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PR_CNS_art51am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro 
rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
(KOM(2008)0306 – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise Radě (KOM(2008)0306),

– s ohledem na články 36 a 37 Smlouvy o ES, podle kterých Rada konzultovala 
s Parlamentem (C6-0242/2008),

– s ohledem článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a stanoviska Výboru pro 
životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro regionální rozvoj 
(A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila 
odpovídajícím způsobem;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení - pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Aby se příjemcům podpor poskytly 
další pobídky k povzbuzení operací 
spojených s novými prioritami, měla by být 
dána možnost stanovit vyšší částky a sazby 
podpory pro tyto operace.

(10) Aby se příjemcům podpor poskytly 
další pobídky k povzbuzení operací 
spojených s novými prioritami, měla by být 
dána možnost stanovit vyšší částky a sazby 
podpory pro tyto operace. Stejnou možnost 
by měly mít členské státy pro transfer 
inovací, které jsou výsledkem 
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aplikovaného výzkumu. 

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité zajistit inovace ve venkovském prostředí, a to především prostřednictvím 
aplikovaného výzkumu. Transfer know–how z oblasti výzkumu do odvětví zemědělství a 
venkovského hospodářství musí být podnícen zvýšením částky vyčleněných prostředků, jež je 
uvedena v příloze I. 

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení - pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V souladu s čl. 9 odst. 4 a čl. 10 odst. 
4 nařízení Rady (ES) č. XXXX/XXXX ze 
dne XX/XX/2008, [kterým se stanoví 
společná pravidla pro režimy přímých 
podpor pro zemědělce v rámci společné 
zemědělské politiky a kterým se zavádějí 
některé režimy podpor pro zemědělce], se 
finanční zdroje získané pomocí 
doplňkového odlišení mají použít na 
podporu rozvoje venkova. Je vhodné 
zajistit, aby částka rovnající se těmto 
finančním zdrojům byla použita na 
podporu operací spojených s novými 
úkoly.

(11) V souladu s čl. 9 odst. 4 a čl. 10 odst. 
4 nařízení Rady (ES) č. XXXX/XXXX ze 
dne XX/XX/2008, [kterým se stanoví 
společná pravidla pro režimy přímých 
podpor pro zemědělce v rámci společné 
zemědělské politiky a kterým se zavádějí 
některé režimy podpor pro zemědělce], se 
finanční zdroje získané pomocí 
doplňkového odlišení mají použít na 
podporu rozvoje venkova. Je vhodné 
zajistit, aby přinejmenším 50 % těchto 
finančních zdrojů bylo použito na podporu 
operací spojených s novými úkoly. 

Or. fr

Odůvodnění

Ačkoli jsou nové úkoly a nové nástroje určené Komisí důležité, nejeví se jako odůvodněné 
přidělit veškeré finanční zdroje získané pomocí doplňkového odlišení na tento účel. Vzhledem 
k tomu, že článek 17 nařízení (ES) č. 1698/2005 stanoví minimální příspěvky ve výši 10 % pro 
programy 1 a 3 a 25 % pro program 2, je namístě stanovit minimální hranici 50 %, pokud jde 
o finanční zdroje určené na nové úkoly.



PR\727831CS.doc 7/12 PE407.829v01-00

CS

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení - pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Vzhledem k doplňkovému, zvláštnímu 
a závaznému použití těchto částek 
rovnajících se uvedeným finančním 
zdrojům by stanovená rovnováha mezi cíli 
podpory pro rozvoj venkova neměla být 
dotčena.

(12) Vzhledem k doplňkovému a 
zvláštnímu použití těchto stejných částek 
by stanovená rovnováha mezi cíli podpory 
pro rozvoj venkova neměla být dotčena.

Or. fr

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení - pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Článek 16 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) Vkládá se nový článek 16b, který zní:
„Článek 16b

Inovace a transfer know-how z oblasti 
aplikovaného výzkumu

1. Od 1. ledna 2010 členské státy stanoví
ve svých programech pro rozvoj venkova v 
souladu se svými zvláštními potřebami 
druhy operací zaměřených na transfer 
inovací z oblasti aplikovaného výzkumu 
do venkovského hospodářství.

2. Od 1. ledna 2010 lze pro druhy operací 
uvedené v odstavci 1 zvýšit výše míry 
podpory stanovené v příloze I o 
10 procentních bodů.“

Or. fr
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Odůvodnění

Je důležité zajistit inovace ve venkovském prostředí, a to především prostřednictvím 
aplikovaného výzkumu. Transfer know–how z oblasti výzkumu do odvětví zemědělství a 
venkovského hospodářství musí být podnícen zvýšením částky vyčleněných prostředků, jež je 
uvedena v příloze I. 

