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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Závazek EU k soudržnosti politik ve prospěch rozvoje je zakotven v článku 208 Lisabonské 
smlouvy. EU se zavázala, že ve všech politikách, které mohou mít dopad na rozvojové země, 
bude zohledňovat rozvojové cíle a bránit rozporům mezi těmito politikami. Prioritními 
oblastmi rozvojové spolupráce EU je potravinové zabezpečení a udržitelné zemědělství. 
Příslušný politický rámec EU1 (2010) zdůrazňuje význam soudržnosti politik ve prospěch 
rozvoje pro celosvětové potravinové zabezpečení a vyčleňuje společnou zemědělskou politiku 
(SZP) EU. 

Ačkoli se podařilo zmírnit nesoudržnost SZP s rozvojovými cíli, zejména poté, co byly 
postupně ukončeny vývozní subvence, problémy s nesoudržností přetrvávají. Negativní 
dopady na rozvoj mohou být způsobeny dotacemi a opatřeními na podporu trhu v rámci SZP, 
která stimulují větší vývoz a dovoz určitého zboží do rozvojových zemí nebo z nich, jakož i 
negativními dopady na klima, které jsou způsobeny zemědělskou výrobou náročnou na 
zdroje. 

„Horizontální nařízení“, které měníme, umožňuje přizpůsobit pravidla financování, řízení a 
sledování různých opatření SZP. Tyto „intervence“ jsou financovány z Evropského 
zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova (EZFRV), jež jsou často označovány za dva „pilíře“ SZP. Po roce 2021 bude mít 
SZP nový model realizace, ve kterém ponesou členské státy větší odpovědnost za určování 
vnitrostátních priorit. Tento nový model je doprovázen přechodem od dodržování předpisů 
k zaměření na výkon, přičemž významným prvkem SZP je podmíněnost. 

Navrhovatelka vítá přijetí nového přístupu v rámci SZP zaměřeného na dosahování výsledků, 
který může přispět k soudržnosti s rozvojovou spoluprací, politikou v oblasti klimatu 
a ochrany životního prostředí, ačkoli členské státy stanoví cíle ve vnitrostátních plánech 
samy, a proto existuje značný prostor pro menší ambice a soupeření ve změkčování 
podmínek. Z analýzy tohoto legislativního návrhu provedené z hlediska soudržnosti politik ve 
prospěch rozvoje vyplývá, že tato soudržnost není v pravidlech pro financování, řízení a 
sledování dostatečně zohledněna. 

Navrhovatelka proto navrhuje změnit nařízení tak, aby byl zaveden větší závazek k této 
soudržnosti a byly zajištěny adekvátní konzultace se zúčastněnými stranami v průběhu 
různých fází plánování, provádění, sledování a hodnocení SZP, mimo jiné: 
– větší závazek a upřesnění povinností EU i členských států ohledně dodržování závazku 

k soudržnosti politik ve prospěch rozvoje stanoveného v SFEU, Agendy 2030 a Pařížské 
dohody, 

– systematické sledování ukazatelů soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, cílů 
udržitelného rozvoje a klimatických cílů a globální stopy SZP. Rozšíření stávajícího 
mechanismu sledování zemědělských trhů s cílem sledovat vnější obchodní toky citlivých 
produktů z rozvojových partnerských zemí a do nich, 

– konzultace s celou řadou zúčastněných stran, včetně rozvojových partnerů a odborníků, 
a to před vymezením  strategických plánů SZP jednotlivých členských států. 

1 Evropská komise, Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Rámec politiky EU pro pomoc rozvojovým zemím při 
řešení problémů při zabezpečování potravin. COM(2010)127 final. Brusel, EK, 31. března 2010.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby 
zohlednil následující 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 čl. 43 odst. 2 
této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na 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 s názvem „Budoucnost 
potravinářství a zemědělství“ ze dne 29. 
listopadu 2017 dochází k závěru, že 
Společná zemědělská politika (dále jen 
„SZP“) by měla nadále reagovat na 
budoucí výzvy a příležitosti posílením 
zaměstnanosti, růstu a investic, bojovat 
proti klimatickým změnám a 
přizpůsobovat se jim a přenášet výzkum a 
inovace z laboratoří do pole a na trhy. SZP 
by měla rovněž řešit obavy občanů týkající 
se trvale udržitelné zemědělské produkce.

(1) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů s názvem „Budoucnost 
potravinářství a zemědělství“ ze dne 29. 
listopadu 2017 dochází k závěru, že 
Společná zemědělská politika (dále jen 
„SZP“) by měla nadále reagovat na 
budoucí výzvy, příležitosti posílením 
zaměstnanosti, růstu a investic do 
venkovských oblastí, podpořit sociální 
začlenění, snížit rozdíly ve vývoji mezi 
jednotlivými oblastmi, bojovat proti 
klimatickým změnám, přizpůsobovat se 
jim a přenášet výzkum a inovace z 
laboratoří do pole a na trhy. Sdělení také 
zdůrazňuje globální rozměr SZP a uvádí 
odhodlání Unie posílit soudržnost politik 
ve prospěch udržitelného rozvoje. SZP by 
měla rovněž být reformována k řešení 
obav občanů týkajících se trvale udržitelné 
zemědělské produkce a jejího dopadu na 
třetí země, zejména rozvojové země, a 
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zajišťovat, aby obyvatelům byly 
poskytovány výživné, bezpečné a zdravé 
potraviny, podporovat udržitelný rozvoj a 
účinné řízení přírodních zdrojů, jako je 
voda, půda a vzduch, a chránit tak 
biologickou rozmanitost, a zachovávat 
přírodní stanoviště a krajinu, v souladu s 
mezinárodními povinnostmi a závazky 
Unie včetně Agendy pro udržitelný rozvoj 
2030 a Pařížské dohody o klimatické 
změně.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Prováděcí model SZP založený na 
dodržování předpisů by se měl změnit a 
více se zaměřit na výsledky a výkonnost. 
Unie by proto měla stanovit základní cíle 
politiky, typy intervencí a základní 
požadavky Unie, zatímco členské státy by 
měly nést větší odpovědnost za splnění 
těchto cílů. V důsledku toho existuje 
potřeba zajistit větší míru subsidiarity pro 
lepší zohlednění místních podmínek a 
potřeb. Členské státy by v souladu s novým 
prováděcím modelem měly proto nést 
odpovědnost za úpravu svých intervencí 
SZP v souladu se základními požadavky 
Unie s cílem maximalizovat jejich 
příspěvek k plnění cílů SZP Unie. 
Současně by měly vytvořit a navrhnout 
rámec dodržování předpisů a kontroly pro 
příjemce.

