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Pozměňovací návrh 1
James Nicholson

Návrh usnesení
Právní východisko 2 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. 
ledna 2011 o uznání zemědělství jako 
strategického odvětví v souvislosti se 
zajišťováním potravin1,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Luís Paulo Alves

Návrh usnesení
Právní východisko 5 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 349 SFEU, který 
zakládá zvláštní režim pro nejvzdálenější 
regiony,

Or. pt

Pozměňovací návrh 3
James Nicholson

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu SVS z roku 2007 
s názvem „Význam, možnosti a výzvy 
moderní biologie pro Evropu“,

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0006.
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Or. en

Pozměňovací návrh 4
James Nicholson

Návrh usnesení
Právní východisko 8 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu SVS z roku 2010 
s názvem „Přehled referenčních metod 
pro analýzu geneticky modifikovaných 
organismů“,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
James Nicholson

Návrh usnesení
Právní východisko 8 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu SVS z roku 2010 
s názvem „Dopady cíle EU pro biopaliva 
na zemědělské trhy a využití půdy: 
srovnávací posouzení modelování“,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Krisztina Morvai

Návrh usnesení
Právní východisko 11 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na legislativní návrhy Komise 
k reformě SZP předložené dne 12. října 
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2011, (KOM(2011)625/3, 
KOM(2011)627/3, KOM(2011)628/3, 
KOM(2011)629, KOM(2011)630/3, 
KOM(2011)631/3, a na návrh nařízení 
o společné organizaci zemědělských trhů,

Or. hu

Pozměňovací návrh 7
Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A vzhledem k tomu, že velké kolísání cen 
zemědělských komodit a zemědělských 
vstupních nákladů zvýšilo nejistotu, pokud 
jde o příjmy v zemědělství a dlouhodobé 
investice zemědělců;

A vzhledem k tomu, že velké kolísání cen 
zemědělských komodit a zemědělských 
vstupních nákladů může zvýšit nejistotu, 
pokud jde o příjmy v zemědělství 
a dlouhodobé investice zemědělců;

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Luís Paulo Alves

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A vzhledem k tomu, že velké kolísání cen 
zemědělských komodit a zemědělských 
vstupních nákladů zvýšilo nejistotu, pokud 
jde o příjmy v zemědělství a dlouhodobé 
investice zemědělců;

A vzhledem k tomu, že velké kolísání cen 
zemědělských komodit a zemědělských 
vstupních nákladů zvýšilo nejistotu, pokud 
jde o příjmy v zemědělství a dlouhodobé 
investice zemědělců, a to zejména 
u izolovaných, horských a ostrovních 
a nejvzdálenějších oblastí, pro něž faktor 
vzdálenosti představuje vysoké dodatečné 
náklady, což se negativně odráží na 
příjmech zemědělců z těchto oblastí; 

Or. pt
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Pozměňovací návrh 9
Elisabeth Köstinger

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že podle údajů 
Eurostatu celkové vstupní náklady 
zemědělců v Evropské unii vzrostly 
v období 2000–2010 v průměru téměř o 40 
%, zatímco výstupní ceny se zvýšily 
v průměru o necelých 25 %; vzhledem 
k tomu, že nárůst vstupních nákladů 
v tomto desetiletí činil u energie a maziv 
60 %, u syntetických hnojiv a pomocných 
půdních látek téměř 80 %, u krmiv pro 
zvířata více než 30 %, u strojního a dalšího 
vybavení zhruba 36 %, u osiva a sadebního 
materiálu téměř 30 % a u přípravků na 
ochranu rostlin a pesticidů téměř 13 %;

B. vzhledem k tomu, že podle údajů 
Eurostatu celkové vstupní náklady 
zemědělců v Evropské unii vzrostly 
v období 2000–2010 v průměru téměř o 40 
%, zatímco výstupní ceny se zvýšily 
v průměru o necelých 25 %; vzhledem 
k tomu, že nárůst vstupních nákladů 
v tomto desetiletí činil u energie a maziv 
60 %, u syntetických hnojiv a pomocných 
půdních látek téměř 80 %, u krmiv pro 
zvířata více než 30 %, u strojního a dalšího 
vybavení zhruba 36 %, u osiva a sadebního 
materiálu téměř 30 % a u přípravků na 
ochranu rostlin téměř 13 %;

Or. de

Pozměňovací návrh 10
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že podle údajů 
Eurostatu celkové vstupní náklady 
zemědělců v Evropské unii vzrostly
v období 2000–2010 v průměru téměř o 40 
%, zatímco výstupní ceny se zvýšily 
v průměru o necelých 25 %; vzhledem 
k tomu, že nárůst vstupních nákladů 
v tomto desetiletí činil u energie a maziv 
60 %, u syntetických hnojiv a pomocných 
půdních látek téměř 80 %, u krmiv pro 
zvířata více než 30 %, u strojního a dalšího 

B. vzhledem k tomu, že podle údajů 
Eurostatu celkové vstupní náklady 
zemědělců v Evropské unii vzrostly 
v období 2000–2010 v průměru téměř o 40 
%, zatímco výstupní ceny se zvýšily 
v průměru o necelých 25 %; vzhledem 
k tomu, že nárůst vstupních nákladů 
v tomto desetiletí činil u energie a maziv 
60 %, u syntetických hnojiv a pomocných 
půdních látek téměř 80 %, u krmiv pro 
zvířata více než 30 %, u strojního a dalšího 
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vybavení zhruba 36 %, u osiva a sadebního 
materiálu téměř 30 % a u přípravků na 
ochranu rostlin a pesticidů téměř 13 %;

vybavení zhruba 36 %, u osiva a sadebního 
materiálu téměř 30 % a u přípravků na 
ochranu rostlin a pesticidů téměř 13 %, 
z čehož plyne důraz na potřebu snazšího 
přístupu k levnějším vstupům pro 
zemědělce, zejména ze světového trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Krisztina Morvai

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že podle údajů 
Eurostatu celkové vstupní náklady 
zemědělců v Evropské unii vzrostly 
v období 2000–2010 v průměru téměř o 40 
%, zatímco výstupní ceny se zvýšily 
v průměru o necelých 25 %; vzhledem 
k tomu, že nárůst vstupních nákladů 
v tomto desetiletí činil u energie a maziv 
60 %, u syntetických hnojiv a pomocných 
půdních látek téměř 80 %, u krmiv pro 
zvířata více než 30 %, u strojního a dalšího 
vybavení zhruba 36 %, u osiva a sadebního 
materiálu téměř 30 % a u přípravků na 
ochranu rostlin a pesticidů téměř 13 %;

B. vzhledem k tomu, že podle údajů 
Eurostatu celkové vstupní náklady 
zemědělců v Evropské unii vzrostly 
v období 2000–2010 v průměru téměř o 40 
%, zatímco výstupní ceny se zvýšily 
v průměru o necelých 25 %; vzhledem 
k tomu, že nárůst vstupních nákladů 
v tomto desetiletí činil u energie a maziv 
60 %, u syntetických hnojiv a pomocných 
půdních látek téměř 80 %, u krmiv pro 
zvířata více než 30 %, u strojního a dalšího 
vybavení zhruba 36 %, u osiva a sadebního 
materiálu téměř 30 % a u přípravků na 
ochranu rostlin a pesticidů téměř 13 %; 
vzhledem k tomu, že však tento trend na 
počátku devadesátých let minulého století 
spolu s upevněním neoliberální 
zemědělské politiky zrychlil;

Or. hu

Pozměňovací návrh 12
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Vincenzo Iovine, Sylvie Goulard, Britta 
Reimers, Liam Aylward

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že vyšší ceny 
potravin nevedou automaticky k vyšším 
příjmům zemědělců, a to zejména 
vzhledem k rychlosti, jakou dochází 
k růstu vstupních nákladů a k rozšiřování 
nůžek mezi výrobními a spotřebitelskými 
cenami;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že vyšší výrobní 
náklady a potíže při jejich promítání do 
dalších článků distribučního řetězce jsou 
v krátkodobém výhledu s to ohrozit přežití 
některých podniků a zároveň narušit 
strukturu výroby v některých členských 
státech, a zhoršit tak obchodní bilanci, 
pokud jde o dovoz a nezávislost na 
kolísavých vnějších trzích; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 14
Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že spotřebitel je 
v tomto smyslu v současnosti znevýhodněn 
tím, že výrobci nejsou s to přenést na velké 
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maloobchodníky exponenciální nárůst 
nákladů na výrobní činitele a tito 
maloobchodníci přesouvají tento nárůst 
na spotřebitele a dosahují obrovských 
marží; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 15
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že se očekává, že tlak 
na zvyšování vstupních nákladů se bude 
v důsledku nedostatku zdrojů a rostoucí 
poptávky v rozvíjejících se ekonomikách 
dále zvyšovat;

C. vzhledem k tomu, že se očekává, že tlak 
na zvyšování vstupních nákladů se bude 
v důsledku nedostatku zdrojů, rostoucí 
poptávky v rozvíjejících se ekonomikách
a politik, jež ztěžují zemědělcům z EU 
přístup k levnějšímu krmivu dostupnému 
na světovém trhu, dále zvyšovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Spyros Danellis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že se očekává, že tlak 
na zvyšování vstupních nákladů se bude 
v důsledku nedostatku zdrojů a rostoucí 
poptávky v rozvíjejících se ekonomikách 
dále zvyšovat;

C. vzhledem k tomu, že se očekává, že tlak 
na zvyšování vstupních nákladů se bude 
v důsledku nedostatku zdrojů a rostoucí 
poptávky po potravinách v rozvíjejících se 
ekonomikách dále zvyšovat;

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že výrobu potravin 
může pravidelně ohrozit řada faktorů, 
včetně škůdců a chorob, dostupnosti 
přírodních zdrojů a přírodních katastrof;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že stávající kolísání 
cen má evropský a globální rozměr, a že je 
tudíž nezbytné hledat pro zemědělsko-
potravinový řetězec specifické řešení na 
úrovni Společenství, neboť v Unii hraje 
tento řetězec strategickou úlohu, přičemž 
společná opatření jsou již požadována na 
úrovni G-20; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 19
Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že EU je stále 
závislejší na výrobních činitelích, jež jsou 
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nezbytné, má-li být zemědělství v Evropě 
zachováno; vzhledem k tomu, že je tudíž 
nezbytné vyzvat v zájmu zajištění větší 
potravinové soběstačnosti EU 
k urychlenému přijetí opatření ke snížení 
této závislosti, a to prostřednictvím 
investic a rozhodnutí na čistě politické 
úrovni; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 20
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že EU je silně 
závislá na dovozu fosilních paliv; 
vzhledem k tomu, že zvýšení účinnosti 
zdrojů je v rámci strategie EU 2020 
a plánu Komise pro Evropu méně 
náročnou na zdroje klíčové;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že zemědělská 
výroba v EU je z velké části závislá na 
ropě a že potravinový řetězec je výrazně 
závislý na její fyzické a cenové 
dostupnosti; vzhledem k tomu, že se 
očekává, že světová produkce ropy začne 
klesat průměrnou rychlostí 2-3 % ročně;
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Or. en

Pozměňovací návrh 22
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Dc. vzhledem k tomu, že nárůst cen 
surové ropy je neodlučně spojen 
s nárůstem nákladů zemědělských vstupů, 
neboť vede k vyšším cenám energie, 
krmiv a hnojiv, což má dopad na světovou 
výrobu;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Dd. vzhledem k tomu, že výroba 
zemědělských hnojiv zcela závisí na 
pohotových dodávkách fosfátu; vzhledem 
k tomu, že jeho cena na komoditních 
trzích vzrostla v roce 2008 meziročně 
o 800 % a že je jeho dodávky by mohly 
dosáhnout vrcholu v letech 2033-2035 
a pak začít klesat;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Spyros Danellis
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že náklady – zejména
v odvětví chovu hospodářských zvířat –
vzrůstají rovněž kvůli rostlinolékařským 
požadavkům a požadavkům na hygienu 
a bezpečnost potravin;

E. vzhledem k tomu, že náklady – jak 
v odvětví pěstování plodin, tak v odvětví 
chovu hospodářských zvířat – vzrůstají 
rovněž kvůli rostlinolékařským 
požadavkům a požadavkům na hygienu 
a bezpečnost potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Elisabeth Köstinger

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že náklady – zejména 
v odvětví chovu hospodářských zvířat –
vzrůstají rovněž kvůli rostlinolékařským 
požadavkům a požadavkům na hygienu 
a bezpečnost potravin;

E. vzhledem k tomu, že náklady – zejména 
v odvětví chovu hospodářských zvířat –
vzrůstají rovněž kvůli rostoucím 
rostlinolékařským požadavkům 
a požadavkům na dobré životní podmínky 
zvířat, ochranu životního prostředí, 
hygienu a bezpečnost potravin;

Or. de

Pozměňovací návrh 26
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že náklady – zejména 
v odvětví chovu hospodářských zvířat –
vzrůstají rovněž kvůli rostlinolékařským 
požadavkům a požadavkům na hygienu 

E. vzhledem k tomu, že náklady – zejména 
v odvětví chovu hospodářských zvířat –
vzrůstají rovněž kvůli rostlinolékařským 
požadavkům a požadavkům na hygienu,
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a bezpečnost potravin; bezpečnost potravin a dobré životní 
podmínky zvířat;

Or. es

Pozměňovací návrh 27
Krisztina Morvai

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že náklady – zejména 
v odvětví chovu hospodářských zvířat –
vzrůstají rovněž kvůli rostlinolékařským 
požadavkům a požadavkům na hygienu 
a bezpečnost potravin;

E. vzhledem k tomu, že náklady – zejména 
v odvětví chovu hospodářských zvířat –
vzrůstají rovněž kvůli rostlinolékařským 
požadavkům a požadavkům na hygienu 
a bezpečnost potravin, v důsledku čehož 
dojde k dalšímu poklesu 
konkurenceschopnosti evropských 
producentů ve srovnání s producenty ze 
třetích zemí, kteří tyto požadavky nemusí 
splňovat;

Or. hu

Pozměňovací návrh 28
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že EU stanovila 
vysokou úroveň standardů v oblasti 
bezpečnosti potravin a ochrany lidí 
a životního prostředí, jež má dopad na 
dobu a náklady vývoje nových postupů 
a nástrojů u článků potravinového řetězce 
předcházejících zemědělské produkci 
i článků potravinového řetězce 
navazujících na zemědělskou produkci;
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Or. en

Pozměňovací návrh 29
Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že spotřebitelé 
v důsledku poklesu své kupní síly stále 
více volí produkty, jejichž kvalita 
a bezpečnostní standardy jsou nižší než 
u produktů, jež pocházejí z EU a které 
nelze – zejména v případě masa –
vysledovat;

Or. pt

Pozměňovací návrh 30
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že se v zemědělství 
využívá v průměru 42 % veškerých 
dodávek vody v Evropě (v Řecku 88 %, ve 
Španělsku 72 %, v Portugalsku 59 %), 
a vzhledem k tomu, že náklady na 
zavlažování a odvodňování značně
vzrostly v důsledku úbytku sladké vody 
a očekává se, že kvůli změně klimatu 
budou i nadále stoupat;

F. vzhledem k tomu, že se v zemědělství 
využívá v průměru 42 % veškerých 
dodávek vody v Evropě (v Řecku 88 %, ve 
Španělsku 72 %, v Portugalsku 59 %), 
vzhledem k tomu, že náklady na 
zavlažování a odvodňování vzrostly 
s cílem zvýšit účinnost zavlažovacích 
technologií, a vzhledem k tomu, že část 
vody použité v zemědělství se navrací do 
přirozeného koloběhu vody;

Or. es
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Pozměňovací návrh 31
Alfreds Rubiks

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že se v zemědělství 
využívá v průměru 42 % veškerých 
dodávek vody v Evropě (v Řecku 88 %, ve 
Španělsku 72 %, v Portugalsku 59 %), 
a vzhledem k tomu, že náklady na 
zavlažování a odvodňování značně vzrostly 
v důsledku úbytku sladké vody a očekává 
se, že kvůli změně klimatu budou i nadále 
stoupat;

F. vzhledem k tomu, že se v zemědělství 
využívá v průměru 42 % veškerých 
dodávek vody v Evropě (v Řecku 88 %, ve 
Španělsku 72 %, v Portugalsku 59 %), 
a vzhledem k tomu, že náklady na 
zavlažování, usměrňování vody 
v oblastech mokřadů a odvodňování 
značně vzrostly v důsledku úbytku sladké 
vody a očekává se, že kvůli změně klimatu 
budou i nadále stoupat;

Or. lv

Pozměňovací návrh 32
Krisztina Morvai

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že se v zemědělství 
využívá v průměru 42 % veškerých 
dodávek vody v Evropě (v Řecku 88 %, ve 
Španělsku 72 %, v Portugalsku 59 %), 
a vzhledem k tomu, že náklady na 
zavlažování a odvodňování značně vzrostly 
v důsledku úbytku sladké vody a očekává 
se, že kvůli změně klimatu budou i nadále 
stoupat;

F. vzhledem k tomu, že se v zemědělství 
využívá v průměru 42 % veškerých 
dodávek vody v Evropě (v Řecku 88 %, ve 
Španělsku 72 %, v Portugalsku 59 %), 
a vzhledem k tomu, že náklady na 
zavlažování a odvodňování značně vzrostly 
v důsledku úbytku sladké vody 
a neudržitelnému hospodaření a očekává 
se, že kvůli změně klimatu budou i nadále 
stoupat;

Or. hu

Pozměňovací návrh 33
Michel Dantin
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že vyšší ceny za 
pronájem pozemků a za půdu mají rovněž 
značný vliv na životaschopnost 
zemědělství a mladých lidí, kteří se nově 
zapojují do zemědělství, a proto by měly 
být součástí úvah o možném snižování 
vstupních nákladů; vzhledem k tomu, že 
by tuto situaci, zejména pokud jde o mladé 
zemědělce, bylo vhodné zlepšit, a to 
v případě potřeby i prostřednictvím lepší 
právní úpravy;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Mairead McGuinness, James Nicholson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že vyšší ceny za 
pronájem pozemků a za půdu mají rovněž 
značný vliv na životaschopnost 
zemědělství a mladých lidí, kteří se nově 
zapojují do zemědělství, a proto by měly 
být součástí úvah o možném snižování 
vstupních nákladů; vzhledem k tomu, že 
by tuto situaci, zejména pokud jde o mladé 
zemědělce, bylo vhodné zlepšit, a to 
v případě potřeby i prostřednictvím lepší 
právní úpravy;

G. vzhledem k tomu, že cena zemědělské 
půdy a náklady na nájem půdy mají přímý 
dopad na životaschopnost zemědělství 
a na schopnost mladých lidí zapojit se do 
zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Spyros Danellis
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že vyšší ceny za 
pronájem pozemků a za půdu mají rovněž 
značný vliv na životaschopnost 
zemědělství a mladých lidí, kteří se nově 
zapojují do zemědělství, a proto by měly 
být součástí úvah o možném snižování 
vstupních nákladů; vzhledem k tomu, že 
by tuto situaci, zejména pokud jde o mladé 
zemědělce, bylo vhodné zlepšit, a to 
v případě potřeby i prostřednictvím lepší 
právní úpravy;

