářských, 
sociálních nebo environmentálních 
důvodů: obiloviny, olejnatá semena, 
bílkovinné plodiny, luskoviny pěstované na 
zrno, len, konopí, rýži, skořápkové ovoce, 
brambory určené pro výrobu škrobu, 
mléko a mléčné výrobky, osiva, skopové a 
kozí maso, hovězí a telecí maso, olivový 
olej, bourec morušový, sušená krmiva, 
chmel, cukrovou řepu, cukrovou třtinu a 
čekanku, ovoce a zeleninu, rychle rostoucí 
dřeviny pěstované ve výmladkových 
plantážích a jiné nepotravinářské plodiny, 
kromě stromů, používané pro výrobu 
produktů, které mají potenciál nahradit 
fosilní materiály.

Podporu příjmu vázanou na produkci lze 
udělovat pouze na tato odvětví a produkce 
nebo jejich specifické typy zemědělství, 
včetně ekologického zemědělství, které 
uplatňuje přísnější normy než jsou normy 
stanovené v systému podmíněnosti, nebo 
pokud jsou důležité z hospodářských, 
sociálních nebo environmentálních 
důvodů: obiloviny, olejnatá semena, 
bílkovinné plodiny, luskoviny pěstované na 
zrno, krmné luskoviny, len, konopí, rýži, 
skořápkové ovoce, osiva, skopové a kozí 
maso, olivový olej, bourec morušový, 
sušená krmiva, chmel a čekanku, ovoce a 
zeleninu, rychle rostoucí dřeviny pěstované 
ve výmladkových plantážích.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Článek 58 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 58a
Odvětví luštěnin

Cíle odvětví luštěnin
Členské státy sledují v odvětví luštěnin 
tyto cíle:
a) režim zvyšuje udržitelnou produkci 
luštěnin a jejich spotřebu v celé Unii za 
účelem zvýšení soběstačnosti v souladu s 
cíli uvedenými v příloze I;
b) luštěniny pěstované na orné půdě, 
které jsou podporované finanční pomocí 
Unie, tvoří součást střídání plodin 
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nejméně každé tři roky nebo součást 
smíšených druhů na dočasných travních 
porostech na orné půdě. Toto střídání je v 
souladu s režimy pro klima a životní 
prostředí („ekorežimy“) uvedenými v 
článku 28 a v takovém případě je možné 
vyplatit podporu pro střídání plodin každé 
čtyři nebo více let. Tento režim může 
rovněž podporovat přidružené nebo 
smíšené pěstování, jež jinak v rámci 
jiných opatření podporovány nejsou;
c) dotovat je možné i spásání pastvin 
s vysokou druhovou rozmanitostí nebo 
sečení luk s vysokou druhovou 
rozmanitostí na krmivo na stálých 
pastvinách, které obsahují druhy rostlin 
zahrnující luštěniny na travním porostu, a 
to pod podmínkou, že nedochází k 
opětovnému zorání a osetí;
d) opatření uvedená v tomto článku 
jsou v souladu se závazky a právními 
předpisy Unie v oblasti klimatu a 
životního prostředí a nevyvolávají přímou 
nebo nepřímou změnu ve využití půdy a 
mají skutečně pozitivní dopad na 
celosvětové emise skleníkových plynů 
podle globálního modelu řízení biosféry 
[GLOBIOM];
e) těmito platbami nejsou 
podporovány monokulturní či souvislé 
porosty luštěnin;
f) snížit závislost na koncentrované 
směsi krmiv obsahujících sóju, zejména 
pak dovezenou sóju vypěstovanou na 
půdě, která byla v nedávné minulosti 
odlesněna nebo prošla přeměnou, a to v 
souladu s cílem udržitelného rozvoje č. 15, 
závazkem EU v oblasti nulového 
odlesňování a současnými závazky 
soukromých podniků v oblasti nulového 
odlesňování;
g) uzavřít koloběh živin a omezit jej 
na místní a regionální povodí v souladu s 
rámcovou směrnicí o vodě;
h) podpořit místní a regionální trhy s 
potravinami a krmivy a odrůdami osiva 
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uzpůsobenými místním podmínkám a s 
nízkými vstupními prostředky.

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) Investice do výroby bioenergie, která 
nesplňuje kritéria udržitelnosti stanovená 
ve směrnici o obnovitelných zdrojích 
energie, včetně omezení určitých druhů 
surovin.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy udělí podporu na 
nástroje řízení rizik za podmínek 
stanovených v tomto článku a na základě 
dalších údajů uvedených v jejich 
strategickém plánu SZP.