(3) Prováděcí model SZP založený na 
dodržování předpisů by se měl změnit a 
více se zaměřit na udržitelné zemědělství. 
Unie by proto měla stanovit základní cíle 
politiky, typy intervencí a základní 
požadavky Unie – také pokud jde o 
soudržnost politik ve prospěch rozvoje –, 
zatímco členské státy by měly nést větší 
odpovědnost za splnění těchto cílů. V 
důsledku toho existuje potřeba zajistit větší 
míru subsidiarity pro lepší zohlednění 
místních podmínek a potřeb. Členské státy 
by v souladu s novým prováděcím 
modelem měly proto nést odpovědnost za 
úpravu svých intervencí SZP v souladu 
s jejich specifickými potřebami a 
základními požadavky Unie s cílem 
maximalizovat jejich příspěvek k plnění 
cílů SZP Unie. Současně by měly vytvořit 
a navrhnout rámec dodržování předpisů a 
kontroly pro příjemce.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 (8a) Provádění SZP by mělo být v 
souladu s cíli rozvojové spolupráce 
uvedenými v článku 208 Smlouvy, včetně 
mimo jiné Agendy pro udržitelný rozvoj 
2030. V souladu s touto soudržností 
politik by opatření přijatá na základě 
tohoto nařízení neměla ohrozit schopnost 
produkce potravin ani dlouhodobé 
potravinové zabezpečení rozvojových 
zemí, zejména nejméně rozvinutých zemí, 
ani splnění závazků Unie týkajících se 
zmírňování změny klimatu podle Pařížské 
dohody.

Odůvodnění

Podle článku 208 SFEU musí všechny politiky EU přihlížet k rozvojovým cílům. Mezi hlavní 
cíle rozvojové spolupráce EU patří usnadnění rozvoje zemědělství rozvojových zemí a 
podpora celosvětového zabezpečení potravin. SZP má vnější účinky a ovlivňuje zejména 
obchod se zemědělskými produkty. Zásada soudržnosti politik ve prospěch rozvoje vyžaduje, 
aby byly monitorovány možné negativní důsledky pro místní zemědělské trhy a místní 
producenty v rozvojových zemích a aby se jim pokud možno zabránilo.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Zapojení platebních agentur, které 
byly akreditovány členskými státy, je v 
rámci nového prováděcího modelu 
klíčovým předpokladem, aby bylo 
dosaženo rozumného zajištění dosažení 
cílů stanovených v příslušných 
strategických plánech SZP díky 
intervencím financovaným z rozpočtu 
Unie. Je proto nutné v tomto nařízení 

(11) Zapojení platebních agentur, které 
byly akreditovány členskými státy, je v 
rámci nového prováděcího modelu 
klíčovým předpokladem, aby bylo 
dosaženo rozumného zajištění dosažení 
cílů stanovených v příslušných 
strategických plánech SZP díky 
intervencím financovaným z rozpočtu 
Unie. Je proto nutné v tomto nařízení 
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výslovně stanovit, že z rozpočtu Unie 
mohou být hrazeny pouze výdaje 
uskutečněné akreditovanými platebními 
agenturami. Navíc by měly mít výdaje 
financované Unií pro intervence uvedené v 
nařízení o strategických plánech SZP 
odpovídající výsledky a měly by být v 
souladu se základními požadavky Unie a 
systémy řízení.

výslovně stanovit, že z rozpočtu Unie 
mohou být hrazeny pouze výdaje 
uskutečněné akreditovanými platebními 
agenturami. Navíc by měly mít výdaje 
financované Unií pro intervence uvedené v 
nařízení o strategických plánech SZP 
odpovídající výsledky a měly by být v 
souladu se základními požadavky Unie a 
systémy řízení. Měl by také sloužit k 
dosažení cílů udržitelného rozvoje. V 
souladu se zásadou řádného finančního 
řízení a v zájmu optimálního využívání 
finančních zdrojů Unie je třeba 
konzultovat široké spektrum zúčastněných 
stran ohledně plánování a přidělování 
unijních a vnitrostátních finančních 
prostředků. K těmto konzultacím by ze 
strany členských států mělo dojít před 
vypracováním strategických plánů SZP a 
ze strany Komise před schválením 
vnitrostátních strategií. Rozvojoví partneři 
by měli být zapojeni, pokud jde o 
záležitosti související se soudržností politik 
ve prospěch rozvoje a s dopady SZP na 
obyvatele rozvojových zemí, zejména 
nejméně rozvinutých zemí.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) S cílem poskytnout Komisi 
prostředky k plnění jejích povinností, 
pokud jde o zajištění soudržnosti politik ve 
prospěch rozvoje při provádění společné 
zemědělské politiky, jak je stanoveno v 
nařízení (EU) .../... [o strategickém plánu 
pro společnou zemědělskou politiku], by 
měly být rozšířeny kapacity pro sledování, 
které usnadní sledování vnějších dopadů 
SZP, zejména pokud jde o rozvojové země.

