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Pozměňovací návrh 42
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Aby cíle režimu ve prospěch menších 
ostrovů v Egejském moři mohly být lépe 
realizovány, musí program podpory 
zahrnovat opatření, jež zaručují zásobování 
zemědělskými produkty a zachování a 
rozvoj místní zemědělské produkce. Je 
třeba sblížit úroveň plánování programů a 
systematizovat partnerský přístup mezi 
Komisí a dotyčným členským státem.

(4) Aby cíle režimu ve prospěch menších 
ostrovů v Egejském moři mohly být lépe 
realizovány, musí program podpory 
zahrnovat opatření, jež zaručují zásobování 
zemědělskými produkty a zachování a 
rozvoj místní zemědělské produkce. Je 
třeba sblížit úroveň plánování programů a 
systematizovat partnerský přístup mezi 
Komisí a dotyčným členským státem.
Komise se musí zapojit do tvorby 
programů pomoci, a to sdílením 
osvědčených postupů a stanovením 
vyvážených rámcových ukazatelů, pomocí 
kterých se provádění těchto programů 
bude monitorovat.

Or. lt

Pozměňovací návrh 43
Juozas Imbrasas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Problémy, se kterými se potýkají menší 
ostrovy v Egejském moři, dále zhoršuje 
jejich malá velikost. Aby bylo možné 
zajistit účinnost navrhovaných opatření, 
měla by se vztahovat pouze na malé 
ostrovy.

(7) Problémy, se kterými se potýkají menší 
ostrovy v Egejském moři, dále zhoršuje 
jejich malá velikost. Aby bylo možné 
zajistit účinnost navrhovaných opatření, 
měla by se vztahovat pouze na malé 
ostrovy mající status nejvzdálenějších 
regionů.

Or. lt
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Pozměňovací návrh 44
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Aby bylo dosaženo záměru snížit na 
menších ostrovech v Egejském moři ceny a 
snížit vícenáklady spojené s jejich 
odlehlostí a ostrovní povahou, a přitom 
zachovat konkurenceschopnost produktů 
Unie, je třeba na dodávku produktů z Unie 
na tyto menší ostrovy v Egejském moři 
poskytnout podporu. Tato podpora by měla 
přihlížet k vícenákladům na dopravu na 
menší ostrovy v Egejském moři, a jde-li o 
zemědělské vstupy nebo o produkty určené 
ke zpracování, k vícenákladům spojeným s 
ostrovní povahou a malou rozlohou.

(8) Aby bylo dosaženo záměru snížit na 
menších ostrovech v Egejském moři ceny a 
snížit vícenáklady spojené s jejich 
odlehlostí a ostrovní povahou, a přitom 
zachovat konkurenceschopnost produktů 
Unie, je třeba na dodávku produktů z Unie 
na tyto menší ostrovy v Egejském moři 
poskytnout podporu. Tato podpora by měla 
přihlížet k vícenákladům na dopravu na 
menší ostrovy v Egejském moři, k cenám 
pro vývoz do třetích zemí, a jde-li o 
zemědělské vstupy nebo o produkty určené 
ke zpracování, k vícenákladům spojeným s 
ostrovní povahou a malou rozlohou.

Or. lt

Pozměňovací návrh 45
Marit Paulsen, Britta Reimers

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby se zamezilo spekulacím, jež by 
škodily konečným uživatelům na menších 
ostrovech, je třeba upřesnit, že zvláštního 
režimu zásobování lze využívat pouze 
u produktů řádné a uspokojivé obchodní 
jakosti.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Giovanni La Via
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Politika Unie na podporu místní 
produkce na menších ostrovech v 
Egejském moři, stanovená nařízením (ES) 
č. 1405/2006, se týkala mnoha produktů a 
opatření pro jejich produkci, uvádění na trh 
nebo zpracování. Tato opatření se ukázala 
jako účinná a zajistila trvání a rozvoj 
zemědělství. Unie by v podpoře těchto 
produkčních řetězců, které jsou klíčovým 
činitelem environmentální, sociální a 
hospodářské rovnováhy menších ostrovů v 
Egejském moři, měla pokračovat. 
Zkušenost ukázala, že užší partnerství s 
místními orgány může stejně jako v 
případě politiky rozvoje venkova pomoci 
zaměřit se cíleněji na konkrétní otázky, jež 
mají pro dané ostrovy význam. Je proto 
třeba pokračovat v podpoře ve prospěch 
místní produkce prostřednictvím programu 
podpory, který byl poprvé vytvořen 
nařízením (ES) č. 1405/2006.