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení - pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Článek 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) Článek 30 se nahrazuje tímto: 

„Článek 30

Infrastruktura související s rozvojem a 
přizpůsobením zemědělství a lesnictví

Podpora podle čl. 20 písm. b) bodu v) se 
může vztahovat především na operace 
související s přístupem k zemědělské a 
lesní půdě, s pozemkovými úpravami a 
melioracemi, dodávkami energie, s 
přístupem k informačním a 
komunikačním technologiím a s vodním 
hospodářstvím.“

Or. fr

Odůvodnění

V souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 19. června 2007 o vytvoření evropské 
politiky širokopásmového připojení závisí rozvoj konkurenceschopnosti venkovských regionů 
na inovativním využívání informačních a komunikačních technologií (IKT). Je tudíž zapotřebí 
zahrnout uvedené technologie do článku 30 tohoto nařízení. 
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení - pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 69 – odst. 5 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Částku rovnající se částkám 
vyplývajícím z použití snížení povinného 
odlišení podle čl. 9 odst. 4 a čl. 10 odst. 4 
nařízení (ES) [č. XXXX/2008 (nové 
nařízení o režimech přímých podpor)] 
vynaloží členské státy v období od 1. ledna 
2010 do 31. prosince 2015 jako podporu 
Společenství podle současných programů 
pro rozvoj venkova na operace druhů 
uvedených v článku 16a tohoto nařízení 
schválených po 1. lednu 2010.

5a. Částku rovnající se částkám nebo vyšší 
než 50 % částek vyplývajících z použití 
snížení povinného odlišení podle čl. 9 odst. 
4 a čl. 10 odst. 4 nařízení (ES) [č. 
XXXX/2008 (nové nařízení o režimech 
přímých podpor)] vynaloží členské státy 
v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 
2015 jako podporu Společenství podle 
současných programů pro rozvoj venkova 
na operace druhů uvedených v článku 16a
tohoto nařízení schválených po 1. lednu 
2010.

Or. fr

Odůvodnění

Totéž odůvodnění jako u pozměňovacího návrhu 2. 

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení - pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 69 – odst. 5 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Pokud při uzavření programu je 
celková částka vynaložená na operace 
uvedené v odstavce 5a tohoto článku nižší 
než částka uvedená v čl. 16a odst. 3 písm. 
b), uhradí členský stát do rozpočtu 
Společenství rozdíl až do částky, o kterou 
byly překročeny celkové dostupné příděly 
na operace jiné než ty, které jsou uvedeny 

vypouští se
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v článku 16a.

Or. fr

Odůvodnění

Ačkoli jsou nové úkoly a nové nástroje určené Komisí důležité, nejeví se jako odůvodněné 
přidělit veškeré finanční zdroje získané pomocí doplňkového odlišení na tento účel.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení - pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10  písm. a a (nové) 
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Příloha

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Řádek 1 se nahrazuje tímto:

22, bod 2 Podpora při 
zahájení 
činnosti (*)

75 000

(*) Podporu při zahájení činnosti lze poskytovat 
formou jednorázové prémie do maximální výše 50 000
EUR nebo formou úrokové subvence, jejíž 
kapitalizovaná hodnota nesmí přesáhnout 50 000 
EUR. V případě souběhu obou podpor nesmí 
maximální částka přesáhnout 75 000 EUR.

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k potížím, s nimiž se setkávají mladí zemědělci při zahajování činnosti, se ukazuje 
jako nezbytné zvýšit maximální částku této podpory. 

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení - pozměňující akt
Příloha - Příloha II – Priorita: Obnovitelné energie – řádek 4 a (nový)

Pozměňovací návrh

Zlepšení zpracování odpadu a Článek 26: Snížení objemu odpadu a 
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opakované využívání materiálů modernizace 
zemědělských 
hospodářství

Článek 53: 
diverzifikace činností 
nezemědělské povahy

Článek 54: podpora 
zakládání podniků a 
jejich rozvoje

Článek 56: základní 
služby pro 
hospodářství a 
obyvatelstvo venkova

nahrazení fosilních paliv

Or. fr

Odůvodnění

Zpracování odpadu a opakované využívání materiálů mohou přispět k prioritě „obnovitelných 
energií“.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení - pozměňující akt
Příloha - Příloha II – Priorita: Obnovitelné energie – řádek 4 b (nový)

Pozměňovací návrh

Výroba a využívání sluneční, větrné a 
geotermální energie a kombinovaná 
výroba tepla 

Článek 26: 
modernizace 
zemědělských 
hospodářství

Článek 53: 
diverzifikace činností 
nezemědělské povahy

Článek 54: podpora 
zakládání podniků a 
jejich rozvoje

Článek 56: základní 
služby pro 

Nahrazení fosilních paliv 
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hospodářství a 
obyvatelstvo venkova

Or. fr

Odůvodnění

Obnovitelné energie „nezemědělské povahy“ přispívají k nahrazení fosilních paliv.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení - pozměňující akt
Příloha - Příloha II – Priorita: vodní hospodářství – řádek 1 a (nový)

Pozměňovací návrh

Zvládání povodňových rizik Článek 39: 
agroenvironmentální 
platby

Článek 41: 
neproduktivní investice

Zlepšení schopnosti 
zvládání povodňových 
rizik

Or. fr

Odůvodnění

Vodní hospodářství musí zahrnovat preventivní opatření, a to rovněž v oblasti zvládání 
kvantity vody.
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