Pozměňovací návrh 7
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) S ohledem na nový prováděcí 
model SZP, který klade důraz na výsledky, 
je nutné měřit výstupy a dopady 
související se všemi cíli SZP, jak je 
uvedeno v článcích 5 a 6 nařízení (EU) 
…/… [nařízení o strategických plánech], 
aby bylo zajištěno, že prostředky na SZP 
jsou využívány účinně.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25b) V souladu se zásadou rozpočtové 
účinnosti by veřejné prostředky neměly 
být vynakládány na SZP, která vytváří 
další náklady pro životní prostředí, 
veřejné zdraví nebo rozvojovou pomoc; 
tyto škodlivé činnosti by neměly být 
financovány ze společné zemědělské 
politiky. Proto by při poskytování ujištění 
o účinnosti výdajů SZP a Unie měla 
koncepce toho, co představuje riziko pro 
finanční zájmy rozpočtu Unie, zahrnovat 
rizika pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a soudržnost politik ve prospěch rozvoje. 
To rovněž pomůže k zajištění soudržnosti 
politických priorit a cílů společné 
zemědělské politiky a dalších politik Unie. 
Minimalizace dodatečných nákladů v 
ostatních oblastech by měla zajistit 
účinnost veřejných výdajů.

Odůvodnění

Náklady vzniklé v souvislosti s dopady souvisejícími s životním prostředím, veřejným zdravím, 
sociálními strukturami nebo rozvojem jsou externalizovány do dalších oblastí veřejných 
výdajů, včetně výdajů EU. To znamená, že platíme mnohokrát znovu, pokud jsou výdaje 
neúčinné, např. jednou za platbu, která například vede k nadprodukci, potom pro řešení krizí, 
dále znovu v oblasti výdajů na rozvojovou pomoc. Nebo jednou platíme na zemědělské 
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postupy, které znečišťují, a pak na sanace po těchto postupech s cílem rehabilitovat 
ekosystémy nebo znovu na vyčištění pitné vody.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Pokud jde o víceleté sledování 
výkonnosti, Komise by měla mít rovněž 
pravomoc pozastavit platby. V případě 
opožděného nebo nedostatečného pokroku 
při plnění cílů dle ustanovení národního 
strategického plánu SZP by tak měla mít 
Komise možnost požádat členský stát o 
přijetí nezbytných nápravných kroků v 
souladu s akčním plánem, který bude 
vypracován ve spolupráci s Komisí a který 
bude obsahovat jasné ukazatele pokroku, a 
to formou prováděcího aktu. Pokud 
členský stát nepředloží nebo neprovede 
akční plán nebo pokud je akční plán 
prokazatelně k nápravě situace 
nedostatečný, Komise by měla mít právo 
pozastavit měsíční nebo průběžné platby, a 
to formou prováděcího aktu.

(30) Pokud jde o víceleté sledování 
výkonnosti, Komise by měla mít rovněž 
pravomoc pozastavit platby. V případě 
opožděného nebo nedostatečného pokroku 
při plnění cílů dle ustanovení národního 
strategického plánu SZP by tak měla mít 
Komise možnost požádat členský stát o 
přijetí nezbytných nápravných kroků v 
souladu s akčním plánem, který bude 
vypracován ve spolupráci s Komisí a který 
bude obsahovat jasné ukazatele pokroku, a 
to formou prováděcího aktu. Akční plán by 
měl být vypracován za účasti partnerů v 
souladu s článkem 94. Pokud členský stát 
nepředloží nebo neprovede akční plán nebo 
pokud je akční plán prokazatelně k nápravě 
situace nedostatečný, Komise by měla mít 
právo pozastavit měsíční nebo průběžné 
platby, a to formou prováděcího aktu. 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
dodržování právních předpisů Unie v 
oblasti životního prostředí, jakož i 
závazkům Unie a členských států 
vyplývajícím z Agendy pro udržitelný 
rozvoj 2030 a závazkům podle Smlouvy.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Stejně jako tomu bylo v souladu s 
nařízením (EU) č. 1306/2013, Komise by 

(31) Stejně jako tomu bylo v souladu s 
nařízením (EU) č. 1306/2013, Komise by 
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měla být zmocněna pozastavit platby v 
případě existence závažných nedostatků v 
řídicích systémech, včetně neplnění 
základních požadavků Unie a 
nespolehlivosti vykazování. Je nicméně 
třeba zrevidovat podmínky pro pozastavení 
plateb, aby byl mechanismus efektivnější. 
O finančních důsledcích takového 
pozastavení by se mělo rozhodovat v rámci 
ad-hoc schvalování souladu.

měla být zmocněna pozastavit platby v 
případě existence závažných nedostatků v 
řídicích systémech, včetně neplnění 
základních požadavků Unie a 
nespolehlivosti vykazování. Nesoulad mezi 
prováděním SZP a dalších politik Unie, 
týkajících se mimo jiné cílů udržitelného 
rozvoje, závazků v oblasti klimatu, 
životního prostředí a lidských práv, je 
třeba považovat za vážný nedostatek ve 
správních systémech členských států. Je 
nicméně třeba zrevidovat podmínky pro 
pozastavení plateb, aby byl mechanismus 
efektivnější. O finančních důsledcích 
takového pozastavení by se mělo 
rozhodovat v rámci ad-hoc schvalování 
souladu.

Odůvodnění

S ohledem na to, že je třeba zajistit soudržnost společné zemědělské politiky s rozvojovou 
politikou EU, což uznala jak Komise ve svém sdělení o budoucnosti potravinářství a 
zemědělství (COM(2017) 713 final), tak Rada a členské státy v novém evropském konsensu o 
rozvoji z roku 2017, musí nesoulad mezi prováděním SZP a obecnějšími vnějšími cíli Unie 
podléhat sankcím, jestliže je tento nesoulad záměrný.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Za plnění rozpočtu Unie v souladu 
s článkem 317 Smlouvy odpovídá Komise 
ve spolupráci s členskými státy. Komise by 
tedy měla být zmocněna prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodovat o tom, zda 
členské státy vynaložily výdaje v souladu s 
právem Unie. Členským státům by mělo 
být poskytnuto právo odůvodnit svá 
rozhodnutí o provedení plateb a v případě 
neshody mezi nimi a Komisí by měly mít 
právo využít smírčí řízení. Aby byly 
členským státům poskytnuty právní 
a finanční záruky pokud jde o výdaje 
vynaložené v minulosti, je třeba stanovit 

