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Pozměňovací návrh 25
Maria Noichl

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,

Or. de

Pozměňovací návrh 26
Maria Noichl

Návrh nařízení
Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na deklaraci OSN o právech 
drobných zemědělců a dalších osob 
pracujících ve venkovských oblastech,

Or. de

Pozměňovací návrh 27
Doru-Claudian Frunzulică

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 

(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 a přizpůsobit 
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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.

postavení zemědělců v hodnotovém řetězci
posílením zaměstnanosti, růstu a investic
s cílem usnadnit rozvoj podnikání ve 
venkovských oblastech, snížit rozdíly ve 
vývoji mezi jednotlivými oblastmi, bojovat 
proti klimatickým změnám a
technologické změně 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 a 
bezpečnosti potravin a posílit udržitelný 
rozvoj a účinné řízení přírodních zdrojů, 
jako je voda, půda a vzduch.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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 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
být také důkladně reformována, její 
zásady plně přezkoumány a jejími cíli by 
se měla stát podpora udržitelného 
zemědělství bez pesticidů, které umožňuje 
spravedlivé odměňování zemědělců a 
zajištění zásobování obyvatelstva zdravými 
potravinami.

Or. fr



AM\1172188CS.docx 5/37 PE632.096v01-00

CS

Pozměňovací návrh 29
Stefan Gehrold

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 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. Sdělení také 
zdůrazňuje globální rozměr SZP a uvádí 
odhodlání Unie posílit soudržnost politik 
ve prospěch udržitelného rozvoje. SZP by 
měla rovněž řešit obavy občanů týkající se 
trvale udržitelné zemědělské produkce.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Maria Noichl

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 

(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 
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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.

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 a rozvoje 
venkova a jejich dopadu na třetí země, 
zejména rozvojové země.

Or. de

Pozměňovací návrh 31
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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 se vyznačuje velmi 
konzervativním přístupem, když 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Doru-Claudian Frunzulică

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Dále pro zlepšování reakce 
zemědělství EU na společenskou poptávku 
po potravinách a zdraví, včetně 
bezpečných, výživných a udržitelných 
potravin a dobrých životních podmínek 
zvířat v zájmu zajištění ochrany biologické 
rozmanitosti a ochrany přírodních 
stanovišť a krajiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Maria Noichl

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 výsledky a výkonnost.
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 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.

Or. de

Pozměňovací návrh 34
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Doru-Claudian Frunzulică

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 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 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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 

(3) Prováděcí model SZP založený na 
dodržování předpisů by se měl změnit a 
více se zaměřit na zásadu udržitelného 
zemědělství. 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 
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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.

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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Doru-Claudian Frunzulică

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) SZP zahrnuje různé intervence a 
opatření, z nichž mnohé jsou uvedené ve 
Strategických plánech SZP upravených v 
Hlavě III nařízení (EU) …/… Evropského 
parlamentu a Rady10 [nařízení o 
strategických plánech SZP]. Další budou 
vycházet z tradiční logiky dodržování 
předpisů. Je důležité zajistit financování 
všech intervencí a opatření s cílem přispět 
k dosažení cílů SZP. Tyto intervence a 
opatření mají určité společné prvky, a proto 
by jejich financování měla řešit stejný 
soubor ustanovení. Tam, kde je to nutné, 
by nicméně měla uvedená ustanovení 
umožnit různé postupy. Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1306/201311 upravovalo dva evropské 
zemědělské fondy, a to Evropské 
zemědělský záruční fond („EZZF“) a 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj 
venkova („EZFRV“) (dále jen „fondy“).
Tyto fondy by měly v nařízení zůstat 
zachovány. S ohledem na rozsah reformy 
je vhodné nařízení (EU) č. 1306/2013 
nahradit.