G. vzhledem k tomu, že vyšší ceny za 
pronájem pozemků a za půdu mají rovněž 
značný vliv na životaschopnost 
zemědělství, zejména v případě mladých 
lidí, kteří se nově zapojují, a proto by měly 
být součástí úvah o politikách a právních 
předpisech, jež zlepší přístup k půdě, 
zejména pokud jde o mladé zemědělce, 
aniž by se zaváděla nová narušení trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že vyšší ceny za 
pronájem pozemků a za půdu mají rovněž 
značný vliv na životaschopnost 
zemědělství a mladých lidí, kteří se nově 
zapojují do zemědělství, a proto by měly 
být součástí úvah o možném snižování 
vstupních nákladů; vzhledem k tomu, že by 
tuto situaci, zejména pokud jde o mladé 
zemědělce, bylo vhodné zlepšit, a to 
v případě potřeby i prostřednictvím lepší 
právní úpravy;

G. vzhledem k tomu, že vyšší ceny za 
pronájem pozemků a za půdu mají rovněž 
značný vliv na životaschopnost 
zemědělství a mladých lidí, kteří se nově 
zapojují do zemědělství, a proto by měly 
být součástí úvah o možném snižování 
vstupních nákladů; vzhledem k tomu, že by 
tuto situaci, zejména pokud jde o mladé 
zemědělce, bylo vhodné zlepšit;

Or. de

Pozměňovací návrh 37
Bairbre de Brún
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že vyšší ceny za 
pronájem pozemků a za půdu mají rovněž 
značný vliv na životaschopnost 
zemědělství a mladých lidí, kteří se nově 
zapojují do zemědělství, a proto by měly 
být součástí úvah o možném snižování 
vstupních nákladů; vzhledem k tomu, že by 
tuto situaci, zejména pokud jde o mladé 
zemědělce, bylo vhodné zlepšit, a to 
v případě potřeby i prostřednictvím lepší 
právní úpravy;

G. vzhledem k tomu, že vyšší ceny za 
pronájem pozemků a za půdu mají rovněž 
značný vliv na životaschopnost 
zemědělství a mladých lidí, kteří se nově 
zapojují do zemědělství, a proto by měly 
být součástí úvah o možném snižování 
vstupních nákladů; vzhledem k tomu, že by 
tuto situaci, zejména pokud jde o mladé 
zemědělce, bylo vhodné zlepšit, a to 
v případě potřeby i prostřednictvím lepší 
právní úpravy; vzhledem k tomu, že by 
jakýkoli návrh měl respektovat všechny 
vytvořené úvěrové systémy jednotlivých 
členských států a neměl by usilovat 
o jejich podkopání;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že koncentrace 
dodavatelů zemědělských vstupů na trhu je 
velmi vysoká – šest společností kontroluje 
téměř 75 % agrochemického trhu a tři 
společnosti kontrolují přes 45 % trhu
s osivy; vzhledem k tomu, že tato 
koncentrace přispívá k zachovávání 
vysokých cen osiv a má značný negativní 
vliv na rozmanitost plodin;

H. že koncentrace dodavatelů 
zemědělských vstupů na trhu je velmi 
vysoká – šest společností kontroluje téměř 
75 % agrochemického trhu a tři společnosti 
kontrolují přes 45 % trhu s osivy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. že koncentrace dodavatelů 
zemědělských vstupů na trhu je velmi 
vysoká – šest společností kontroluje téměř 
75 % agrochemického trhu a tři společnosti 
kontrolují přes 45 % trhu s osivy; 
vzhledem k tomu, že tato koncentrace 
přispívá k zachovávání vysokých cen osiv 
a má značný negativní vliv na rozmanitost 
plodin;

H. vzhledem k tomu, že koncentrace 
dodavatelů zemědělských vstupů na trhu je 
velmi vysoká – šest společností kontroluje 
téměř 75 % agrochemického trhu a tři 
společnosti kontrolují přes 45 % trhu 
s osivy; vzhledem k tomu, že tato 
koncentrace přispívá k zachovávání 
vysokých cen osiv;

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Spyros Danellis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. že koncentrace dodavatelů 
zemědělských vstupů na trhu je velmi 
vysoká – šest společností kontroluje téměř 
75 % agrochemického trhu a tři společnosti 
kontrolují přes 45 % trhu s osivy; 
vzhledem k tomu, že tato koncentrace 
přispívá k zachovávání vysokých cen osiv 
a má značný negativní vliv na rozmanitost 
plodin;

H. že koncentrace dodavatelů 
zemědělských vstupů na trhu je velmi 
vysoká – šest společností kontroluje téměř 
75 % agrochemického trhu a tři společnosti 
kontrolují přes 45 % trhu s osivy; 
vzhledem k tomu, že tato koncentrace 
přispívá k zachovávání vysokých cen osiv 
a má značný negativní vliv na tradiční 
rozmanitost plodin;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. že koncentrace dodavatelů 
zemědělských vstupů na trhu je velmi 
vysoká – šest společností kontroluje téměř 
75 % agrochemického trhu a tři společnosti 
kontrolují přes 45 % trhu s osivy; 
vzhledem k tomu, že tato koncentrace 
přispívá k zachovávání vysokých cen osiv 
a má značný negativní vliv na rozmanitost 
plodin;

H. že koncentrace dodavatelů 
zemědělských vstupů na trhu je velmi 
vysoká – šest společností kontroluje téměř 
75 % agrochemického trhu a tři společnosti 
kontrolují přes 45 % trhu s osivy; 
vzhledem k tomu, že toto soustředění 
přispívá k zachovávání vysokých cen osiv 
a má značný negativní vliv na rozmanitost 
plodin, a vzhledem k tomu, že vliv 
zemědělců na vývoj cenových trendů je
omezený;

Or. es

Pozměňovací návrh 42
Elisabeth Köstinger

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. že koncentrace dodavatelů 
zemědělských vstupů na trhu je velmi 
vysoká – šest společností kontroluje téměř 
75 % agrochemického trhu a tři společnosti 
kontrolují přes 45 % trhu s osivy; 
vzhledem k tomu, že tato koncentrace 
přispívá k zachovávání vysokých cen osiv 
a má značný negativní vliv na rozmanitost 
plodin;

H. že koncentrace dodavatelů 
zemědělských vstupů na trhu je velmi 
vysoká – šest společností kontroluje téměř 
75 % agrochemického trhu a tři společnosti 
kontrolují přes 45 % trhu s osivy; 
vzhledem k tomu, že toto soustředění 
přispívá k zachovávání vysokých cen osiv 
a má značný negativní vliv na rozmanitost 
plodin; vzhledem k tomu, že vysoká 
koncentrace je záležitostí nejen článků 
potravinového řetězce předcházejících 
zemědělské produkci, ale 
i (maloobchodního) prodeje potravin, což 
vystavuje zemědělství dalšímu tlaku na 
náklady;

Or. de
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Pozměňovací návrh 43
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že životaschopnost 
a konkurenceschopnost drobné výroby 
(méně významné plodiny) jsou 
nepřiměřeně dotčeny legislativními 
a strukturálními změnami odvětví vstupů, 
a vzhledem k tomu, že je potřeba se 
o dopadu těchto změn dovědět více;

Or. es

Pozměňovací návrh 44
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že certifikovaná 
a patentovaná osiva a licenční poplatky za 
jejich používání jsou největší příčinou 
nárůstu nákladů zemědělců na osiva;

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 45
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že certifikovaná 
a patentovaná osiva a licenční poplatky za 
jejich používání jsou největší příčinou 

I. vzhledem k tomu, že vyšší ceny paliva, 
hnojiv a krmiv jsou největší příčinou 
nárůstu nákladů zemědělců;
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nárůstu nákladů zemědělců na osiva;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že certifikovaná 
a patentovaná osiva a licenční poplatky za
jejich používání jsou největší příčinou 
nárůstu nákladů zemědělců na osiva;

I. vzhledem k tomu, že certifikovaná 
a patentovaná osiva, žádosti o licence na 
jejich používání podávané příslušným 
vnitrostátním orgánům a licenční 
poplatky hrazené v této souvislosti jsou 
největší příčinou nárůstu nákladů 
zemědělců na osiva;

Or. bg

Pozměňovací návrh 47
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že certifikovaná 
a patentovaná osiva a licenční poplatky za 
jejich používání jsou největší příčinou
nárůstu nákladů zemědělců na osiva;

I. vzhledem k tomu, že certifikovaná 
a patentovaná osiva a licenční poplatky za 
jejich používání jsou jedním z faktorů, jež 
mohou vysvětlit nárůst nákladů zemědělců 
na osiva;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Spyros Danellis
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že certifikovaná 
a patentovaná osiva a licenční poplatky za 
jejich používání jsou největší příčinou
nárůstu nákladů zemědělců na osiva;

I. vzhledem k tomu, že certifikovaná 
a patentovaná osiva a licenční poplatky za 
jejich používání přispěly, spolu s vysokými 
náklady na energii, k nárůstu nákladů 
zemědělců na osiva;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Michel Dantin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že certifikovaná 
a patentovaná osiva a licenční poplatky za 
jejich používání jsou největší příčinou
nárůstu nákladů zemědělců na osiva;

I. vzhledem k tomu, že certifikovaná 
a patentovaná osiva a licenční poplatky za 
jejich používání jsou faktory přispívající 
k nárůstu nákladů zemědělců na osiva;

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Spyros Danellis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že s ohledem na 
mimořádné kolísání zemědělských cen 
v rámci celého potravinového řetězce a na 
související finanční spekulace je třeba 
podstatně zlepšit také transparentnost trhu 
v článcích řetězce předcházejících 
zemědělské produkci, a posílit tak 
hospodářskou soutěž a odolnost vůči 

J. vzhledem k tomu, že transparentnost trhu 
je zásadní jak v článcích řetězce 
předcházejících zemědělské produkci, tak 
v článcích řetězce navazujících na 
zemědělskou produkci, a to v zájmu 
posílení hospodářské soutěže a odolnosti
vůči kolísání cen;
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kolísání cen;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že zemědělci jsou 
stranou akceptující ceny jak v článcích 
řetězce předcházejících zemědělské 
produkci, tak v článcích řetězce 
navazujících na zemědělskou produkci;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že je třeba 
dlouhodobě investovat do lepšího řízení 
vstupů a zdrojů (energie, půda a živiny, 
voda), a reagovat tak na nové hospodářské 
výzvy a výzvy z oblasti životního 
prostředí, a to i v souvislosti se strategií 
Evropa 2020; vzhledem k tomu, že by 
zemědělci měli mít dostatečnou návratnost 
svých investic, aby mohli zavádět 
zemědělské systémy, které budou účinnější 
z hlediska využívání zdrojů, udržitelnější 
a inovativnější;

K. vzhledem k tomu, že je třeba 
dlouhodobě investovat do řízení zdrojů 
včetně energie, půdy a živin, vodní 
technologie, osiva a agrochemických 
látek, a reagovat tak na nové hospodářské 
výzvy a výzvy z oblasti životního 
prostředí, a to i v souvislosti se strategií 
Evropa 2020; vzhledem k tomu, že by 
zemědělci měli mít dostatečnou návratnost 
svých investic, aby mohli zavádět 
zemědělské systémy, které budou účinnější 
z hlediska využívání zdrojů, udržitelnější 
a inovativnější;

Or. en
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Pozměňovací návrh 53
Elisabeth Köstinger

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že je třeba 
dlouhodobě investovat do lepšího řízení 
vstupů a zdrojů (energie, půda a živiny, 
voda), a reagovat tak na nové hospodářské 
výzvy a výzvy z oblasti životního 
prostředí, a to i v souvislosti se strategií 
Evropa 2020; vzhledem k tomu, že by 
zemědělci měli mít dostatečnou návratnost 
svých investic, aby mohli zavádět 
zemědělské systémy, které budou účinnější 
z hlediska využívání zdrojů, udržitelnější 
a inovativnější;

K. vzhledem k tomu, že je třeba 
dlouhodobě investovat do účinnějšího
řízení vstupů a zdrojů (energie, půda 
a živiny, voda), a reagovat tak na nové 
hospodářské výzvy a výzvy z oblasti 
životního prostředí, a to i v souvislosti se 
strategií Evropa 2020; vzhledem k tomu, že 
by zemědělci měli mít dostatečnou 
návratnost svých investic, aby mohli 
zavádět zemědělské systémy, které budou 
účinnější z hlediska využívání zdrojů, 
udržitelnější a inovativnější;

Or. de

Pozměňovací návrh 54
Elisabeth Jeggle

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že je třeba 
dlouhodobě investovat do lepšího řízení 
vstupů a zdrojů (energie, půda a živiny, 
voda), a reagovat tak na nové hospodářské 
výzvy a výzvy z oblasti životního 
prostředí, a to i v souvislosti se strategií 
Evropa 2020; vzhledem k tomu, že by 
zemědělci měli mít dostatečnou návratnost 
svých investic, aby mohli zavádět 
zemědělské systémy, které budou účinnější 
z hlediska využívání zdrojů, udržitelnější 
a inovativnější;

K. vzhledem k tomu, že je třeba 
dlouhodobě investovat do účinnějšího
řízení vstupů a zdrojů (energie, půda 
a živiny, voda), a reagovat tak na nové 
hospodářské výzvy a výzvy z oblasti 
životního prostředí, a to i v souvislosti se 
strategií Evropa 2020; vzhledem k tomu, že 
by zemědělci měli mít dostatečnou 
návratnost svých investic, aby mohli 
zavádět zemědělské systémy, které budou 
účinnější z hlediska využívání zdrojů, 
udržitelnější a inovativnější;
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Or. de

Pozměňovací návrh 55
Spyros Danellis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že je třeba 
dlouhodobě investovat do lepšího řízení 
vstupů a zdrojů (energie, půda a živiny, 
voda), a reagovat tak na nové hospodářské 
výzvy a výzvy z oblasti životního 
prostředí, a to i v souvislosti se strategií 
Evropa 2020; vzhledem k tomu, že by 
zemědělci měli mít dostatečnou návratnost 
svých investic, aby mohli zavádět 
zemědělské systémy, které budou účinnější 
z hlediska využívání zdrojů, udržitelnější 
a inovativnější;

K. vzhledem k tomu, že je třeba 
dlouhodobě investovat do lepšího řízení 
vstupů a zdrojů (energie, půda a živiny, 
voda), a reagovat tak na nové hospodářské 
výzvy a výzvy z oblasti životního 
prostředí, a to i v souvislosti se strategií 
Evropa 2020; vzhledem k tomu, že školicí 
služby a institucionální zlepšení 
a inovace, jež mají vliv na využívání 
vstupů a postoje a dovednosti zemědělců 
jsou životně důležité pro zavedení 
zemědělských systémů, které budou 
účinnější z hlediska využívání zdrojů, 
udržitelnější a inovativnější;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod odůvodnění k a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že by 
poradenské/školicí služby a služby 
odborné přípravy měly hrát klíčovou 
úlohu při podpoře stále udržitelnější 
a nákladově účinnější zemědělské výroby 
v EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Albert Deß, Peter Jahr, Christa Klaß, Astrid Lulling, Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že lepší kanalizační 
systémy v zemědělských hospodářstvích 
a ve venkovských oblastech mají spolu 
s kompostováním splašků důležitý 
potenciál zdrojů živin a energie, pokud 
bude prověřeno jejich možné využití 
a pokud budou vhodně upravovány 
potenciálně škodlivé látky a prováděny 
přísné kontroly;

L. vzhledem k tomu, že fermentace
splašků je žádoucí z hlediska pěstování 
plodin a životního prostředí;

Or. de

Pozměňovací návrh 58
Elisabeth Köstinger

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že lepší kanalizační 
systémy v zemědělských hospodářstvích 
a ve venkovských oblastech mají spolu 
s kompostováním splašků důležitý 
potenciál zdrojů živin a energie, pokud 
bude prověřeno jejich možné využití 
a pokud budou vhodně upravovány 
potenciálně škodlivé látky a prováděny 
přísné kontroly;

L. vzhledem k tomu, že kompost a splašky 
jsou důležitými zdroji živin a energie;

Or. de

Pozměňovací návrh 59
Luís Paulo Alves
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že lepší kanalizační 
systémy v zemědělských hospodářstvích 
a ve venkovských oblastech mají spolu 
s kompostováním splašků důležitý 
potenciál zdrojů živin a energie, pokud 
bude prověřeno jejich možné využití 
a pokud budou vhodně upravovány 
potenciálně škodlivé látky a prováděny 
přísné kontroly;

L. vzhledem k tomu, že lepší kanalizační 
systémy v zemědělských hospodářstvích 
a ve venkovských oblastech mají spolu 
s kompostováním splašků důležitý 
potenciál zdrojů živin a energie, pokud 
bude prověřeno jejich možné využití 
a pokud budou vhodně upravovány 
potenciálně škodlivé látky a prováděny 
přísné kontroly, zatímco je rovněž 
nezbytné vytvářet pobídky pro výrobu 
energie z biomasy, což navíc přispěje 
k udržitelnému zemědělství; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 60
Krisztina Morvai

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

La. vzhledem k tomu, že producenti 
praktikující pěstování více kultur mnohem 
více využívají interních možností jejich 
podniků, jako jsou výroba vlastních 
krmiv, střídání plodin, používání 
organického hnoje, mechanické 
odstraňování plevele atd., a mohou tak 
výrazně omezit svou závislost na vnějších 
dodávkách a umělých hnojivech, 
pomocných půdních látkách, pesticidech 
a přípravcích k hubení plevele, jejichž 
ceny rostou;

Or. hu
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Pozměňovací návrh 61
Elisabeth Köstinger

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že zemědělství má 
značný potenciál pro úsporu energie 
a nákladů prostřednictvím větší energetické 
účinnosti a místní výroby energie 
z obnovitelných zdrojů (zejména větrná 
a solární energie, bioplyn, využívání 
odpadních produktů atd.);

M. vzhledem k tomu, že zemědělství má 
značný potenciál pro úsporu energie 
a nákladů prostřednictvím větší energetické 
účinnosti, kterou by bylo možné ještě více 
zlepšit prostřednictvím místní výroby 
energie z obnovitelných zdrojů (zejména 
větrná a solární energie, biomasa, bioplyn, 
biopaliva, využívání odpadních produktů 
atd.);

Or. de

Pozměňovací návrh 62
Michel Dantin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že zemědělství má 
značný potenciál pro úsporu energie 
a nákladů prostřednictvím větší energetické 
účinnosti a místní výroby energie 
z obnovitelných zdrojů (zejména větrná 
a solární energie, bioplyn, využívání 
odpadních produktů atd.);

M. vzhledem k tomu, že zemědělství má 
značný potenciál pro úsporu energie 
a nákladů prostřednictvím větší energetické 
účinnosti a výroby energie, jež plně 
využívá potenciál obnovitelných zdrojů 
(zejména větrná a solární energie, bioplyn, 
využívání odpadních produktů atd.);

Or. fr

Pozměňovací návrh 63
Krisztina Morvai

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že zemědělství má 
značný potenciál pro úsporu energie 
a nákladů prostřednictvím větší energetické 
účinnosti a místní výroby energie 
z obnovitelných zdrojů (zejména větrná 
a solární energie, bioplyn, využívání 
odpadních produktů atd.);

M. vzhledem k tomu, že zemědělství má 
značný potenciál pro úsporu energie 
a nákladů prostřednictvím větší energetické 
účinnosti a místní výroby energie 
z obnovitelných zdrojů (zejména větrná 
a solární energie, bioplyn, rostlinný olej 
jako palivo, využívání odpadních produktů 
atd.);

Or. hu

Pozměňovací návrh 64
Elisabeth Jeggle

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že zemědělství má 
značný potenciál pro úsporu energie 
a nákladů prostřednictvím větší energetické 
účinnosti a místní výroby energie 
z obnovitelných zdrojů (zejména větrná 
a solární energie, bioplyn, využívání 
odpadních produktů atd.);