(41) Za plnění rozpočtu Unie v souladu 
s článkem 317 Smlouvy odpovídá Komise 
ve spolupráci s členskými státy. Komise by 
tedy měla být zmocněna prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodovat o tom, zda 
členské státy vynaložily výdaje v souladu s 
právem Unie, prioritami a mezinárodními 
dohodami, mimo jiné Agendou pro 
udržitelný rozvoj 2030 a Pařížskou 
dohodou o změně klimatu. Mezi těmito cíli 
je třeba věnovat zvláštní pozornost zásadě 
soudržnosti politik ve prospěch rozvoje a 
cílům politiky Unie v oblasti klimatu a 
životního prostředí stanoveným v článku 
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promlčecí lhůtu, ve které může Komise 
rozhodnout o konkrétních finančních 
důsledcích nesplnění povinností.

191 Smlouvy. Zemědělská politika a její 
financování by neměly ohrožovat 
fungování ostatních politik Unie. 
Členským státům by mělo být poskytnuto 
právo odůvodnit svá rozhodnutí o 
provedení plateb a v případě neshody mezi 
nimi a Komisí by měly mít právo využít 
smírčí řízení. Aby byly členským státům 
poskytnuty právní a finanční záruky pokud 
jde o výdaje vynaložené v minulosti, je 
třeba stanovit promlčecí lhůtu, ve které 
může Komise rozhodnout o konkrétních 
finančních důsledcích nesplnění 
povinností.

Odůvodnění

S ohledem na to, že je třeba zajistit soudržnost společné zemědělské politiky s rozvojovou 
politikou EU, což uznala jak Komise ve svém sdělení o budoucnosti potravinářství a 
zemědělství (COM(2017) 713 final), tak Rada a členské státy v novém evropském konsensu o 
rozvoji z roku 2017, musí nesoulad mezi prováděním SZP a obecnějšími vnějšími cíli Unie 
podléhat sankcím, jestliže je tento nesoulad záměrný.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Sdělení Komise „Budoucnost 
potravinářství a zemědělství“ stanoví 
potřebu posílení péče o životní prostředí a 
opatření v oblasti klimatu a přispění k 
plnění ekologických a klimatických cílů 
Unie jako strategického zaměření budoucí 
SZP. Z tohoto důvodu se stalo nezbytným 
sdílení údajů systému evidence půdy a 
dalších údajů integrovaného 
administrativního a kontrolního systému 
pro ekologické a klimatické účely na 
vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie. Je 
tedy třeba přijmout ustanovení ohledně 
sdílení údajů shromažďovaných 
prostřednictvím integrovaného systému, 
které budou relevantní pro ekologické a 

(49) Sdělení Komise „Budoucnost 
potravinářství a zemědělství“ stanoví 
potřebu posílení péče o životní prostředí a 
opatření v oblasti klimatu a přispění k 
plnění ekologických a klimatických cílů 
Unie jako strategického zaměření budoucí 
SZP. Sdělení také zdůrazňuje globální 
rozměr SZP a připomíná odhodlání Unie 
posílit soudržnost politik ve prospěch 
udržitelného rozvoje. Z tohoto důvodu se 
stalo na vnitrostátní i unijní úrovni 
nezbytné sdílet údaje systému evidence 
půdy a další údaje integrovaného 
administrativního a kontrolního systému 
pro ekologické a klimatické účely i pro 
účely soudržnosti ve prospěch rozvoje, 
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klimatické účely, mezi veřejnými orgány 
členských států a institucemi a orgány 
Unie. Pro zvýšení účinnosti používání 
údajů dostupných pro různé orgány veřejné 
správy pro vytvoření evropské statistiky by 
mělo být stanoveno, že údaje z 
integrovaného systému musí být 
poskytnuty pro statistické účely orgánům, 
které tvoří součást Evropského 
statistického systému.

jakož i k dosažení cílů udržitelného 
rozvoje i za účelem soudržnosti s 
ostatními vnitřními a vnějšími politikami 
Unie na vnitrostátní úrovni a na úrovni 
Unie. Je tedy třeba přijmout ustanovení 
ohledně sdílení údajů shromažďovaných 
prostřednictvím integrovaného systému, 
které budou relevantní pro tyto účely, mezi 
veřejnými orgány členských států a 
institucemi a orgány Unie. Pro zvýšení 
účinnosti používání údajů dostupných pro 
různé orgány veřejné správy pro vytvoření 
evropské statistiky by mělo být stanoveno, 
že údaje z integrovaného systému musí být 
poskytnuty pro statistické účely orgánům, 
které tvoří součást Evropského 
statistického systému.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 (49a) Při plánování a provádění politik a 
nástrojů SZP ze strany členských států, 
zejména pokud jde o zavádění dobrovolné 
vázané podpory a vytvoření rezervy v 
zemědělství pro řešení krizových situací 
na trhu, je rovněž nutné respektovat 
dodatečné strategické zaměření, které 
zajistí soudržnost mezi obchodními 
výsledky zemědělsko-potravinářského 
průmyslu souvisejícími se SZP a 
rozvojovou politikou Unie.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) S ohledem na mezinárodní 
strukturu obchodu se zemědělskými 
produkty a v zájmu řádného fungování 

(53) S ohledem na mezinárodní 
strukturu obchodu se zemědělskými 
produkty a v zájmu řádného fungování 
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vnitřního trhu je nezbytné organizovat 
spolupráci mezi členskými státy. Je rovněž 
nutné vytvořit na úrovni Unie 
centralizovaný dokumentační systém 
týkající se podniků, které přijímají nebo 
provádějí platby a které jsou usazeny ve 
třetích zemích.

vnitřního trhu a dodržování závazků v 
oblasti soudržnosti politik ve prospěch 
rozvoje je nezbytné organizovat spolupráci 
mezi členskými státy a mezi členskými 
státy a třetími zeměmi. Je rovněž nutné 
vytvořit na úrovni Unie centralizovaný 
dokumentační systém týkající se podniků, 
které přijímají nebo provádějí platby a 
které jsou usazeny ve třetích zemích. Tento 
systém by měl přispívat ke zjišťování 
nesoudržnosti mezi prováděním SZP a cíli 
vnějších politik Unie. Dokumentační 
systém by měl zdůraznit přínos nebo 
dopad výše uvedených podniků v třetích 
zemích na Agendu pro udržitelný rozvoj 
2030. Tato dokumentace by rovněž měla 
zvýraznit přínos SZP, zejména s ohledem 
na její vnější rozměr, k rozvojovým cílům 
Unie uvedeným v článku 208 Smlouvy.