(4) SZP zahrnuje různé intervence a 
opatření, z nichž mnohé jsou uvedené ve 
Strategických plánech SZP upravených v 
Hlavě III nařízení (EU) …/… Evropského 
parlamentu a Rady10 [nařízení o 
strategických plánech SZP]. Další budou 
vycházet z tradiční logiky dodržování 
předpisů. Je důležité zajistit financování 
všech intervencí a opatření s cílem přispět 
k dosažení cílů SZP, jako je zajištění 
životaschopné podpory zemědělských 
příjmů a odolnosti na celém území EU s 
cílem zvýšit bezpečnost potravin, zvýšit 
konkurenceschopnost, zlepšit postavení 
zemědělců, přispět ke změně klimatu, 
podporovat udržitelný rozvoj a 
zaměstnanost, růst, sociální začlenění a 
místní rozvoj ve venkovských oblastech.
Tyto intervence a opatření mají určité 
společné prvky, a proto by jejich 
financování měla řešit stejný soubor 
ustanovení. Tam, kde je to nutné, by 
nicméně měla uvedená ustanovení umožnit 
různé postupy. Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1306/201311

upravovalo dva evropské zemědělské 
fondy, a to Evropské zemědělský záruční 
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fond („EZZF“) a Evropský zemědělský 
fond pro rozvoj venkova („EZFRV“) (dále 
jen „fondy“). Tyto fondy by měly v 
nařízení zůstat zachovány. S ohledem na 
rozsah reformy je vhodné nařízení (EU) č. 
1306/2013 nahradit.

_________________ _________________

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) …/… ze dne […][…] (Úř. věst. L 
[…], […], s. […]).

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) …/… ze dne […][…] (Úř. věst. L 
[…], […], s. […]).

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o financování, řízení a sledování 
společné zemědělské politiky a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 
165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000,
(ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. 
věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o financování, řízení a sledování 
společné zemědělské politiky a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 
165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000,
(ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. 
věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Stefan Gehrold

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Pro dosažení cílů SZP stanovených 
v článku 39 Smlouvy o fungování 
Evropské unie a pro dodržení principů 
sdíleného řízení dle ustanovení článku 59 
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 by 
členské státy měly zajistit existenci 
nezbytných systémů řízení. Mělo by tedy 
být přijato ustanovení o jmenování 
příslušného orgánu, platební agentury, 
koordinačního subjektu a certifikačního 
subjektu.

(8) Pro dosažení cílů SZP stanovených 
v článku 39 Smlouvy o fungování 
Evropské unie a pro dodržení principů 
sdíleného řízení dle ustanovení článku 59 
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 by 
členské státy měly zajistit existenci 
nezbytných systémů řízení. Mělo by tedy 
být přijato ustanovení o jmenování 
příslušného orgánu, platební agentury, 
koordinačního subjektu a certifikačního 
subjektu. Potřeba koordinovat SZP s 
dalšími politikami Unie, jak je zvláště 
stanoveno v článku 208 Smlouvy, pokud 
jde o soudržnost politik ve prospěch 
rozvoje.
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Or. en

Pozměňovací návrh 38
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Pro dosažení cílů SZP stanovených 
v článku 39 Smlouvy o fungování 
Evropské unie a pro dodržení principů 
sdíleného řízení dle ustanovení článku 59 
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 by 
členské státy měly zajistit existenci 
nezbytných systémů řízení. Mělo by tedy 
být přijato ustanovení o jmenování 
příslušného orgánu, platební agentury, 
koordinačního subjektu a certifikačního 
subjektu.

(8) Pro dosažení cílů SZP stanovených 
v článku 39 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, v zájmu úsilí o další, 
zásadnější cíl, kterým je udržitelné 
zemědělství, které respektuje lidské zdraví
a životní prostředí, a pro dodržení principů 
sdíleného řízení dle ustanovení článku 59 
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 by 
členské státy měly zajistit existenci 
nezbytných systémů řízení. Mělo by tedy 
být přijato ustanovení o jmenování 
příslušného orgánu, platební agentury, 
koordinačního subjektu a certifikačního 
subjektu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 39
Maria Noichl

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 
výslovně stanovit, že z rozpočtu Unie 
mohou být hrazeny pouze výdaje 

(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 
výslovně stanovit, že z rozpočtu Unie 
mohou být hrazeny pouze výdaje 
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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.

uskutečněné akreditovanými platebními 
agenturami. Navíc by měly mít výdaje 
financované Unií pro intervence uvedené v 
nařízení o strategických plánech SZP 
odpovídající výsledky, měly by být v 
souladu se základními požadavky Unie a 
systémy řízení a měly by sloužit k dosažení 
cílů udržitelného rozvoje.