1. Členské státy udělí podporu na 
nástroje řízení rizik za podmínek 
stanovených v tomto článku a na základě 
dalších údajů uvedených v jejich 
strategickém plánu SZP a současně 
zohlední možný nepříznivý dopad investic 
do zemědělsko-potravinářského odvětví a 
do vývoje produkce a zpracování v 
partnerských rozvojových zemích.  

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orientační finanční příděly na intervence v 
oblasti podpory příjmu vázané na produkci 
uvedené v pododdíle 1 oddílu 2 kapitoly II 
hlavy III jsou omezeny na maximálně 10 % 
z částek stanovených v příloze VII.

Orientační finanční příděly na intervence v 
oblasti podpory příjmu vázané na produkci 
uvedené v pododdíle 1 oddílu 2 kapitoly II 
hlavy III jsou omezeny na maximálně 5 % 
z částek stanovených v příloze VII.
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Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na základě informací poskytnutých 
členskými státy Komise pomocí 
jednoduché a běžné metodiky vyhodnotí 
přínos politiky k plnění cílů v oblasti 
změny klimatu.

1. Na základě informací poskytnutých 
členskými státy Komise pomocí 
jednoduché, přesné a běžné metodiky 
vyhodnotí přínos politiky k plnění cílů v 
oblasti změny klimatu.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 1a. Provedou se nezávislé vědecké 
studie, které určí příspěvek různých 
činností prováděných členskými státy ke 
snížení emisí skleníkových plynů nebo 
sekvestraci skleníkových plynů.

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 1b. Na základě těchto studií Komise 
navrhne metodiku sledování a současně 
zajistí, aby:
a) mezi výdaje na klima byly 
započítávány pouze výdaje vyčleněné na 
činnosti, které významně přispívají ke 
snížení emisí a sekvestraci;
b) procentní podíl všech výdajů, které 
se považují za klimatické výdaje, byl přímo 
úměrný skutečnému pozitivnímu dopadu 
dané činnosti na emise nebo sekvestraci 
skleníkových plynů;
c) výdaje vyčleněné na činnosti, které 
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mají nepříznivý dopad na emise a 
sekvestraci skleníkových plynů, byly 
odečítány z celkových výdajů na klima za 
použití podobné metodiky.

Odůvodnění

Evropský účetní dvůr ve své zprávě o návrzích Komise na SZP označil odhadovaný příspěvek 
SZP k cílům v oblasti změny klimatu za „nerealistický“. Tento příspěvek je třeba vypočítat 
zvlášť pro každý zásah na základě skutečného dopadu daných činností, jejž změří recenzované 
vědecké studie.

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 94 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Vnitrostátní orgán odpovědný za 
vypracování strategického plánu SZP 
zajistí, aby se orgány příslušné pro 
rozvojovou spolupráci účinně podílely na 
sestavování a sledování provádění 
strategického plánu SZP, a to s cílem plán 
sjednotit s politikou rozvojové spolupráce 
daného členského státu a Unie.

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 94 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) hospodářští a sociální partneři; b) hospodářští, environmentální a 
sociální partneři;

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 94 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) relevantní orgány zastupující 
občanskou společnost a případně 
relevantní orgány odpovědné za 
prosazování sociálního začleňování, 
základních práv, rovnosti žen a mužů a 
nediskriminace.

c) relevantní orgány zastupující zájmy 
občanské společnosti, jako jsou nevládní 
organizace, a případně orgány odpovědné 
za prosazování sociálního začleňování, 
základních práv, rovnosti žen a mužů a 
nediskriminace.

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 94 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto partnery by členské státy měly zapojit 
do přípravy svých strategických plánů 
SZP.

Tyto partnery by členské státy měly zapojit 
do přípravy svých strategických plánů 
SZP. K přípravě strategických plánů SZP 
jsou přizváni partneři ze třetích zemí.

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 96 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě specifických cílů v oblasti 
životního prostředí a klimatu uvedených v 
čl. 6 odst. 1 písm. d), e) a f) by 
vyhodnocení mělo zohlednit vnitrostátní 
plány v oblasti životního prostředí a 
klimatu vycházející z legislativních 
nástrojů uvedených v příloze XI.