Odůvodnění

V duchu řádné a účinné spolupráce s třetími zeměmi posílí Komise svůj dialog s partnerskými 
zeměmi o jakémkoli aspektu, jenž má dopad na jejich rozvoj, ať již přímo spadá do rámce 
politiky Unie, či nikoli. Vstupy partnerů Unie mají za cíl určit a odstranit nesoudržnost politik 
EU a shromažďování a sdílení údajů má tento proces usnadnit.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Podmíněnost je důležitým prvkem 
SZP, zejména s ohledem na její ekologické 
a klimatické prvky, jakož i ve vztahu k 
otázkám veřejného zdraví a zvířat. To 
znamená, že by měly být prováděny 
kontroly a v případě potřeby vyměřeny 
sankce pro zajištění účinnosti systému 
podmíněnosti. Aby platily rovné podmínky 
pro příjemce v různých členských státech, 
měla by být na úrovni Unie stanovena 
určitá obecná pravidla pro kontroly 
podmíněnosti.

(55) Podmíněnost je důležitým prvkem 
SZP, který zajišťuje, že platby dosáhnou 
vysokého stupně udržitelnosti, např. 
pokud jde o používání pesticidů a 
zajišťování rovných podmínek pro 
zemědělce v rámci jednotlivých členských 
států i mezi nimi, zejména s ohledem na 
její ekologické a klimatické prvky, jakož i 
ve vztahu k otázkám veřejného zdraví a 
dobrých životních podmínek zvířat. To 
znamená, že by měly být prováděny 
kontroly a v případě potřeby vyměřeny 
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sankce pro zajištění účinnosti systému 
podmíněnosti. Aby platily tyto rovné 
podmínky pro příjemce v různých 
členských státech, měla by být na úrovni 
Unie stanovena určitá obecná pravidla 
podmíněnosti a kontroly a postihy 
v souvislosti s jejich porušováním.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 67

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(67) V této souvislosti je třeba náležitě 
uznat úlohu občanské společnosti, včetně 
úlohy médií a nevládních organizací, a 
jejich příspěvek k posílení kontrolního 
rámce správních orgánů pro boj proti 
podvodům a jakémukoli zneužívání 
veřejných prostředků.

(67) V této souvislosti je třeba náležitě 
uznat úlohu občanské společnosti, včetně 
úlohy médií a nevládních organizací, a 
jejich příspěvek k posílení kontrolního 
rámce správních orgánů pro boj proti 
podvodům a jakémukoli zneužívání 
veřejných prostředků. Výše uvedené 
zúčastněné strany by měly být také 
motivovány k tomu, aby úředníka Komise 
pro slyšení, jehož funkce byla zavedena 
podle nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) .../... [nařízení o strategických 
plánech SZP], upozorňovaly a odkazovaly 
na nesoudržnost mezi prováděním SZP a 
stávajících politik Unie, zejména s 
ohledem na politiku Unie v oblasti 
životního prostředí a rozvojovou politiku.

Odůvodnění

EU se sama zavázala, že uzná a posílí zásadu účasti nestátních subjektů, aby splnila 
rozvojové cíle partnerů z řad třetích zemí pomocí „Evropského konsensu o rozvoji“ z roku 
2005, znovu potvrzeného v roce 2017 v „novém konsensu o rozvoji“. Funkce úředníka 
Komise pro slyšení byla zavedena prostřednictvím změn nařízení o strategických plánech.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 82
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(82) Prováděcí pravomoci Komise by se 
měly vztahovat i na: pravidla zaměřená na 
jednotné uplatňování povinností členských 
států ve vztahu k ochraně finančních zájmů 
Unie a nezbytná pravidla zaměřená na 
dosažení jednotného uplatňování kontrol v 
rámci Unie.

(82) Prováděcí pravomoci Komise by se 
měly vztahovat i na: pravidla zaměřená na 
jednotné uplatňování povinností členských 
států ve vztahu k ochraně finančních zájmů 
Unie, která by měla zahrnovat zásadu 
rozpočtové účinnosti tím, že nepovolí 
platby SZP, které vytvářejí dodatečné 
náklady pro rozpočet EU, a nezbytná 
pravidla zaměřená na dosažení jednotného 
uplatňování kontrol v rámci Unie. Komise 
by proto měla rovněž stanovit pravidla, 
která zajistí soudržnost mezi prováděním 
SZP ze strany členských států a ostatními 
politikami Unie, přičemž zvláštní 
pozornost je třeba věnovat 
environmentálním požadavkům 
stanoveným v článku 11 a 191 Smlouvy, 
jakož i závazkům v oblasti soudržnosti 
politik ve prospěch rozvoje stanoveným 
v článku 208 Smlouvy.