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Aby se zabránilo nadměrné
administrativní zátěži pro vnitrostátní
správu a zemědělce, je třeba přijmout 
ustanovení, že úhrada částek přenesených z 
předchozího finančního roku ve vztahu k 
uplatněné finanční disciplíně by neměla 
proběhnout, pokud se buď finanční 
disciplína uplatní pro druhý následující rok
(rok N+1), nebo pokud celková částka 
nevyčerpaných rozpočtových prostředků 
představuje méně než 0,2 % ročního stropu 
EZZF.

(15) Aby se zmírnila administrativní
zátěž, kterou v současné době považují
vnitrostátní správa a zemědělci za velmi 
nadměrnou, je třeba přijmout ustanovení, 
že úhrada částek přenesených z 
předchozího finančního roku ve vztahu k 
uplatněné finanční disciplíně by neměla 
proběhnout, pokud se buď finanční 
disciplína uplatní pro druhý následující rok
(rok N+1), nebo pokud celková částka 
nevyčerpaných rozpočtových prostředků 
představuje méně než 0,2 % ročního stropu 
EZZF.

Or. fr

Pozměňovací návrh 41
Stefan Gehrold

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) S cílem poskytnout Komisi 
prostředky k plnění jejích povinností, 
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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.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Členské státy by měly zajistit, aby 
podpora Unie byla příjemcům vyplácena 
včas, aby ji mohli účinně využít.
Nedodržování lhůt pro provedení platby 
stanovených v právu Unie členskými státy 
by mohlo příjemcům způsobit vážné 
problémy a ohrozit roční rozpočtový 
proces Unie. Proto by měly být z 
financování Unií vyloučeny výdaje, při 
jejichž uskutečnění nebyly lhůty pro platby 
dodrženy. V souladu se zásadou 
proporcionality by měla být Komise 
zmocněna stanovit výjimky z tohoto 
obecného pravidla ve vztahu k oběma 
fondům.

(24) Členské státy jsou vyzývány k 
zajištění, aby podpora Unie byla 
příjemcům vyplácena včas, aby ji mohli 
účinně využít. Nedodržování lhůt pro
provedení platby stanovených v právu Unie 
členskými státy by mohlo příjemcům 
způsobit vážné problémy a ohrozit roční 
rozpočtový proces Unie. Proto by měly být 
z financování Unií vyloučeny výdaje, při 
jejichž uskutečnění nebyly lhůty pro platby 
dodrženy. V souladu se zásadou 
proporcionality by měla být Komise 
zmocněna stanovit výjimky z tohoto 
obecného pravidla ve vztahu k oběma 
fondům.

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Marie Heubuch
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)
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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 o 
strategických plánech [.../...], aby bylo 
zajištěno, že prostředky na SZP jsou 
využívány účinně.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Marie Heubuch
za skupinu Verts/ALE

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 EU 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 EU. 
Minimalizace dodatečných nákladů v 
ostatních oblastech by měla zajistit 
účinnost veřejných výdajů.

Or. en
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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 45
Marie Heubuch
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25c) Provozování soustředěného 
krmení zvířat by nemělo být financováno 
v rámci SZP.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Členské státy by měly Komisi
zaslat roční účetní závěrku a výroční 
zprávu o výkonnosti při provádění 
strategického plánu SZP do 15. února N+1.
Pokud tyto dokumenty předloženy 
nebudou, což zabrání Komisi ve 
vyúčtování pro příslušnou platební 
agenturu nebo znemožní kontrolu 
způsobilosti výdajů oproti vykazovaným 
výsledkům, měla by Komise být zmocněna 
pozastavit měsíční platby a přerušit 
čtvrtletní úhrady až do předložení 

(28) Členské státy se vyzývají, aby
Komisi zaslaly roční účetní závěrku a 
výroční zprávu o výkonnosti při provádění 
strategického plánu SZP do 15. února N+1.
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chybějících dokumentů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Pro případ abnormálně nízkých 
výstupů by měla být zavedena nová forma 
pozastavení plateb. Pokud jsou nahlášené 
výstupy na abnormálně nízké úrovni ve 
srovnání s vykázanými výdaji, a pokud 
členský stát nedokáže poskytnout dobré a 
komplexní zdůvodnění takové situace, 
Komise by měla být zmocněna nejenom 
snížit výdaje pro finanční rok N-1 dle 
ustanovení výše, ale i pozastavit budoucí 
výdaje související s intervencí, u níž byly 
výstupy abnormálně nízké. Pro taková 
pozastavení se budou vyžadovat potvrzení 
v rozhodnutí o výročním schvalování 
výkonnosti.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Maria Noichl

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 

(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 
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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.