M. vzhledem k tomu, že zemědělství má 
značný potenciál pro úsporu energie 
a nákladů prostřednictvím větší energetické 
účinnosti a místní výroby energie 
z obnovitelných zdrojů (zejména větrná 
a solární energie, bioplyn, využívání 
odpadních produktů atd.); zdůrazňuje, že 
splašky, jež splňují kvalitativní požadavky, 
které ukládají právní předpisy o hnojivech 
a které jsou určeny ke zpracování pro tyto 
účely, nejsou odpadním produktem, i když 
předtím prošly fermentací v zemědělské 
bioplynové stanici;

Or. de

Pozměňovací návrh 65
Béla Glattfelder

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že mezi opatření 
k „ozelenění“ v rámci reformy společné 
zemědělské politiky by mělo být zahrnuto 
střídání plodin, protože podstatně přispívá 
ke zmírňování změny klimatu a mohlo by 
omezit používání syntetických hnojiv 
a pesticidů;

vypouští se

Or. hu

Pozměňovací návrh 66
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že mezi opatření 
k „ozelenění“ v rámci reformy společné 
zemědělské politiky by mělo být zahrnuto
střídání plodin, protože podstatně přispívá
ke zmírňování změny klimatu a mohlo by 
omezit používání syntetických hnojiv 
a pesticidů;

N. vzhledem k tomu, že střídání plodin
může přispět ke zmírňování změny klimatu 
a umožňuje udržitelné používání 
syntetických hnojiv a pesticidů;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že mezi opatření 
k „ozelenění“ v rámci reformy společné 
zemědělské politiky by mělo být zahrnuto
střídání plodin, protože podstatně přispívá
ke zmírňování změny klimatu a mohlo by 

N. vzhledem k tomu, že střídání plodin
může přispět ke zmírňování změny klimatu 
a umožňuje udržitelné používání 
syntetických hnojiv a pesticidů;
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omezit používání syntetických hnojiv 
a pesticidů;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Peter Jahr

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že mezi opatření 
k „ozelenění“ v rámci reformy společné 
zemědělské politiky by mělo být zahrnuto
střídání plodin, protože podstatně přispívá
ke zmírňování změny klimatu a mohlo by 
omezit používání syntetických hnojiv 
a pesticidů;

N. vzhledem k tomu, že střídání plodin
může přispět ke zmírnění změny klimatu 
a k poklesu používání syntetických hnojiv 
a pesticidů;

Or. de

Pozměňovací návrh 69
Elisabeth Köstinger

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že mezi opatření 
k „ozelenění“ v rámci reformy společné 
zemědělské politiky by mělo být zahrnuto
střídání plodin, protože podstatně přispívá
ke zmírňování změny klimatu a mohlo by 
omezit používání syntetických hnojiv 
a pesticidů;

N. vzhledem k tomu, že střídání plodin
může podstatně přispět ke zmírňování 
změny klimatu a omezit používání 
syntetických hnojiv a pesticidů;

Or. de

Pozměňovací návrh 70
Astrid Lulling
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že mezi opatření 
k „ozelenění“ v rámci reformy společné 
zemědělské politiky by mělo být zahrnuto 
střídání plodin, protože podstatně přispívá 
ke zmírňování změny klimatu a mohlo by
omezit používání syntetických hnojiv 
a pesticidů;

N. vzhledem k tomu, že mezi opatření 
k „ozelenění“ v rámci reformy společné 
zemědělské politiky by mělo být zahrnuto 
střídání plodin, protože by mohlo omezit 
používání syntetických hnojiv a pesticidů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 71
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že mezi opatření 
k „ozelenění“ v rámci reformy společné 
zemědělské politiky by mělo být zahrnuto 
střídání plodin, protože podstatně přispívá 
ke zmírňování změny klimatu a mohlo by 
omezit používání syntetických hnojiv 
a pesticidů;

N. vzhledem k tomu, že mezi opatření 
k „ozelenění“ v rámci reformy společné 
zemědělské politiky by mohlo být tam, kde 
to místní podmínky umožňují, zahrnuto 
střídání plodin, protože podstatně přispívá 
ke zmírňování změny klimatu a mohlo by 
omezit používání syntetických hnojiv 
a pesticidů;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Alfreds Rubiks

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že mezi opatření N. vzhledem k tomu, že mezi opatření 
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k „ozelenění“ v rámci reformy společné 
zemědělské politiky by mělo být zahrnuto 
střídání plodin, protože podstatně přispívá 
ke zmírňování změny klimatu a mohlo by 
omezit používání syntetických hnojiv 
a pesticidů;

k „ozelenění“ v rámci reformy společné 
zemědělské politiky by mělo být zahrnuto 
střídání plodin a základní zásada střídání 
plodin1, protože podstatně přispívá ke 
zmírňování změny klimatu a mohlo by 
omezit používání syntetických hnojiv 
a pesticidů;
1 Poznámka překladatele: tento překlad je 
nejistý: v originále je gramatický problém, 
o jehož vyjasnění bylo neúspěšně žádáno.

Or. lv

Pozměňovací návrh 73
Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že produkce 
bílkovinných plodin – luštěnin v Evropské 
unii a rovněž lepší systémy produkce 
travnaté píce by zmenšily nedostatek 
bílkovin v EU a její závislost na dovozech 
krmiv a také by měly velký hospodářský 
přínos pro zemědělce;

O. vzhledem k tomu, že produkce 
bílkovinných plodin – luštěnin v Evropské 
unii a rovněž lepší systémy produkce 
travnaté píce by mohly zmenšit nedostatek 
bílkovin v EU a její závislost na dovozech 
krmiv;

Or. de

Pozměňovací návrh 74
Mairead McGuinness, James Nicholson, Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že produkce 
bílkovinných plodin – luštěnin v Evropské 
unii a rovněž lepší systémy produkce 
travnaté píce by zmenšily nedostatek 
bílkovin v EU a její závislost na dovozech 

O. vzhledem k tomu, že produkce 
bílkovinných plodin – luštěnin v Evropské 
unii a rovněž lepší systémy produkce 
travnaté píce by mohly zmenšit nedostatek 
bílkovin v EU a její závislost na dovozech 
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krmiv a také by měly velký hospodářský
přínos pro zemědělce;

krmiv a také by měly velký hospodářský 
přínos pro zemědělce, avšak nebudou 
univerzálním řešením stávající 
mnohočetné nevyváženosti 
v dodavatelském řetězci pro zemědělské 
vstupy, a vedly by tudíž k poklesu 
produkce jiných, nákladově účinnějších 
plodin na orné půdě;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Spyros Danellis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že produkce 
bílkovinných plodin – luštěnin v Evropské 
unii a rovněž lepší systémy produkce 
travnaté píce by zmenšily nedostatek 
bílkovin v EU a její závislost na dovozech 
krmiv a také by měly velký hospodářský 
přínos pro zemědělce;

O. vzhledem k tomu, že produkce 
bílkovinných plodin – luštěnin v Evropské 
unii a rovněž lepší systémy produkce 
travnaté píce by zmenšily nedostatek 
bílkovin v EU a její závislost na dovozech 
krmiv neobsahujících obiloviny a také by 
měly velký hospodářský přínos pro některé 
zemědělce;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Albert Deß, Peter Jahr, Christa Klaß, Astrid Lulling, Elisabeth Jeggle, Herbert 
Dorfmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

P. vzhledem k tomu, že začlenění 
některých energetických plodin do 
systémů střídání plodin a extenzivní chov 
hospodářských zvířat by mohly rovněž 
značně napomoci ke snížení vstupních 

vypouští se
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nákladů a k omezení úniku NO2 do 
atmosféry a odplavování živin;

Or. de

Pozměňovací návrh 77
Elisabeth Köstinger

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

P. vzhledem k tomu, že začlenění 
některých energetických plodin do 
systémů střídání plodin a extenzivní chov 
hospodářských zvířat by mohly rovněž 
značně napomoci ke snížení vstupních 
nákladů a k omezení úniku NO2 do 
atmosféry a odplavování živin;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 78
Michel Dantin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

P. vzhledem k tomu, že začlenění 
některých energetických plodin do systémů 
střídání plodin a extenzivní chov
hospodářských zvířat by mohly rovněž 
značně napomoci ke snížení vstupních 
nákladů a k omezení úniku NO2 do 
atmosféry a odplavování živin;

P. vzhledem k tomu, že začlenění 
některých energetických plodin do systémů 
střídání plodin a rozšíření jejich využití 
v živočišné výrobě by mohly rovněž značně
napomoci ke snížení vstupních nákladů 
a k omezení úniku NO2 do atmosféry 
a odplavování živin;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 79
Esther de Lange, Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pa. vzhledem k tomu, že by taková 
opatření neměla ohrozit bezpečnost 
dodávek potravin v EU, pokud jde 
o úroveň produktivity a výstupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Albert Deß, Peter Jahr, Christa Klaß, Astrid Lulling, Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q.  vzhledem k tomu, že produkce 
osiva přímo v hospodářství může přinést 
značný hospodářský prospěch a prospět 
životnímu prostředí – včetně snížení 
nákladů zemědělců a menší závislosti na 
komoditách –, což umožní reagovat na 
specifické agronomické podmínky 
v zemědělských podnicích; vzhledem 
k tomu, že lepší infrastruktura v této 
oblasti může v dlouhodobém horizontu 
podstatně omezit náklady na krmiva 
a produkci osiva;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 81
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q.  vzhledem k tomu, že produkce 
osiva přímo v hospodářství může přinést 
značný hospodářský prospěch a prospět 
životnímu prostředí – včetně snížení 
nákladů zemědělců a menší závislosti na 
komoditách –, což umožní reagovat na 
specifické agronomické podmínky 
v zemědělských podnicích; vzhledem 
k tomu, že lepší infrastruktura v této 
oblasti může v dlouhodobém horizontu 
podstatně omezit náklady na krmiva 
a produkci osiva;

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 82
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že produkce osiva 
přímo v hospodářství může přinést značný 
hospodářský prospěch a prospět životnímu 
prostředí – včetně snížení nákladů 
zemědělců a menší závislosti na 
komoditách –, což umožní reagovat na 
specifické agronomické podmínky 
v zemědělských podnicích; vzhledem 
k tomu, že lepší infrastruktura v této 
oblasti může v dlouhodobém horizontu 
podstatně omezit náklady na krmiva 
a produkci osiva;

Q. vzhledem k tomu, že produkce osiva 
přímo v hospodářství může za určitých 
podmínek a u určitých odrůd být 
alternativou ke komerčně prodávanému 
osivu;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Spyros Danellis
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že produkce osiva 
přímo v hospodářství může přinést značný 
hospodářský prospěch a prospět životnímu 
prostředí – včetně snížení nákladů 
zemědělců a menší závislosti na 
komoditách –, což umožní reagovat na 
specifické agronomické podmínky 
v zemědělských podnicích; vzhledem 
k tomu, že lepší infrastruktura v této oblasti 
může v dlouhodobém horizontu podstatně 
omezit náklady na krmiva a produkci 
osiva;

Q. vzhledem k tomu, že produkce osiva 
přímo v hospodářství může přinést značný 
hospodářský prospěch a prospět životnímu 
prostředí – včetně menší závislosti na 
nakupování vstupů a snížení nákladů 
některých zemědělců –, což umožní 
reagovat na specifické agronomické 
podmínky v zemědělských podnicích; 
vzhledem k tomu, že lepší infrastruktura 
v této oblasti může v dlouhodobém 
horizontu podstatně omezit náklady na 
krmiva a produkci osiva a posílit 
biologickou rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Michel Dantin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že produkce osiva 
přímo v hospodářství může přinést značný 
hospodářský prospěch a prospět životnímu 
prostředí – včetně snížení nákladů 
zemědělců a menší závislosti na 
komoditách –, což umožní reagovat na 
specifické agronomické podmínky 
v zemědělských podnicích; vzhledem 
k tomu, že lepší infrastruktura v této oblasti 
může v dlouhodobém horizontu podstatně 
omezit náklady na krmiva a produkci 
osiva;

Q. vzhledem k tomu, že produkce osiva 
přímo v hospodářství může přinést značný 
hospodářský prospěch a prospět životnímu 
prostředí – včetně snížení nákladů 
zemědělců a menší závislosti na 
komoditách; vzhledem k tomu, že lepší 
infrastruktura v této oblasti může 
v dlouhodobém horizontu podstatně omezit 
náklady na krmiva a produkci osiva;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 85
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q.vzhledem k tomu, že produkce osiva 
přímo v hospodářství může přinést značný 
hospodářský prospěch a prospět životnímu 
prostředí – včetně snížení nákladů 
zemědělců a menší závislosti na 
komoditách –, což umožní reagovat na 
specifické agronomické podmínky 
v zemědělských podnicích; vzhledem 
k tomu, že lepší infrastruktura v této oblasti 
může v dlouhodobém horizontu podstatně 
omezit náklady na krmiva a produkci 
osiva;

Q. vzhledem k tomu, že produkce osiva 
přímo v hospodářství – je-li dovolena 
nařízením (ES) č. 2100/94 o odrůdových 
právech Společenství – může přinést 
značný hospodářský prospěch a prospět 
životnímu prostředí – včetně snížení 
nákladů zemědělců a menší závislosti na 
komoditách –, což umožní reagovat na 
specifické agronomické podmínky 
v zemědělských podnicích; vzhledem 
k tomu, že lepší infrastruktura v této oblasti 
může v dlouhodobém horizontu podstatně 
omezit náklady na krmiva a produkci 
osiva;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Elisabeth Köstinger

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q.vzhledem k tomu, že produkce osiva 
přímo v hospodářství může přinést značný 
hospodářský prospěch a prospět životnímu 
prostředí – včetně snížení nákladů 
zemědělců a menší závislosti na 
komoditách –, což umožní reagovat na 
specifické agronomické podmínky 
v zemědělských podnicích; vzhledem 
k tomu, že lepší infrastruktura v této oblasti 
může v dlouhodobém horizontu podstatně 
omezit náklady na krmiva a produkci 
osiva;

Q. vzhledem k tomu, že produkce osiva 
přímo v hospodářství může přinést značný 
hospodářský prospěch a prospět životnímu 
prostředí – včetně snížení nákladů 
zemědělců a menší závislosti –, což 
umožní reagovat na specifické 
agronomické podmínky v zemědělských 
podnicích; vzhledem k tomu, že lepší 
infrastruktura v této oblasti může 
v dlouhodobém horizontu podstatně omezit 
náklady na krmiva a produkci osiva;
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Or. de

Pozměňovací návrh 87
Elisabeth Köstinger

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Qa. vzhledem k tomu, že nevhodné 
podmínky skladování a přepravy 
způsobují poškození značného množství 
zemědělských surovin, jež musí být 
zlikvidovány a nemohou být nadále 
použity jako potraviny či krmivo (FAO, 
Global Food Losses And Food Waste, 
2011);

Or. de

Pozměňovací návrh 88
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Qa. vzhledem k tomu, že koordinace 
hodnot potravinového řetězce by měla vést 
k vytvoření dalších hodnot, doplňujících 
základní požadavky na zajištění 
bezpečnosti a kvality potravin;

Or. ro

Pozměňovací návrh 89
Mairead McGuinness, James Nicholson

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby do svého 
pracovního programu zařadila přezkum 
právních předpisů za účelem zlepšení 
transparentnosti cen zemědělských vstupů 
a cenových marží sektorů, které 
v potravinovém řetězci předcházejí 
zemědělství;

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby
zlepšily transparentnost cen zemědělských 
vstupů a cenových marží sektorů, které 
v potravinovém řetězci předcházejí 
zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Spyros Danellis

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby do svého 
pracovního programu zařadila přezkum 
právních předpisů za účelem zlepšení 
transparentnosti cen zemědělských vstupů 
a cenových marží sektorů, které
v potravinovém řetězci předcházejí
zemědělství;

1. vyzývá Komisi, aby do svého 
pracovního programu zařadila přezkum 
právních předpisů za účelem zlepšení 
transparentnosti cen zemědělských vstupů 
a aby zajistila uplatňování a vymáhání 
pravidel hospodářské soutěže v celém
potravinovém řetězci předcházejícím
zemědělství, tak v celém potravinovém 
řetězci navazujícím na zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby do svého 
pracovního programu zařadila přezkum 
právních předpisů za účelem zlepšení 

1. vyzývá Komisi, aby do svého 
pracovního programu zařadila přezkum 
právních předpisů za účelem zlepšení 
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transparentnosti cen zemědělských vstupů 
a cenových marží sektorů, které 
v potravinovém řetězci předcházejí 
zemědělství;

transparentnosti cenových marží sektorů, 
které v potravinovém řetězci předcházejí 
zemědělství;

Or. de

Pozměňovací návrh 92
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Vincenzo Iovine, Sylvie Goulard, Britta 
Reimers, Liam Aylward

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. žádá o větší kontrolu a lepší analýzu 
základů hospodářství na evropské 
a světové úrovni, jež vysvětlí rostoucí ceny 
potravin, zejména vzájemné provázanosti 
kolísání nabídky a poptávky, jakož 
i rostoucí provázanosti cenových pohybů 
energie, vstupů a potravinových komodit;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Vincenzo Iovine, Sylvie Goulard, Britta 
Reimers, Liam Aylward

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. žádá Komisi, aby vylepšila své analýzy 
důvodů vysvětlujících extrémní kolísání 
trhů a usilovala o větší jasnost 
vzájemného vlivu spekulace 
a zemědělských trhů, stejně jako 
energetických trhů a cen potravinových 
komodit; zdůrazňuje, že by to mělo být 
součástí snah o lepší regulaci a o zvýšení 
transparentnosti a kvality informací na 
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finančních trzích na světové a evropské 
úrovni, včetně nadcházejícího přezkumu 
směrnice o trzích finančních nástrojů 
(MiDIF) a směrnice o zneužívání trhu 
(MAD);

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Elisabeth Jeggle

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby podporovala lepší
agronomické postupy a řízení 
zemědělských zdrojů s cílem snížit vstupní
náklady a plýtvání živinami a posílit 
inovace, účinnost z hlediska zdrojů 
a udržitelnost v zemědělských systémech;

2. vyzývá Komisi, aby podporovala 
účinnější agronomické postupy a lepší 
řízení zemědělských zdrojů s cílem snížit 
vstupní náklady a plýtvání živinami 
a posílit inovace, účinnost z hlediska 
zdrojů a udržitelnost v zemědělských 
systémech; je přesvědčen, že by to bylo 
možné uskutečnit v rámci ohlášeného 
evropského inovačního partnerství 
v oblasti zemědělské produktivity 
a udržitelnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 95
Krisztina Morvai

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby podporovala lepší 
agronomické postupy a řízení 
zemědělských zdrojů s cílem snížit vstupní 
náklady a plýtvání živinami a posílit 
inovace, účinnost z hlediska zdrojů 
a udržitelnost v zemědělských systémech;

2. vyzývá Komisi, aby podporovala lepší 
udržitelné agronomické postupy a řízení 
zemědělských zdrojů s cílem snížit vstupní 
náklady a plýtvání živinami a posílit 
inovace, účinnost z hlediska zdrojů 
a udržitelnost v zemědělských systémech;



PE473.999v01-00 46/110 AM\880724CS.doc

CS

Or. hu

Pozměňovací návrh 96
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby podporovala lepší 
agronomické postupy a řízení 
zemědělských zdrojů s cílem snížit vstupní 
náklady a plýtvání živinami a posílit 
inovace, účinnost z hlediska zdrojů 
a udržitelnost v zemědělských systémech;

2. vyzývá Komisi, aby podporovala lepší 
agronomické postupy a řízení 
zemědělských zdrojů s cílem dosáhnout 
stabilního a produktivního zemědělství, 
snížit vstupní náklady a plýtvání živinami 
a posílit inovace, účinnost a efektivitu 
z hlediska zdrojů a udržitelnost 
v zemědělských systémech; zdůrazňuje 
potřebu integrovaného přístupu pro 
zemědělce, jež vede k vyváženosti všech 
oblastí zemědělství (výroba, životní 
prostředí, ziskovost, sociální rozměr).