(14) Politika Unie na podporu místní 
produkce na menších ostrovech v 
Egejském moři, stanovená nařízením (ES) 
č. 1405/2006, se týkala mnoha produktů a 
opatření pro jejich produkci, uvádění na trh 
nebo zpracování. Tato opatření se ukázala 
jako účinná a zajistila trvání a rozvoj 
zemědělství. Unie by v podpoře těchto 
produkčních řetězců, které jsou klíčovým 
činitelem environmentální, sociální a 
hospodářské rovnováhy menších ostrovů v 
Egejském moři, měla pokračovat. 
Zkušenost ukázala, že užší partnerství s 
místními orgány může stejně jako v 
případě politiky rozvoje venkova pomoci 
zaměřit se cíleněji na konkrétní otázky, jež 
mají pro dané ostrovy význam. Je proto 
třeba pokračovat v podpoře ve prospěch 
místní produkce prostřednictvím programu 
podpory, který byl poprvé vytvořen 
nařízením (ES) č. 1405/2006 a představuje 
účinný model pro zavedení zvláštního 
režimu podpory i pro menší ostrovy u 
Sicílie, kde panují podobné 
environmentální a sociálně-ekonomické 
podmínky jako na menších ostrovech v 
Egejském moři.

Or. it

Pozměňovací návrh 47
Georgios Papastamkos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Měly by být vymezeny základní 
zásady programu podpory, aby mohl být 
vytvořen zvláštní režim pro přepravu 
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zemědělských surovin a zpracovaných 
zemědělských produktů z těchto ostrovů.    

Or. el

Odůvodnění

Je třeba podporovat přepravu zemědělských surovin a zpracovaných zemědělských produktů z 
malých ostrovů v Egejském moři, jež trpí dvojím znevýhodněním v hospodářské soutěži, a sice  
vysokými náklady na suroviny a na následnou přepravu. Toto doporučení vychází z úvah, 
které daly vzniknout ustanovením tohoto nařízení, jež si kladou za cíl kompenzovat 
znevýhodnění v hospodářské soutěži spočívající ve vyšších nákladech na zásobování ostrovů 
surovinami. 

Pozměňovací návrh 48
Spyros Danellis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Pro účely provádění může program 
podpory rovněž obsahovat opatření pro 
financování studií, demonstračních 
projektů, vzdělávání a technické pomoci.

(16) Aby bylo zajištěno provádění
programu podpory, je třeba, aby v 
budoucnu bylo možné propojit dotace s 
produkcí.

Or. el

Odůvodnění

K zajištění co nejúčinnějšího využití programu pomoci a vzhledem k omezeným částkám 
veřejného financování, které jsou k dispozici, je třeba propojit dotace s produkcí. Pro 
spolufinancování studií, demonstračních projektů, vzdělávání a technické pomoci jsou k 
dispozici i jiné programy.

Pozměňovací návrh 49
Spyros Danellis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Zemědělce z menších ostrovů v (17) Zemědělce z menších ostrovů v 
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Egejském moři je třeba přimět k tomu, aby 
dodávali jakostní produkty, a pomoci jim s 
uváděním takových produktů na trh.

Egejském moři je třeba přimět k tomu, aby 
dodávali jakostní produkty, a to při 
maximálním využití místního genetického 
a množitelského materiálu, a pomoci jim s 
uváděním takových produktů na trh, 
zejména na místní úrovni, přičemž je 
třeba využít příležitostí, které vytváří 
rozvoj jiných odvětví, například 
cestovního ruchu.

Or. el

Pozměňovací návrh 50
Marit Paulsen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Měl by být kladen důraz na 
zachování kulturního dědictví 
představovaného fyzickými a tradičními 
znaky způsobů zemědělské produkce.   