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 čl. 94 odst. 3. 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.

Or. de

Pozměňovací návrh 49
Doru-Claudian Frunzulică

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Příslušné vnitrostátní orgány by 
měly zajistit úhradu plateb SZP 
upravených právem Unie příjemcům v plné 
výši.

(32) Příslušné vnitrostátní orgány by 
měly zajistit úhradu plateb SZP 
upravených právem Unie příjemcům v plné 
výši s cílem podpořit udržitelnější
zemědělství, podporovat příjmy a 
životaschopnost zemědělců a zajistit, aby 
zemědělství zcela plnilo svou úlohu ve 
vztahu k obecným cílům Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Aby mohla Komise plnit svou 
povinnost ověřovat zavedení a řádné 
fungování systémů pro řízení a kontrolu 

(36) Aby mohla Komise plnit svou 
povinnost ověřovat zavedení a řádné 
fungování systémů pro řízení a kontrolu 
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výdajů Unie v členských státech a aniž jsou 
dotčeny kontroly prováděné členskými 
státy, je třeba stanovit zavedení kontrol 
osobami pověřenými Komisí, které by 
měly mít možnost požádat členské státy o 
pomoc při výkonu jejich práce.

výdajů Unie v členských státech a aniž jsou 
dotčeny kontroly prováděné členskými 
státy, mohlo by být stanoveno zavedení 
kontrol osobami pověřenými Komisí, které 
by měly mít možnost požádat členské státy 
o pomoc při výkonu jejich práce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 51
Maria Noichl

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 
promlčecí lhůtu, ve které může Komise 
rozhodnout o konkrétních finančních 
důsledcích nesplnění povinností.

(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 a mezinárodními dohodami.
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.

Or. de

Pozměňovací návrh 52
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Na ochranu finančních zájmů 
rozpočtu Unie by měly být členskými státy
zavedeny systémy, které jim umožní se 
ujistit, zda byly intervence financované 
fondy skutečně provedeny a zda byly 
provedeny správně, a současně by zajistily 
stávající robustní rámec pro zdravé 
finanční řízení. V souladu s finančním 
nařízením, nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 
883/201315, nařízením Rady (ES, Euratom) 
č. 2988/9516, nařízením Rady (Euratom, 
ES) č. 2185/9617 a nařízením Rady (EU) 
2017/193918 mají být finanční zájmy Unie 
chráněny prostřednictvím přiměřených 
opatření, včetně prevence, odhalování, 
nápravy a vyšetřování nesrovnalostí, 
včetně podvodů, zpětného získávání 
ztracených, neoprávněně vyplacených či 
nesprávně použitých finančních prostředků 
a případného ukládání správních sankcí.
Navíc může Evropský úřad pro boj proti 
podvodům (OLAF) provádět v souladu 
s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 
a nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 
administrativní vyšetřování, včetně kontrol 
a inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo 
k podvodu, korupci nebo jinému 
protiprávnímu jednání poškozujícímu 
finanční zájmy Unie. V souladu 
s nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad 
evropského veřejného žalobce vyšetřovat 
a stíhat podvody a jiné trestné činy 
poškozující finanční zájmy Unie, jak je 
stanoveno ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/137119.
V souladu s finančním nařízením musí 
všechny osoby nebo subjekty, které 
přijímají finanční prostředky Unie, plně 
spolupracovat při ochraně finančních 
zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, 
Úřadu evropského veřejného žalobce 
a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) 
nezbytná práva a potřebný přístup a zajistit, 
aby třetí osoby podílející se na vynakládání 
finančních prostředků Unie udělily 
rovnocenná práva. Aby mohl úřad OLAF 