V případě specifických cílů v oblasti 
životního prostředí a klimatu uvedených v 
čl. 6 odst. 1 písm. d), e) a f) by 
vyhodnocení mělo zohlednit vnitrostátní 
plány v oblasti životního prostředí a 
klimatu vycházející z legislativních 
nástrojů uvedených v příloze XI, cílů 
Pařížské dohody a cíle snížit do roku 2027 
emise skleníkových plynů v EU související 
se zemědělstvím o 30 %.

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 97 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vysvětlení, jakým způsobem 
přispívá struktura strategického plánu SZP 
z hlediska environmentální a klimatické 
tématiky k plnění již zavedených 
dlouhodobých vnitrostátních cílů 
stanovených v legislativních nástrojích 
uvedených v příloze XI nebo z nich 
vycházejících;

b) vysvětlení, jakým způsobem 
přispívá struktura strategického plánu SZP 
z hlediska environmentální a klimatické 
tématiky k plnění již zavedených 
dlouhodobých vnitrostátních cílů 
stanovených v legislativních nástrojích 
uvedených v příloze XI nebo z nich 
vycházejících, cílů Pařížské dohody a cíle 
snížit do roku 2027 emise skleníkových 
plynů v EU související se zemědělstvím o 
30 %;

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 102 – odst. 1 – písm. a – písm. ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) popisu, jak budou v rámci systému 
AKIS vzájemně spolupracovat poradenské 
služby podle článku 13, výzkumné sítě a 
sítě SZP a jak jsou poskytovány 
poradenské služby a služby podpory 
inovací;

ii) popisu, jak budou v rámci systému 
AKIS vzájemně spolupracovat poradenské 
služby podle článku 13, výzkumné sítě a 
sítě SZP, jak jsou poskytovány poradenské 
služby a služby podpory inovací a jakým 
způsobem budou odborníci v oblasti 
rozvojové spolupráce mít možnost 
nepřetržité výměny se systémem AKIS;

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 106 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise posoudí návrhy 
strategických plánů SZP z hlediska jejich 
úplnosti, konzistentnosti a souladu s 
obecnými principy práva Unie, s tímto 
nařízením a s opatřeními přijatými v 
souvislosti s ním a s horizontálním 
nařízením, jejich efektivního přispění k 
plnění specifických cílů podle čl. 6 odst. 1, 
dopadu na řádné fungování vnitřního trhu a 
narušování hospodářské soutěže a stupně 

2. Komise posoudí návrhy 
strategických plánů SZP z hlediska jejich 
úplnosti, konzistentnosti a souladu s 
obecnými principy práva Unie, včetně 208 
SFEU, s tímto nařízením a s opatřeními 
přijatými v souvislosti s ním a s 
horizontálním nařízením, jejich efektivního 
přispění k plnění specifických cílů podle čl. 
6 odst. 1, dopadu na řádné fungování 
vnitřního trhu a narušování hospodářské 
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administrativní zátěže kladené na příjemce 
a správu. Posouzení je zaměřeno zejména 
na adekvátnost strategického plánu SZP, 
odpovídající specifické cíle, cíle, 
intervence a přidělování rozpočtových 
prostředků za účelem splnění specifických 
cílů strategického plánu SZP 
prostřednictvím souboru intervencí 
navrženého na základě analýzy SWOT a 
předběžného hodnocení.

soutěže, souladu s již stanovenými 
dlouhodobými vnitrostátními cíli 
vytyčenými v legislativních nástrojích 
uvedených v příloze XI nebo z těchto 
nástrojů vyplývajícími, a stupně 
administrativní zátěže kladené na příjemce 
a správu a to, jak jsou v souladu s 
článkem 94 zohledněny příspěvky 
příslušných orgánů a jiných zúčastněných 
stran. Posouzení je zaměřeno zejména na 
adekvátnost strategického plánu SZP, 
odpovídající specifické cíle, cíle, 
intervence a přidělování rozpočtových 
prostředků za účelem splnění specifických 
cílů strategického plánu SZP 
prostřednictvím souboru intervencí 
navrženého na základě analýzy SWOT a 
předběžného hodnocení.

Odůvodnění

Podle článku 208 SFEU má EU povinnost přihlížet k cílům rozvojové spolupráce při 
provádění politik, které by mohly mít vliv na rozvojové země.

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy rozhodují o složení 
monitorovacího výboru a zajišťují, aby v 
něm byly rovnoměrně zastoupeny 
relevantní orgány veřejné správy a 
zprostředkující subjekty i zástupci partnerů 
uvedených v čl. 94 odst. 3.