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby přijala opatření ke 
snížení nákladů na zemědělskou výrobu 
prostřednictvím celkového snížení 
administrativní zátěže a zjednodušení 
administrativních postupů, které musí 
zemědělci podle právních předpisů EU 
dodržet v průběhu celého výrobního 
postupu;

Or. bg
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Pozměňovací návrh 98
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby nadále 
podporovala udržitelné a produktivní 
zemědělství s cílem naplnit výzvy v oblasti 
životního prostředí a potravin a zajistit 
trvalou ziskovost a konkurenceschopnost 
na světovém trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. naléhá na Komisi, aby vytvořila 
a využívala institucionální strukturu 
s cílem podpořit spolupráci mezi 
jednotlivými výrobci a různými formami
začlenění do řetězce dodávek 
zemědělských produktů spotřebitelům 
a zvýšit přidanou hodnotu produktů;

Or. lt

Pozměňovací návrh 100
Albert Deß, Peter Jahr, Christa Klaß, Astrid Lulling

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je obzvláště zapotřebí 
zřídit evropský nástroj pro sledování cen 
potravin, který by vnesl větší 
transparentnost do vývoje cen vstupů 
a umožnil by vazbu výstupních cen na 
výrobní náklady;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 101
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam 
Aylward

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je obzvláště zapotřebí 
zřídit evropský nástroj pro sledování cen 
potravin, který by vnesl větší 
transparentnost do vývoje cen vstupů 
a umožnil by vazbu výstupních cen na 
výrobní náklady;

3. vítá evropský nástroj pro sledování cen 
potravin, který byl vytvořen Eurostatem, 
a vytvoření fóra na vysoké úrovni pro 
lepší fungování potravinového řetězce, jež 
musí zahrnovat odvětví vstupů na úrovni 
předcházející zemědělské produkci a jež 
by mělo vnést větší transparentnost do 
vývoje cen vstupů a přispět ke lepším 
vstupním cenám zemědělské produkce; 
trvá na tom, že by měly být Evropskému 
parlamentu pravidelně předávány zprávy 
o dosaženém pokroku a konkrétní návrhy 
a že by s ním tyto dokumenty měly být 
projednávány;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Giovanni La Via

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je obzvláště zapotřebí 
zřídit evropský nástroj pro sledování cen 
potravin, který by vnesl větší 
transparentnost do vývoje cen vstupů
a umožnil by vazbu výstupních cen na 
výrobní náklady;

3. zdůrazňuje, že je obzvláště zapotřebí 
zřídit evropský nástroj pro sledování 
vstupních nákladů a cen potravin, který by 
přinesl větší transparentnost a umožnil by 
vazbu výstupních cen na výrobní náklady;

Or. it

Pozměňovací návrh 103
Astrid Lulling

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je obzvláště zapotřebí 
zřídit evropský nástroj pro sledování cen 
potravin, který by vnesl větší 
transparentnost do vývoje cen vstupů 
a umožnil by vazbu výstupních cen na 
výrobní náklady;

3. uznává, že evropský nástroj pro 
sledování cen potravin, který by vnesl větší 
transparentnost do vývoje cen vstupů 
a umožnil by vazbu výstupních cen na 
výrobní náklady, je v zásadě dobrým 
řešením; zdůrazňuje však, že podobný 
systém již funguje v Itálii a dosud nevedl 
k dosažení žádného z jeho cenných cílů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 104
Michel Dantin

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je obzvláště zapotřebí 
zřídit evropský nástroj pro sledování cen 
potravin, který by vnesl větší 
transparentnost do vývoje cen vstupů 
a umožnil by vazbu výstupních cen na 

3. zdůrazňuje, že je obzvláště zapotřebí 
zřídit evropský nástroj pro sledování 
zemědělských cen a cen potravin, který by 
vnesl větší transparentnost do vývoje cen 
vstupů a umožnil by vazbu výstupních cen 
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výrobní náklady; na výrobní náklady;

Or. fr

Pozměňovací návrh 105
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je obzvláště zapotřebí 
zřídit evropský nástroj pro sledování cen 
potravin, který by vnesl větší 
transparentnost do vývoje cen vstupů 
a umožnil by vazbu výstupních cen na 
výrobní náklady;

3. zdůrazňuje, že je obzvláště zapotřebí 
zřídit evropský nástroj pro sledování cen 
potravin a nákladů na výrobu potravin, jež 
nesou zemědělci, který by vnesl větší 
transparentnost do vývoje cen vstupů 
a umožnil by vazbu výstupních cen na 
výrobní náklady;

Or. it

Pozměňovací návrh 106
Spyros Danellis

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je obzvláště zapotřebí 
zřídit evropský nástroj pro sledování cen 
potravin, který by vnesl větší 
transparentnost do vývoje cen vstupů 
a umožnil by vazbu výstupních cen na 
výrobní náklady;

3. zdůrazňuje, že je obzvláště zapotřebí 
zřídit evropský nástroj pro sledování cen 
potravin, který by vnesl větší 
transparentnost do vývoje cen vstupů 
a umožnil by lepší vazbu výstupních cen na 
výrobní náklady;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev



AM\880724CS.doc 51/110 PE473.999v01-00

CS

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je obzvláště zapotřebí 
zřídit evropský nástroj pro sledování cen 
potravin, který by vnesl větší 
transparentnost do vývoje cen vstupů 
a umožnil by vazbu výstupních cen na 
výrobní náklady;

3. zdůrazňuje, že je obzvláště zapotřebí 
zřídit evropský nástroj pro sledování cen 
potravin, který by prostřednictvím 
sledování politiky tvorby cen členského 
státu a zvláštních charakteristik trhů se 
zemědělskými surovinami vnesl větší 
transparentnost do stanovování cen vstupů 
a jeho vývoje a umožnil by vazbu 
výstupních cen na výrobní náklady;

Or. bg

Pozměňovací návrh 108
Krisztina Morvai

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je obzvláště zapotřebí 
zřídit evropský nástroj pro sledování cen 
potravin, který by vnesl větší 
transparentnost do vývoje cen vstupů 
a umožnil by vazbu výstupních cen na 
výrobní náklady;

3. zdůrazňuje, že je obzvláště zapotřebí 
zřídit evropský nástroj pro sledování cen 
potravin, který by vnesl větší 
transparentnost do vývoje cen vstupů 
a umožnil by vazbu výstupních cen na 
výrobní náklady a vyzdvihl nedostatky 
v zemědělské a obchodní politice a další 
aspekty vyžadující přijetí opatření;

Or. hu

Pozměňovací návrh 109
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam 
Aylward

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že primární producenti 
nemohou plně využívat vyšších cen 
vstupů, neboť jsou z jedné strany pod 
tlakem vstupních cen zemědělské 
produkce z důvodu silného postavení 
zpracovatelů a maloobchodníků, 
a z druhé strany pod tlakem vysokých cen 
vstupů v důsledku vyšší koncentrace 
společností zabývajících se vstupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby lépe posoudila 
dopad právních předpisů EU na 
udržitelnost a konkurenceschopnost 
evropského zemědělství, přičemž by 
pozornost měla být věnována zejména 
nákladům na soulad s právními předpisy 
a dopadu, který tento soulad má na 
dostupnost vstupů a jejich ceny;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Mairead McGuinness, James Nicholson

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá vnitrostátní a evropské orgány 
pro hospodářskou soutěž, aby důrazně 

4. vyzývá evropské orgány pro 
hospodářskou soutěž, aby uplatňovaly 
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řešily dominantní postavení podniků 
působících v zemědělsko-obchodním 
sektoru a společností zabývajících se 
vstupy a aby zvážily předložení návrhů na 
antimonopolní právní předpisy;

antimonopolní právní předpisy EU vůči 
podnikům působícím v zemědělsko-
obchodním sektoru a společnostem 
zabývajícím se vstupy, tak jak jsou platné 
pro všechna odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá vnitrostátní a evropské orgány 
pro hospodářskou soutěž, aby důrazně 
řešily dominantní postavení podniků 
působících v zemědělsko-obchodním 
sektoru a společností zabývajících se 
vstupy a aby zvážily předložení návrhů na 
antimonopolní právní předpisy;

4. vyzývá vnitrostátní a evropské orgány 
pro hospodářskou soutěž, aby důrazně 
řešily zneužívání dominantního postavení 
podniků působících v zemědělsko-
obchodním sektoru a společností 
zabývajících se vstupy a aby zvážily 
předložení návrhů antimonopolních 
právních předpisů, zejména v odvětví 
hnojiv, kde se zemědělci potýkají 
s obrovskými problémy při forwardových 
nákupech základních hnojiv pro svou 
výrobu; evropské orgány na ochranu 
hospodářské soutěže by tudíž měly zvážit 
zahájení šetření v celém sektoru s cílem 
vypořádat se se všemi potenciálními 
protisoutěžními praktikami používanými 
společnostmi, které působí v oblasti hnojiv 
a rostlinolékařských přípravků, s cílem 
zajistit svobodně fungující trh se vstupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Elisabeth Köstinger

Návrh usnesení
Bod 4



PE473.999v01-00 54/110 AM\880724CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá vnitrostátní a evropské orgány 
pro hospodářskou soutěž, aby důrazně 
řešily dominantní postavení podniků 
působících v zemědělsko-obchodním 
sektoru a společností zabývajících se 
vstupy a aby zvážily předložení návrhů na 
antimonopolní právní předpisy;

4. vyzývá vnitrostátní a evropské orgány 
pro hospodářskou soutěž, aby důrazně 
řešily dominantní postavení obchodníků, 
maloobchodníků v oblasti potravin
a společností zabývajících se vstupy a aby 
zvážily předložení návrhů na 
antimonopolní právní předpisy;

Or. de

Pozměňovací návrh 114
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá vnitrostátní a evropské orgány 
pro hospodářskou soutěž, aby důrazně 
řešily dominantní postavení podniků 
působících v zemědělsko-obchodním 
sektoru a společností zabývajících se 
vstupy a aby zvážily předložení návrhů na 
antimonopolní právní předpisy;

4. vyzývá vnitrostátní a evropské orgány 
pro hospodářskou soutěž, aby vypracovaly 
jednak hloubkovou analýzu dominantního
postavení podniků působících 
v zemědělsko-obchodním sektoru 
a společností zabývajících se vstupy 
a jednak zprávu o tomto dominantním 
postavení a aby je předložily Evropskému 
parlamentu za účelem zjištění, zda se 
podniky v monopolním postavení 
nechovají způsobem, který je neslučitelný 
se svobodnou hospodářskou soutěží, 
a umožnily tak vnitrostátním a evropským 
orgánům zajistit uplatňování
antimonopolních právních předpisů;

Or. bg

Pozměňovací návrh 115
Spyros Danellis

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá vnitrostátní a evropské orgány 
pro hospodářskou soutěž, aby důrazně 
řešily dominantní postavení podniků 
působících v zemědělsko-obchodním 
sektoru a společností zabývajících se 
vstupy a aby zvážily předložení návrhů 
antimonopolních právních předpisů;

4. vyzývá vnitrostátní a evropské orgány 
pro hospodářskou soutěž, aby důrazně 
řešily zneužívání dominantního postavení 
podniků působících v zemědělsko-
obchodním sektoru a společností 
zabývajících se vstupy, a to kdykoli 
k němu dojde, a aby zvážily předložení 
návrhů na antimonopolní právní předpisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Alfreds Rubiks

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá vnitrostátní a evropské orgány 
pro hospodářskou soutěž, aby důrazně 
řešily dominantní postavení podniků 
působících v zemědělsko-obchodním 
sektoru a společností zabývajících se 
vstupy a aby zvážily předložení návrhů 
antimonopolních právních předpisů;

4. vyzývá vnitrostátní a evropské orgány 
pro hospodářskou soutěž, aby důrazně 
řešily dominantní postavení podniků 
působících v zemědělsko-obchodním 
sektoru a společností zabývajících se 
vstupy a aby zvážily předložení návrhů 
antimonopolních právních předpisů; vyzývá 
tyto orgány, aby organizacím výrobců 
právě umožnily získávání produktů přímo 
od výrobce, pokud splní požadavky 
týkající se přepravy, skladování dalších 
specifických záležitostí;

Or. lv

Pozměňovací návrh 117
Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)



PE473.999v01-00 56/110 AM\880724CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vzhledem k tomu, že veškerá opatření 
v této oblasti vyžadují předchozí definici 
zneužívajících, nekalých a protisoutěžních 
praktik, která musí být koncepčně 
objektivní a přísná, aby byl umožněn 
průchod nezbytným zvláštním formám 
regulace a monitorování;

Or. pt

Pozměňovací návrh 118
Esther de Lange, Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
vypracovala hloubkovou studii o rozdílech 
v přístupu 27 vnitrostátních orgánů 
a politik na ochranu hospodářské soutěže 
a podpořila řešení, jež zapojí všechny 
partnery do řetězce potravinové produkce 
a zabrání dominantnímu postavení 
jednoho či několika málo článků řetězce 
vstupů či výstupů, což jde často na úkor 
zemědělského výrobce;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. je přesvědčen, že je nezbytné zavést 
systém pro účinnou kontrolu takových 
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postupů, a to za použití správních či 
právních prostředků, a vytvořit 
mechanismus pro hodnocení a sledování 
členských států ze strany Komise, 
a zároveň také zavést dostatečně 
odrazující a včasné sankce; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 120
Mairead McGuinness, James Nicholson

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje rovněž, že je zapotřebí zavést 
celoevropský systém pro výměnu 
informací o osvědčených postupech 
v oblasti řízení živin, energie a přírodních 
zdrojů, které snižují vstupní náklady;

5. zdůrazňuje rovněž, že je zapotřebí zavést 
celoevropský systém pro výměnu 
informací o osvědčených postupech 
v oblasti zdrojů živin a energie, přírodních 
zdrojů a řízení dalších vstupů s cílem 
dosáhnout vyšší účinnosti a efektivity 
vstupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Spyros Danellis

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby zvážila založení 
evropské banky pro osivo s cílem 
uchovávat a chránit genetickou pestrost 
rostlin, bojovat proti úbytku biologické 
rozmanitosti a provázat rozmanitost 
plodin s kulturním dědictvím členských 
států;

Or. en
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Pozměňovací návrh 122
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Sylvie Goulard, Liam Aylward

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá, aby byla do nové politiky 
rozvoje venkova zařazena specifická 
opatření na podporu lepšího řízení zdrojů 
a udržitelných postupů snižujících vstupní 
náklady a zranitelnost vůči kolísání cen, 
která by také zvláště podporovala krátké 
řetězce vstupů a krátké potravinové 
řetězce;

6. vyzývá, aby byla do nové SZP zařazena 
specifická opatření na podporu lepšího
a účinnějšího řízení zdrojů a udržitelných 
postupů snižujících spotřebu vstupů 
a vstupní náklady a zlepšujících schopnost 
zemědělců přizpůsobit se kolísání cen, 
včetně opatření, která by podporovala 
krátké řetězce vstupů a krátké potravinové 
řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá, aby byla do nové politiky 
rozvoje venkova zařazena specifická 
opatření na podporu lepšího řízení zdrojů 
a udržitelných postupů snižujících vstupní 
náklady a zranitelnost vůči kolísání cen, 
která by také zvláště podporovala krátké 
řetězce vstupů a krátké potravinové 
řetězce;

6. vyzývá, aby byla do nové politiky 
rozvoje venkova zařazena specifická 
opatření na podporu lepšího řízení zdrojů 
a udržitelných postupů – jako jsou 
například poradenské služby a odborná 
příprava –, které zvyšují účinnost 
a účelnost vstupů a snižují zranitelnost 
vůči kolísání cen;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Michel Dantin
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Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá, aby byla do nové politiky 
rozvoje venkova zařazena specifická 
opatření na podporu lepšího řízení zdrojů 
a udržitelných postupů snižujících vstupní
náklady a zranitelnost vůči kolísání cen, 
která by také zvláště podporovala krátké 
řetězce vstupů a krátké potravinové 
řetězce;

6. vyzývá, aby byla do nové politiky 
rozvoje venkova zařazena specifická 
opatření na podporu účinnějšího řízení 
zdrojů a udržitelných postupů snižujících 
náklady na pořízení vstupů, a tudíž 
omezujících zranitelnost vůči kolísání cen 
a podporujících rozvoj krátkých řetězců
vstupů a krátkých potravinových řetězců;

Or. fr

Pozměňovací návrh 125
Esther de Lange, Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá, aby byla do nové politiky 
rozvoje venkova zařazena specifická 
opatření na podporu lepšího řízení zdrojů 
a udržitelných postupů snižujících vstupní 
náklady a zranitelnost vůči kolísání cen, 
která by také zvláště podporovala krátké 
řetězce vstupů a krátké potravinové 
řetězce;

6. vyzývá, aby byla do nové politiky 
rozvoje venkova zařazena specifická 
opatření na podporu lepšího řízení zdrojů 
a udržitelných postupů snižujících vstupní 
náklady a zranitelnost vůči kolísání cen, 
která by také zvláště podporovala krátké
a/nebo účinnější řetězce vstupů a krátké 
a/nebo účinnější potravinové řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Juozas Imbrasas

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá, aby byla do nové politiky 6. vyzývá, aby byla do nové politiky 
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rozvoje venkova zařazena specifická 
opatření na podporu lepšího řízení zdrojů 
a udržitelných postupů snižujících vstupní 
náklady a zranitelnost vůči kolísání cen, 
která by také zvláště podporovala krátké 
řetězce vstupů a krátké potravinové 
řetězce;

rozvoje venkova zařazena specifická 
opatření na podporu lepšího řízení zdrojů 
a udržitelných postupů snižujících vstupní 
náklady a zranitelnost vůči kolísání cen, 
která by také zvláště podporovala krátké 
řetězce vstupů a krátké potravinové 
řetězce; vyzývá k harmonizaci přímých 
plateb ve všech zemích EU bez jakéhokoli 
přechodného období, čímž by byly 
vytvořeny rovné podmínky pro zemědělce 
z různých členských států EU;

Or. lt

Pozměňovací návrh 127
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá, aby byla podstatná část příštího 
rámcového programu pro výzkum 
vyčleněna na aplikovaný výzkum a vývoj 
v oblasti řízení zemědělských vstupů 
s cílem snížit vstupní náklady a zlepšit 
agronomické postupy; součástí by bylo 
zapojení zemědělců, jejich lepší odborná 
příprava a budování kapacit a lepší
spolupráce mezi veřejnými a soukromými 
vědeckými organizacemi a organizacemi 
zemědělců;