Odůvodnění

Náklady vzniklé v souvislosti s dopady souvisejícími s životním prostředím, veřejným zdravím, 
sociálními strukturami nebo rozvojem jsou externalizovány do dalších oblastí veřejných 
výdajů, včetně výdajů EU. To znamená, že platíme mnohokrát znovu, pokud jsou výdaje 
neúčinné, např. jednou za platbu, která například vede k nadprodukci, potom pro řešení krizí, 
dále znovu v oblasti výdajů na rozvojovou pomoc. Nebo jednou platíme na zemědělské 
postupy, které znečišťují, a pak na sanace po těchto postupech s cílem rehabilitovat 
ekosystémy nebo znovu na vyčištění pitné vody.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) opatření nezbytná pro analýzu, 
řízení, sledování a provádění SZP a 
výměnu informací o této politice a opatření 
zaměřená na zavádění kontrolních systémů 
a technickou a správní pomoc;

a) opatření nezbytná pro analýzu, 
řízení, sledování a provádění SZP a 
Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a 
Pařížské dohody o změně klimatu a 
výměnu informací o této politice a opatření 
zaměřená na zavádění kontrolních systémů 
a technickou a správní pomoc;
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Odůvodnění

Podle článku 208 SFEU musí všechny politiky EU přihlížet k rozvojovým cílům. Mezi hlavní 
rozvojové cíle rozvojové spolupráce EU a cíle udržitelného rozvoje je posilování 
celosvětového potravinového zabezpečení a pomoc při rozvoji odolných zemědělských 
systémů v rozvojových zemích.  Na odolnost těchto systémů v rozvojovém světě má přímý vliv 
regulace zemědělství na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) opatření přijatá Komisí 
prostřednictvím aplikací dálkového 
průzkumu používaných ke sledování 
zemědělských zdrojů v souladu s článkem 
23;

c) opatření přijatá Komisí 
prostřednictvím aplikací dálkového 
průzkumu používaných ke sledování 
zemědělských zdrojů a účast členských 
států na zemědělských postupech, které 
jsou v souladu s Agendou pro udržitelný 
rozvoj 2030 a Pařížskou dohodou o změně 
klimatu, v souladu s článkem 23;

Odůvodnění

Podle článku 208 SFEU musí všechny politiky EU přihlížet k rozvojovým cílům. Mezi hlavní 
rozvojové cíle rozvojové spolupráce EU a cíle udržitelného rozvoje je posilování 
celosvětového potravinového zabezpečení a pomoc při rozvoji odolných zemědělských 
systémů v rozvojových zemích.  Na odolnost těchto systémů v rozvojovém světě má přímý vliv 
regulace zemědělství na vnitřním trhu. 

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) studie o SZP a hodnocení opatření 
financovaných z fondů, včetně 
zdokonalování metod hodnocení a výměny 
informací o postupech v rámci SZP, jakož i 
studie prováděné s Evropskou investiční 

f) studie o SZP a hodnocení opatření 
financovaných z fondů, včetně 
zdokonalování metod hodnocení a výměny 
informací o postupech v rámci SZP, jakož i 
studie prováděné s Evropskou investiční 
bankou (EIB), se zapojením všech 
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bankou (EIB); příslušných zúčastněných stran podle 
článku 94 nařízení (EU) .../.. [nařízení o 
strategických plánech], zejména místních, 
regionálních, vnitrostátních a 
mezinárodních zúčastněných stran, 
akademických odborníků a nevládních 
organizací; 

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) příspěvek na opatření pro šíření 
informací, zvyšování informovanosti, 
podporu spolupráce a výměnu zkušeností 
na úrovni Unie prováděná v rámci 
intervencí pro rozvoj venkova, včetně 
vytváření sítí zúčastněných stran;

h) příspěvek na opatření pro šíření 
informací, zvyšování informovanosti, a to i 
o globálních dopadech SZP, podporu 
spolupráce a výměnu zkušeností na místní, 
regionální, vnitrostátní, unijní a 
mezinárodní úrovni prováděná v rámci 
intervencí pro rozvoj venkova, včetně 
vytváření sítí zúčastněných stran;

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) dopady SZP na třetí země, a 
zejména na rozvojové země.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) podporovat a zajišťovat 
harmonizované uplatňování pravidel Unie.

d) podporovat a zajišťovat 
harmonizované uplatňování pravidel Unie 
a pravidel, které pro Unii vyplývají z 
příslušných mezinárodních smluv.
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Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) řídit zemědělské trhy Unie v 
globálním kontextu;

a) spravedlivým a udržitelným 
způsobem řídit zemědělské trhy Unie v 
globálním kontextu, mimo jiné zavedením 
a rozšířením mechanismů pro sledování 
trhu na regionální a globální úrovni s 
ohledem na rozvojové cíle;

Odůvodnění

Sledování je nezbytné, abychom porozuměli vnějším dopadům vnitřních politik EU na 
rozvojový svět, a dosáhli tak soudržnosti politik ve prospěch rozvoje.   SZP a její financování 
by také neměly ohrozit dosažení cílů udržitelného rozvoje ani cílů Pařížské dohody, jak je 
stanoveno v článku 191 SFEU.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zajistit agroekonomické a 
agroenvironmentálně-klimatické sledování 
využívání zemědělské půdy a změn ve 
využívání zemědělské půdy, včetně 
zemědělsko-lesnických ploch, a stavu 
plodin, které umožní vytváření odhadů, 
zejména pokud jde o výnosy a 
zemědělskou produkci a zemědělské 
dopady spojené s mimořádnými 
okolnostmi;

b) zajistit agroekonomické a 
agroenvironmentálně-klimatické sledování 
využívání zemědělské půdy a změn ve 
využívání zemědělské půdy, včetně 
zemědělsko-lesnických ploch, a stavu 
plodin, které umožní vytváření odhadů, 
zejména pokud jde o výnosy a 
zemědělskou produkci a zemědělské 
dopady spojené s mimořádnými 
okolnostmi a sledování pokroku při 
zavádění zemědělských postupů, které 
pomáhají naplňovat klimatické cíle a cíle 
stanovené v Agendě pro udržitelný rozvoj 
2030 a Pařížské dohodě o změně klimatu;

Odůvodnění

Sledování je nezbytné, abychom porozuměli vnějším dopadům vnitřních politik EU na 
rozvojový svět. Cíle politiky Unie v oblasti klimatu a životního prostředí, SZP a její 
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financování také nesmí ohrozit dosažení cílů udržitelného rozvoje ani cílů Pařížské dohody, 
jak je stanoveno v článku 191 SFEU. 