Členské státy rozhodují o složení 
monitorovacího výboru a zajišťují, aby v 
něm byly rovnoměrně zastoupeny 
relevantní orgány veřejné správy a 
zprostředkující subjekty i zástupci partnerů 
uvedených v čl. 94 odst. 3. Ustanovení čl. 
94 odst. 2 a 2a musí být náležitě 
zohledněna.

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 3 – písm. f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) budování administrativních kapacit 
orgánů veřejné správy a příjemců, pokud je 
to relevantní.

f) budování administrativních kapacit 
orgánů veřejné správy a příjemců, 
občanské společnosti a subjektů podle 
článku 94, pokud je to relevantní.

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 113 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zřídí nejpozději 
do dvanácti měsíců ode dne, kdy Komise 
schválí jeho strategický plán SZP, národní 
síť společné zemědělské politiky (národní 
síť SZP) pro účely vzájemného navazování 
kontaktů mezi organizacemi a správními 
orgány, poradci, výzkumnými pracovníky 
a dalšími inovátory v oblasti zemědělství a 
rozvoje venkova na vnitrostátní úrovni.

1. Každý členský stát zřídí nejpozději 
do dvanácti měsíců ode dne, kdy Komise 
schválí jeho strategický plán SZP, národní 
síť společné zemědělské politiky (národní 
síť SZP) pro účely vzájemného navazování 
kontaktů mezi organizacemi a správními 
orgány, poradci, výzkumnými pracovníky 
a dalšími inovátory v oblasti zemědělství a 
rozvoje venkova na vnitrostátní úrovni. 
Bude zajištěna výměna s odborníky v 
oblasti rozvojové spolupráce s cílem zvýšit 
povědomí a usnadnit předávání znalostí a 
osvědčených postupů.

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 115 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 ba) soudržnost opatření stanovených v 
daném plánu s cíli rozvojové politiky 
Unie.

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Čl. 119 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Řídicí orgán a monitorovací výbor sledovat 
provádění strategického plánu SZP a 
pokrok v plnění jeho cílů na základě 
ukazatelů výstupu a výsledku.

Řídicí orgán a monitorovací výbor sledovat 
provádění strategického plánu SZP a 
pokrok v plnění jeho cílů na základě 
ukazatelů výstupu a výsledku. S využitím 
údajů od členských států Komise každý 
rok zveřejní ekologickou stopu 
zemědělsko-potravinářské produkce a 
spotřeby v EU.

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Článek 119 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 119a
Monitorování soudržnosti politik ve 

prospěch rozvoje a nezávislý systém pro 
podávání stížností

1. Dosažení cílů stanovených v čl. 6 
odst. 3 bude rovněž analyzováno, 
sledováno a posuzováno na základě 
ukazatelů týkajících se cílů udržitelného 
rozvoje v souvislosti s dopadem SZP, 
strategickými plány SZP a intervencemi 
podporovanými v rámci rozvojových cílů 
Unie a rozvojových zemích.
2. Unie a její členské státy rozšíří 
mandát  středisek Unie pro sledování trhu 
a vyvinou metodický rámec pro sledování 
dopadu SZP na rozvojové země, zejména v 
oblastech, které daná partnerská země 
určí jako citlivé, nebo produkty z odvětví, 
v nichž jsou poskytovány platby vázané na 
produkci a jsou využívána opatření pro 
řešení krizí. 
3. Posouzení vychází mimo jiné 
z údajů předložených vládami, 
organizacemi občanské společnosti a 
jinými zúčastněnými stranami 
v rozvojových zemích, které jsou 
obchodními partnery Unie.
4. Komise předloží Radě 
a Evropskému parlamentu výroční zprávu 
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zdůrazňující výsledky posouzení, obdržené 
údaje a činnost Unie v reakci na toto 
posouzení.
5. Komise je zmocněna k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 138, kterými se toto nařízení 
doplňuje o pravidla vymezující přiměřená 
opatření pro analýzu, sledování a 
hodnocení dopadu SZP, strategických 
plánů SZP a podporovaných intervencí v 
oblasti rozvojových cílů Unie a 
rozvojových zemí, přičemž přihlíží k 
relevantním mezinárodním iniciativám, 
především iniciativám zvláštního 
zpravodaje OSN pro právo na potraviny, 
organizace FAO a výboru pro zajišťování 
potravin. 
6. Systém monitorování SZP bude 
doplněn o nezávislý systém v rámci Unie, 
který bude přijímat stížnosti osob nebo 
obcí, na něž má SZP nepříznivý dopad. 
Stížnosti obdrží stálý zpravodaj 
Parlamentu pro soudržnost politik ve 
prospěch rozvoje a úředník pro slyšení 
Generálního ředitelství pro zemědělství 
a rozvoj venkova. Důkazní materiál 
mohou předkládat daní stěžovatelé nebo 
třetí strany.