7. vítá, že Komise věnuje více pozornosti 
evropskému biohospodářství; žádá, aby 
byla podstatná část příštího rámcového 
programu pro výzkum vyčleněna na 
výzkum a vývoj v oblasti řízení 
zemědělských vstupů a na zlepšení 
agronomické účinnosti; zdůrazňuje, že 
výsledky výzkumu musí být promítnuty do 
posílení zemědělské činnosti v praxi, a to 
prostřednictvím odborné přípravy 
a budování kapacit zemědělců; zdůrazňuje 
potřebu lepší spolupráce mezi veřejným 
a soukromým sektorem, jakož 
i organizacemi zemědělců;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Béla Glattfelder

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá, aby byla podstatná část příštího 
rámcového programu pro výzkum 
vyčleněna na aplikovaný výzkum a vývoj 
v oblasti řízení zemědělských vstupů 
s cílem snížit vstupní náklady a zlepšit 
agronomické postupy; součástí by bylo 
zapojení zemědělců, jejich lepší odborná 
příprava a budování kapacit a lepší 
spolupráce mezi veřejnými a soukromými 
vědeckými organizacemi a organizacemi 
zemědělců;

7. žádá, aby byla podstatná část příštího 
rámcového programu pro výzkum 
vyčleněna na aplikovaný výzkum a vývoj 
v oblasti řízení zemědělských vstupů 
s cílem snížit vstupní náklady a zlepšit 
agronomické postupy; součástí by byla
lepší spolupráce mezi veřejnými 
a soukromými vědeckými organizacemi 
a organizacemi zemědělců;

Or. hu

Pozměňovací návrh 129
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá, aby byla podstatná část příštího 
rámcového programu pro výzkum 
vyčleněna na aplikovaný výzkum a vývoj 
v oblasti řízení zemědělských vstupů 
s cílem snížit vstupní náklady a zlepšit 
agronomické postupy; součástí by bylo 
zapojení zemědělců, jejich lepší odborná 
příprava a budování kapacit a lepší 
spolupráce mezi veřejnými a soukromými 
vědeckými organizacemi a organizacemi
zemědělců;

7. žádá, aby byla podstatná část příštího 
rámcového programu pro výzkum 
vyčleněna na aplikovaný výzkum a vývoj 
v oblasti řízení zemědělských vstupů 
s cílem snížit vstupní náklady a zlepšit 
agronomické postupy; součástí by bylo 
zapojení zemědělců, jejich lepší odborná 
příprava a budování kapacit a lepší 
spolupráce mezi veřejným a soukromým 
sektorem, včetně organizací zemědělců;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Elisabeth Jeggle, Albert Deß

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá, aby byla podstatná část příštího 
rámcového programu pro výzkum 
vyčleněna na aplikovaný výzkum a vývoj 
v oblasti řízení zemědělských vstupů 
s cílem snížit vstupní náklady a zlepšit 
agronomické postupy; součástí by bylo 
zapojení zemědělců, jejich lepší odborná 
příprava a budování kapacit a lepší 
spolupráce mezi veřejnými a soukromými 
vědeckými organizacemi a organizacemi 
zemědělců;

7. žádá, aby byla podstatná část příštího 
rámcového programu pro výzkum 
vyčleněna na aplikovaný výzkum a vývoj 
v oblasti účinného využívání a řízení 
zemědělských vstupů s cílem snížit vstupní 
náklady a zlepšit agronomické postupy; 
součástí by bylo zapojení zemědělců, jejich 
lepší odborná příprava a budování kapacit 
a lepší spolupráce mezi veřejnými 
a soukromými vědeckými organizacemi 
a organizacemi zemědělců;

Or. de

Pozměňovací návrh 131
Giovanni La Via

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá, aby byla podstatná část příštího 
rámcového programu pro výzkum 
vyčleněna na aplikovaný výzkum a vývoj 
v oblasti řízení zemědělských vstupů 
s cílem snížit vstupní náklady a zlepšit 
agronomické postupy; součástí by bylo 
zapojení zemědělců, jejich lepší odborná 
příprava a budování kapacit a lepší 
spolupráce mezi veřejnými a soukromými 
vědeckými organizacemi a organizacemi 
zemědělců;

7. žádá, aby byla podstatná část příštího 
rámcového programu pro výzkum 
vyčleněna na aplikovaný výzkum a vývoj 
v oblasti řízení zemědělských vstupů 
s cílem snížit vstupní náklady a zlepšit 
agronomické postupy; součástí by bylo 
zapojení zemědělců, jejich lepší odborná 
příprava a budování kapacit a lepší 
spolupráce mezi veřejnými a soukromými 
vědeckými organizacemi a organizacemi 
zemědělců, čímž se zajistí konkrétní 
uplatnění na místě, a mohlo by to tudíž 
vést ke zlepšení a modernizaci průmyslu;

Or. it

Pozměňovací návrh 132
Rolandas Paksas
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Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá, aby byla podstatná část příštího 
rámcového programu pro výzkum 
vyčleněna na aplikovaný výzkum a vývoj 
v oblasti řízení zemědělských vstupů 
s cílem snížit vstupní náklady a zlepšit 
agronomické postupy; součástí by bylo 
zapojení zemědělců, jejich lepší odborná 
příprava a budování kapacit a lepší 
spolupráce mezi veřejnými a soukromými 
vědeckými organizacemi a organizacemi 
zemědělců;

7. žádá, aby byla podstatná část příštího 
rámcového programu pro výzkum 
vyčleněna na aplikovaný výzkum a vývoj 
v oblasti řízení zemědělských vstupů 
s cílem snížit vstupní náklady a zlepšit 
agronomické postupy; součástí by bylo 
zapojení zemědělců, jejich lepší odborná 
příprava a budování kapacit a lepší 
spolupráce mezi veřejnými a soukromými 
vědeckými organizacemi a organizacemi 
zemědělců; upozorňuje na inovativní 
úlohu, kterou by v této oblasti mohla hrát 
technologická platforma EU pro výzkum 
v oblasti ekologického zemědělství;

Or. lt

Pozměňovací návrh 133
Luís Paulo Alves

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. je přesvědčen, že by strukturální fondy 
měly být propojeny s fondy vnitrostátními, 
a to cestou podpory inovací v zemědělství 
v regionech Cíle 1, zejména 
prostřednictvím posílené doplňkovosti 
a vyšších úrovní těchto finančních 
prostředků, čímž dojde k posílení jejich 
schopnosti zajišťovat odbornou přípravu 
a celoživotní učení, pokroku v oblasti 
zemědělských postupů, podnikatelského 
ducha v zemědělství a dosažení 
souvisejících přínosů; 

Or. pt
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Pozměňovací návrh 134
Michel Dantin

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
dále zabývaly úlohou organizací výrobců 
a družstev při organizování společných 
nákupů zemědělských vstupů, a to 
s ohledem na zvýšení vyjednávací síly 
zemědělců ve vztahu k odvětvím na 
předcházejících stupních řetězce;

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
dále zabývaly úlohou, kterou by
organizace výrobců a družstev mohly hrát 
při organizování společných nákupů 
zemědělských vstupů, a to s ohledem na 
zvýšení vyjednávací síly zemědělců ve 
vztahu k odvětvím na předcházejících 
stupních řetězce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 135
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby v Evropské unii 
zahájila informační kampaň pro
zemědělce a spotřebitele, která by 
zdůraznila nutnost lepšího řízení 
energetických, vodních a přírodních zdrojů 
v rámci potravinového řetězce, což by 
podstatně omezilo plýtvání zdroji 
a potravinami;

9. vyzývá Komisi, aby lépe informovala
zemědělce a spotřebitele o nutnosti lepšího 
řízení energetických, vodních a přírodních 
zdrojů v rámci potravinového řetězce, což 
by podstatně omezilo plýtvání zdroji 
a potravinami;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
George Becali

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby v Evropské unii 
zahájila informační kampaň pro zemědělce 
a spotřebitele, která by zdůraznila nutnost 
lepšího řízení energetických, vodních 
a přírodních zdrojů v rámci potravinového 
řetězce, což by podstatně omezilo plýtvání 
zdroji a potravinami;

9. vyzývá Komisi, aby v Evropské unii 
zahájila informační kampaň pro zemědělce 
a spotřebitele, která by propagovala
nutnost lepšího řízení energetických, 
vodních a přírodních zdrojů v rámci 
zemědělsko -potravinového řetězce, což by 
podstatně omezilo plýtvání zdroji 
a potravinami;

Or. ro

Pozměňovací návrh 137
Elisabeth Jeggle

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby v Evropské unii 
zahájila informační kampaň pro zemědělce 
a spotřebitele, která by zdůraznila nutnost 
lepšího řízení energetických, vodních 
a přírodních zdrojů v rámci potravinového 
řetězce, což by podstatně omezilo plýtvání 
zdroji a potravinami;

9. vyzývá Komisi, aby v Evropské unii 
zahájila informační kampaň pro zemědělce 
a spotřebitele, která by zdůraznila nutnost 
účinnějšího řízení energetických, vodních 
a přírodních zdrojů v rámci potravinového 
řetězce, což by podstatně omezilo plýtvání 
zdroji a potravinami;

Or. de

Pozměňovací návrh 138
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. uznává, že udržitelný růst je klíčovou 
prioritou strategie EU 2020 a že naše 
závislost na fosilních palivech nás 
vystavuje otřesům na těchto trzích; znovu 
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opakuje, že je potřeba nahradit tuto 
závislost na omezených zdrojích 
dostatečně významnými alternativami, 
a to při respektování rovnováhy mezi 
zachováním výroby potravin a podporou 
výroby energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh usnesení
Bod 9 – podbod 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vypracovaly a rozvíjely strategie výzkumu 
v oblasti zjišťování požadavků a potřeb 
spotřebitelů, a to s cílem rozlišit mezi 
úlohou, již mají organizace spotřebitelů, 
a individuálním chováním spotřebitelů 
v místě prodeje;

Or. ro

Pozměňovací návrh 140
Mairead McGuinness, James Nicholson

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prostřednictvím legislativních opatření
podporovaly investice do projektů 
energetických úspor a produkce energie 
z obnovitelných zdrojů na úrovni 
hospodářství nebo v rámci projektů 
místního partnerství (větrná a solární 
energie, bioplyn, geotermální energie atd.), 
které se zvláště zaměřují na využívání 

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly investice do projektů 
energetických úspor a produkce energie 
z obnovitelných zdrojů na úrovni 
hospodářství nebo v rámci projektů 
místního partnerství (větrná a solární 
energie, bioplyn, geotermální energie atd.), 
které se zvláště zaměřují na využívání 
odpadů a vedlejších produktů;
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odpadů a vedlejších produktů na místní 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Esther de Langeová

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prostřednictvím legislativních opatření 
podporovaly investice do projektů 
energetických úspor a produkce energie 
z obnovitelných zdrojů na úrovni 
hospodářství nebo v rámci projektů 
místního partnerství (větrná a solární 
energie, bioplyn, geotermální energie atd.), 
které se zvláště zaměřují na využívání 
odpadů a vedlejších produktů na místní 
úrovni;

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prostřednictvím legislativních opatření 
nebo dokumentů, jež byly již v některých 
členských státech přijaty, podporovaly 
investice do projektů energetických úspor 
a produkce energie z obnovitelných zdrojů 
na úrovni hospodářství, v rámci projektů 
místního partnerství (větrná a solární 
energie, bioplyn, geotermální energie atd.)
nebo jako součást vnitrostátní strategie, 
která se zvláště zaměří na využívání 
odpadů a vedlejších produktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Giovanni La Via

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prostřednictvím legislativních opatření 
podporovaly investice do projektů 
energetických úspor a produkce energie 
z obnovitelných zdrojů na úrovni 
hospodářství nebo v rámci projektů 
místního partnerství (větrná a solární 
energie, bioplyn, geotermální energie 

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prostřednictvím legislativních opatření 
podporovaly investice do energetických 
úspor a projekty produkce energie 
z obnovitelných zdrojů (větrná a solární 
energie, bioplyn, geotermální energie atd.) 
na úrovni hospodářství nebo partnerství 
podporovaných místními zúčastněnými 
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atd.), které se zvláště zaměřují na 
využívání odpadů a vedlejších produktů na 
místní úrovni;

stranami, které by se zaměřovaly zvláště 
na využívání odpadů a vedlejších produktů 
na místní úrovni;

Or. it

Pozměňovací návrh 143
Elisabeth Köstinger

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prostřednictvím legislativních opatření 
podporovaly investice do projektů 
energetických úspor a produkce energie 
z obnovitelných zdrojů na úrovni 
hospodářství nebo v rámci projektů 
místního partnerství (větrná a solární 
energie, bioplyn, geotermální energie atd.), 
které se zvláště zaměřují na využívání 
odpadů a vedlejších produktů na místní 
úrovni;

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prostřednictvím legislativních opatření 
podporovaly investice do projektů 
energetických úspor a produkce energie 
z obnovitelných zdrojů na úrovni 
hospodářství nebo v rámci projektů 
místního partnerství (větrná a solární 
energie, biomasa, bioplyn, geotermální 
energie atd.), které se zvláště zaměřují na 
využívání odpadů a vedlejších produktů na 
místní úrovni;

Or. de

Pozměňovací návrh 144
Elisabeth Jeggle

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prostřednictvím legislativních opatření 
podporovaly investice do energetických 
úspor a projekty produkce energie 
z obnovitelných zdrojů na úrovni 
hospodářství nebo místních partnerství 
(větrná a solární energie, bioplyn, 
geotermální energie atd.), které by se 

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prostřednictvím legislativních opatření 
podporovaly investice do energetických 
úspor a projekty produkce energie 
z obnovitelných zdrojů na úrovni 
hospodářství nebo místních partnerství 
(větrná a solární energie, bioplyn, 
geotermální energie atd.), které by se 
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zaměřovaly zvláště na využívání odpadů 
a vedlejších produktů na místní úrovni;

zaměřovaly zvláště na využívání odpadů 
a vedlejších produktů na místní úrovni; 
zdůrazňuje, že močůvka, jež splňuje 
kvalitativní požadavky, které ukládají 
právní předpisy o hnojivech, a je určena 
ke zpracování pro tyto účely, není 
odpadním produktem, i když předtím 
prošla fermentací v zemědělské 
bioplynové stanici;

Or. de

Pozměňovací návrh 145
Béla Glattfelder

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prostřednictvím legislativních opatření 
podporovaly investice do energetických 
úspor a projekty produkce energie 
z obnovitelných zdrojů na úrovni 
hospodářství nebo místních partnerství 
(větrná a solární energie, bioplyn, 
geotermální energie atd.), které by se 
zaměřovaly zvláště na využívání odpadů 
a vedlejších produktů na místní úrovni;

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prostřednictvím legislativních opatření 
podporovaly investice do energetických 
úspor a projekty produkce energie 
z obnovitelných zdrojů na úrovni 
hospodářství nebo místních partnerství 
(větrná a solární energie, bioplyn, 
geotermální energie atd.), které by se 
zaměřovaly zvláště na využívání odpadů 
a vedlejších produktů na místní úrovni; 
považuje za nezbytné, aby byla za tímto 
účelem použita značná část finančních 
prostředků pro regionální rozvoj;

Or. hu

Pozměňovací návrh 146
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. připomíná Komisi a členským 
státům, že prvořadým cílem zemědělců je 
výroba potravin, a případně teprve 
následně výroba energie;

Or. it

Pozměňovací návrh 147
Esther de Langeová

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje význam zpracování 
hnoje, který poskytuje obnovitelnou 
energii a navíc snižuje zátěž životního 
prostředí a nahrazuje umělá hnojiva 
v podobě minerálních koncentrátů; vyzývá 
Komisi, aby zpracovaný hnůj uznala jako 
náhradu umělého hnojiva ve směrnici 
o dusičnanech, aby byl hnůj považován za 
zdroj energie;

Or. nl

Pozměňovací návrh 148
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Astrid Lulling

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby zajistily, že opatření veřejné podpory 
pro biomasu a biopaliva – včetně bioplynu 
– nebudou přispívat k neudržitelné soutěži 
o zdroje mezi odvětvími potravinářské 
výroby a energetické produkce a nebudou 

11. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, že opatření veřejné 
podpory pro biomasu a biopaliva – včetně 
bioplynu – nebudou přispívat k soutěži 
o zdroje mezi odvětvími potravinářské 
výroby a energetické produkce, jež musí 
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způsobovat další růst vstupních nákladů 
a nákladů na pronájem půdy;

být organizovány udržitelným způsobem,
a nebudou způsobovat další růst vstupních 
nákladů a nákladů na pronájem půdy;

Or. de

Pozměňovací návrh 149
Michel Dantin

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby zajistily, že opatření veřejné podpory 
pro biomasu a biopaliva – včetně bioplynu 
– nebudou přispívat k neudržitelné soutěži 
o zdroje mezi odvětvími potravinářské 
výroby a energetické produkce a nebudou 
způsobovat další růst vstupních nákladů 
a nákladů na pronájem půdy;

11. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby zajistily, že opatření veřejné podpory 
pro biomasu a biopaliva – včetně bioplynu 
– nebudou přispívat k neudržitelné soutěži 
o zdroje mezi odvětvími potravinářské 
výroby a energetické produkce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 150
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. upozorňuje na potenciál, který skýtají 
plodiny vypěstované pro účely výroby 
biopaliva, jež mohou být prostřídány 
obilovinami a/nebo pěstovány na půdě 
mezního výnosu nebo na znehodnocené či 
znečištěné půdě;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 151
Elisabeth Jeggle

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pomohly vytvářet zemědělcům nové 
příjmy tím, že usnadní zapojení energie 
vyrobené z obnovitelných zemědělských 
zdrojů do soukromých a veřejných 
energetických systémů a sítí;

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pomohly vytvářet zemědělcům nové 
příjmy tím, že usnadní zapojení energie 
a tepla vyrobených z obnovitelných 
zemědělských zdrojů do soukromých 
a veřejných energetických systémů a sítí;

Or. de

Pozměňovací návrh 152
Alfreds Rubiks

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pomohly vytvářet zemědělcům nové 
příjmy tím, že usnadní zapojení energie 
vyrobené z obnovitelných zemědělských 
zdrojů do soukromých a veřejných 
energetických systémů a sítí;

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pomohly vytvářet zemědělcům nové 
příjmy tím, že usnadní zapojení energie 
vyrobené z obnovitelných zemědělských 
zdrojů do soukromých a veřejných 
energetických systémů a sítí, neboť 
zemědělci jsou zapojeni do výroby 
bioenergie tím nejbezprostřednějším 
způsobem jakožto vlastníci půdy, vod 
a lesů;

Or. lv

Pozměňovací návrh 153
Béla Glattfelder

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pomohly vytvářet zemědělcům nové 
příjmy tím, že usnadní zapojení energie 
vyrobené z obnovitelných zemědělských 
zdrojů do soukromých a veřejných 
energetických systémů a sítí;

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pomohly vytvářet zemědělcům nové 
příjmy tím, že usnadní zapojení energie 
vyrobené z obnovitelných zemědělských 
zdrojů do soukromých a veřejných 
energetických systémů a sítí; zdůrazňuje, 
že přijetí bioplynu do plynárenské sítě 
musí být stanoveno jako povinnost;

Or. hu

Pozměňovací návrh 154
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že účinná opatření pro 
úspory a řízení energií v hospodářstvích 
a na místní úrovni by měla být dostupná po 
celé Evropské unii prostřednictvím
programů rozvoje venkova a měla by se 
stát součástí školicích služeb pro 
zemědělce;

13. domnívá se, že účinná opatření pro 
úspory a řízení energií v hospodářstvích 
a na místní úrovni by měla být dostupná po 
celé Evropské unii prostřednictvím
vytvoření nových pobídek a mechanismů 
cílené podpory jakožto klíčových prvků 
reformy SZP, a to i jako součásti školicích 
služeb pro zemědělce;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Esther de Langeová