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Georgios Papastamkos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Může být povolena odchylka od stálé 
politiky Společenství nepovolovat státní 
provozní podpory v odvětví produkce a
zpracování zemědělských produktů 
uvedených v příloze I Smlouvy a uvádění 
těchto produktů na trh, aby se tak zmírnily 
zvláštní obtíže, s nimiž se potýká 
zemědělská produkce na menších 
ostrovech v Egejském moři v důsledku 
jejich izolace, odlehlosti, ostrovní povahy, 

(18) Může být povolena odchylka od stálé 
politiky Společenství nepovolovat státní 
provozní podpory v odvětví produkce, 
zpracování zemědělských produktů a jejich 
přepravy uvedených v příloze I Smlouvy a 
uvádění těchto produktů na trh, aby se tak 
zmírnily zvláštní obtíže, s nimiž se potýká 
zemědělská produkce na menších 
ostrovech v Egejském moři v důsledku 
jejich izolace, odlehlosti, ostrovní povahy, 
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malé rozlohy, hornatosti, podnebí a 
hospodářské závislosti na malém množství 
produktů.

malé rozlohy, hornatosti, podnebí a 
hospodářské závislosti na malém množství 
produktů.

Or. el

Odůvodnění

Je třeba podporovat přepravu zemědělských surovin a zpracovaných zemědělských produktů z 
malých ostrovů v Egejském moři, jež trpí dvojím znevýhodněním v hospodářské soutěži, a sice  
vysokými náklady na suroviny a na následnou přepravu. Toto doporučení vychází z úvah, 
které daly vzniknout ustanovením tohoto nařízení, jež si kladou za cíl kompenzovat 
znevýhodnění v hospodářské soutěži spočívající ve vyšších nákladech na zásobování ostrovů 
surovinami. 

Pozměňovací návrh 52
Marit Paulsen, Britta Reimers

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Může být povolena odchylka od stálé 
politiky Společenství nepovolovat státní 
provozní podpory v odvětví produkce a 
zpracování zemědělských produktů 
uvedených v příloze I Smlouvy a uvádění 
těchto produktů na trh, aby se tak zmírnily 
zvláštní obtíže, s nimiž se potýká 
zemědělská produkce na menších 
ostrovech v Egejském moři v důsledku 
jejich izolace, odlehlosti, ostrovní povahy, 
malé rozlohy, hornatosti, podnebí a
hospodářské závislosti na malém množství 
produktů.

(18) Může být povolena odchylka od stálé 
politiky Společenství nepovolovat státní 
provozní podpory v odvětví produkce a 
zpracování zemědělských produktů 
uvedených v příloze I Smlouvy a uvádění 
těchto produktů na trh, aby se tak zmírnily 
zvláštní obtíže, s nimiž se potýká 
zemědělská produkce na menších 
ostrovech v Egejském moři v důsledku 
jejich izolace, odlehlosti, ostrovní povahy, 
malé rozlohy, hornatosti, podnebí, 
hospodářské závislosti na malém množství 
produktů a jejich vzdálenosti od trhů.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Spyros Danellis
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Od roku 2007 se na některých 
menších ostrovech v Egejském moři 
zvýšila potřeba základních produktů 
z důvodu vývoje stáda a demografického 
tlaku. Je tudíž třeba navýšit tu část 
rozpočtu, kterou může Řecko používat pro 
zvláštní režim zásobování menších ostrovů 
v Egejském moři.

(20) Od roku 2007 se na některých 
menších ostrovech v Egejském moři 
zvýšila potřeba základních produktů 
z důvodu vývoje stáda, ústupu primárního 
sektoru způsobeného obrovskými 
výrobními náklady a demografického a 
turistického tlaku. Je tudíž třeba navýšit tu 
část rozpočtu, kterou může Řecko používat 
pro zvláštní režim zásobování menších 
ostrovů v Egejském moři. K tomuto 
navýšení by však nemělo dojít na úkor 
rozpočtu na posílení místní zemědělské 
produkce, naopak by jej mělo doprovázet i 
zvýšení objemu prostředků vyčleněných 
na podporu této produkce.