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Článek 119 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 119b
Sociální ochranné opatření

 Dotčené skupiny nebo země mají 
v případě negativního dopadu SZP na 
dlouhodobé zabezpečení dodávek potravin 
a závažných obtíží drobných zemědělců 
k dispozici sociální ochranou doložku.
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Odůvodnění

Dopad nástrojů SZP na zemědělství v rozvojových zemích závisí  na faktorech, jako jsou ceny 
na světovém trhu, obchodní režimy, výrobní kapacity a výběr politik v partnerských zemích. 
Proto je nutné provádět pravidelně posouzení, aby se získaly důkazy z partnerských zemí a 
zohlednil se mezinárodní vývoj v této oblasti.  Základem doložky o sociálně ochraně může být 
precedens, kterým je ustanovení čl. 25 odst. 2b dohody o hospodářském partnerství mezi 
CARIFOREM a EU, který stanoví, že ochranná opatření mohou být přijata dováží-li se 
produkt v takovém zvýšeném množství a za takových podmínek, že působí nebo může způsobit 
narušení v hospodářském odvětví, zejména v případě, kdy takovéto narušení vede k závažným 
sociálním problémům. 

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Čl. 121 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 15. února 2023 a do 15. února 
každého následujícího roku až do roku 
2030 včetně předloží členské státy Komisi 
výroční zprávu o výkonnosti provádění 
strategického plánu SZP za předchozí 
rozpočtový rok. Zpráva předložená v roce 
2023 bude zahrnovat rozpočtové roky 2021 
a 2022. Pro přímé platby dle kapitoly II 
hlavy III bude zpráva zahrnovat pouze 
rozpočtový rok 2022.

1. Do 15. února 2023 a do 15. února 
každého následujícího roku až do roku 
2030 včetně předloží členské státy Komisi 
výroční zprávu o výkonnosti provádění 
strategického plánu SZP za předchozí 
rozpočtový rok, v němž zohlední vnitřní a 
vnější důsledky provádění tohoto plánu. 
Zpráva předložená v roce 2023 bude 
zahrnovat rozpočtové roky 2021 a 2022. 
Pro přímé platby dle kapitoly II hlavy III 
bude zpráva zahrnovat pouze rozpočtový 
rok 2022.

Odůvodnění

Podle článku 208 SFEU má EU povinnost přihlížet k cílům rozvojové spolupráce při 
provádění politik, které by mohly mít vliv na rozvojové země.

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Čl. 138 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci podle článku 4, 7, 12, 15, 23, 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci podle článku 4, 7, 12, 15, 23, 
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28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 a 141 
je svěřena Komisi na dobu sedmi let od 
data vstupu tohoto nařízení v platnost. 
Komise vypracuje zprávu o přenesení 
pravomocí nejpozději devět měsíců před 
koncem tohoto sedmiletého období. 
Přenesení pravomocí se automaticky 
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
proti tomuto prodloužení námitku 
nejpozději tři měsíce před koncem každého 
z těchto období.

28, 29, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 
119a a 141 je svěřena Komisi na dobu 
sedmi let od data vstupu tohoto nařízení v 
platnost. Komise vypracuje zprávu 
o přenesení pravomocí nejpozději devět 
měsíců před koncem tohoto sedmiletého 
období. Přenesení pravomocí se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce před koncem 
každého z těchto období.

Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Čl. 138 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Přenesení pravomocí podle článku 
4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 
78, 81, 104 a 141 mohou Evropský 
parlament nebo Rada kdykoliv zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomocí v něm blíže určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který v něm je upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

3. Přenesení pravomocí podle článku 
4, 7, 12, 15, 23, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 41, 
50, 78, 81, 104, 119a  a 141 mohou 
Evropský parlament nebo Rada kdykoliv 
zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomocí v něm blíže určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který v něm je upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Čl. 138 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 
36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 a 141 vstoupí 
v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 4, 7, 12, 15, 23, 28, 29, 32, 
35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 119a a 141 
vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
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Evropský parlament a Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Evropský parlament a Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.
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