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že účinná opatření pro 
úspory a řízení energií v hospodářstvích 
a na místní úrovni by měla být dostupná po 

13. domnívá se, že účinná opatření pro 
úspory a řízení energií v hospodářstvích 
a na místní úrovni by měla být dostupná po 
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celé Evropské unii prostřednictvím 
programů rozvoje venkova a měla by se 
stát součástí školicích služeb pro 
zemědělce;

celé Evropské unii prostřednictvím 
programů rozvoje venkova a nepovinných 
opatření pro ekologizaci budoucí SZP;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že účinná opatření pro 
úspory a řízení energií v hospodářstvích 
a na místní úrovni by měla být dostupná po 
celé Evropské unii prostřednictvím 
programů rozvoje venkova a měla by se 
stát součástí školicích služeb pro 
zemědělce;

13. domnívá se, že účinná opatření pro 
úspory a řízení energií v hospodářstvích 
a na místní úrovni by mohla být dostupná 
po celé Evropské unii prostřednictvím 
programů rozvoje venkova a mohla by se 
stát součástí školicích služeb pro 
zemědělce;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Béla Glattfelder

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že účinná opatření pro 
úspory a řízení energií v hospodářstvích 
a na místní úrovni by měla být dostupná po 
celé Evropské unii prostřednictvím 
programů rozvoje venkova a měla by se 
stát součástí školicích služeb pro 
zemědělce;

13. domnívá se, že účinná opatření pro 
úspory a řízení energií na místní úrovni, 
využívání obnovitelné energie, zejména ze 
zemědělských zdrojů, a energetické řízení 
v zemědělských a zpracovatelských 
zařízeních by měly být dostupné po celé 
Evropské unii prostřednictvím programů 
rozvoje venkova a měly by se stát součástí 
školicích služeb pro zemědělce;

Or. hu
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Pozměňovací návrh 158
Michel Dantin

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi, aby analyzovala 
náklady na energii v různých stávajících 
zemědělských systémech a u přidružených 
dodavatelů vstupů, zpracovatelského 
průmyslu a distribučních systémů a aby 
při tom zohlednila energetickou účinnost 
a využívání udržitelných zdrojů energie 
v zájmu reakce na nové výzvy a nezbytné 
opětovné vyvážení rostlinné a živočišné 
výroby;

14. vyzývá Komisi, aby analyzovala 
náklady na energii v různých stávajících 
zemědělských systémech a u přidružených 
dodavatelů vstupů a aby při tom zohlednila 
energetickou účinnost a využívání 
udržitelných zdrojů energie v zájmu reakce 
na nové výzvy a nezbytné opětovné 
vyvážení rostlinné a živočišné výroby;

Or. fr

Pozměňovací návrh 159
Esther de Lange, Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi, aby analyzovala 
náklady na energie v různých stávajících 
zemědělských systémech a u přidružených 
dodavatelů vstupů, zpracovatelského 
průmyslu a distribučních systémů a aby při 
tom zohlednila energetickou účinnost 
a využívání udržitelných zdrojů energie 
v zájmu reakce na nové výzvy a nezbytné 
opětovné vyvážení rostlinné a živočišné 
produkce;

14. vyzývá Komisi, aby analyzovala 
náklady na energie v různých stávajících 
zemědělských systémech a u přidružených 
dodavatelů vstupů, zpracovatelského 
průmyslu a distribučních systémů ve 
vztahu k produktivitě a výstupům a aby při 
tom zohlednila energetickou účinnost 
a využívání udržitelných zdrojů energie 
v zájmu reakce na nové výzvy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 160
Spyros Danellis

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi, aby analyzovala 
náklady na energie v různých stávajících 
zemědělských systémech a u přidružených 
dodavatelů vstupů, zpracovatelského 
průmyslu a distribučních systémů a aby při 
tom zohlednila energetickou účinnost 
a využívání udržitelných zdrojů energie 
v zájmu reakce na nové výzvy a nezbytné 
opětovné vyvážení rostlinné a živočišné 
produkce;

14. vyzývá Komisi, aby analyzovala 
náklady na energie v různých stávajících 
zemědělských systémech a u přidružených 
dodavatelů vstupů, zpracovatelského 
průmyslu a distribučních systémů a aby při 
tom zohlednila energetickou účinnost 
a využívání udržitelných zdrojů energie 
v zájmu reakce na nové výzvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá Komisi, aby analyzovala 
náklady na energie v různých stávajících 
zemědělských systémech a u přidružených 
dodavatelů vstupů, zpracovatelského 
průmyslu a distribučních systémů a aby při 
tom zohlednila energetickou účinnost 
a využívání udržitelných zdrojů energie 
v zájmu reakce na nové výzvy a nezbytné 
opětovné vyvážení rostlinné a živočišné 
produkce;

14. vyzývá Komisi, aby analyzovala 
náklady na energie v různých stávajících 
zemědělských systémech a u přidružených 
dodavatelů vstupů, zpracovatelského 
průmyslu a distribučních systémů a aby při 
tom zohlednila energetickou účinnost 
a využívání udržitelných zdrojů energie 
v zájmu reakce na nové výzvy;

Or. de

Pozměňovací návrh 162
Krisztina Morvai
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Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
umožnily producentům využívat v rámci
úsilí o nahrazení fosilní energie jako 
palivo pro vlastní strojový park rostlinný 
olej získaný z olejnatých semen, jež samy 
vypěstují, a zkrmovat tento olej jako 
vedlejší produkt bohatý na bílkoviny 
a další živiny, čímž se výrazně sníží jak 
jejich závislosti na fosilní energii, tak 
jejich náklady na vstupy, pokud jde 
o palivo a krmiva;

Or. hu

Pozměňovací návrh 163
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. opakuje svou výzvu, aby bylo na 
celoevropský seznam opatření 
k „ozelenění“, jež budou odměňována 
v rámci společné zemědělské politiky, 
zařazeno střídání plodin a jejich 
rozmanitost, protože mají pozitivní vliv na 
zmírňování změny klimatu, na kvalitu 
půdy a vody i na finanční prostředky 
zemědělců (podstatně omezené používání 
syntetických hnojiv, pomocných půdních 
látek, přípravků na ochranu rostlin 
a pesticidů sníží vstupní náklady 
zemědělců);

15. poukazuje na to, že střídání plodin 
a jejich rozmanitost mohou hrát úlohu při
zmírňování změny klimatu, pro kvalitu 
půdy a vody i pro finanční prostředky 
zemědělců (udržitelné používání 
syntetických hnojiv a pomocných půdních 
látek a posílené zvládání odolnosti vůči
přípravkům zvýší účinnost a účelnost 
vstupů pro zemědělce), a zdůrazňuje 
klíčovou úlohu integrované ochrany před 
škůdci při dosahování těchto cílů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 164
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. opakuje svou výzvu, aby bylo na 
celoevropský seznam opatření 
k „ozelenění“, jež budou odměňována 
v rámci společné zemědělské politiky, 
zařazeno střídání plodin a jejich 
rozmanitost, protože mají pozitivní vliv na 
zmírňování změny klimatu, na kvalitu 
půdy a vody i na finanční prostředky
zemědělců (podstatně omezené používání 
syntetických hnojiv, pomocných půdních 
látek, přípravků na ochranu rostlin 
a pesticidů sníží vstupní náklady 
zemědělců);

15. žádá, aby byly v rámci SZP vytvořeny 
pobídky pro členské státy EU s cílem 
podpořit střídání plodin a jejich 
rozmanitost, protože mají pozitivní vliv na 
zmírňování změny klimatu, na kvalitu 
půdy a vody i na využívání vstupů ze 
strany zemědělců;

Or. de

Pozměňovací návrh 165
Peter Jahr

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. opakuje svou výzvu, aby bylo na 
celoevropský seznam opatření 
k „ozelenění“, jež budou odměňována 
v rámci společné zemědělské politiky, 
zařazeno střídání plodin a jejich 
rozmanitost, protože mají pozitivní vliv na 
zmírňování změny klimatu, na kvalitu 
půdy a vody i na finanční prostředky 
zemědělců (podstatně omezené používání 
syntetických hnojiv, pomocných půdních 
látek, přípravků na ochranu rostlin 
a pesticidů sníží vstupní náklady 
zemědělců);

15. zdůrazňuje, že by v rámci SZP mohly 
být vytvořeny pobídky pro podporu střídání 
plodin a jejich rozmanitost, zejména 
protože mají pozitivní vliv na zmírňování 
změny klimatu, na kvalitu půdy a vody i na 
finanční prostředky zemědělců;
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Or. de

Pozměňovací návrh 166
Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. opakuje svou výzvu, aby bylo na 
celoevropský seznam opatření 
k „ozelenění“, jež budou odměňována 
v rámci společné zemědělské politiky, 
zařazeno střídání plodin a jejich 
rozmanitost, protože mají pozitivní vliv na 
zmírňování změny klimatu, na kvalitu 
půdy a vody i na finanční prostředky 
zemědělců (podstatně omezené používání 
syntetických hnojiv, pomocných půdních 
látek, přípravků na ochranu rostlin 
a pesticidů sníží vstupní náklady 
zemědělců);

15. opakuje svou výzvu, aby bylo na 
celoevropský seznam opatření 
k „ozelenění“, jež budou odměňována 
v rámci společné zemědělské politiky, 
zařazeno (nepovinné) střídání plodin 
a jejich rozmanitost, protože mají pozitivní 
vliv na zmírňování změny klimatu, na 
kvalitu půdy a vody i na finanční 
prostředky zemědělců;

Or. de

Pozměňovací návrh 167
Spyros Danellis

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. opakuje svou výzvu, aby bylo na 
celoevropský seznam opatření 
k „ozelenění“, jež budou odměňována 
v rámci společné zemědělské politiky, 
zařazeno střídání plodin a jejich 
rozmanitost, protože mají pozitivní vliv na 
zmírňování změny klimatu, na kvalitu 
půdy a vody i na finanční prostředky 
zemědělců (podstatně omezené používání 
syntetických hnojiv, pomocných půdních 

15. opakuje svou výzvu, aby bylo na 
celoevropský seznam opatření 
k „ozelenění“, jež budou odměňována 
v rámci společné zemědělské politiky, 
zařazeno střídání plodin a jejich 
rozmanitost, protože mají pozitivní vliv na 
zmírňování změny klimatu a na kvalitu 
půdy a vody;
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látek, přípravků na ochranu rostlin 
a pesticidů sníží vstupní náklady 
zemědělců);

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Astrid Lulling

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. opakuje svou výzvu, aby bylo na 
celoevropský seznam opatření 
k „ozelenění“, jež budou odměňována 
v rámci společné zemědělské politiky, 
zařazeno střídání plodin a jejich 
rozmanitost, protože mají pozitivní vliv na 
zmírňování změny klimatu, na kvalitu 
půdy a vody i na finanční prostředky 
zemědělců (podstatně omezené používání 
syntetických hnojiv, pomocných půdních 
látek, přípravků na ochranu rostlin 
a pesticidů sníží vstupní náklady 
zemědělců);

15. opakuje svou výzvu, aby bylo na 
celoevropský seznam opatření 
k „ozelenění“, jež budou dodatečně 
odměňována v rámci společné zemědělské 
politiky, zařazeno střídání plodin a jejich 
rozmanitost, protože mají pozitivní vliv na 
kvalitu půdy a vody i na finanční 
prostředky zemědělců (podstatně omezené 
používání syntetických hnojiv, pomocných 
půdních látek, přípravků na ochranu rostlin 
a pesticidů sníží vstupní náklady 
zemědělců);

Or. fr

Pozměňovací návrh 169
Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Astrid Lulling

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. opakuje svou výzvu, aby bylo na 
celoevropský seznam opatření 
k „ozelenění“, jež budou odměňována 
v rámci společné zemědělské politiky, 
zařazeno střídání plodin a jejich 
rozmanitost, protože mají pozitivní vliv na 

15. opakuje svou výzvu, aby bylo na 
celoevropský seznam opatření 
k „ozelenění“, jež budou odměňována 
v rámci společné zemědělské politiky, 
zařazeno střídání plodin a jejich 
rozmanitost (v rámci řady konkrétně 
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zmírňování změny klimatu, na kvalitu 
půdy a vody i na finanční prostředky 
zemědělců (podstatně omezené používání 
syntetických hnojiv, pomocných půdních 
látek, přípravků na ochranu rostlin 
a pesticidů sníží vstupní náklady 
zemědělců);

stanovených plodin, zahrnující zejména 
luštěniny), protože mají pozitivní vliv na 
zmírňování změny klimatu, na kvalitu 
půdy a vody i na finanční prostředky 
zemědělců (podstatně omezené používání 
syntetických hnojiv, pomocných půdních 
látek, přípravků na ochranu rostlin 
a pesticidů sníží vstupní náklady 
zemědělců);

Or. de

Pozměňovací návrh 170
Esther de Lange, Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. opakuje svou výzvu, aby bylo na 
celoevropský seznam opatření 
k „ozelenění“, jež budou odměňována 
v rámci společné zemědělské politiky, 
zařazeno střídání plodin a jejich 
rozmanitost, protože mají pozitivní vliv na 
zmírňování změny klimatu, na kvalitu 
půdy a vody i na finanční prostředky 
zemědělců (podstatně omezené používání 
syntetických hnojiv, pomocných půdních 
látek, přípravků na ochranu rostlin 
a pesticidů sníží vstupní náklady 
zemědělců);

15. opakuje svou výzvu, aby bylo na 
celoevropský nepovinný seznam opatření 
k „ozelenění“, jež budou odměňována 
v rámci společné zemědělské politiky, 
zařazeno střídání plodin a jejich 
rozmanitost, protože mají pozitivní vliv na 
zmírňování změny klimatu, na kvalitu 
půdy a vody i na finanční prostředky 
zemědělců (podstatně omezené používání 
syntetických hnojiv, pomocných půdních 
látek, přípravků na ochranu rostlin 
a pesticidů sníží vstupní náklady 
zemědělců);

Or. en

Pozměňovací návrh 171
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. opakuje svou výzvu, aby bylo na 
celoevropský seznam opatření 
k „ozelenění“, jež budou odměňována 
v rámci společné zemědělské politiky, 
zařazeno střídání plodin a jejich 
rozmanitost, protože mají pozitivní vliv na 
zmírňování změny klimatu, na kvalitu 
půdy a vody i na finanční prostředky 
zemědělců (podstatně omezené používání 
syntetických hnojiv, pomocných půdních 
látek, přípravků na ochranu rostlin 
a pesticidů sníží vstupní náklady 
zemědělců);

15. opakuje svou výzvu, aby bylo na 
celoevropský seznam opatření 
k „ozelenění“, jež budou odměňována 
v rámci společné zemědělské politiky,
zařazeno – kde to místní podmínky 
umožňují a aniž by docházelo k zásahům 
do volby zemědělců ohledně výroby nebo 
k omezování jejich výrobní kapacity –
střídání plodin a jejich rozmanitost, protože 
mají pozitivní vliv na zmírňování změny 
klimatu, na kvalitu půdy a vody i na 
finanční prostředky zemědělců (podstatně 
omezené používání syntetických hnojiv, 
pomocných půdních látek, přípravků na 
ochranu rostlin a pesticidů sníží vstupní 
náklady zemědělců);

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Béla Glattfelder

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. opakuje svou výzvu, aby bylo na 
celoevropský seznam opatření 
k „ozelenění“, jež budou odměňována 
v rámci společné zemědělské politiky, 
zařazeno střídání plodin a jejich 
rozmanitost, protože mají pozitivní vliv na 
zmírňování změny klimatu, na kvalitu 
půdy a vody i na finanční prostředky 
zemědělců (podstatně omezené používání 
syntetických hnojiv, pomocných půdních 
látek, přípravků na ochranu rostlin 
a pesticidů sníží vstupní náklady 
zemědělců);

15. opakuje svou výzvu, aby bylo na 
celoevropský seznam opatření 
k „ozelenění“, jež budou odměňována 
v rámci společné zemědělské politiky, 
zařazeno – aniž by to zemědělcům bránilo 
maximalizovat účinnost výroby – střídání 
plodin a jejich rozmanitost, protože mají 
pozitivní vliv na zmírňování změny 
klimatu, na kvalitu půdy a vody i na 
finanční prostředky zemědělců (podstatně 
omezené používání syntetických hnojiv, 
pomocných půdních látek, přípravků na 
ochranu rostlin a pesticidů sníží vstupní 
náklady zemědělců);

Or. hu
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Pozměňovací návrh 173
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. opakuje svou výzvu, aby bylo na 
celoevropský seznam opatření 
k „ozelenění“, jež budou odměňována 
v rámci společné zemědělské politiky, 
zařazeno střídání plodin a jejich 
rozmanitost, protože mají pozitivní vliv na 
zmírňování změny klimatu, na kvalitu 
půdy a vody i na finanční prostředky 
zemědělců (podstatně omezené používání 
syntetických hnojiv, pomocných půdních 
látek, přípravků na ochranu rostlin 
a pesticidů sníží vstupní náklady 
zemědělců);

15. opakuje svou výzvu, aby bylo na 
celoevropský seznam opatření 
k „ozelenění“, jež budou odměňována 
v rámci společné zemědělské politiky, 
zařazeno střídání plodin a jejich 
rozmanitost, protože mají pozitivní vliv na 
zmírňování změny klimatu, na kvalitu 
půdy a vody i na finanční prostředky 
zemědělců (podstatně omezené používání 
syntetických hnojiv, pomocných půdních 
látek, přípravků na ochranu rostlin 
a pesticidů sníží vstupní náklady 
zemědělců), přičemž je avšak třeba mít na 
paměti rozmanitost území Evropské unie;

Or. it

Pozměňovací návrh 174
Krisztina Morvai

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. opakuje svou výzvu, aby bylo na 
celoevropský seznam opatření 
k „ozelenění“, jež budou odměňována 
v rámci společné zemědělské politiky, 
zařazeno střídání plodin a jejich 
rozmanitost, protože mají pozitivní vliv na 
zmírňování změny klimatu, na kvalitu 
půdy a vody i na finanční prostředky 
zemědělců (podstatně omezené používání 
syntetických hnojiv, pomocných půdních 
látek, přípravků na ochranu rostlin 

15. opakuje svou výzvu, aby bylo na 
celoevropský seznam opatření 
k „ozelenění“, jež budou odměňována 
v rámci společné zemědělské politiky, 
zařazeno střídání plodin a jejich 
rozmanitost, protože mají pozitivní vliv na 
zmírňování změny klimatu, na kvalitu 
půdy a vody i na finanční prostředky 
zemědělců (podstatně omezené používání 
syntetických hnojiv, pomocných půdních 
látek, přípravků na ochranu rostlin 
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a pesticidů sníží vstupní náklady 
zemědělců);

a pesticidů sníží vstupní náklady 
zemědělců), a aby byl podpořen přechod 
k ekologickému zemědělství, které řeší 
otázky nahrazení krmiv, odstraňování 
plevele a ochrany rostlin za pomoci 
vlastních zdrojů, a tudíž je méně závislé 
na kolísání cen vstupů než tradiční 
zemědělství, takže spotřebitelé budou 
ochotni zaplatit více za kontrolované 
ekologické produkty;