(42) V zájmu ochrany finančních zájmů 
rozpočtu Unie se členské státy vyzývají, 
aby zavedly systémy, které jim umožní se 
ujistit, zda byly intervence financované 
fondy skutečně provedeny a zda byly 
provedeny správně, a současně by zajistily 
stávající robustní rámec pro zdravé 
finanční řízení. V souladu s finančním 
nařízením, nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 
883/201315, nařízením Rady (ES, Euratom) 
č. 2988/9516, nařízením Rady (Euratom, 
ES) č. 2185/9617 a nařízením Rady (EU) 
2017/193918 mají být finanční zájmy Unie 
chráněny prostřednictvím přiměřených
opatření, včetně prevence, odhalování, 
nápravy a vyšetřování nesrovnalostí, 
včetně podvodů, zpětného získávání 
ztracených, neoprávněně vyplacených či 
nesprávně použitých finančních prostředků 
a případného ukládání správních sankcí.
Navíc může Evropský úřad pro boj proti 
podvodům (OLAF) provádět v souladu 
s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 
a nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 
administrativní vyšetřování, včetně kontrol 
a inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo 
k podvodu, korupci nebo jinému 
protiprávnímu jednání poškozujícímu 
finanční zájmy Unie. V souladu 
s nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad 
evropského veřejného žalobce vyšetřovat 
a stíhat podvody a jiné trestné činy 
poškozující finanční zájmy Unie, jak je 
stanoveno ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/137119.
V souladu s finančním nařízením musí 
všechny osoby nebo subjekty, které 
přijímají finanční prostředky Unie, plně 
spolupracovat při ochraně finančních 
zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, 
Úřadu evropského veřejného žalobce 
a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) 
nezbytná práva a potřebný přístup a zajistit, 
aby třetí osoby podílející se na vynakládání 
finančních prostředků Unie udělily 
rovnocenná práva. Aby mohl úřad OLAF 
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uplatnit své pravomoci a zajistit účinnou 
analýzu případů nesrovnalostí, měly by mít 
členské státy k dispozici systémy, které jim 
umožní nahlásit Komisi zjištěné 
nesrovnalosti a další případy nedodržení 
podmínek stanovených členskými státy ve 
strategickém plánu SZP, včetně podvodů, 
jakož i následné kroky po vyšetřování 
OLAF. Pro zajištění efektivního posouzení 
stížností ohledně fondů jsou členské státy 
povinny zajistit odpovídající opatření.

uplatnit své pravomoci a zajistit účinnou 
analýzu případů nesrovnalostí, měly by mít 
členské státy k dispozici systémy, které jim 
umožní nahlásit Komisi zjištěné 
nesrovnalosti a další případy nedodržení 
podmínek stanovených členskými státy ve 
strategickém plánu SZP, včetně podvodů, 
jakož i následné kroky po vyšetřování 
OLAF. Pro zajištění efektivního posouzení 
stížností ohledně fondů jsou členské státy 
povinny zajistit odpovídající opatření.

_________________ _________________

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 
2013 o vyšetřování prováděném 
Evropským úřadem pro boj proti 
podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 
1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 
1).

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 
2013 o vyšetřování prováděném 
Evropským úřadem pro boj proti 
podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 
1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 
1).

16 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 
ze dne 18. prosince 1995 o ochraně 
finančních zájmů Evropských společenství
(Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

16 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 
ze dne 18. prosince 1995 o ochraně 
finančních zájmů Evropských společenství
(Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

17 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 
ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a 
inspekcích na místě prováděných Komisí 
za účelem ochrany finančních zájmů 
Evropských společenství proti podvodům a 
jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 
15.11.1996, s. 2).

17 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 
ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a 
inspekcích na místě prováděných Komisí 
za účelem ochrany finančních zájmů 
Evropských společenství proti podvodům a 
jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 
15.11.1996, s. 2).

18 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 
12. října 2017, kterým se provádí posílená 
spolupráce za účelem zřízení Úřadu 
evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 
283, 31.10.2017, s. 1).

18 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 
12. října 2017, kterým se provádí posílená 
spolupráce za účelem zřízení Úřadu 
evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 
283, 31.10.2017, s. 1).

19 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 
2017 o boji vedeném trestněprávní cestou 
proti podvodům poškozujícím finanční 
zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, 
s. 29).

19 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 
2017 o boji vedeném trestněprávní cestou 
proti podvodům poškozujícím finanční 
zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, 
s. 29).