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přispívat k transparentnosti 
světových trhů;

d) přispívat k transparentnosti 
světových trhů, včetně zajištění 
soudržnosti politik ve prospěch rozvoje;

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s čl. 7 písm. c) Komise 
financuje opatření týkající se 
shromažďování nebo nákupu údajů 
nezbytných pro provádění a sledování SZP, 
včetně družicových, geoprostorových a 
meteorologických údajů, vytváření 
infrastruktury prostorových údajů a tvorby 
internetových stránek, provádění 
specifických studií o klimatických 
podmínkách, dálkového průzkumu 
využívaného s cílem přispět ke sledování 
změn ve využívání zemědělské půdy, stavu 
půdy a aktualizace agrometeorologických a 
ekonometrických modelů. V případě 
potřeby se tato opatření provádějí ve 
spolupráci s EEA, JRC, laboratořemi 
a subjekty členských států nebo se 
zapojením soukromého sektoru.

V souladu s čl. 7 písm. c) Komise 
financuje opatření týkající se 
shromažďování nebo nákupu údajů 
nezbytných pro provádění a sledování SZP 
a jejích dopadů uvnitř Unie i mimo ni, 
včetně družicových, geoprostorových a 
meteorologických údajů, vytváření 
infrastruktury prostorových údajů a tvorby 
internetových stránek, provádění 
specifických studií o klimatických 
podmínkách, dálkového průzkumu 
využívaného s cílem přispět ke sledování 
změn ve využívání zemědělské půdy, stavu 
půdy a aktualizace agrometeorologických a 
ekonometrických údajů a modelů. V 
případě potřeby se tato opatření provádějí 
ve spolupráci s EEA, JRC, laboratořemi 
a subjekty členských států nebo se 
zapojením občanské společnosti a 
soukromého sektoru. Jedná se například o 
sdílení přístupu k mezinárodním 
iniciativám a zdrojům údajů a přínos k 
nim, včetně UNFCCC, jakož i k údajům o 
klimatu a životním prostředí či k údajům 
nebo informacím, které posilují 
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transparentnost světových trhů nebo 
pomáhají sledovat naplňování cílů 
udržitelného rozvoje.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Článek 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 23a
Sledování soudržnosti politik v oblasti 

rozvoje
1. V souladu s článkem 208 Smlouvy 
se pravidelně provádí nezávislé posouzení 
dopadu SZP na potravinové režimy a na 
dlouhodobé zabezpečování potravin 
v rozvojových zemích. V rámci tohoto 
sledování se věnuje zvláštní pozornost 
dopadu obchodních toků zemědělsko-
potravinářských produktů mezi Unií a 
rozvojovými zeměmi na 
a)  výrobu, zpracování a distribuci 
potravin v nejméně rozvinutých zemích;
b)  místní drobné výrobce a 
zemědělkyně;
c) produkty, které rozvojové země 
považují za citlivé;
d)  produkty pocházející z odvětví, ve 
kterých byly poskytnuty platby v rámci 
SZP vázané na produkci a v nichž byla 
zavedena opatření SZP pro řešení krizí.
2. V rámci hodnocení budou 
posouzeny údaje středisek Unie pro 
sledování trhu, případové studie, zprávy o 
cílech udržitelného rozvoje a důkazy 
poskytnuté partnerskými zeměmi a 
ostatními příslušnými zúčastněnými 
stranami, jako jsou organizace občanské 
společnosti. Za tímto účelem se odvětvová 
a zeměpisná působnost středisek Unie pro 
sledování trhu rozšíří na výrobky, které 
partnerské země považují za citlivé, a na 
pokrytí nejméně rozvinutých zemí. Komise 
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přijme akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 100 za účelem 
doplnění tohoto nařízení vymezením 
působnosti a postupu hodnocení. 
3. Pokud údaje ze sledování 
naznačují riziko nežádoucích vlivů na 
zemědělsko-potravinářskou produkci a 
zpracování nebo na zabezpečení potravin 
v rozvojové zemi, vydá Komise včasné 
varování, které povede ke konzultaci mezi 
Unií a dotčenými zemědělskými 
komunitami, jakož i vládami partnerských 
zemí, aby se dohodly na vhodných 
opatřeních. Pro dotčené strany jsou 
k dispozici sociální ochranná opatření.
4. Pokud dojde k nežádoucím 
účinkům, ale nebude vydáno včasné 
varování, může dotčená strana podat 
stížnost. Stížnosti se podávají ke stálému 
zpravodaji Evropského parlamentu pro 
soudržnost politik ve prospěch rozvoje a 
budou je řešit úředníci pro slyšení v 
Evropské komisi. Důkazy mohou být 
předloženy dotčenými skupinami i jinými 
zúčastněnými stranami.
5. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě každoročně zprávu 
o výsledcích hodnocení, obdržených 
důkazech a politické reakci Unie.

Odůvodnění

Cílem tohoto postupu je vytvořit mechanismus, který souběžně sleduje soudržnost politik v 
oblasti rozvoje a umožňuje, aby Komise obdržela signály o potenciálně zasažených trzích a 
komunitách. To rozšiřuje úlohu středisek pro sledování trhu, která již existují. Úředník 
Komise pro slyšení již v Evropské komisi existuje a tato úloha by mohla být rovněž založena 
na delegacích EU s obchodními a zemědělskými pravomocemi.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pravidla týkající se financování a) pravidla týkající se financování 
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podle čl. 7 písm. b) a c); podle čl. 7 písm. b), c) a k);

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. c – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) nemají sociálně ani 
environmentálně škodlivý dopad a jsou v 
souladu s politickými cíli Unie a 
mezinárodními závazky a povinnostmi 
podle článků 5 a 6 nařízení (EU) .../... 
[nařízení o strategických plánech SZP].