Or. hu

Pozměňovací návrh 175
Esther de Lange, Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. dále žádá Komisi a Radu, aby na 
celoevropský nepovinný seznam opatření 
k „ozelenění“, jež budou odměňována 
v rámci společné zemědělské politiky, 
zařadila investice do přesného 
zemědělství, protože tyto inovační postupy 
(jako je například půda na základě GPS) 
mají podobný pozitivní vliv na zmírňování 
změny klimatu, na kvalitu půdy a vody 
i na finanční prostředky zemědělců 
(podstatně omezené používání 
syntetických hnojiv, vody, pomocných 
půdních látek, přípravků na ochranu 
rostlin a pesticidů sníží vstupní náklady 
zemědělců);

Or. en

Pozměňovací návrh 176
George Lyon, Marit Paulsen, Marian Harkin, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. trvá na tom, že by celoevropský 
seznam opatření k „ozelenění“ měl 
v rámci reformy SZP odměňovat v první 
řadě vyšší účinnost zdrojů a hospodaření 
s živinami, včetně technik přesného 
zemědělství, s cílem dosáhnout 
konkurenceschopnější zemědělství EU, 
které je méně náročné na vstupy a méně 
závislé na fosilním palivu;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že zemědělská výroba EU 
je závislá na dovozu fosfátu pro výrobu 
hnojiv, přičemž většina jeho světové těžby 
pochází z pěti zemí; žádá Komisi, aby se 
touto otázkou zabývala;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Albert Deß, Peter Jahr, Christa Klaß, Astrid Lulling

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly recyklaci živin z odpadových 
toků, zejména z močůvky, organického 
odpadu a místních kanalizačních systémů
– za podmínky důkladného prověření jejich 

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly recyklaci živin (zejména 
fosforečnanů a dusíku) z odpadových toků
– za podmínky důkladného prověření jejich 
možného využití, vhodné úpravy 
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možného využití, vhodné úpravy 
potenciálně škodlivých látek a provádění 
přísných kontrol –, což by mohlo pomoci 
snížit vstupní náklady na hnojiva a dusík 
a fosforečnany by byly zpětně 
zachycovány;

potenciálně škodlivých látek a provádění 
přísných kontrol –, a zejména recyklaci 
odpadu jako součást stupňovitého procesu 
poté, co byl tento odpad využit na výrobu 
tepelné energie;

Or. de

Pozměňovací návrh 179
Elisabeth Jeggle

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly recyklaci živin z odpadových 
toků, zejména z močůvky, organického 
odpadu a místních kanalizačních systémů –
za podmínky důkladného prověření jejich 
možného využití, vhodné úpravy 
potenciálně škodlivých látek a provádění 
přísných kontrol –, což by mohlo pomoci 
snížit vstupní náklady na hnojiva a dusík 
a fosforečnany by byly zpětně 
zachycovány;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly recyklaci živin z odpadových 
toků, zejména z močůvky, organického 
odpadu a místních kanalizačních systémů –
za podmínky důkladného prověření jejich 
možného využití, vhodné úpravy 
potenciálně škodlivých látek a provádění 
přísných kontrol –, což by mohlo pomoci 
snížit vstupní náklady na hnojiva a dusík 
a fosforečnany by byly zpětně 
zachycovány; zdůrazňuje, že močůvka, jež 
splňuje kvalitativní požadavky, které 
ukládají právní předpisy o hnojivech, a je 
určena ke zpracování pro tyto účely, není 
odpadním produktem, i když předtím 
prošla fermentací v zemědělské 
bioplynové stanici;

Or. de

Pozměňovací návrh 180
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi, aby lépe posoudila 
dopad ztráty přípravků na ochranu rostlin 
na konkurenceschopnost a udržitelnost 
evropského zemědělství, zejména 
s ohledem na vhodnost produktů, jež jsou 
stále dostupné, a na vliv menšího počtu 
soutěžících produktů na jejich cenu;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi, aby zvážila způsoby 
zajištění budoucí životaschopnosti méně 
významných plodin a méně významných 
použití, a to při zajištění úplné 
slučitelnosti a soudržnosti se společnou 
zemědělskou politikou a při zapojení 
všech subjektů podílejících se na 
potravinovém řetězci;

Or. es

Pozměňovací návrh 182
James Nicholson

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. opakuje svou výzvu, aby Komise 
rychle Parlamentu a Radě předložila 
zprávu o možnostech, jak prostřednictvím 
nových politických nástrojů zvýšit 

17. opakuje svou výzvu, aby Komise 
zajistila širší a spolehlivější přístup 
k dovozu krmiv dostupných na světovém 
trhu; poukazuje na to, že náročnost 
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v Evropské unii domácí produkci 
bílkovinných plodin, a zmenšit tak 
závislost EU na dovozech bílkovinných 
plodin a vnějších vstupech v podobě 
minerálních hnojiv a pesticidů, a aby 
prověřila případný dopad těchto možností 
na příjmy zemědělců;

pěstování bílkovinných plodin v EU, 
pokud jde o zdroje, je výrazně nižší než 
u jiných plodin, a tudíž nedoporučuje 
přijetí zvláštních opatření na podporu 
bílkovinných plodin, která by šla na úkor 
plodin stávajících, jež jsou méně náročné 
na zdroje a udržitelnější;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. opakuje svou výzvu, aby Komise 
rychle Parlamentu a Radě předložila 
zprávu o možnostech, jak prostřednictvím 
nových politických nástrojů zvýšit 
v Evropské unii domácí produkci 
bílkovinných plodin, a zmenšit tak 
závislost EU na dovozech bílkovinných 
plodin a vnějších vstupech v podobě 
minerálních hnojiv a pesticidů, a aby 
prověřila případný dopad těchto možností 
na příjmy zemědělců;

17. opakuje svou výzvu, aby Komise 
rychle Parlamentu a Radě předložila 
zprávu o možnostech, jak prostřednictvím 
nových politických nástrojů zvýšit 
v Evropské unii domácí produkci 
bílkovinných plodin; zdůrazňuje, že ačkoli 
zvyšování domácí produkce bílkovinných 
plodin bude mít určitý přínos, není 
pravděpodobné, že by toto zvyšování mělo 
výrazný dopad na dovoz krmiv ze zemí 
mimo EU; je tudíž přesvědčen, že bude 
v krátkodobém horizontu potřeba 
prozkoumat další cesty s cílem vypořádat 
se s nedostatkem bílkovin v EU, 
a poukazuje zejména na zásadní úlohu 
dovozu sóji; žádá Komisi, aby se ujistila, 
že tato opatření neohrozí celkový cíl EU, 
jímž je bezpečnost dodávek potravin, 
pokud jde o úroveň produktivity 
a výstupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Spyros Danellis
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Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. opakuje svou výzvu, aby Komise 
rychle Parlamentu a Radě předložila 
zprávu o možnostech, jak prostřednictvím 
nových politických nástrojů zvýšit 
v Evropské unii domácí produkci 
bílkovinných plodin, a zmenšit tak 
závislost EU na dovozech bílkovinných 
plodin a vnějších vstupech v podobě 
minerálních hnojiv a pesticidů, a aby 
prověřila případný dopad těchto možností 
na příjmy zemědělců;

17. opakuje svou výzvu, aby Komise 
rychle Parlamentu a Radě předložila 
zprávu o možnostech, jak zvýšit 
v Evropské unii domácí produkci 
bílkovinných plodin, a zmenšit tak 
závislost EU na dovozech bílkovinných 
plodin a vnějších vstupech v podobě 
minerálních hnojiv a pesticidů, a o dopadu 
takového zvýšení na rostlinnou 
a živočišnou výrobu EU, a aby prověřila 
případný dopad těchto možností na příjmy 
zemědělců a na zemědělskou obchodní 
bilanci EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. opakuje svou výzvu, aby Komise 
rychle Parlamentu a Radě předložila 
zprávu o možnostech, jak prostřednictvím 
nových politických nástrojů zvýšit domácí 
produkci bílkovinných plodin v Evropské 
unii, která zmenšuje závislost EU na 
dovozech bílkovin a vnějších vstupech 
hnojiv a pesticidů, a aby prověřila případný 
dopad těchto možností na příjmy 
zemědělců;

17. opakuje svou výzvu, aby Komise 
Parlamentu a Radě předložila zprávu 
o možnostech, jak zvýšit domácí produkci 
bílkovinných plodin v Evropské unii, která 
zmenšuje závislost EU na dovozech 
bílkovin a vnějších vstupech hnojiv 
a pesticidů, a aby prověřila případný dopad 
těchto možností na příjmy zemědělců;

Or. de

Pozměňovací návrh 186
Astrid Lulling
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Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. opakuje svou výzvu, aby Komise 
rychle Parlamentu a Radě předložila 
zprávu o možnostech, jak prostřednictvím 
nových politických nástrojů zvýšit domácí 
produkci bílkovinných plodin v Evropské 
unii, která zmenšuje závislost EU na 
dovozech bílkovin a vnějších vstupech 
hnojiv a pesticidů, a aby prověřila případný 
dopad těchto možností na příjmy 
zemědělců;

17. opakuje svou výzvu, aby Komise 
rychle Parlamentu a Radě předložila 
zprávu o možnostech, jak prostřednictvím 
nových politických nástrojů založených na 
nástrojích, jež jsou používány v třetích 
zemích, které bílkoviny dodávají, zvýšit 
domácí produkci bílkovinných plodin 
v Evropské unii, která zmenšuje závislost 
EU na dovozech bílkovin a vnějších 
vstupech hnojiv a pesticidů, a aby prověřila 
případný dopad těchto možností na příjmy 
zemědělců;

Or. fr

Pozměňovací návrh 187
George Becali

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. opakuje svou výzvu, aby Komise 
rychle Parlamentu a Radě předložila 
zprávu o možnostech, jak prostřednictvím 
nových politických nástrojů zvýšit domácí 
produkci bílkovinných plodin v Evropské 
unii, která zmenšuje závislost EU na 
dovozech bílkovin a vnějších vstupech 
hnojiv a pesticidů, a aby prověřila případný 
dopad těchto možností na příjmy 
zemědělců;

17. opakuje svou výzvu, aby Komise 
rychle Parlamentu a Radě předložila 
zprávu o možnostech, jak prostřednictvím 
nových politických nástrojů zvýšit domácí 
produkci bílkovinných plodin v Evropské 
unii, která zmenšuje závislost EU na 
dovozech bílkovin a vnějších vstupech 
hnojiv a pesticidů, a aby prověřila případný 
dopad těchto možností na příjmy 
zemědělců a výrobní náklady;

Or. ro

Pozměňovací návrh 188
James Nicholson
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Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. opětovně zdůrazňuje, že je třeba do 
nové společné zemědělské politiky zařadit 
vhodná opatření a nástroje na podporu 
zemědělců, kteří pěstují bílkovinné 
plodiny v rámci systémů střídání plodin, 
čímž snižují nedostatek bílkovinných 
plodin v Evropské unii a kolísání cen, 
zdokonalují zemědělské postupy, omezují 
emise skleníkových plynů a posilují 
kontrolu chorob i úrodnost půdy;

18. zdůrazňuje potíže, jež mají zemědělci 
v EU při přístupu ke krmivům na 
mezinárodním trhu a které nutí tyto 
zemědělce k hospodářské soutěži za 
situace, kdy jsou konkurenčně 
znevýhodněni vůči zemědělcům ze třetích 
zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Spyros Danellis

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. opětovně zdůrazňuje, že je třeba do
nové společné zemědělské politiky zařadit
vhodná opatření a nástroje na podporu 
zemědělců, kteří pěstují bílkovinné plodiny 
v rámci systémů střídání plodin, čímž 
snižují nedostatek bílkovinných plodin 
v Evropské unii a kolísání cen, zdokonalují 
zemědělské postupy, omezují emise 
skleníkových plynů a posilují kontrolu 
chorob i úrodnost půdy;

18. opětovně zdůrazňuje, že je třeba 
v rámci nové společné zemědělské politiky 
podporovat vhodná opatření a nástroje na 
podporu zemědělců, kteří pěstují 
bílkovinné plodiny v rámci systémů 
střídání plodin, čímž snižují nedostatek 
bílkovinných plodin v Evropské unii 
a kolísání cen, zdokonalují zemědělské 
postupy, omezují emise skleníkových 
plynů a posilují kontrolu chorob i úrodnost 
půdy, přičemž tato opatření a nástroje 
musí být v souladu s kritérii „Green Box“ 
Světové obchodní organizace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 190
Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. opětovně zdůrazňuje, že je třeba do 
nové společné zemědělské politiky zařadit 
vhodná opatření a nástroje na podporu 
zemědělců, kteří pěstují bílkovinné plodiny 
v rámci systémů střídání plodin, čímž 
snižují nedostatek bílkovinných plodin 
v Evropské unii a kolísání cen, zdokonalují
zemědělské postupy, omezují emise 
skleníkových plynů a posilují kontrolu 
chorob i úrodnost půdy;

18. opětovně zdůrazňuje, že je třeba do 
nové společné zemědělské politiky zařadit 
vhodná opatření a nástroje na podporu 
zemědělců, kteří pěstují bílkovinné 
plodiny, čímž mohou snižovat nedostatek 
bílkovinných plodin v Evropské unii 
a kolísání cen, a zároveň také 
zdokonalovat zemědělské postupy
a zvyšují úrodnost půdy;

Or. de

Pozměňovací návrh 191
Esther de Langeová

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. opětovně zdůrazňuje, že je třeba do 
nové společné zemědělské politiky zařadit 
vhodná opatření a nástroje na podporu 
zemědělců, kteří pěstují bílkovinné plodiny 
v rámci systémů střídání plodin, čímž 
snižují nedostatek bílkovinných plodin 
v Evropské unii a kolísání cen, zdokonalují 
zemědělské postupy, omezují emise 
skleníkových plynů a posilují kontrolu 
chorob i úrodnost půdy;

18. opětovně zdůrazňuje, že je třeba do 
nové společné zemědělské politiky zařadit 
vhodná opatření a nástroje na podporu 
zemědělců, kteří pěstují bílkovinné 
plodiny, čímž snižují nedostatek 
bílkovinných plodin v Evropské unii 
a kolísání cen, zdokonalují zemědělské 
postupy, omezují emise skleníkových 
plynů a posilují kontrolu chorob i úrodnost 
půdy;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
George Becali
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Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. opětovně zdůrazňuje, že je třeba do 
nové společné zemědělské politiky zařadit 
vhodná opatření a nástroje na podporu 
zemědělců, kteří pěstují bílkovinné plodiny 
v rámci systémů střídání plodin, čímž 
snižují nedostatek bílkovinných plodin 
v Evropské unii a kolísání cen, zdokonalují 
zemědělské postupy, omezují emise 
skleníkových plynů a posilují kontrolu 
chorob i úrodnost půdy;

18. opětovně zdůrazňuje, že je třeba do 
nové společné zemědělské politiky zařadit 
vhodná opatření a nástroje na podporu 
zemědělců, kteří pěstují bílkovinné plodiny 
v rámci systémů střídání plodin, čímž 
snižují nedostatek bílkovinných plodin 
v Evropské unii a kolísání cen, zdokonalují 
zemědělské postupy, omezují emise 
skleníkových plynů a posilují kontrolu 
chorob a boj proti nim a odvracejí 
snižování úrodnosti půdy;

Or. ro

Pozměňovací návrh 193
Alfreds Rubiks

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly úsilí o zachování produkce 
osiva v zemědělských hospodářstvích 
Evropské unie, protože tato produkce má 
značný hospodářský přínos, prospívá 
životnímu prostředí a přispívá k biologické 
rozmanitosti zemědělství;

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly úsilí o zachování produkce 
osiva v zemědělských hospodářstvích 
Evropské unie, protože tato produkce má 
značný hospodářský přínos, prospívá 
životnímu prostředí a přispívá k biologické 
rozmanitosti zemědělství; v zájmu úspěchu 
v této oblasti vyzývá, aby bylo při výběru 
výzkumných projektů podporováno 
šlechtění odrůd, jež si dlouhodobě 
uchovávají své vlastnosti;

Or. lv

Pozměňovací návrh 194
Mairead McGuinness
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Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly úsilí o zachování produkce 
osiva v zemědělských hospodářstvích 
Evropské unie, protože tato produkce má 
značný hospodářský přínos, prospívá 
životnímu prostředí a přispívá k biologické 
rozmanitosti zemědělství;

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby pro 
zemědělce zachovaly možnost produkce 
osiva v souladu s ustanoveními článku 1 
a 2 nařízení (ES) č. 2100/94 o odrůdových 
právech Společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly úsilí o zachování produkce
osiva v zemědělských hospodářstvích 
Evropské unie, protože tato produkce má 
značný hospodářský přínos, prospívá 
životnímu prostředí a přispívá k biologické 
rozmanitosti zemědělství;

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
v případech, ve kterých nejsou s použitým 
osivem spjata práva duševního vlastnictví, 
podporovaly produkci osiva 
v zemědělských hospodářstvích Evropské 
unie, protože tato praxe má hospodářský 
přínos, prospívá životnímu prostředí 
a přispívá k biologické rozmanitosti 
zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Michel Dantin

Návrh usnesení
Bod 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly úsilí o zachování produkce 
osiva v zemědělských hospodářstvích 
Evropské unie, protože tato produkce má 
značný hospodářský přínos, prospívá 
životnímu prostředí a přispívá k biologické 
rozmanitosti zemědělství;

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly úsilí o zachování produkce 
a zpracovávání osiva v zemědělských 
hospodářstvích Evropské unie, protože tato 
produkce má hospodářský přínos, prospívá 
životnímu prostředí a přispívá k biologické 
rozmanitosti zemědělství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 197
Spyros Danellis

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly úsilí o zachování produkce 
osiva v zemědělských hospodářstvích 
Evropské unie, protože tato produkce má 
značný hospodářský přínos, prospívá 
životnímu prostředí a přispívá k biologické 
rozmanitosti zemědělství;

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly úsilí o zachování produkce 
osiva v zemědělských hospodářstvích 
Evropské unie, protože tato produkce má 
značný hospodářský a kulturní přínos, 
prospívá životnímu prostředí a přispívá 
k biologické rozmanitosti zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyzývá k přijetí účinného 
regulačního rámce na podporu vývoje 
nových odrůd rostlin jakožto součásti 
inovačního evropského odvětví 
zemědělství;



PE473.999v01-00 96/110 AM\880724CS.doc

CS

Or. ro

Pozměňovací návrh 199
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. vyzývá k přijetí opatření na podporu 
pěstování místních pícnin, jako je len, 
tritikale, vikev hrachorovitá (Vicia 
Lathyroides) atd.;

Or. ro

Pozměňovací návrh 200
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi zejména k tomu, aby 
v souvislosti s nadcházejícím přezkumem 
nařízení (ES) č. 2100/94 o odrůdových 
právech Společenství navrhla zrušení 
omezení využívání osiva vyprodukovaného 
v hospodářstvích, jež jsou stanovena v 
čl. 14 odst. 1 a 2 tohoto nařízení;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Spyros Danellis

Návrh usnesení
Bod 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi zejména k tomu, aby 
v souvislosti s nadcházejícím přezkumem 
nařízení (ES) č. 2100/94 o odrůdových 
právech Společenství navrhla zrušení 
omezení využívání osiva vyprodukovaného 
v hospodářstvích, jež jsou stanovena v 
čl. 14 odst. 1 a 2 tohoto nařízení;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi zejména k tomu, aby 
v souvislosti s nadcházejícím přezkumem 
nařízení (ES) č. 2100/94 o odrůdových 
právech Společenství navrhla zrušení 
omezení osiva vyprodukovaného 
v hospodářstvích, jež jsou stanovena v 
čl. 14 odst. 1 a 2 tohoto nařízení;