Or. fr
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Pozměňovací návrh 53
Doru-Claudian Frunzulică

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Je třeba zachovat stávající hlavní 
prvky integrovaného systému a zejména 
ustanovení týkající se systému identifikace 
zemědělských pozemků, systému žádosti 
podle zeměpisné polohy a rozlohy a podle 
zvířat, systém identifikace a registrace 
nároků na platbu, systém záznamu identity 
příjemců a systém kontrol a sankcí.
Členské státy by měly využívat údaje nebo 
informační produkty poskytované 
programem Copernicus, jakož i informační 
technologie jako jsou GALILEO a EGNOS 
pro zajištění dostupnosti komplexních a 
srovnatelných dat napříč Unií pro účely 
sledování zemědělské, ekologické a 
klimatické politiky a pro účely podpory 
využití úplných, bezplatných a otevřených 
údajů a informací zaznamenaných 
družicemi a službami Copernicus 
Sentinels. Z tohoto důvodu by měl 
integrovaný systém zahrnovat rovněž 
systém sledování plochy.

(47) Je třeba zachovat stávající hlavní 
prvky integrovaného systému a zejména 
ustanovení týkající se systému identifikace 
zemědělských pozemků, systému žádosti 
podle zeměpisné polohy a rozlohy a podle 
zvířat, systém identifikace a registrace 
nároků na platbu, systém záznamu identity 
příjemců a systém kontrol a sankcí.
Členské státy by měly využívat údaje nebo
informační produkty poskytované 
programem Copernicus, jakož i informační 
technologie jako jsou GALILEO a EGNOS 
pro zajištění dostupnosti komplexních 
a srovnatelných dat napříč Unií pro účely 
sledování zemědělské, ekologické 
a klimatické politiky a pro účely podpory 
využití úplných, bezplatných a otevřených 
údajů a informací zaznamenaných 
družicemi a službami Copernicus 
Sentinels. Družicová technika výrazně 
sníží počet inspekcí v terénu, odstraní 
klima strachu a přispěje ke snížení 
nákladů na provádění kontrol. Z tohoto 
důvodu by měl integrovaný systém 
zahrnovat rovněž systém sledování plochy.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Stefan Gehrold

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Sdělení Komise „Budoucnost (49) Sdělení Komise „Budoucnost 
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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 
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.

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 uvádí odhodlání Unie 
posílit soudržnost politik ve prospěch 
udržitelného rozvoje. Z tohoto důvodu se 
stalo nezbytným sdílení údajů systému 
evidence půdy a dalších údajů 
integrovaného administrativního a 
kontrolního systému pro ekologické a 
klimatické účely, jakož i za účelem 
soudržnosti s dalšími 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Maria Noichl

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 

(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 a začlenění globálního rozměru SZP
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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 
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.

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, jakož i 
pro soudržnost politik ve prospěch rozvoje 
a dosažení cílů udržitelného rozvoje, 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 
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.

Or. de

Pozměňovací návrh 56
Maria Noichl

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 
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.

(53) S ohledem na mezinárodní 
strukturu obchodu se zemědělskými 
produkty, v zájmu řádného fungování 
vnitřního trhu a s ohledem na soudržnost 
politik ve prospěch rozvoje zakotvenou 
v unijním právu je nezbytné organizovat 
spolupráci mezi členskými státy, ale i se 
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.
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Pozměňovací návrh 57
Stefan Gehrold

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 
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.

(53) S ohledem na mezinárodní 
strukturu obchodu se zemědělskými 
produkty, v zájmu řádného fungování 
vnitřního trhu a pro zajištění souladu se 
soudržností politik ve prospěch rozvoje 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Marie Heubuch
za skupinu Verts/ALE