Or. el

Pozměňovací návrh 54
Juozas Imbrasas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Od roku 2007 se na některých 
menších ostrovech v Egejském moři 
zvýšila potřeba základních produktů 
z důvodu vývoje stáda a demografického 
tlaku. Je tudíž třeba navýšit tu část 
rozpočtu, kterou může Řecko používat pro 
zvláštní režim zásobování menších ostrovů 
v Egejském moři.

(20) Od roku 2007 se na některých 
menších ostrovech v Egejském moři 
zvýšila potřeba základních produktů 
z důvodu vývoje stáda a demografického 
tlaku. Je tudíž třeba odpovídajícím 
způsobem navýšit tu část rozpočtu, kterou 
může Řecko používat pro zvláštní režim 
zásobování menších ostrovů v Egejském 
moři.

Or. lt
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Pozměňovací návrh 55
Spyros Danellis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Komise musí Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději do 31. 
prosince 2016 předložit souhrnnou zprávu 
o dopadu opatření přijatých v rámci 
provádění tohoto nařízení, případně 
doplněnou o vhodná doporučení. Komise 
musí tato doporučení odpovídajícím 
způsobem posoudit, aby zajistila, že 
zahrnují integrovaný program 
udržitelného rozvoje, který zohlední 
kulturní dědictví a environmentální 
význam menších ostrovů v Egejském 
moři, specifické otázky a problémy 
vyplývající z jejich mimořádné zeměpisné 
polohy a životního prostředí i rostoucí 
nelegální migraci.        

Or. el

Pozměňovací návrh 56
Marit Paulsen, Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví zvláštní opatření v 
oblasti zemědělství k odstranění obtíží 
způsobených izolací, odlehlostí, ostrovní 
povahou a malou rozlohou menších 
ostrovů v Egejském moři (dále jen „menší 
ostrovy“).“

1. Toto nařízení stanoví zvláštní opatření v 
oblasti zemědělství k odstranění obtíží 
způsobených izolací, odlehlostí, ostrovní 
povahou, vzdáleností od trhů a malou 
rozlohou menších ostrovů v Egejském moři 
(dále jen „menší ostrovy“).

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Georgios Papastamkos

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zachovávat a rozvíjet zemědělskou 
činnost na menších ostrovech, včetně 
produkce místních produktů, jejich 
zpracování a uvádění na trh.

b) zachovávat a rozvíjet zemědělskou 
činnost na menších ostrovech, včetně 
produkce místních surovin a zpracovaných
produktů, jejich zpracování, uvádění na trh
a přepravy.

Or. el

Odůvodnění

Je třeba podporovat přepravu zemědělských surovin a zpracovaných zemědělských produktů z 
malých ostrovů v Egejském moři, jež trpí dvojím znevýhodněním v hospodářské soutěži, a sice  
vysokými náklady na suroviny a na následnou přepravu. Toto doporučení vychází z úvah, 
které daly vzniknout ustanovením tohoto nařízení, jež si kladou za cíl kompenzovat 
znevýhodnění v hospodářské soutěži spočívající ve vyšších nákladech na zásobování ostrovů 
surovinami. 

Pozměňovací návrh 58
Georgios Papastamkos

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Program může zahrnovat opatření na 
podporu produkce zemědělských produktů 
z menších ostrovů, jejich zpracování nebo
jejich uvádění na trh.

4. Program může zahrnovat opatření na 
podporu produkce zemědělských surovin a 
zpracovaných produktů z menších ostrovů, 
jejich zpracování, uvádění na trh a 
přepravu.

Or. el

Odůvodnění

Je třeba podporovat přepravu zemědělských surovin a zpracovaných zemědělských produktů z 
malých ostrovů v Egejském moři, jež trpí dvojím znevýhodněním v hospodářské soutěži, a sice  
vysokými náklady na suroviny a na následnou přepravu. Toto doporučení vychází z úvah, 
které daly vzniknout ustanovením tohoto nařízení, jež si kladou za cíl kompenzovat 
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znevýhodnění v hospodářské soutěži spočívající ve vyšších nákladech na zásobování ostrovů 
surovinami. 

Pozměňovací návrh 59
Georgios Papastamkos

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na podporu uvádění produktů na trh mimo 
oblast produkce může Komise přijmout 
aktem v přenesené pravomoci podmínky 
pro stanovení částky podpory poskytnuté 
na uvádění produktů na trh a případně 
maximální množství, jež mohou být 
předmětem této podpory.