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 203
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi zejména k tomu, aby 
v souvislosti s nadcházejícím přezkumem 
nařízení (ES) č. 2100/94 o odrůdových 
právech Společenství navrhla zrušení 
omezení osiva vyprodukovaného 

20. vyzývá Komisi zejména k tomu, aby 
v souvislosti s nadcházejícím přezkumem 
nařízení (ES) č. 2100/94 o odrůdových 
právech Společenství zajistila spravedlivou 
a vyváženou ochranu práv na šlechtění 
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v hospodářstvích, jež jsou stanovena v 
čl. 14 odst. 1 a 2 tohoto nařízení;

rostlin;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi zejména k tomu, aby 
v souvislosti s nadcházejícím přezkumem 
nařízení (ES) č. 2100/94 o odrůdových 
právech Společenství navrhla zrušení 
omezení osiva vyprodukovaného 
v hospodářstvích, jež jsou stanovena v 
čl. 14 odst. 1 a 2 tohoto nařízení;

20. vyzývá Komisi zejména k tomu, aby 
v souvislosti s nadcházejícím přezkumem 
nařízení (ES) č. 2100/94 o odrůdových 
právech Společenství zkvalitnila 
a zjednodušila právní rámec pro osivo 
vyprodukované v hospodářstvích, jenž je 
stanoven v čl. 14 odst. 1 a 2 tohoto 
nařízení;

Or. es

Pozměňovací návrh 205
Albert Deß, Peter Jahr, Christa Klaß, Astrid Lulling, Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi zejména k tomu, aby 
v souvislosti s nadcházejícím přezkumem 
nařízení (ES) č. 2100/94 o odrůdových 
právech Společenství navrhla zrušení 
omezení využívání sadby vyprodukované 
v hospodářstvích stanovených v čl. 14 
odst. 1 a 2 tohoto nařízení;

20. vyzývá Komisi zejména k tomu, aby 
v souvislosti s nadcházejícím přezkumem 
nařízení (ES) č. 2100/94 o odrůdových 
právech Společenství navrhla, aby závazky 
stanovené v čl. 14 odst. 1 a 2 tohoto 
nařízení, jež jsou nezbytným zdrojem 
financování pokroku v oblasti zemědělské 
výroby, byly rovněž realizovatelné, neboť 
pouze takto lze zachovat dominantní 
zastoupení malých a střední zemědělských 
podniků v evropském zemědělském 
odvětví; 
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Or. de

Pozměňovací návrh 206
Spyros Danellis

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá Komisi, aby podporovala 
inovaci a společnou existenci jak systému 
komerčně prodávaného osiva, tak systémů 
osiva pěstovaného zemědělskými podniky, 
aby se zajistila přiměřená rovnováha mezi 
potřebou inovace na jedné straně 
a zachováním a posílením rozmanitosti 
odrůd a zlepšením existenčního základu 
malých zemědělců na straně druhé;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá s ohledem na nadcházející 
celosvětovou konferenci Rio+20 k nové 
iniciativě Evropské unie týkající se 
ochrany, udržitelného využívání 
a kvalitního marketingu biologické 
rozmanitosti v zemědělství, a to v zájmu 
snížení nákladů na nákup osiva a zvýšení 
přidané hodnoty zemědělství;

vypouští se

Or. ro
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Pozměňovací návrh 208
Michel Dantin

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá s ohledem na nadcházející 
celosvětovou konferenci Rio+20 k nové 
iniciativě Evropské unie týkající se 
ochrany, udržitelného využívání 
a kvalitního marketingu biologické 
rozmanitosti v zemědělství, a to v zájmu 
snížení nákladů na nákup osiva a zvýšení 
přidané hodnoty zemědělství;

21. vyzývá s ohledem na nadcházející 
celosvětovou konferenci Rio+20 k nové 
iniciativě Evropské unie týkající se 
ochrany, udržitelného využívání,
marketingu a kvality biologické 
rozmanitosti v zemědělství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 209
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá s ohledem na nadcházející 
celosvětovou konferenci Rio+20 k nové 
iniciativě Evropské unie týkající se 
ochrany, udržitelného využívání 
a kvalitního marketingu biologické 
rozmanitosti v zemědělství, a to v zájmu 
snížení nákladů na nákup osiva a zvýšení 
přidané hodnoty zemědělství;

21. vyzývá s ohledem na nadcházející 
celosvětovou konferenci Rio+20 k nové 
iniciativě Evropské unie týkající se 
ochrany, udržitelného využívání 
a kvalitního marketingu biologické 
rozmanitosti v zemědělství, a to v zájmu 
zvýšení přidané hodnoty zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Albert Deß, Peter Jahr, Christa Klaß, Astrid Lulling, Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 21
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá s ohledem na nadcházející 
celosvětovou konferenci Rio+20 k nové 
iniciativě Evropské unie týkající se 
ochrany, udržitelného využívání 
a kvalitního marketingu biologické 
rozmanitosti v zemědělství, a to v zájmu 
snížení nákladů na nákup osiva a zvýšení 
přidané hodnoty zemědělství;

21. vyzývá s ohledem na nadcházející 
celosvětovou konferenci Rio+20 k nové 
iniciativě Evropské unie týkající se 
ochrany, udržitelného využívání 
a kvalitního marketingu biologické 
rozmanitosti v zemědělství, a to v zájmu 
zvýšení přidané hodnoty zemědělství;

Or. de

Pozměňovací návrh 211
Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod 21 – podbod 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(1) vyzývá Komisi, aby využila závěry tří 
externích zpráv vypracovaných na téma 
prodeje osiva, zdraví rostlin a práv 
šlechtitelů rostlin v EU a aby navrhla 
změny právních předpisů EU s cílem 
podpořit rozvoj cenných odrůd rostlin 
a osiva s cílem zajistit, že splní požadavky 
zemědělců a přispějí k dlouhodobému 
rozvoji zemědělského odvětví;

Or. de

Pozměňovací návrh 212
Michel Dantin

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Komisi, aby provedla studii 
dopadu pronajímání půdy a zvýšených 

vypouští se
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nákladů na nákup a pronájem půdy na 
zemědělská odvětví v členských státech 
Evropské unie a aby zjistila, zda není 
zapotřebí monitorování přístupu k půdě 
a nových právních předpisů v této oblasti, 
aby se zabránilo dalšímu přerušování 
vztahu mezi cenami půdy, cenami 
pronájmu půdy a zemědělskou užitnou 
hodnotou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 213
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Komisi, aby provedla studii 
dopadu pronajímání půdy a zvýšených 
nákladů na nákup a pronájem půdy na 
zemědělská odvětví v členských státech 
Evropské unie a aby zjistila, zda není 
zapotřebí monitorování přístupu k půdě 
a nových právních předpisů v této oblasti, 
aby se zabránilo dalšímu přerušování 
vztahu mezi cenami půdy, cenami 
pronájmu půdy a zemědělskou užitnou 
hodnotou;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 214
Mairead McGuinness, James Nicholson, Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Komisi, aby provedla studii 
dopadu pronajímání půdy a zvýšených 

22. vyzývá Komisi, aby provedla studii 
dopadu pronajímání půdy a zvýšených 
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nákladů na nákup a pronájem půdy na 
zemědělská odvětví v členských státech 
Evropské unie a aby zjistila, zda není 
zapotřebí monitorování přístupu k půdě 
a nových právních předpisů v této oblasti, 
aby se zabránilo dalšímu přerušování 
vztahu mezi cenami půdy, cenami 
pronájmu půdy a zemědělskou užitnou 
hodnotou;

nákladů na nákup a pronájem půdy na 
zemědělská odvětví v členských státech 
Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Elisabeth Jeggle

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Komisi, aby provedla studii 
dopadu pronajímání půdy a zvýšených 
nákladů na nákup a pronájem půdy na 
zemědělská odvětví v členských státech 
Evropské unie a aby zjistila, zda není 
zapotřebí monitorování přístupu k půdě 
a nových právních předpisů v této oblasti, 
aby se zabránilo dalšímu přerušování 
vztahu mezi cenami půdy, cenami 
pronájmu půdy a zemědělskou užitnou 
hodnotou;

22. vyzývá Komisi, aby provedla studii 
dopadu pronajímání půdy a zvýšených 
nákladů na nákup a pronájem půdy na 
zemědělská odvětví v členských státech 
Evropské unie a aby zjistila, zda není 
zapotřebí monitorování přístupu k půdě, 
aby se zabránilo dalšímu přerušování 
vztahu mezi cenami půdy, cenami 
pronájmu půdy a zemědělskou užitnou 
hodnotou;

Or. de

Pozměňovací návrh 216
Bairbre de Brún

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Komisi, aby provedla studii 
dopadu pronajímání půdy a zvýšených 

22. vyzývá Komisi, aby provedla studii 
dopadu pronajímání půdy a zvýšených 
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nákladů na nákup a pronájem půdy na 
sektory zemědělství v členských státech 
Evropské unie a aby zjistila, zda není třeba 
monitorovat přístup k půdě a nové právní 
předpisy v této oblasti, aby se zabránilo 
dalšímu přerušování spojení mezi cenami 
půdy, pronájmu půdy a zemědělskou 
užitnou hodnotou;

nákladů na nákup a pronájem půdy na 
zemědělská odvětví v členských státech 
Evropské unie a aby zjistila, zda není 
zapotřebí monitorování přístupu k půdě 
a nových právních předpisů v této oblasti, 
aby se zabránilo dalšímu přerušování 
vztahu mezi cenami půdy, cenami 
pronájmu půdy a zemědělskou užitnou 
hodnotou; zdůrazňuje, že veškeré návrhy 
týkající se otázky půdy a pronájmu musí 
plně respektovat rozdílnou povahu 
uzavřených a nepoškozujících smluv 
o pronájmu v členských státech;

Or. en.

Pozměňovací návrh 217
Alyn Smith

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje, že nároky ze systému 
jednotných plateb pro zemědělské 
podniky, pokud jsou založeny na 
historických hodnotách nebo pokud jsou 
obchodovatelné bez půdy, mohou investoři 
a spekulanti odkoupit za zvýšené ceny za 
účelem zajištění toku příjmů 
nesouvisejícího s aktivním zemědělstvím; 
poukazuje na to, že vzniklá narušení 
působí jako významný náklad na vstupy 
a jako překážka pro vstup nových 
zemědělců; žádá Komisi, Parlament 
a členské státy a regiony, aby zajistily, že 
reforma SZP bude náležitě řešit tyto 
problémy a že nároky na platby budou 
dostupné pro všechny zemědělce pro účely 
aktivní výroby;

Or. en.
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Pozměňovací návrh 218
Béla Glattfelder

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje, že boj proti spekulaci 
s půdou – zejména pravidla o získávání 
vlastnických práv k půdě – musí zůstat 
výlučně v působnosti členských států;

Or. hu

Pozměňovací návrh 219
Dimitar Stoyanov, Slavi Binev

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
hloubkovou analýzu dopadů, jež má 
otevřený pronájem zemědělské půdy na 
malé a střední zemědělské podniky a na 
tvorbu cen půdy a výrobních vstupů a, 
pokud to bude považovat za škodlivé, aby 
vypracovala a Evropskému parlamentu 
předložila návrh na legislativní akt 
zakazující otevřený pronájem a sbližující 
pravidla o pronájmu zemědělské půdy 
v členských státech;

Or. bg

Pozměňovací návrh 220
Astrid Lulling

Návrh usnesení
Bod 23
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá Komisi, aby v rámci reformy 
společné zemědělské politiky a rámcové 
směrnice o vodě pracovala na lepších
zemědělských systémech zavlažování 
a zadržování vody, jejichž součástí by bylo 
jak zvyšování kapacit zadržování vody 
v půdě, tak sběr vody v suchých oblastech, 
což je způsob, jak omezovat používání 
sladké vody, a rovněž prevence pro případ 
změn ve srážkových modelech 
způsobených změnou klimatu;

23. vyzývá Komisi, aby v souvislosti 
s rámcovou směrnicí o vodě pracovala na 
lepších zemědělských systémech 
zavlažování a zadržování vody, jejichž 
součástí by bylo jak zvyšování kapacit 
zadržování vody v půdě, tak sběr vody 
v suchých oblastech, což je způsob, jak 
omezovat používání sladké vody, a rovněž 
prevence pro případ změn ve srážkových 
modelech způsobených změnou klimatu

Or. fr

Pozměňovací návrh 221
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá Komisi, aby v rámci reformy 
společné zemědělské politiky a rámcové 
směrnice o vodě pracovala na lepších
zemědělských systémech zavlažování 
a zadržování vody, jejichž součástí by bylo 
jak zvyšování kapacit zadržování vody 
v půdě, tak sběr vody v suchých oblastech, 
což je způsob, jak omezovat používání 
sladké vody, a rovněž prevence pro případ 
změn ve srážkových modelech 
způsobených změnou klimatu;

23. vyzývá Komisi, aby v rámci reformy 
společné zemědělské politiky a rámcové 
směrnice o vodě pracovala na 
zemědělských systémech zavlažování 
a zadržování vody, které využívají vodu 
účinněji a jejichž součástí by bylo jak 
zvyšování kapacit zadržování vody v půdě, 
tak sběr vody v suchých oblastech, což je 
způsob, jak omezovat používání sladké 
vody, a rovněž prevence pro případ změn 
ve srážkových modelech způsobených 
změnou klimatu;

Or. es

Pozměňovací návrh 222
Alfreds Rubiks
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Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá Komisi, aby v rámci reformy 
společné zemědělské politiky a rámcové 
směrnice o vodě pracovala na lepších 
zemědělských systémech zavlažování 
a zadržování vody, jejichž součástí by bylo 
jak zvyšování kapacit zadržování vody 
v půdě, tak sběr vody v suchých oblastech, 
což je způsob, jak omezovat používání 
sladké vody, a rovněž prevence pro případ 
změn ve srážkových modelech 
způsobených změnou klimatu;

23. vyzývá Komisi, aby v rámci reformy 
společné zemědělské politiky a rámcové 
směrnice o vodě pracovala na lepších 
zemědělských systémech zavlažování 
a zadržování vody, jejichž součástí by bylo 
zvyšování kapacit odvodňování 
a zadržování vody v půdě, sběr vody 
v suchých oblastech a odvodňování 
v oblastech mokrých, což jsou způsoby, 
jak omezovat používání sladké vody, 
a rovněž prevence pro případ změn ve 
srážkových modelech způsobených 
změnou klimatu;

Or. lv

Pozměňovací návrh 223
Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod 23 – písm. a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) žádá Komisi, aby usilovala o řešení 
problémů s odvodňováním, jež zohlední 
faktory, jako jsou například vydatné deště, 
nížiny a stojatá voda;

Or. de

Pozměňovací návrh 224
Esther de Lange, Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. upozorňuje v tomto ohledu Komisi na 
pozitivní účinek přesného zemědělství na 
užívání vody (prostřednictvím 
monitorování půdních podmínek 
a založeného na GPS a předpovídání 
počasí) a požaduje, aby investice do těchto 
a dalších inovačních řešení, jež omezují 
využívání vstupů, jako jsou voda, hnojiva 
a přípravky na ochranu rostlin, mohly být 
pokryty možnostmi ekologizace v rámci 
budoucí SZP;

Or. en.

Pozměňovací návrh 225
Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod 24 – podbod 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. žádá Komisi, aby vypracovala zprávu 
o dopadu využívání půdy pro rozvoj 
infrastruktury, bydlení a nárazníkových 
pásem na náklady zemědělských podniků;

Or. de

Pozměňovací návrh 226
Elisabeth Jeggle

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá k větší podpoře odborného 
vzdělávání zemědělců v oblasti řízení 
vodních zdrojů a zavlažování, včetně 
praktických nástrojů sběru vody a opatření 

25. vyzývá k větší podpoře odborného 
vzdělávání zemědělců v oblasti účinného 
řízení vodních zdrojů a zavlažování, včetně 
praktických nástrojů sběru vody a opatření 
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k předcházení ztrátám živin nebo 
zasolování, a rovněž k podpoře lepších 
systémů stanovování cen vody a systémů 
vodní správy na místní a regionální úrovni, 
a to s cílem v dlouhodobém horizontu 
snížit vstupní náklady;

k předcházení ztrátám živin nebo 
zasolování, a rovněž k podpoře lepších 
systémů stanovování cen vody a systémů 
vodní správy na místní a regionální úrovni, 
a to s cílem v dlouhodobém horizontu 
snížit vstupní náklady;

Or. de

Pozměňovací návrh 227
Alfreds Rubiks

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá k větší podpoře odborného 
vzdělávání zemědělců v oblasti řízení 
vodních zdrojů a zavlažování, včetně 
praktických nástrojů sběru vody a opatření 
k předcházení ztrátám živin nebo 
zasolování, a rovněž k podpoře lepších 
systémů stanovování cen vody a systémů 
vodní správy na místní a regionální úrovni, 
a to s cílem v dlouhodobém horizontu 
snížit vstupní náklady;

25. vyzývá k větší podpoře odborného 
vzdělávání zemědělců v oblasti řízení 
vodních zdrojů, odvodňování
a zavlažování, včetně praktických nástrojů 
sběru vody a opatření k předcházení 
ztrátám živin nebo zasolování 
a paludifikace, a rovněž k podpoře lepších 
systémů stanovování cen vody a systémů 
vodní správy na místní a regionální úrovni, 
a to s cílem v dlouhodobém horizontu 
snížit vstupní náklady;

Or. lv

Pozměňovací návrh 228
Giovanni La Via

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá k větší podpoře odborného 
vzdělávání zemědělců v oblasti řízení 
vodních zdrojů a zavlažování, včetně 
praktických nástrojů sběru vody a opatření 
k předcházení ztrátám živin nebo 

25. vyzývá k větší podpoře odborného 
vzdělávání zemědělců v oblasti řízení 
vodních zdrojů a zavlažování, včetně 
praktických nástrojů sběru vody a opatření 
k předcházení ztrátám živin nebo 
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zasolování, a rovněž k podpoře lepších 
systémů stanovování cen vody a systémů 
vodní správy na místní a regionální úrovni, 
a to s cílem v dlouhodobém horizontu 
snížit vstupní náklady;

zasolování, a rovněž k podpoře lepších 
systémů stanovování cen vody a systémů 
vodní správy na místní a regionální úrovni, 
a to s cílem v dlouhodobém horizontu 
napomoci prevenci plýtvání vodou a snížit 
vstupní náklady;

Or. it

Pozměňovací návrh 229
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá k větší podpoře odborného 
vzdělávání zemědělců v oblasti řízení 
vodních zdrojů a zavlažování, včetně 
praktických nástrojů sběru vody a opatření 
k předcházení ztrátám živin nebo 
zasolování, a rovněž k podpoře lepších 
systémů stanovování cen vody a systémů 
vodní správy na místní a regionální úrovni, 
a to s cílem v dlouhodobém horizontu 
snížit vstupní náklady;

25. vyzývá k větší podpoře odborného 
vzdělávání zemědělců v oblasti řízení 
vodních zdrojů a zavlažování, včetně 
praktických nástrojů sběru vody a opatření 
k předcházení ztrátám živin nebo 
zasolování, a rovněž k podpoře lepších 
systémů stanovování cen vody a systémů 
vodní správy na místní a regionální úrovni, 
a to s cílem v dlouhodobém horizontu 
snížit vstupní náklady; měla by být také 
posílena kontrola vodovodů, aby se 
zajistilo, že únik vody nemá zásadní dopad 
na výrobní náklady a kvalitu produktu; 

Or. it