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, a také 
rovné podmínky pro zemědělce v 
členských státech a 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 sankce pro zajištění účinnosti 
systému podmíněnosti. Aby platily tyto
rovné podmínky pro příjemce v různých 
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členských státech, měla by být na úrovni 
Unie stanovena určitá obecná pravidla
podmíněnosti a kontroly a postihy
v souvislosti s jejich porušováním.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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, zejména s ohledem na její ekologické 
a klimatické prvky, jakož i ve vztahu k 
otázkám veřejného zdraví a zvířat. Pokud 
jde o veřejné zdraví, musí být dodržování 
předpisů týkajících se pesticidů 
samozřejmou součástí podmíněnosti 
podpor. 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 60
Marie Heubuch
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 56 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(56a) Aby se zachovaly rovné podmínky 
mezi členskými státy a v rámci členských 
států, pokud jde o právní předpisy a 
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normy týkající se zemědělských podniků 
nebo osvědčené postupy pro otázky 
životního prostředí, veřejného zdraví a 
hygieny a dobrých životních podmínek 
zvířat, neměly by existovat výjimky 
z podmíněnosti, a pravidla by se proto 
měla vztahovat na všechny příslušné 
příjemce.

Or. en

Odůvodnění

Tento přístup založený na rizicích a spočívající na zaměření se na omezený počet kontrol tam, 
kde jsou nejvíce potřebné, aby se zajistilo řádné a správné čerpání finančních prostředků EU, 
je založen na stávajících právních předpisech a pokynech, takže již mnoho let je běžnou praxí 
platebních agentur. Tím, že se zabrání vstupu do logiky vyloučení, můžeme zajistit všestranné 
a spravedlivé podmínky.

Pozměňovací návrh 61
Marie Heubuch
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 82

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 
rovněž stanoví pravidla, která zajistí 
soudržnost mezi prováděním SZP ze 
strany členských států a dalších politik 
Unie, přičemž zvláštní pozornost je třeba 
věnovat environmentálním požadavkům 
stanoveným v článku 11 a 191 SFEU, 
jakož i závazkům k soudržnosti politik ve 
prospěch rozvoje, stanoveným v článku 
208 SFEU.
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Or. en

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 62
Maria Noichl

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) finanční příspěvek Unie na 
informační a propagační opatření ve 
prospěch zemědělských produktů na 
vnitřním trhu Unie a ve třetích zemích, 
prováděná členskými státy na základě 
programů vybraných Komisí;

d) finanční příspěvek Unie na 
informační a propagační opatření ve 
prospěch vysoce kvalitních zemědělských 
produktů, opatřených chráněným 
zeměpisným označením a označením 
původu, na vnitřním trhu Unie a ve třetích 
zemích, prováděná členskými státy na 
základě programů vybraných Komisí;

Or. de

Pozměňovací návrh 63
Maria Noichl

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) propagace zemědělských produktů 
prováděná buď přímo Komisí, nebo 
prostřednictvím mezinárodních organizací;

a) propagace vysoce kvalitních
zemědělských produktů, opatřených 
chráněným zeměpisným označením a 
označením původu, prováděná buď přímo 
Komisí, nebo prostřednictvím 
mezinárodních organizací;
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Or. de

Pozměňovací návrh 64
Marie Heubuch
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. EZZF nesmí financovat 
provozování soustředěného krmení zvířat.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Marie Heubuch
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Intervence směřující podporu do 
provozování soustředěného krmení zvířat 
by neměly být financovány v rámci 
EZFRV.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Maria Noichl

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 

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

studie prováděné s Evropskou investiční 
bankou (EIB), se zapojením všech 
společensky významných zúčastněných 
stran v souladu s článkem 94 nařízení o 
strategických plánech;

Or. de

Pozměňovací návrh 67
Maria Noichl

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 –
také pokud jde o celosvětové dopady 
evropské SZP –, podporu spolupráce a 
výměnu zkušeností na úrovni Unie 
prováděná v rámci intervencí pro rozvoj 
venkova, včetně vytváření sítí 
zúčastněných stran;

Or. de

Pozměňovací návrh 68
Stefan Gehrold

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Maria Noichl
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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.