Na podporu uvádění surovin a 
zpracovaných produktů na trh a jejich 
přepravu mimo oblast produkce může 
Komise přijmout aktem v přenesené 
pravomoci podmínky pro stanovení částky 
podpory poskytnuté na uvádění produktů 
na trh, jejich přepravu a případně 
maximální množství, jež mohou být 
předmětem této podpory.

Or. el

Odůvodnění

Je třeba podporovat přepravu zemědělských surovin a zpracovaných zemědělských produktů z 
malých ostrovů v Egejském moři, jež trpí dvojím znevýhodněním v hospodářské soutěži, a sice  
vysokými náklady na suroviny a na následnou přepravu. Toto doporučení vychází z úvah, 
které daly vzniknout ustanovením tohoto nařízení, jež si kladou za cíl kompenzovat 
znevýhodnění v hospodářské soutěži spočívající ve vyšších nákladech na zásobování ostrovů 
surovinami. 

Pozměňovací návrh 60
Georgios Papastamkos

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. U zemědělských produktů uvedených v 
příloze I Smlouvy, na něž se vztahují 
články 107, 108 a 109 uvedené smlouvy, 
může Komise podle článku 108 Smlouvy v 
odvětví produkce, zpracování a uvádění 

1. U zemědělských produktů uvedených 
v příloze I Smlouvy, na něž se vztahují 
články 107, 108 a 109 uvedené smlouvy, 
může Komise podle článku 108 Smlouvy 
v odvětví produkce, zpracování, uvádění 
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těchto produktů na trh schválit provozní 
podporu, aby se tím zmírnily zvláštní 
obtíže zemědělské produkce na menších 
ostrovech způsobené jejich izolací, 
odlehlostí, ostrovní povahou, malou 
rozlohou, hornatostí, podnebím a 
hospodářskou závislostí na malém 
množství produktů.

těchto produktů na trh a jejich přepravy
schválit provozní podporu, aby se tím 
zmírnily zvláštní obtíže zemědělské 
produkce na menších ostrovech způsobené 
jejich izolací, odlehlostí, ostrovní povahou, 
malou rozlohou, hornatostí, podnebím a 
hospodářskou závislostí na malém 
množství produktů.

Or. el

Odůvodnění

Je třeba podporovat přepravu zemědělských surovin a zpracovaných zemědělských produktů z 
malých ostrovů v Egejském moři, jež trpí dvojím znevýhodněním v hospodářské soutěži, a sice  
vysokými náklady na suroviny a na následnou přepravu. Toto doporučení vychází z úvah, 
které daly vzniknout ustanovením tohoto nařízení, jež si kladou za cíl kompenzovat 
znevýhodnění v hospodářské soutěži spočívající ve vyšších nákladech na zásobování ostrovů 
surovinami. 

Pozměňovací návrh 61
Marit Paulsen, Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. U zemědělských produktů uvedených v 
příloze I Smlouvy, na něž se vztahují 
články 107, 108 a 109 uvedené smlouvy, 
může Komise podle článku 108 Smlouvy v 
odvětví produkce, zpracování a uvádění 
těchto produktů na trh schválit provozní 
podporu, aby se tím zmírnily zvláštní 
obtíže zemědělské produkce na menších 
ostrovech způsobené jejich izolací, 
odlehlostí, ostrovní povahou, malou 
rozlohou, hornatostí, podnebím a
hospodářskou závislostí na malém 
množství produktů.

1. U zemědělských produktů uvedených v 
příloze I Smlouvy, na něž se vztahují 
články 107, 108 a 109 uvedené smlouvy, 
může Komise podle článku 108 Smlouvy v 
odvětví produkce, zpracování a uvádění 
těchto produktů na trh schválit provozní 
podporu, aby se tím zmírnily zvláštní 
obtíže zemědělské produkce na menších 
ostrovech způsobené jejich izolací, 
odlehlostí, ostrovní povahou, malou 
rozlohou, hornatostí, podnebím, 
hospodářskou závislostí na malém 
množství produktů a jejich vzdáleností od 
trhů.

Or. en
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