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud členský stát nepředloží nebo 
neprovede akční plán podle odstavce 1, 
nebo pokud je tento akční plán zjevně 
nedostatečný pro nápravu situace, může 
Komise přijmout prováděcí akty, kterými 
pozastaví měsíční platy podle čl. 19 odst. 3 
nebo průběžné platby podle článku 30.

Pokud členský stát nepředloží nebo 
neprovede akční plán podle odstavce 1, 
nebo pokud je tento akční plán zjevně 
nedostatečný pro nápravu situace nebo je v 
rozporu s mezinárodními dohodami Unie 
či se soudržností politik ve prospěch 
rozvoje, může Komise přijmout prováděcí 
akty, kterými pozastaví měsíční platy podle 
čl. 19 odst. 3 nebo průběžné platby podle 
článku 30.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem poskytování informací 
financovaného podle čl. 7 písm. e) je 
zejména pomoci vysvětlovat, provádět a 
rozvíjet SZP a zvyšovat informovanost 

Cílem informací financovaných podle čl. 7 
písm. e) je zejména pomoci vysvětlovat, 
provádět a rozvíjet SZP a zvyšovat 
informovanost veřejnosti o jejím obsahu a 



AD\1176525CS.docx 23/27 PE629.647v02-00

CS

veřejnosti o jejím obsahu a cílech, 
prostřednictvím informačních kampaní 
obnovovat důvěru spotřebitelů po krizích, 
informovat zemědělce a ostatní subjekty 
činné ve venkovských oblastech, 
prosazovat evropský model zemědělství a 
také pomáhat občanům jej pochopit.

jejích cílech, včetně zmírňování změny 
klimatu, ochrany životního prostředí, 
dobrých životních podmínek zvířat, 
udržování sociálních struktur ve 
venkovských oblastech, a o jejím 
globálním rozměru, a zároveň přijímat 
odpovědnost za dopad SZP zejména na 
rozvojové země a informovat občany po 
krizích prostřednictvím nestranných a 
objektivních informačních kampaní, 
informovat zemědělce a ostatní subjekty 
činné ve venkovských oblastech a 
prosazovat udržitelný unijní model 
zemědělství a také pomáhat občanům jej 
pochopit.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Systém vytvořený členskými státy v 
souladu s čl. 57 odst. 2 bude zahrnovat 
rovněž systematické kontroly, které se 
zaměří také na oblasti s nejvyšším rizikem 
chyb.

Systém vytvořený členskými státy v 
souladu s čl. 57 odst. 2 bude zahrnovat 
rovněž systematické kontroly, které se 
zaměří také na oblasti s nejvyšším rizikem 
chyb a kde povaha těchto rizik představuje 
nejvyšší stupeň poškození životního 
prostředí, klimatu a veřejného zdraví nebo 
zdraví zvířat.

Odůvodnění

Tím se aktualizuje koncepce rizika pro nový prováděcí model. Zásada „riziko fondům“, která 
byla dodnes dodržována, by měla být také chápána jako účinné vynakládání veřejných 
prostředků EU a členských států: To znamená, že podle zásady rozpočtové účinnosti by SZP 
neměla umožňovat výdaje veřejných finančních prostředků, jež vedou k dodatečným 
nákladům, jako jsou externalizované náklady, jež jsou později pokryty z veřejných prostředků.
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Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kontroly nebudou prováděny na úrovni 
EIB ani jiných mezinárodních finančních 
institucí, v nichž je členský stát 
podílníkem.

Kontroly nebudou prováděny členskými 
státy na úrovni EIB ani jiných 
mezinárodních finančních institucí, v nichž 
je členský stát podílníkem. Systematické 
kontroly souladu a soudržnosti jsou 
prováděny na úrovni Unie nebo na jiné 
vhodné úrovni.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy zajistí, aby datové 
soubory shromažďované prostřednictvím 
integrovaného systému, které jsou pro 
Komisi důležité za účelem analýzy, 
sledování a hodnocení dopadu SZP, 
strategických plánů SZP a podporovaných 
intervencí v oblasti rozvojových cílů Unie 
a rozvojových zemí, jsou sdíleny bezplatně 
s Komisí a případně s vnitrostátními 
orgány členských států odpovědnými za 
vypracování strategických plánů SZP a 
vnitrostátními řídícími orgány pro 
strategické plány SZP.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Článek 76 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 76a
Prokazování odpovědných investic a 

osvědčených postupů
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Podniky, které si přejí zohlednit investice 
a osvědčené postupy, jež mohou vyvážit 
negativní dopady, které je třeba brát v 
úvahu v rámci hodnocení podle článku 7 
nařízení (EU) ... / ... [nařízení o 
strategickém plánu SZP], předloží Komisi 
nezbytné důkazy.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
 Čl. 78 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zašlou Komisi 
seznam podniků usazených ve třetí zemi, 
pro něž byla nebo měla být vyplacena nebo 
obdržena částka v tomto členském státě.

2. Členské státy zašlou Komisi 
seznam podniků usazených ve třetí zemi, 
pro něž byla nebo měla být vyplacena nebo 
obdržena částka v tomto členském státě. V 
případě potřeby Komise pozve odborníky 
ze třetích zemí, včetně rozvojových zemí, 
aby získala posouzení vnějších dopadů 
provádění SZP na úrovni členských států.

Odůvodnění

V duchu řádné a účinné spolupráce se třetími zeměmi by Komise měla posilovat svůj dialog s 
partnerskými zeměmi o jakémkoli aspektu, jenž má dopad na jejich rozvoj. Vstupy partnerů 
Unie mají za cíl určit a odstranit nesoudržnost politik EU, zejména mezi vnějšími aspekty 
vnitřních politik a vnějšími politikami jako takovými. 

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) předložení důkazu uvedeného v 
článku 76a, pokud jde o odpovědné 
investice a osvědčené postupy;
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