Or. de

Pozměňovací návrh 70
Maria Noichl

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) řídit zemědělské trhy Unie v 
globálním kontextu;

a) řídit zemědělské trhy Unie v 
globálním kontextu s cílem zajistit splnění 
cílů udržitelného rozvoje a soudržnosti 
politik ve prospěch rozvoje;

Or. de

Pozměňovací návrh 71
Marie Heubuch
za skupinu Verts/ALE

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;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
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Stefan Gehrold

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, 
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 občanské společnosti a
soukromého sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Marie Heubuch
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 23a

Monitorování soudržnosti politik v oblasti 
rozvoje:

1. V souladu s článkem 208 SFEU se 
pravidelně provádí nezávislé posouzení 
dopadu SZP na potravinové režimy a na 
dlouhodobé zabezpečování potravin 
v rozvojových zemích. V rámci tohoto 
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monitorování se věnuje zvláštní pozornost 
dopadu obchodních toků agrárně-
potravinářských produktů mezi EU a 
rozvojovými zeměmi na i) výrobu, 
zpracování a distribuci potravin v 
nejméně rozvinutých zemích, ii) místní 
drobné výrobce a zemědělce, iii) produkty 
považované za produkty citlivé ze strany 
rozvojových zemí; iv) 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 EU pro sledování trhu, 
případové studie, zprávy o cílech 
udržitelného rozvoje a důkazy poskytnuté 
partnerskými zeměmi a dalšími 
příslušnými zúčastněnými stranami, jako 
jsou organizace občanské společnosti. Za 
tímto účelem se odvětvový a zeměpisný 
rozsah středisek EU pro sledování trhu 
rozšiřuje na výrobky považované za citlivé 
partnerskými zeměmi a na pokrytí 
nejméně rozvinutých zemí. Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci stanoví rozsah a postup 
hodnocení.

3. Pokud údaje z monitorování naznačují 
riziko nežádoucích vlivů na zemědělskou 
potravinářskou výrobu a zpracování nebo 
na zabezpečení potravin v rozvojové zemi, 
vydá Evropská komise včasné varování, 
které povede ke konzultaci mezi Unií a 
dotčenými zemědělskými komunitami, 
jakož i vládami partnerských zemí, aby se 
dohodly na nápravných opatřeních. Pro 
dotčené strany jsou k dispozici sociální 
ochranná opatření.

4. Pokud nebude vydáno včasné varování, 
ale dojde k nežádoucím účinkům, může 
dotčená strana podat stížnost. Stížnosti 
obdrží stálý zpravodaj Evropského 
parlamentu pro soudržnost politik ve 
prospěch rozvoje a stížnost budou řešit 
úředníci pro slyšení v Evropské komisi. 
Důkazy mohou být předloženy dotčenými 
skupinami a jinými zúčastněnými 
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stranami.

5. Komise předloží Radě a Evropskému 
parlamentu každoročně zprávu 
o výsledcích hodnocení, obdržených 
údajích a aktualizaci politiky EU.

Or. en

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 74
Stefan Gehrold

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Marie Heubuch
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pozměňovací návrh 76
Maria Noichl

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,
jejichž smluvní stranou je Unie, a 
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.

Or. de

Pozměňovací návrh 77
Maria Noichl

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 
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.

Poskytování informací financované podle 
čl. 7 písm. e) se musí zaměřit především 
na následující témata: ochrana klimatu, 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat, udržování sociálních 
struktur ve venkovských oblastech a 
odpovědnost v rámci SZP za její dopad na 
svět, a zejména na rozvojové země. Jeho 
cílem je zejména pomoci vysvětlovat, 
provádět a rozvíjet SZP a zvyšovat 
informovanost veřejnosti o jejím obsahu a 
cílech, prostřednictvím informačních 
kampaní obnovovat důvěru spotřebitelů po 
krizích, informovat zemědělce a ostatní 
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subjekty činné ve venkovských oblastech, 
prosazovat evropský model zemědělství a 
také pomáhat občanům jej pochopit.

Or. de

Pozměňovací návrh 78
Stefan Gehrold

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 
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.

Cílem poskytování informací 
financovaného podle čl. 7 písm. e) je 
zejména pomoci vysvětlovat, provádět a 
rozvíjet SZP a zvyšovat informovanost 
veřejnosti o jejím obsahu, jejích cílech a 
jejím globálním rozměru, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Marie Heubuch
za skupinu Verts/ALE

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 
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zdraví zvířat.

Or. en

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.

Pozměňovací návrh 80
Stefan Gehrold

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Stefan Gehrold

Návrh nařízení
Článek 76 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 76a
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Prokazování odpovědných investic a 
osvědčených postupů

Je povinností podniků, 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], aby 
Komisi předložily nezbytné důkazy.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Stefan Gehrold

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;

Or. en
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